
בשיאו של המאבק הציבורי על החלק הדרומי של 
הכותל המערבי בקיץ תשכ"ט, שיגר הרבי פתק לא 
שגרתי ובו הוראה ברורה לעשות "טומעל" ]=רעש 
ופרסום[ מהמחשבה למסור חלק זה לטיפול העירייה 
• "אני עושה 'טומעל', מחולל רעש ופרסום, 
בדיוק כפי שהורה הרבי לפני עשרות שנים", 
אומר ל'כפר חב"ד' הרב מתתיהו דן, יו"ר 'עטרת 
כהנים' המנהל מאבק רב־זרועות, "רואים במוחש 
שבעקבות ה'טומעל' שעשינו כאן, דברים התחילו 
לזוז!" • אמנם המתווה הממשלתי שיאפשר את שליטת 
הרפורמים בחלק הדרומי הוקפא בעקבות התערבות 
הרבנות הראשית, אבל החלטת בג"ץ עלולה לשנות 
את התמונה • הרב דן מציג את ממצאי התחקיר שהגיש 
לרבנות, ובהם התרחשות האירועים לפני קרוב ליובל 
שנים – ממצאים השופכים אור על הפרשה כולה • וגם: 
שיחת הטלפון החשאית של הרב גץ עם הרבי, המכתב 
המבהיל של הרבי לסופר אורי צבי גרינברג והמפגש עם 
שליח הרבי בפלורידה שהביא לפריצה במאבק החשוב

מנחם כהן

עלהמאבק 

הסיפור המלא נחשף: כל האירועים הדרמטיים שהתרחשו בחלק הדרומי של הכותל והביאו את הרבי להורות על "רעש ופרסום גדול"

החלק 
הדרומי
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מורה הצלם דוד וויל לר' מתתיהו הכהן דן, העומד 
ברחבת החלק הדרומי של הכותל, "תחזיק את 
הפתק של הרבי בשתי ידיים". רוח ירושלמית 
קרירה מנשבת עכשיו. הצלם 'לוכד' את התמונה 
מכמה זוויות, ולאחר שהוא מוודא שיש בידיו 

התמונה הרצויה, הוא מזדרז לקפל ציוד.
"שים לב למה שהרבי כותב בפתק", אומר מתי 
בעודו אוחז בצילום המוגדל שצילם אך רגעים 
קודם לכן במכונת הצילום שבמשרדו בעמותת 

'עטרת כהנים' המפורסמת, שבראשה הוא עומד:
"כדאי שיעשה טומעל ]=רעש ופרסום[

גדול ע"ד הקס"ד ]=על דבר הקא סלקא דעתך[
למסור חלק ]הדרומי?[

דכותל המערבי
– למשרד

העיר ]=לטיפול העירייה[, ולא
כהשאר –

שהוא
ברשות
משרד
הדת".

המילה "טומעל" שבראש המכתב, שנכתב בכתב 
ידו הקדוש של הרבי בעניין מעמדו של החלק 
הדרומי, נגעה ללבו של ר' מתי. "אני עושה 'טומעל', 
מחולל רעש ופרסום, בדיוק כפי שהורה הרבי לפני 
עשרות שנים, כשניסו לפגוע בקדושתו של החלק 
הדרומי", הוא אומר, "אני רואה במוחש שבעקבות 

ה'טומעל' שעשינו כאן, דברים התחילו לזוז!"
עוד נשוב לפתק המיוחד בהמשך הכתבה.

מאחורי צמד המילים
"אני נוהג להתרחק מעיתונים", שח לנו ר' מתי 
בפתח השיחה, "הפעם מדובר בעניין חריג שדורש 
'רעש ופרסום' – כרצון הרבי, ו'כפר חב"ד' הוא לא 
עוד עיתון". עשרות שנים מתי מבוקש בראיונות, 
בשל פעילותו החשאית לגאולת בתי כנסת בעיר 
העתיקה. בעקביות, בחר להישאר מאחורי הקלעים 
ולהמשיך ולפעול. 'מתווה הכותל' שאושר בממשלה 
– ולאחר מכן הוקפא זמנית בעקבות התערבות 
הרבנות הראשית לישראל – גרם לו לצאת לפעילות 

ציבורית, וכחלק ממנה התקיים הריאיון הזה.
תקציר האירועים: בחודש אב תשע"ו אישרה 
ולפיו הנשים  הממשלה את המתווה המדובר 
המכונות 'נשות הכותל' והמחוללות פרובוקציות 
הרומסות את ההלכה, יוותרו על דרישתן להתפלל 
ברחבת הנשים בכותל המערבי, ובתמורה יקיימו 
את טקסיהן הבזויים ברחבת החלק הדרומי. 
ובמילים ברורות יותר: החלק הדרומי יהיה בשליטת 

הרפורמים והקונסרבטיבים, רחמנא ליצלן.
במתווה נכתב כי "התפילה" תתקיים "על־פי 
תפיסה פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו 
כדי לספק מענה למתפללים מקרב הזרמים השונים 
שאינם אורתודוקסים, ובראשם הזרם הרפורמי 

והזרם הקונסרבטיבי".
המתווה הוקפא זמנית בעקבות פסיקה מיוחדת 
של הרבנות הראשית לישראל, שבראשה עומדים 
הגאון הרב דוד לאו שליט"א והראשון לציון הגאון 

הרב יצחק יוסף שליט"א. לפי הפסיקה אין למתווה 
הממשלתי תוקף חוקי – שכן החוק מחייב לפנות 
קודם לכן לרבנות הראשית. הקפאת המתווה היא 
הישג, בתקווה שיבוטל סופית. ל'כפר חב"ד' נודע 
על מסע לחצים עצום שהופעל על הרבנות לבטל 
את הפסיקה, אולם הרבנים הראשיים עמדו כחומה 

בצורה ודחו את הלחצים.
לפני חודשיים עתרו הרפורמים לבג"ץ כדי לכפות 

על הממשלה את ביצוע המתווה המדובר.
אם יש משהו שבוער בעצמותיו של מתי, זו 
העובדה שלציבור, שלא באשמתו, אין שום מידע 
על מה שעומד מאחורי צמד המילים "הכותל 
הדרומי", שאנו שומעים שוב ושוב בכלי התקשורת. 
אף שאינו חסיד חב"ד, הוא מקפיד להשתמש במונח 
"החלק הדרומי" ולא "הכותל הדרומי", בדיוק כפי 
שניסח הרבי בכתב ידו. עוד נחזור לכתב היד הזה.

