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The 3rd Mikdash: Mystery or Mandate? 
 
1.Introduction 
a.This Shiur is for the sake of Talmud Torah, and is not Halacha L’maaseh. For P’sak, everyone must 
discuss the issue with his or her Rav. 
b. There are 2 different kinds of arguments amongst our holy Rabbis: 
 -A technical Machloket related to the 4 Amot of Halacha, such as Kiddush, Yichud, trespassing, 
Kashruth, etc.  
 -A Machloket related to a new historical reality. 
c.In the first case, the 2 sides are usually pretty close in thought and action. In the second case, the 2 sides 
may be worlds apart. Why such a drastic difference? Historical changes are accompanied with many un-
knows and fears. Where are matters heading? Should we embrace the change, reject the change or simply 
ignore it? The reactions are going to be a lot more extreme then a ‘simple’ Machloket relegated to the 4 
Amot of Halacha. In addition, when there is a new reality, then there is no living Mesora to rely on, like 
there is by Kiddush and Yichud. Also, at times, there may be minimal discussion of the topic in the Poskim, 
especially the recent ones. 
The arguments that raged around the Chassidim-Mitnagdim, the Mussar movement, Zionism, etc. are all 
connected to historical changes. Medinat Yisrael is an example of a topic which includes all 3 challenges. It 
is a new historical reality, there is no living Mesora relating to it, and there are minimal sources in the 
Poskim relating to such a unique phenomena, namely a Jewish State started by Jews who were not 
necessarily Shmorai Torah Umitzvoth. 
Another historical change is the capture of the Har Habyit in 1967. What does this new historical reality 
imply? Is it a Divine invitation to build the Mikdash? We have no living Mesora regarding the Mikdash; 
however, we do have thousands of pages of literature on the topic that need to be applied to the facts on 
the ground.  
d.The Machloket regarding the Mikdash is a most intense one. Each side maintains that his approach will 
hasten the Geula, and that the other side’s approach will hinder it. Each side is quite critical of the other 
side, as often happens during such a controversial historical issue. 
We will quote from Rav Yisrael Ariel Shlita, the Rav of Machon Hamikdash, and analyze his words. This 
Shiur is simply a taste of a topic, a taste which will IY”H lead to a thorough investigation into the Sugya. 
 
Part 1    
1a.Ramban Bamidbar (16:21) 
 

 נים וכן אמר דוד ) כד יז( הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי והיה העונש ההוא על העם גם בחטאם

לא צוה אותם המלך שלא יתנו השקלים כי הוא לדעת ( כי ברכות סבשהיה להם לתת השקלים מעצמם אם העונש ההוא על זה כדברי רבותינו )

המנין בלבד היה חפץ וענשם וענשו בזה שוה הוא ועוד כי מלבד המנין היה עונש על העם מתחלת דבר כדכתיב ) כד א( ויוסף אף ה' לחרות 

בהתאחר בנין בית הבחירה שהיה בישראל ויסת את דוד בהם וכתב שם רש"י לא ידעתי על מה ואני אומר בדרך סברא שהיה עונש על ישראל 

( לשכנו דברים יב ההארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו כענין שנאמר )

ב( ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל  ש"ב ז אארוך שנאמר ) תדרשו ובאת שמה עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן

דברי אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב בתוך היריעה והנה דוד מנעו השם יתברך מפני שאמר )

( כי דמים רבים שפכת ארצה לפני ונתאחר עוד הבנין עד מלוך שלמה ואלו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה הימים א כב ח

בר לא היה הוא הבונה אבל ישראל הם היו נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול או גם בימי דוד כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בד

הבונים אבל כאשר העם לא השגיחו ודוד הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין הכל היה הוא הבונה והוא איש משפט ומחזיק במדת הדין ולא 

ום אשר יבחר ה' לשום שמו שם הוכשר בבית הרחמים ועל כן נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת ישראל ועל כן היה הקצף עליהם ועל כן היה המק

ז( כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה  ש"ב ז ונודע בענשם ובמגפתם והכתוב ירמוז כל זה שנאמר )

ברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם מתהלך וגו' בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר ד