השחרור והמאבק
"החלק הדרומי הוא למעשה המשכו הדרומי 
"זה לא אתר  דן.  של הכותל המערבי", פותח 
ארכיאולוגי, לא אתר היסטורי, אלא הכותל עצמו. 
נתקלתי, לצערי, בכמה כלי תקשורת שכינו את 
המקום 'הכותל הרפורמי'. זו שערורייה מזעזעת 
שעלולה ליצור תודעה שקרית, בפרט בעידן שבו 
הרפורמים מנסים לעוות, לשנות ולטשטש את 

זהות הכותל".
מתי מגולל כמה נקודות היסטוריות בנוגע 
"אחרי שחרור  הדרומי.  החלק  של  לקדושתו 
הכותל במלחמת ששת הימים, טענו ארכיאולוגים 
שהחלק הדרומי שלו צריך להפוך לאתר תיירותי. 
יהודים שבאו להתפלל שם, גורשו. גדולי הרבנים 
שללו את הכוונה הזאת וקבעו שיש קדושה בכותל 
המערבי לכל אורכו. המאבק היה גדול", הוא מספר, 
"קיימנו בתקופה האחרונה תחקיר מקיף שמציג 
את ההיסטוריה של החלק הדרומי, לאחר מלחמת 
ששת הימים". התחקיר מביא את הרקע המלא 
לשני מכתבים של הרבי בעניין השינויים שניסו 
לבצע בחלק הדרומי, ואנו מגישים קטעים נבחרים.
הקטע הבא, המבוסס על יומנו של הרב גץ, 
נרשם בז' במנחם אב תשכ"ט ומספק הצצה למה 

שהתרחש בחלק הדרומי באותם ימים:
לפנות בוקר נכנסה קבוצת מתפללים אל אזור 
'דרום הכותל' דרך פרצה בגדר של הארכיאולוגים, 

"מִתי", 

"אני עושה 
'טומעל', מחולל 

רעש ופרסום, 
בדיוק כפי שהורה 
הרבי לפני עשרות 

שנים, כשניסו 
לפגוע בקדושתו 

של החלק הדרומי. 
אני רואה במוחש 

שבעקבות 
ה'טומעל' שעשינו 

כאן, דברים 
התחילו לזוז!"
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שכנראה נעשתה על ידי הפועלים שצריכים לעבוד 
שם היום. באו להתלונן על כך אצל הרב גץ, והוא 
השיב כי 'אינני רואה שום פגם בזה שקבוצה קטנה 
של יהודים באה להתייחד עם האבנים של הכותל 

שנגלו זה עתה'.
בבוקר היה 'שמח', ראשי הארכיאולוגים סילקו 
בכוח את החומרים שהביאו הפועלים להכין את 
השטח למתפללים לקראת ט' באב, וניסו להכניס 
שופל־בולדוזר כדי להרוס את המדרון. הרב גץ 
התנגד פסיבית על ידי עמידה במרכז הפתח לאזור, 
אך כרכו סביבו חוט תיל וניסו למושכו משם. נגרמו 
לרב קרעים בבגדיו ודקירות תיל בבשרו. פועל גם 

העליב את הרב בצורה קשה.
הרב גץ כתב ביומנו בסיכום תקרית זו: "'אני 
מודה לה' על אשר נסך בי קור רוח ולא נגררתי 
אחרי גסותם. הגשתי תלונה נגד שניהם. קציני 
המשטרה אסרו להקים את הגדר שנפרצה, ועצרו 
את עבודת השופל־בולדוזר שעקף אותי ונכנס תוך 

כדי סיכון הריסת סוללת העפר".
פרטים נוספים על התקרית פורסמו למחרת )ח' 
באב תשכ"ט( ב'ידיעות אחרונות' בידי מנחם ברש: 
"כאשר הבחינו חברי המשלחת הארכיאולוגית 
בקבוצה גדולה של מתפללים, ביניהם תיירים 
מחו"ל, שבאו עם רב הכותל הרב גץ להתפלל ליד 
קטע הכותל שנחשף זה עתה, דרשו מהם להסתלק 
מהמקום, שנועד לטענתם לחפירות ארכיאולוגיות 

ולא לתפילה. המתפללים לא נענו, ואף המשטרה 
לא  הארכיאולוגים  ידי  על  למקום  שהוזעקה 
מצאה עילה להתערב, והודיעה כי אין כל סיבה 
למנוע תפילות ליד הכותל, ושתפילות במקום זה 
עצמו כבר מתקיימות שם מלפני מספר שבועות. 
המשטרה מנעה מהארכיאולוגים להכניס דחפור 
ל'שטח המריבה', ומסרה כי את טענותיהם צריכים 
הארכיאולוגים להפנות ל'משרד הדתות', שהוא 
הממונה על המקום. כשפנו הארכיאולוגים לאנשי 
משרד הדתות, הייתה התשובה: 'מותר לכל יהודי, 
הרוצה להתפלל ליד הכותל המערבי, לעשות כן ללא 
הפרעה'. דובר משרד הדתות מ.ע. דרוק, והממונה 
על המקומות הקדושים במשרד הדתות הרב דב 
פרלא, הגיבו: 'במקום זה לא חפרו הארכיאולוגים 
מעולם. זהו חלק בלתי נפרד מהכותל המערבי, 
שלידו אין חופרים! העבודות נעשו שם על ידי 
משרד הדתות, ואחרי סילוק הבתים הערביים 
חשפנו את אבני הכותל ויישרנו את הקרקע, כדי 
לאפשר שם תפילות. שום כוח בעולם לא יוכל 
למנוע מיהודים מלגשת באורח חופשי אל הכותל 

המערבי ולהתפלל שם'".
והנה עוד קטע מאותו דיווח: "הרב הראשי 
הראשל"צ ניסים השמיע אזהרה חריפה באוזני 
הכותל.  בקדושת  יפגעו  לבל  הארכיאולוגים 
הארכיאולוגים הציפו את השטח במתנדבים שחפרו 
בידיהם בורות בתקווה 'לקנות שם שביתה' ולמנוע 