לי בית ארזים הרי יאשים הכתוב כי השכינה מתהלכת בכל ישראל מאהל אל אהל וממשכן אל משכן ולא היה אחד בכל שופטי ישראל הרועים 

ולם לבנות הבית רק עתה שנתעוררת הטיבות כי היה עם לבבך אותם מתעורר בדבר ואמר הכתוב עוד כי גם השם רחק מהם ולא דבר לאחד מכ

 ואצוה עתה לבנותו על יד שלמה בנך שיהיה איש שלום
 

  
 א

 bוהעושים לבניינו. -המיואשים מבניין המקדש 
b בימים אלה, כאשר המאבק סביב הר הבית מתעצם בידי אויבי ישראל, מתרבים הקולות הקוראים למסור לאויב את מקום.

 מפני השלום.המקדש 

https://www.sefaria.org.il/Berakhot.62a
https://www.sefaria.org.il/Deuteronomy.12.5
https://www.sefaria.org.il/II_Samuel.7.1
https://www.sefaria.org.il/I_Chronicles.22.8
https://www.sefaria.org.il/I_Chronicles.22.8
https://www.sefaria.org.il/II_Samuel.7.6
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Chadash Assur Min Hatorah 
! עלו ההר... ובנו הביתכתשובה לקולות אלה, ראוי שנשים אל ליבנו את דברי חגי הנביא )א, ח( האומר: "כה אמר ה' צבאות ...

בה וארצה בו ואכבדה אמר ה'!" דברי הנביא, נאמרו כנגד מלכות פרס המעכבת את בניין המקדש, ונכתבו לדורות, ללמד, שחו
 לעלות ולבנות מקדש לה' גם מול אויב ומתנכל.

למרבית הפלא דווקא בימים אלה יצאו מאה מרבני ישראל המזהירים את ישראל לבל יעלו להר הבית. עצומת הרבנים באה 
 בעקבות קריאת הרבנים בתשכ"ז מיד לאחר שיחרור הר הבית .

Understanding the background behind a previous P’sakb 
 

האזהרה באותם ימים הייתה מכוונת דווקא להמוני העם, שנהרו אל ההר מכל הארץ, תוך חילול שבת וחג וכניסה .טומאה לכל 
 מקום בהר. באותם ימים צבא ישראל שלט בהר שליטה מלאה.

זכויות היום התהפך הגלגל, ויד הערבים שולטת בהר. לאחרונה הודיע מלך ירדן, אשר למרבה הצער קיבל מממשלת ישראל 
בהר ,כי מקום המקדש לא נקרא 'הר הבית' אלא 'אל אקצא'! משטרת ישראל בהר, מורכבת ברובה משוטרים ערבים, ואלה 

כפופיםלשלטון הוואקף, המכתיב לשוטרי ישראל כיצד לנהוג. תיירים יהודים כמעט אינם נראים בהר. ובאשר ליהודים שומרי 
ות, ובביקורת קפדנית מכף רגל ועד ראש. פעמים רבות מונעת המשטרה מיהודים תורה ומצוות, אלה נכנסים להר בקבוצות קטנ

 יראים את הכניסה להר, מאימת מלך ירדן ושוטרי הוואקף.
 Reading history accuratelyכ'עיר הסמוכה לספר '  –הר הבית 

ארץ כולה. כידוע, מתנהל האיסלאם הפך את הר הבית לבסיס להשתלטות על הכותל המערבי, על ירושלים המזרחית ועל ה
בחודשים האחרונים מסע רצח מצד המוסלמים, ההורגים יהודים בחוצות קריה בדקירות סכין. המלחמה ביהודים מתנהלת תחת 

"אל אקצא בסכנה". מבחינתם אין מקום לדריסת רגל של יהודי בהר הבית, שכן המקום מוגדר על ידי המוסלמים  –הסיסמא 
שאסור להם לוותר עליו, במיוחד כשמדובר במקום מקודש להם. עליית יהודים להר מהווה הוכחה כ'דאר אל איסלאם', שטח 

שעמדו במקום זה הבית הראשון והשני, ואת זאת בדיוק חובה על המוסלמים להכחיש. לטענתם, המסגדים על ההר הם העדות 
כדברי השליט אבו  -א אותו ברגליו המטונפות ""מטמ -על בעלות האיסלאם על ההר ועל הארץ כולה. לפיכך, יהודי העולה להר 