תפילות".
בח' באב תשכ"ט התחוללה דרמה נוספת במקום, 
כפי שהמשיך לדווח ברש ב'ידיעות': "הרוחות סערו 
סביב התאורה שהתקין 'משרד הדתות' בקטע 
החדש של הכותל המערבי, כדי לאפשר למתפללים 
לומר שם קינות בתשעה באב, וזאת כדי להקל 
מהצפיפות ברחבת הכותל. כשנודע הדבר לראש 
העיר טדי קולק, פנה מיד למשרד הדתות וליועץ 
המשפטי לממשלה וטען שאין למשרד הדתות כל 

זכות להתקין את התאורה במקום".
בעקבות האירועים החליטה 'ועדת השרים 
לענייני המקומות הקדושים' שלא להרשות לא 
תפילה ולא חפירות באזור הדרומי של הכותל, עד 
שתסייר במקום. הרב גץ התבקש טלפונית משר 

"שמענו בדאגה 
מרובה על 

רעיונות ומגמות 
לערב רשויות 

חילוניות בסדרי 
שמירת המקומות 
הקדושים, בכותל 

המערבי, ולבנו 
נחרד לגורלו 
של קדושת 

המקום הזה שריד 
מחמדנו... אנחנו 

מגלים דעתנו, 
דעת תורה, שאסור 

לפגוע בקדושת 
המקום"
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כי במסגרת ה'תיקון חצות' של ערב ראש חודש 
שערך באשמורת הלילה עם כמניין וחצי תלמידי 
חכמים, הוסיפו תפילה מיוחדת: "שה' ייתן בלב 
השרים להחליט היום החלטה טובה למען חזק את 

קדושת הכותל שממנו לא זזה השכינה..."
בסופו של דבר, 'ועדת השרים לענייני המקומות 
הקדושים' שדנה על מעמדו של השטח, החליטה 
פה אחד: "להטיל על ועדת הבטיחות, בראשות 
האדריכל שנברגר, להציע לוועדת השרים לשמירה 
על המקומות הקדושים, תוך 10 ימים, פתרונות 
בנקודות כדלהלן: א. הבטחת 'סוללת הגישה לשער 
המוגרבים' ושיפועה. ב. אפשרות קיום חפירות 
ארכיאולוגיות וגישה למתפללים, בשטח מקצה 
השיפוע ]של סוללת שער המוגרבים[ דרומה, לפי 
הקו שיקבע על־ידי ועדת הבטיחות. ג. יצירת גישה 
משער האשפות למקום התפילה ]בדרום הכותל 
המערבי[, כאמור בסעיף ב, וכן הבטחת צורה נאותה 
לדרך משער האשפות לרחבת הכותל ]הצפונית[. 
ד. הקמת גידור נאות של שטח החפירות. ה. עד 
לאישור הצעות ועדת הבטיחות, על־ידי ועדת 
השרים לשמירה על המקומות הקדושים, נשארת 
השרים  ועדת  החלטת  בתוקפה 

בנידון זה מיום ח' באב תשכ"ט".
דווח  תשכ"ט  בל' במנחם אב 
ב'ידיעות', תחת הכותרת "מותר 
ליהודי להתפלל בקצה הדרומי של 
הכותל", כי "החלטת ועדת השרים 
בנידון זה מיום ח' באב תשכ"ט. 
החלטת ועדת השרים נתקבלה 
בעיקר בהשפעתו של השר מנחם 
בגין, אשר פנה בדברים נרגשים 
לחברי הועדה למצוא דרך, אשר 
תאפשר ליהודים להתפלל לאורך 
זאת  ועם  המערבי,  הכותל 
יוכלו הארכיאולוגים להמשיך 

בעבודתם".
ביומן הרב גץ נכתב ש"לאחר 
הדיון וההישג שהושג בוועדת 
ישיבת  קיים  הוא  השרים", 
סיכום עם שר הדתות והביע 
דעתו שכדאי להשלים בהקדם 
את הריצוף של כל השטח, 
ובכך "לפתוח את כל הכותל 
לקדושת תפילות ישראל". 
לדברי הרב גץ, "שר הדתות 
מהסס וחושש מתגובות לא 

רצויות".
בל' במנחם אב תשכ"ט 
כי  ביומנו  גץ  הרב  כותב 
ישראל  אמוני  "שלומי 
רבה  בשמחה  מגיבים 
על ההחלטה שנתקבלה 
אתמול על־ידי הממשלה 
לאפשר תפילות לכל אורך 

הכותל".
תשכ"ט,  באלול  בג' 
ראב"ד העדה החרדית בירושלים, 
הגאון רבי פנחס אפשטיין, הזמין 
את הרב גץ לפגישה בעניין הסדרים 
לקיום התפילה והחפירות בשטח 
החדש שנחשף ליד הכותל מדרום 
קבע  אפשטיין  הרב  לרחבה. 

הדתות להציב סדרנים למנוע כניסת מתפללים 
ולנתק את החשמל מהשטח, כדי שבינתיים לא 

תתאפשר שם תפילה.
ביומנו של הרב גץ מתשעה באב תשכ"ט, כותב 
הרב כי "קהל חסידים ו'עמך' חדרו דרך אתר 
החפירות אל 'אזור המריבה' שבדרום הכותל למרות 
איסור הממשלה". הרב גץ שמר על הבטחתו לשר 

הדתות למנוע כניסת מתפללים לאורך היום.
בי"ט באב תשכ"ט פנה הרב הראשי איסר 
יהודא אונטרמן במכתב ליו"ר ועדת השרים לענייני 
מקומות קדושים שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג: 
ומגמות  רעיונות  על  מרובה  בדאגה  "שמענו 
לערב רשויות חילוניות בסדרי שמירת המקומות 
הקדושים, בכותל המערבי, ולבנו נחרד לגורלו 
של קדושת המקום הזה שריד מחמדנו... אנחנו 
מגלים דעתנו, דעת תורה, שאסור לפגוע בקדושת 
המקום באיזו צורה שהיא, ויש לשמור על האווירה 
הקדושה שלו, שלא תחּולל על ידי עבודות של 
חולין. חלילה להעלות על הדעת למסור הנהלת 
העניינים במקום קדוש זה לידי גוף חילוני, שאינו 
הולם את ההדרכה הנחוצה לשמירת מקום קדוש 
זה... הכותל המערבי לכל אורכו, כולל המקומות 
שנחשפו זה עכשיו אחרי שהרחיקו מהם את 
המבנים של חולין, הוא קודש לתפילה ולהתבוננות 
בקדושת הדורות; חס וחלילה להכניס שם אוירה 

של ענייני חולין".

ההוראה של הרבי
בתחקיר של 'עטרת כהנים' נכתב כי "באחד 
הימים בתקופה זו מסר אדמו"ר חב"ד רבי מנחם־

מנדל מליובַאוויטש פתקא לאחד מהעסקנים בעלי 
השפעה על שמירת קדושת החלק הדרומי של 
הכותל, ובה נכתב: 'כדאי שיעשה טומעל ]=רעש 
ופרסום[ גדול ע"ד הקס"ד ]=על דבר הקא סלקא 
דעתך[ למסור חלק ]הדרומי?[ דכותל המערבי – 
למשרד העיר ]=לטיפול העירייה[, ולא כהשאר 

– שהוא ברשות משרד הדת".
בכ' במנחם אב תשכ"ט התקיימה במזכירות 
הממשלה ישיבה של 'ועדת השרים לשמירה על 
המקומות הקדושים' בנושא "השטח שנתפנה אחרי 

הריסת מבנה דאר־אבו־סעוד".
הראשל"צ הרב הראשי לישראל רבי יצחק ניסים 
פרסם 'גילוי דעת' נגד הרעיון להפוך את אזור 
כתלי הר הבית לאתר היסטורי. דובר לשכת הרב 
ציין כי הודעתו באה בהקשר לוויכוח על הקטע 
הנוסף של הכותל המערבי שנחשף על ידי הריסת 
המבנים: "הכותל המערבי ויתר הכתלים של בית 
קודשנו ותפארתנו בקדושתם הם עומדים, וגם 
אחרי החורבן לא זזה שכינה מהם. המוני בית־
ישראל עלו למקום זה ושפכו לפני הבורא שיח 
ותפילה על גורלו של העם ושטחו בפניו בקשות 

הכלל והפרט, פעם ליד הכותל המערבי, ופעם ליד 
הכותל הדרומי, ובתקופות הקדומות ליד הכותל 
המזרחי... גילוי עברו וצפונותיו של המקום ענין 
הוא להסברת תפארת העבר, וכל אשר ייעשה דין 
הוא שלא ייעשה אלא לצורך חישופם של הכתלים 
בכל פארם לצורך קדושתם והחזרת כל שטחיהם 
למקום תפילה. לפיכך, על החופרים במקום לנהוג 
בכבוד ובצניעות הראויים למקום, ועליהם לתכנן 
עבודתם באופן שתסתיים תוך תקופת זמן קצרה 
ומוגבלת והמקום יוכשר לייעודו... אנו מקווים 
שהמקומות הקדושים ישמשו מפגש לכל חלקי 
האומה ומרכז המשכין שלום בעם... ובזכות תפילות 
כל ישראל המופנות אל המקום הזה יפר השם עצת 
אויבינו ויחדש ימינו כקדם וארמון על תילו ישב".
ביומנו של הרב גץ מתאריך כ"א במנחם אב 
תשכ"ט נכתב שהחל מאבק ציבורי על אופיו של 
הקטע הדרומי בכותל )"שטח המריבה"(. שני 
אדמו"רים שלחו פנייה אישית לרב גץ והציעו 
שהם יעמידו כוח שיתפוס את המקום ג' תפילות 
ביום. הרב גץ סיכם אתם שיתייעצו על כך עם 
הרבנים הראשיים לישראל, והוא במקביל ישאל 

את הממונים במשרד הדתות.
בתאריך כ"ט במנחם אב תשכ"ט כתב הרב גץ 

חשיפה
כשהרב גץ התייעץ 

עם הרבי בטלפון
שנים לאחר שהושגה הפשרה בחלק הדרומי, נרגעו הרוחות. בחודש ניסן תשל"ז נודע על 
יוזמה של ארגונים שונים, שעשו יד אחת עם עיריית ירושלים, להקים בחלק הדרומי פארק 

לאומי. הנושא עלה שוב לכותרות וגדולי ישראל השמיעו זעקה.
ביומנו של הרב גץ, רב הכותל, מי"ז בניסן–כ' בניסן תשל"ז )נכתב באסרו חג פסח(, שהגיע 
לידינו, סיפר הרב על שיחת טלפון שקיים עם הרבי ועל מה שהתרחש בעקבותיה. 'כפר חב"ד' 

קיבל לרשותו את היומן המיוחד ואנו מגישים את תמליל הקטע הרלוונטי:
"...עלי אישית, עברו ימי החג בצלו של מאבק למען קדושת הכותל. בראשון בחול המועד 
נודע לי על הפניה של ראש העיר לועדת השרים לענייני ירושלים, להעביר את השטח הדרומי 
של הכותל המערבי וכל הכותל הדרומי ל'קרן ירושלים' במטרה 'מוצהרת' להכינו לאתר עתיקות 

ולתפילה לזוגות מעורבים.
"מהי המשמעות הנובעת מכך זה ברור, המידע שהגיע לי מוסר שהשר נוטה לכך בחיוב. לכן 
התחלתי בכמה מגעים עם אישים וגדולי תורה בארץ וחוצה לה והטיפול הוא ענף ומסועף. 

הייתה גם תפילה מיוחדת שנערכה בזמן ברכת הכהנים 
ואמירת פסוקי תהילים על 

אלפי שלומי אמוני ישראל.
שאתו  חב"ד  "אדמו"ר 
טלפוני  בקשר  התייעצתי 
חווה דעתו שאל לי לפעול 
ליצור  של  רשמית  בצורה 
הדתות  שר  עם  התנגשות 
]שר הדתות דאז היה חיים 
צדוק, איש המערך, שהתמנה 
באופן זמני לתפקיד בכ"ו בטבת 
תשכ"ח ועד אחרי הבחירות, 
פחות מחודשיים לאחר מכן. 
ולהעביר  להשתדל  וכן  מ"כ[ 
לארץ.  לחוץ  גם  המאבק  את 
גם אדמו"רי בעלז, ויז'ניץ ועוד, 
יעצו באותה הדרך. אצטרך לבוא 
במגע עם אישים בארה"ב ועוד, 
אך בהיות היום יום טוב שני של 
גלויות, אעשה זאת החל ממחר. 
הרבנים  את  הכנסתי  בינתיים, 
הראשיים לתמונה והם יתחילו 

בפעולה.
"הרה"ר ]עובדיה. מ"כ[ יוסף יכנס 
עוד  העליונה  ההלכה  ועדת  את 
היום, הרה"ח גורן טרם החליט מתי 

לכנס את מועצת הרבנות 
הראשית".