 מאזן .
. הדבר מובא להלכה ברמב"ם)שבת ב, כג( שם הוסיף: "ומחללין עליהן את השבת... ומצוה על כל ישראל שיכולין לבוא לצאת 

 ולעזור". ובשולחן ערוך )או"ח שכט, ו( מובא:
 "אפילו לא באו הגויים עדיין, אלא רוצים לבוא."

c.Applying Halacha to a vague reality; not the typical 4 Amot of Halacha 
 

הר הבית הוא בגדר 'עיר הסמוכה לספר', בהיותו על גבול ירושלים המזרחית והמערבית, כשהערבים מכריזים כי מטרתם 
בש את ההר, לשלוט לא רק בהר הבית אלא להוריש את עם ישראל מארצו. נמצא שמבחינת ההלכה יש לצאת כנגד אויב הכו

 ואפילו ביום השבת, למרות שהדבר כרוך בחילול שבת, שעונשו סקילה.
מול מציאות כזאת, כשהר הבית והארץ כולה בסכנה, היו צריכים כל ישראל לצאת והרבנים בראשם, להציל את מקום המקדש 

זה מפני חובת ההצלה והכיבוש . מסכנת כיבוש, וזאת, אפילו ביום השבת. מאליו מובן, שגם החשש מאיסור כרת נדחה במקרה 
מכאן תמיהה על מאה רבנים בישראל, שחתמו על עצומה ישנה ,העוסקת במציאות, שהר הבית נשלט באופן מוחלט על ידי 
ישראל .איך לא נתנו את דעתם על מציאות חדשה, שההר נשלט על ידי האיסלאם, ומאמיניו יוצאים לרחובות להרוג יהודים 

בסכנה!' הרי ההבדל בין המציאות של ההר בתשכ"ז ,לבין המציאות הנוכחית בתשע"ו, הוא כהבדל בין  תחת הסיסמה 'אל אקצה
 שמים וארץ.

התקיים בנו, למרבה הצער, הפסוק )במדבר לג, נה(: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם והיו 
ארץ אשר אתם יושבים בה". לפלא שיש רבנים בישראל המתעלמים מן לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם, וצררו אתכם על ה

המציאות, ויוצאים דווקא בימים אלה בקריאה, שמשמעותה המעשית היא, להפקיר את הר הבית לערבים. הניסיון מוכיח, שבכל 
על הר הבית מקום שנעשה ויתור לערבים, הדבר מלמד אותם כי ניתן לתבוע ואף לכבוש שטחים נוספים. ממילא ויתור 

 משמעותו ויתורעל הכותל על ירושלים העתיקה, וההמשך מי ישורנו.
 dעמוד והתחזק בה!. –אם ראית את הבריות שנתייאשו מן התורה 

d מול הייאוש המסתמן בעולם התורה מלשוב אל הר הבית, ומלקיים את מצות ה' לבנות מקדש בדורנו, נועד תפקיד חשוב מאין.
לעמוד על משמר הר הבית והמקדש. מול רוח הנכאים העולה מן העצומה והמאמרים הנלווים, יפים הם כמוהו לעולים בהר ה', 

עמוד  –דברי רבי שמעון בן יוחי בירושלמי )ברכות ט, ה(האומר: "אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד 
 והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם."
מטרה לקרב את שעת בניינו ,להגביר חיילים ולהכפיל את המאמצים בקיום נוכחות יהודית לאור האמור, שומה על העולים להר ב

 בהר הבית, ולחזק את הרצון המתעורר בעם לשוב אל המקדש ועבודתו.
ככתוב: 'אתהלך  חיותה של ארץ ישראל הוא! -בית המקדש "בית חיינו", המקדש גם נקרא "ארץ החיים!" ובלשון המדרש:" 

ת החיים'")פסיקתא זוטרתא שיר השירים ז, ג( כי המקדש נותן חיים לבאים בשעריו ולכל יושבי ארץ ישראל. הנה לפני ה' בארצו
כיצד הפך מקום המקדש בפי דוברים שונים ל"מתחם הכרת" ולגיא צלמוות ואין מוחה בידם. הכל מדברים גבוהה גבוהה על 