ביומן  עמוד  באותו 
מה  את  גץ  הרב  מתאר 
שהתרחש בכותל בשביעי 
של פסח. "ביו"ט אחרון 
לעת ערב, קיימו חסידי 
המשיח  סעודת  חב"ד 
המסורתית והצבור הרחב 
נפרד מימי חג הפסח בשירה 

ובריקודים".

"מי שאינו מתעלם 
מכיוון הזמנים 

תיכף ומיד יסכים 
שיש בזה אות 
ומופת, שהרי 

כשהתחיל הרעש 
בנוגע למקום 

המקודש ליהודים, 
להבדיל הוא כותל 

המערבי שריד 
בית תפארתנו 

ומקדשנו, לרגלי 
השקלא־וטריא 

בזה אם זהו מקום 
קדוש או... אתר 

היסטורי"
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הכותל ממתפללים, ולא הותרה כניסה לשטח עד 
להודעה חדשה. ראש הממשלה, שרים ובכירים 
בצה"ל ביקרו באזור בשעות הצהריים, ובינתיים 
יצרי הערבים משתלהבים כיד הדמיון הטובה 
עליהם, ותחנות השידור הערביות מוסיפות שמן 

למדורה"...
ובינתיים, לאחר האירוע, 'ועדת הבטיחות' קיימה 
דיון המשך ליישום החלטת ועדת השרים להסדיר 
את עבודת החפירה הארכיאולוגית בדרום הכותל 
וליצור גישה נוחה למתפללים. "בכדי לאפשר את 
שתי הפעולות בעת ובעונה אחת... לתקופה של 
כשנתיים, הציעה הוועדה לפתור את הבעיה על־
ידי שני מפלסים, העליון למתפללים והתחתון 
להמשך חשיפת הכותל, והגיעה למסקנה שהדבר 

ניתן לביצוע" )מתוך פרוטוקול הישיבה(.
הרב גץ עודכן על 'פשרת ביניים' שהציעה 
הסדר  למציאת  והמהנדסים  המומחים  ועדת 
לתפילה ולחפירות על יד הכותל, כך שהקטע 
הסמוך ל'שער המוגרבים' יימסר לתפילה והֶיתר 
לחפירות. ביומנו כתב הרב גץ כי "הודגש כי בסיום 
העבודות הארכיאולוגיות יימסר השטח הצמוד 
לכותל לתפילה לכל אורכו" )החלטה זו נעשתה 
הודות לעבודת הכנה מרובה של הרב פרלא מאחורי 
הקלעים(. ביומן כתב הרב גץ על 'פשרה' זו שהיא 
"הרע במיעוטו", וכי הוא מקווה "שבהמשך נתגבר 

על המצב".

מכתבו של הרבי
בכ"ה באלול תשכ"ט שיגר הרבי מכתב מיוחד 
ולא שגרתי לסופר אורי צבי גרינברג, ובו התייחס 
לתקרית השריפה שחוללה סערה ולמאורעות 
בחלק הדרומי: "מובן אשר אתאפק לא אוכל 
מלהגיב על כל פנים במילים ספורות על המתרחש 
לאחרונה בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה 
בימינו על ידי משיח צדקנו, אשר לפעמים, ובפרט 
בתקופה האחרונה, מעלימים עין מפירוש הבלעדי 
של המאורעות המתרחשים. כוונתי בזה להרעש 
שהקימו עתה עם הצתת השריפה על ידי אינו־
יהודי במקום שאינם־יהודים מחשבים אותו מן 
המקודשים שלהם. שלכאורה אינו מובן כלל – 
למה קרה זה דוקא בשבועות שקרה, ובכלל מהו 
'התכלית' כיון שתיכף ומיד נמצא מצית האש 

והוברר שאינו יהודי וכולי.
"אבל מי שאינו מתעלם מכיוון הזמנים תיכף 
ומיד יסכים שיש בזה אות ומופת, שהרי כשהתחיל 
הרעש בנוגע למקום המקודש ליהודים, להבדיל 
הוא כותל המערבי שריד בית תפארתנו ומקדשנו, 
לרגלי השקלא־וטריא בזה אם זהו מקום קדוש או... 
אתר היסטורי, ועד כדי כך שמנעו בעד יהודים 
להתפלל בחלק ממנו וכו' ודעת הטועים להחליט 
עליו כאתר היסטורי התחילה מתפשטת וגוברת, 
בא אינו־יהודי והצית אש במקום הנ"ל המקודש 
אצל האינם־יהודים, וראה זה פלא – תיכף ומיד 
הוחלט שאין זה אתר היסטורי, וביתר שאת אלה 
שהרעישו לקפח קדושת הכותל המערבי – קפצו 
בראש להגן על הנ"ל, לגנות מעשה ההצתה ולהכריז 
שבודאי ובפשטות – ליהודים אי אפשר שיהי' להם 

חלק בחילול קדשים שכזה וכו' וכו'.
"והרי במאורע האמור ובלשון הכתוב 'קול דודי 
דופק, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי', דופק על 
הלב של כל אחד ואחת מישראל, ובודאי ובודאי גם 

לב הטועים, תינוקות שנישבו בין העכו"ם ואינם 
יודעים וכו'.

"ובימים אלו ימי הסגולה והרצון, יהי רצון 
שיפתחו בתחילה, ובסגנון חכמינו ז"ל, פתח כפתחו 
של מחט, ותיכף ומיד ימלא ה' הבטחתו: פתחו לי 
פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו 

של אולם, תשובה עילאה".

להשלים את המלאכה
לכותרות  עלה  הכותל  של  הדרומי  החלק 
בשנה שעברה, כאמור, בעקבות ההחלטה לאפשר 
לרפורמים לנהל שם טקסים פרובוקטיביים נגד 
ההלכה. "ההוראה של הרבי לעשות 'טומעל' ]=רעש 
ופרסום[ על המחשבה למסור את החלק הדרומי 
לידי העירייה ולהוציאו ממשרד הדתות, נותנת 
לנו מרץ וחיזוק לכל המאבק שלנו", אומר ר' מתי. 
"למעשה, זה נר לרגליי מאז התחלנו בפעילות 
הציבורית בנוגע לחלק הדרומי. בעיניי זה פתק 

יוצא דופן.
"כשאני מביט בפתק, שאותו ראיתי לאחר 
פרסומו במדיה החב"דית, יש לי תחושה שאז לא 
עשו מספיק 'טומעל', ומשכך, לא התפללו שם 
עשרות שנים והמקום הפך להיות גן ארכיאולוגי, 
ויותר מכך, רוצים כעת שהמקום יהפוך למתחם 
בשליטת הרפורמים. אילו היו מקשיבים לרבי 
בשעתו ועושים 'טומעל', כל זה לא היה קורה. 
ועכשיו הגיעה העת להשלים ולבצע את המלאכה, 
פשוט לקיים את ההוראה המיוחדת של הרבי. 
הקריאה הזו מהדהדת מבין אבני הכותל הפזורות 

ברחבה הזו. היא עדיין בתוקף, וביתר שאת!
"אגב", מציין ר' מתי, "שימו לב שהרבי מוסיף 
אחרי המילה 'הדרומי' סימן שאלה. לעניות דעתי 
הרבי, אולי, רצה לשדר שאינו מחבב את המונח 
'החלק הדרומי', את החלוקה הזו, אלא שזה חלק 

אחד מהכותל המערבי".
מאין התקציב לכל הפעילות הזו? – שאלתי 
את ר' מתי. "אספר לך משהו", הוא משיב, "לאחר 
פרסומו של הפתק התארחתי אצל הרב שלום־
דובער ליפסקר, שליח חב"ד בבל־הרבור במיאמי 
שבפלורידה. הראיתי לו את הפתק והוא אמר שאם 
הרבי אמר שצריך לעשות 'טומעל', אז פשוט צריך 
לעשות. הוא קישר אותי עם אחד המתפללים, 
סיימון פלאיק שמו, שסייע לנו רבות בכל העניין 
בשלבים הראשונים. העלות אכן גבוהה ומי שיוכל 

להשתתף, יהיה לעזר רב מאוד עבורנו".
ר' מתי מזכיר גם את מכתבו המדהים של 

ללחוץ  שיש 
ת  מ ק ה ל
רחבה  רצועה 
ל  כ ך  ר ו א ל
הכותל שתיועד 
לתפילה בלבד, 
ת  ו ר י חפ ה ש ו
ה  נ כ ר ע י ת
מערבית לרצועה 
זו. הרב גץ הדגיש 
י  ו תל ל  ו שהכ
ב'ועדת הבטיחות' 
עומד  שבראשה 
יוסף שנברגר,  ר' 
בית  נאמן  שהוא 
ובוודאי  ישראל, 
אשר  ככל  יעשה 
לאל ידו בעניין. הרב 
אפשטיין ביקש לזמן 
אליו את מר שנברגר 

למחרת בבוקר.
בד' באלול תשכ"ט 
הוזמן הרב גץ לשיחה 
עם הגרש"ז אויערבאך, 
שדרש בדיוק כמו הרב 
אפשטיין, אך הוסיף 
הכרח  יהיה  שאם 

בהקמת גזוזטרה בעבור המתפללים צמוד 
לכותל מעל שטח החפירות, יש להקים 
מחיצה לפחות בקומת איש על גבולות 
הגזוזטרה, כדי שיהיה אפשר להתרכז שם 

בתפילה באין מפריע.
"'ועדת הבטיחות' ישבה בהרכב מלא 
ודנה בהצעות השונות", כתב הרב גץ, 
"ישנה גישה להקים שני מפלסים: אחד 

לתפילה והשני לחפירות. נדרשת ישיבת המשך 
לדון בדבר".

בתחקיר 'עטרת כהנים' נכתב כי בשלב זה "סגן 
שר החינוך הרב ד"ר קלמן כהנא פנה במכתב חריף 
לראש הממשלה גולדה מאיר, אחר שנודע לו על 
כוונות מסיונריות מובהקות על ידי ה'אמבסדור 
קולג'' שמתקיימות בעזרת שליחת מימון ומתנדבים 
לחפירות הארכיאולוגיות על יד הכותל המערבי 

והדרומי, בראשות פרופ' מזר. הוא התריע על 
תעמולה מסיונרית שמתנהלת בעתון בחו"ל סביב 
סיקור החפירות וגורמת בזיון למדינת ישראל, 
ודרש להפסיק את החפירות הנעשות על יד הכותל 

המערבי 'היקר ביותר לעם היהודי' בידי אנשים 
ש'כרתו ברית עם שונאי ישראל מובהקים אשר 
להם תפקיד מסיונרי... למען בצע כסף או למען 

פרסום".

השרפה שחוללה 
סערה

בז' באלול תשכ"ט, 
בבוקר,  שבע  בשעה 
לפני פתיחת הר הבית 
למבקרים ולמתפללים, 
נכנס מייקל דניס רוהאן, 
אוסטרלי,  נוצרי  צעיר 
ה  אקצ ל  א ד  ג למס
)בהסכמת שומר הוואקף 
י,  אנ ו לו חי איברהים 
שהדבר תואם עמו מראש(. 
טבול  צעיף  הניח  הוא 
בחומר דליק על מדרגות 
שבהיכל  הדרשן  בימת 
התפילה, ותחת המדרגות 
ונפט  בנזין  מכלי  הטמין 
כשקצהו השני של הצעיף 
מונח עליהם. הוא הצית את 
הצעיף ויצא מהמתחם. האש 
עקב  במהירות  התפשטה 
חומר דליק למניעת ריקבון 
המסגד,  תקרת  על  שהיה 
שהיתמר  השרפה  ועשן 
מעל למסגד נראה למרחוק. 
בתוך זמן קצר הגיעו למקום 
16 רכבי כיבוי אש ממערב 
ירושלים, ומכבי אש נוספים 
מרמאללה, מחברון ומשכם. 
המון ערבי תקף את הכבאים הישראלים והכה 
אותם, למול עיני אנשי הוואקף וחברי המועצה 
הערבית העליונה שהיו במקום. האש, אשר גרמה 
נזקים כבדים, כובתה סופית לקראת הצהריים. עוד 
באותו יום מינתה ראש הממשלה גולדה מאיר ועדה 

לחקירת נסיבות ההצתה.
ראשי הוואקף טענו שהמצית נכנס דרך 'שער 
המוגרבים' שעליו שמרו חיילי צה"ל. ראש עיריית 
ירושלים, טדי קולק, הפריך את הטענה במסיבת 
עיתונאים וציין שההצתה אירעה זמן רב לפני 
השעה שבה נפתח 'שער המוגרבים'. ההצתה עוררה 
סערה בעולם המוסלמי, ומנהיגים קראו לג'יהאד 