 ילו לא ניתן מקום זה לישראל אלא למיתה, חלילה .מצות 'מורא מקדש', אך בפועל מקלים ראש במקום המקדש, כא
True Machloket L’shaim Shamayim 

e למרות האמור, לא נפגע, חלילה, בכבוד הרבנות הראשית. כבר אמרנו את דברינו במאמר קודם, כי ניסינו להעלות את הנושא.
עקב מחלוקת פנימית ביניהם בנושא הר הבית  בשיחה עם רבנים בישראל, אך נוכחנו, כי עצם הדיון בדבר אינו נוח לרבנים,

 והמקדש.
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עם זאת, אין אנו פטורים מלברר לעצמנו מחדש את חובתנו להמשיך ולהחזיק במצוות ה', למרות עצומת מאה הרבנים. לפיכך 
 דברינו אלה מכוונים לדבקים במצות ה' למרות דברי הלעג מסביב.

fכולכם חייבים בכבודי. 
יים את בניין המקדש והקרבנות, וכולנו חייבים בכבודו של בורא עולם, והרי גם מאה הרבנים החתומים מאחר שכולנו מצווים לק

 על העצומה אינם פטורים ממצוה זו, ממילא נמשיך לקיים את חובתנו .
ייכבד וישב בביתו, אך דומה שלא ניתנה  -אם יש אדם הסבור שהתורה פטרה אותו מן המצוות הללו והוא שלם בהחלטתו 

 סמכות לאיש לכפות על אחרים את דעתו, ולתבוע מהם להתבטל מקיום המצוות שבמקדש, וזאת בלי ראיה של ממש.
כמובא בעזרא ד, ד:  -אין לנו סיבה להירתע ממאבק, שכן כבר היו דברים מעולם, שבניין המקדש היה כרוך במאבקים מסביב 

. ומתואר בפסוקים שזרובבל ויהושע בן יהוצדק לא נרתעו, המשיכו "ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות"
 בבניין וכךקם בית המקדש השני. מחזיקים אנו, אפוא, בשיפולי גלימתם שלבוני הבית השני, ויום יבוא וייבנה המקדש בדורנו.

gעצומה המבטלת מאתיים מצוות של תורה. 
ם על העצומה הנוכחית חידשו דבר על פני מה שכתבו הראשונים. ממכתבי הלוואי של החותמים על העצומה מתברר, שהחותמי

לדעת החותמים האחרונים איסור העלייה להר הבית אינו רק מפני חששות שונים, אלא משום שלדעתם המצוות שבמקדש אינן 
 "עד כי יבוא שילה." -מחוייבות בדורנו 

נת בעיקר כנגד יהודים העולים להר בקדושה ובטהרה. ביודעין מדברי יוזמי העצומה הנוכחית )ט' חשון תשע"ו( עולה, שהיא מכוו
ובלא יודעין כוונת יוזמי העצומה הנוכחית לביטול האפשרות לבניין המקדש בדורנו. במאמר קודם הבאנו את דברי הרב יצחק 

ב באשר "לאפשרות לבין האיסור לגשת לבניין המקדש: וכת -יוסף שליט"א, הקושר באופן ברור בין איסור העלייה להר הבית 
 "אל לנו לפעול בעניין זה מאומה עד כי יבוא שילה! " -לבניין המקדש בזמן הזה "

 ב
 כוונתה עיכוב בניין המקדש –העצומה נגד העלייה להר 2

a אינו עומד בפני הביקורת –.ההסבר ההלכתי לעצומה 
Source-based analysis 

ת ידם של מאה הרבנים החתומים על העצומה. מבחינה זו, ידיו של הרב לא ידוע לנו על מאמרים בענייני המקדש שיצאו מתח
שלמה אבינר שליט"א רב לו בפרסום מאמרים וספרים בעניין האיסור לעלות להר הבית, כמו כן באשר לאיסור, לדעתו, להקים 

 מקדש בדורנו, כך שהמאמר שפרסם מביע בתמצית את שיטתו האישית.
לבניין המקדש, חובתנו לעיין במאמרו, להפוך בדברים, שמא יש במאמר ביסוס הלכתי המצדיק באשר לנו, הרואים חובה לעשות 