נגד ישראל.
ממסמכים פנימיים ב'ארכיון המדינה' עולה 
כי בעקבות המקרה הועלתה באונסק"ו הדרישה 
להחזיר את הר הבית כולו לשליטת המוסלמים, 
ולסלק את הנוכחות הצבאית מ'שער המוגרבים'. 
משרד החוץ החל בקמפיין רחב היקף של הסברה 
מבית ומחוץ על ערכו ועל קדושתו של הר הבית 
לעם היהודי כדי להציב עמדה למול השמצות 
העולם הערבי וניסיונו לנצל את העיתוי כדי לנתק 
לחלוטין את הזיקה היהודית להר הבית. כמו כן 
הרבו להסביר כי לא ייתכן שיהודי יעשה דבר כזה 

למקום הקדוש ביותר ליהודים.
הרב גץ, ביומנו מתאריך י' באלול תשכ"ט, כתב 
על האירוע: "כוחות הביטחון פינו בבוקר את רחבת 

"ראינו את 
המכתב באחרונה 
ולפתע הבנו איך 

הרבי רואה את 
הדברים החמורים 

שהתרחשו באותם 
ימים. מי יודע 
אם ההחלטה 
האומללה של 

אונסק"ו בשבועות 
האחרונים, 
שליהודים 

אין שום קשר 
לכותל המערבי 
– אינה קשורה 
למה שמתכננת 

הממשלה לעשות 
בחלק הדרומי!"
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הרבי למר גרינברג, שהבאנו קודם לכן. "ראינו את 
המכתב באחרונה ולפתע הבנו איך הרבי רואה 
את הדברים החמורים שהתרחשו באותם ימים. 
מי יודע אם ההחלטה האומללה של אונסק"ו 
בשבועות האחרונים, שליהודים אין שום קשר 
לכותל המערבי – אינה קשורה למה שמתכננת 

הממשלה לעשות בחלק הדרומי!"
יש לו מילים חריפות על המתווה הממשלתי. 
"הממשלה בעצם אומרת שהכותל הוא לא מקום 
קדוש ושאפשר להתפלל שם בלי מחיצה, בלי סדרי 
תפילה. שיאפשרו 'ברכת כהנות'. ממש בית כנסת 
רפורמי לכל דבר. מאז ההחלטה הזו אנחנו עשינו 
ועושים את הכול לחשוף את הפרטים שמאחורי 
החלטת הממשלה על מתווה הכותל, כדי שהציבור 
יבין שיש פה פגיעה אנושה ומסוכנת בקדושת 

הכותל ועלינו לצאת ולהיאבק".
המאבק של מתי, ורבים וטובים עמו, בשיתוף עם 
עמותת 'ליבה', נחל הישג, לאחר שמתי הוזמן בידי 
הרבנים הראשיים, במסגרת דיון מיוחד, לחשוף 
לפניהם את המחקר המיוחד שנעשה על החלק 
הדרומי, שחלק ממנו הוגש כאן. במקביל, כאמור, 
הרבנות הראשית, בצעד תקדימי, מפרסמת החלטה 
ולפיה המתווה אינו חוקי. נוצרה סערה ובעקבותיה 

הנציגים החרדים הטילו וטו על ביצוע המתווה.
'עטרת כהנים', לצד גורמים נוספים, שותפה 

בארגון מנייני תפילה יומיים בחלק הדרומי, מקיימת 
קשר רציף עם הגורמים הרלוונטיים, וגם מנהלת 
מאבק משפטי. "מי שזרע את זרעי המחלוקת 
הם שופטי בית המשפט העליון, שפסקו שלכותל 
המערבי אין קדושה של בית כנסת. מה הם מבינים 
בזה?" שואל מתי בכאב. הוא מתכוון להגיש עתירה 
על הקביעה הזאת: "בית המשפט אינו מוסמך לדון 
על פולחן במקומות הקדושים. הסמכות נתונה בידי 
הממשלה והרבנות הראשית. יש פה ניסיון לשנות 

מסורת של דורות".

ברכה מיוחדת מהרבי
שנים רבות עוסק מתי בגאולת העיר העתיקה 
בירושלים של בין החומות. "איתרנו בסייעתא 
דשמיא את כל בתי הכנסת שהיו בתוך הרובע 
המוסלמי וזכינו לחדש אותם", הוא חושף טפח 
ומכסה טפחיים, "זכינו להיות שותפים של הקדוש 
ברוך הוא לגאולתן של חצרות רבות. בונה ירושלים 

השם".
מתי מספר שבשנת תשל"ט כתב לרבי על גאולת 
ישיבת 'חיי עולם' מהאזור המוסלמי בעיר העתיקה. 
הוא מציג לפנינו את מכתב התשובה המיוחד שזכה 
לקבל מהרבי בי"ד בשבט תשל"ט. הרבי פותח את 
המכתב בתארים על ר' מתי דן: "הרה"ח אי"א נו"נ 

עוסק בצ"צ כו' מו"ה מתת' שי' הכהן".
וכך כותב הרבי: "שלום וברכה! מאשר הנני 
קבלת מכ' מיום ח' שבט והקודמו בצירוף החוברת 

מוסדות חו"ח כו', ות"ת ת"ת.
"ובעת רצון יקרא הפ"נ על ציון כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבש"ט 

בתוכנם.
"בכבוד ובברכה להצלחה בהפצת התוהמ"ת 
בכלל ותורת המקדש וקדשיו בפרט ובישובה 
כדרוש דירושת"ו – מתחיל מירושלים דתושב"כ 
ודתושבע"פ )הנקראת עתה – העתיקה( וגם כל 

הנראה עמה והסמוך לה". חתימת יד קודשו.
בסיום המכתב מוסיף הרבי מענה בנוגע לדברי 
הדן בעניין הסדר בביאת המשיח. תצלום המכתב 

מצורף לכתבה.
"המעניין הוא שהרבי השתמש במילים 'הנקראת 
עתה' בנוגע לשם 'העיר העתיקה', ולכאורה הרבי 
לא רווה נחת מהמונח הזה", מציין מתי, "שימו לב 
שבמכתב הרבי כותב את המילים 'ובישובה כדרוש 
דירושת"ו – מתחיל מירושלים דתושב"כ ]דתורה 
שבכתב[ ודתושבע"פ ]ודתורה שבעל פה[', ובעיניי 
יש פה מסר: הרבי ידע כבר אז שיהיו ניסיונות 
קשים. שיבואו מכחישי התורה, שאין להם לא 
תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, ויתיימרו 