 להמנע מקיום מצות ה' לבנות מקדש בכל דור ודור.
 הרב אבינר שליט"א: העלייה להר הבית אסורה וכך בניין המקדש

לבנות מקדש בדורנו. נפנה, אפוא, לתוכן הרב אבינר שליט"א מביא ארבע ראיות מדוע אסור לעלות להר הבית, ומדוע אין היתר 
 המאמר להווכח אם אכן יש צדק בדבריו.

bראיה ראשונה: המקדש שונה מארץ ישראל. 
 : יש אומרים שאין לעלות להר הבית כי זה מרגיז את הערבים."שאלה
גם בארץ  -אותנו  : ... במשך אלף וחמש מאות שנה מאז הופעת האיסלאם ,מאז עסוקים הם בלרצוח אותנו... לגרשתשובה

אינו מפני שאנחנו מפחדים מהערבים, אלא  -ישראל וגם בגולה... האיסלאם הוא דת אלימה. לכן, זה שאיננו נכנסים להר הבית 
מפני שאנו מפחדים מריבונו של עולם, בגלל יראת ה' בגלל מורא מקדש... נכון שצריך להבטיח את הריבונות שלנו... אך הר 

ראל. לגבי ארץ ישראל צריך לעלות, לבנות לכבוש... מה שאין כןלגבי הר הבית ובית המקדש, שקודם הבית שונה מכל ארץיש
 צריך לעשות תשובה."

 הרב מחדש סברא, שבהר הבית לא צריך לעלות לבנות ולכבוש כמו בארץ ישראל, בהר הבית לא צריך להוכיח ריבונות.
ל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם... לשכנו תדרשו ובאת שמה!" כבר בכך יצא הרב נגד פסוק מפורש בתורה האומר: "כי אם א

הבאנו את דברי הרמב"ם האומר על פסוק זה, שכיון שמקום המקדש הוא' תכלית התורה!' לפיכך נצטוו ישראל להלחם על 
ץ ישראל. כיבוש המקום אפילו ב"מלחמה חזקה" )מורה נבוכים ג, מה(. הווה אומר, מקום המקדש מעלתו יתירה על שאר אר

נמצא שיש שתי מצוות כיבוש בהר הבית, האחת: 'ירושה וישיבה' בארץ ישראל. השנייה: מצוה מיוחדת לכבוש את הר המוריה. 
כך גם אומרים חז"ל בספרי )דברים יא כא(: "אמר לו המקום לדוד: את היבוסי סמוך לפלטורין שלך לא הורשת, היאך אתה חוזר 

הרי לנו, שיש חיוב מיוחד בתורה בנוסף לחובה לכבוש את ארץ ישראל, לקום ולכבוש את מקום ומכבש ארם נהרים וארם צובה!" 
 פלטרין של מלך. וכאשר השתהה דוד בקיום מצוה זו באה גערה מפי הקב"ה.

לדברי הרב אבינר שליט"א, למרות שבמשך אלף וחמש מאות שנה "הערבים עסוקים בלרצוח אותנו... וגם לגרש אותנו מארץ 
ל ,"אין מצוה לכבוש את הר הבית. מסקנת דבריו, שיש להניח לערבים לשלוט במקום. בכך בא הרב ללמדנו, כי מצות ישרא

"ירושה וישיבה "שנאמרה בארץ ישראל לא קיימת בהר הבית. כך גם המצוות "לא תחונם" ו"לא ישבו בארצך" מצוות אלו לא 
 נאמרו בתחום הר הבית .

 תדרשו ובאת שמה" בטל לדעתו . גם החיוב שקבע הרמב"ם "לשכנו
 מול מצוות מפורשות בתורה הבטילות מכוח 'השקפה' אישית, מי לא יתקומם למשמע הדברים הללו!