להופיע כאן כקבוצה דתית".
ובחזרה לחלק הדרומי שלשמו התכנסנו. מתי 
מסיים את השיחה ומבקש מציבור הקוראים: "צריך 
להתעורר ולמלא את בקשתו של הרבי ולהתפלל 
דווקא במקום הזה, שממנו הארכיאולוגים סילקו 
אז את המתפללים. מעט אור דוחה הרבה מן 
 החושך. על כל אחד לעשות משהו בעבור זה. 
כולנו מקווים בעזרת השם שהמתווה המסוכן 
יתבטל וכך גם תכניותיהם של הרפורמים. ועד אז, 
ַהצביעו ברגליים ובואו להתפלל בחלק הדרומי של 
n הכותל!"�

"כמה ימים אחרי הנחיתה כבר הזמינו אותי 
מהנהלת הקהילה ורצו שאני ארכז את כל 

עניין החינוך היהודי בעיר. ואם נחזור לתמונה 
הרי שהיא משקפת את השמחה שלנו ושל בני 

המשפחות שלנו שזכינו לצאת לשליחות"

פרשת השבוע מספרת התורה על אברהם אבינו, החסד 
והכנסת האורחים שלו. ועל לוט והכנסת האורחים 
שלו. אלא שהחסד והכנסת האורחים של אברהם 
מצויינים לשבח, ואילו את החסד של לוט והכנסת 

האורחים שלו חז"ל מגנים.
נשאלת השאלה, מדוע, והרי לוט היה מוכן למסור 
את נפשו ואת בני ביתו בשביל הכנסת אורחים זו, וכי יש חסד גדול 

מזה?
הרבי הרש"ב נ"ע בקונטרס ומעיין מאמר ב' פ"ב, מסביר את מהות 
החסד של אברהם, הבהמה עיקרה בפעולת המידות לבד ואין לה דעת 
כלל, וכאשר האדם מתנהג ומתענג בפעולת המידות לבד בלי הנהגת 
השכל, הרי הוא כבהמה. כל מידות בני האדם צריכות להיות על־פי 
השכל. וכמו במידת החסד להבחין בין טוב לרע, ולהשפיע חסד גם 
למי שאינו ראוי, בשביל הכוונה והתועלת שיהיה מזה. וזאת הייתה 
כוונת אברהם אבינו שהיה מאכיל ומשקה גם לערביים, בכדי להודיע 
אלוקותו ית' בעולם ולקרב את הבריות לאלוקות. וכדברי הגמ' )סוטה 
י' ע"א( עה"פ "וירא שם בשם ה' א־ל עולם" "אמר ר"ל אל תקרי 
ויקרא אלא ויקריא. – לימד לבריות לקרוא שם בשם ה' א־ל עולם, 
רש"י. "שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפי כל עובר ושב. 
כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם 
משל אלוקי עולם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם".
זה היה תכלית החסד של אברהם, לא מצד חסדו הטבעי, אלא כדי 

לקרב את הבריות לאלוקות.
זאת גם הסיבה שכאשר הגיעו המלאכים לאברהם הקדים "רחצו 
רגליכם", שסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד לא 

להכניס עבודה זרה לביתו.
לוט, לעומתו, אמנם למד את מידת הכנסת האורחים מאברהם, אבל 
הוא הפנים לעצמו רק את החיצוניות – חסד בשביל חסד, ולא את 
המהות והתוכן הפנימי. הוא לא יותר מאשר חיקה את הרבי אברהם 
אבינו, ולא השכיל ללמוד ממנו את המהות והתוכן הפנימי של החסד. 

וזה הסיבה שהגיע לגור במחוזות רעים, בסדום ועמורה, ולהפוך את 
היוצרות, להפקיר את היקר לו ואת העיקר שעליו הופקד לשומרו 
– את משפחתו. כיוון שפעולתו הייתה חסד לשם חסד בלי מטרה 
מושכלת, כשבאו המלאכים הוא גם לא הקפיד שירחצו את רגליהם 
לפי שהכניסם לביתו אלא הקדים לינה לרחיצה. כיון שלא היה אכפת 

לו שתכנס ע"ז לביתו. )ראה רש"י יח, ד(.
n

לחקות את המחנך, זה אינו חינוך. ואין המחקה מחונך. החינוך 
האמיתי הוא להחדיר במחונך את הנקודה הפנימית, להעמידו בקרן 
אורה כפי שדורשת תורתנו הק' כפי שהיא מוארת באור תורת 
החסידות. ומכאן ואילך הדברים מסתעפים לכל מחונך לפי כישרונותיו, 

מידותיו, שכלו ומהות נשמתו.
ישנו פתגם של האדמו"ר רבי מנחם מענדל מקוצק "אם אני זה אני 
בגלל שאתה זה אתה, ואתה זה אתה בגלל שאני זה אני. אז אני אינני 

אני ואתה אינך אתה".
אברהם החדיר ביצחק את המהות, אבל צורת עבודתו של אברהם 
– חסד, לא הייתה כצורת עבודתו של יצחק – גבורה. עבודת שניהם 
הייתה שונה זו מזו – בחיצוניות, אבל בפנימיות עבודתם הייתה 

אחת – האבות הקדושים.
זהו מהותו של החינוך שדורשים מאיתנו – חינוך פנימי. הן 
ממחנכים לילדים והן ממחנכים לבוגרים, כפי שאמר הקב"ה )פרק 
יח, פסוק יט( "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו 
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וגו'". שמירת דרך ה', לעשות 
צדקה ומשפט, הצדקה מתוך כוונה למשפט, להחדיר ולהודיע ולגלות 

את הקב"ה ולעשות לו ית' דירה בתחתונים.

בלי חיקויים

חושבים חינוך

ב

מארח את רבני חב"ד מסביב לעולם

ההבדל בין עבודת החסד של אברהם אבינו לפועלות החסד של לוט, הוא ההבדל 
בין דבר אמיתי לבין חיקוי • גם בחינוך יש הבדל תהומי בין שני האופנים

הרב אפרים בוגרד
רב קהילת חב"ד ברמות, ירושלים

לתגובות והארות: 
orhachinuch@orhachinuch.org
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