הרב אבינר שליט"א אומר, שצריך לעשות 'תשובה' וכך נשוב להרהבית. אמת! אך התשובה האמורה בתורה אינה בדיבורים 
שים; בקיום מצוות התורה בפועל, ולענייננו: קיום מצות 'ירושה וישיבה', 'לא ובלהכות'על חטא'. אין תשובה אל ה' אלא במע

תחונם', 'לשכנו תדרשו'. הפירוש המעשי הוא: עלייה להר הבית המביאה לשליטה מלאה ולריבונות בהר, כבעל בית העושה 
ים בדיבור, גם לא בתפילה, אלא לי מקדש". מקדש לא בונ ועשובתוך שלו! כך גם המצוה לבנות מקדש לה' מחוייבת, ככתוב:" 

 במעשים.
cראיה שנייה: יש סדר במצוות: מלך, עמלק ומקדש. 
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"שכך כותב הרמב"ם בהלכות  –ראיה נוספת מביא הרב שלמה אבינר שליט"א, כדי להוכיח מדוע אין לבנות מקדש בדורנו 
א למחות את עמלק, והמצוה השלישית ב( כשנכנסים לארץ המצוה הראשונה היא לשים מלך. המצוה השנייה הי-מלכים)א, א

היא לבנות את בית המקדש. וכל זה צריך להיות בסדר הזה". לדבריו עד שלא ימליכו מלך בישראל ולא יערכו מלחמה בעמלק 
 אין היתר לבנות מקדש . –בדורנו 

בימי יהושע  –"יסתן לארץ אף כאן חידש הרב אבינר הלכה בניגוד לדעת חז"ל והרמב"ם. שכן ,הלכה זו נאמרה דווקא "בשעת כנ
 בן נון!

המקור לכך הוא דרשת חז"ל בספריי): "ועברתם את הירדן... והיה המקום אשר יבחר ה...' שמה תביאו... עולותיכם וזבחיכם". 
מודגש בדברי חז"ל, שסדר זה נאמר רק לזמן שעברו את הירדן בימי יהושע. לא כן במהלך הדורות, סדר זה אינו מחייב, ואכן 

ת שני הוקם בלא מלך ובלא למחות את עמלק. הרמב"ם מסביר בהרחבה את הסיבה להלכה זו, מדוע סדר זה מחייב בימי ,בי
 יהושע דווקא ראה להלן מה שכתב במורה נבוכים ג, מה. כך גם מבואר ברש"י בסנהדרין כ, ב; וכך מבואר בספר החינוך תר"ד .

d'ראייה שלישית: 'מורא מקדש. 
 הרב אבינר שליט"א, והיא: "איננו נכנסים להר הבית... בגלל 'מורא מקדש."' הלכה אחרת מלמדנו

 
להתקרב  -באשר ל'מורא מקדש', המעיין בדברי חז"ל מוצא דבר הפוך מן הפרשנות של כב' הרב: מצות 'מורא מקדש' עניינה 

בהר הבית במקלו ובמנעלו  לקב"ה על ידי כניסת האדם לחצרות המקדש. כך מובא בדברים רבה ואתחנן "מהו שיכנס אדם
כך שנו רבותינו: אסור לאדם שיכנס לבית המקדש במקלו ובתרמילו ובאבק שעל רגליו [אלא יכנס בדרך  -ובאבק שעל רגליו ?

... 'את שבתותי נוהג בו באימה -אלא בין בנוי בין חרב כבוד.] ולא תאמר: הואיל ובית המקדש חרב נהוג בו קלות ראש, 
אף מורא בית המקדש לעולם! שאף על פי שחרב לא זזה השכינה  -או :'להודיעך: מה מורא שבת לעולם תשמורו ומקדשי תיר

מתוכו!" הרי לנו דברים מפורשים, ש'מורא מקדש' עניינו, לבוא אל המקדש גם בחורבנו .שכן יש לכבד את השכינה השרויה שם 
 ז(. –ם בהרחבה בהלכות בית הבחירה )ז, א גם בעת החורבן, ולקבל את פני השכינה באימה. כך גם כותב הרמב"

לברוח הרחק מן המקדש, וכדבריו למסקנה: "אנחנו  -אף כאן מחדש הרב אבינר שליט"א פירוש חדש למצוה זו, שעניינה 
מתוך 'מורא מקדש'". פירוש חדש זה, אף הוא מנוגד לדברי חז"ל והרמב"ם, והרי לנו שיטה, לחלוק על ההלכה  -עומדים מרחוק 

 ובלת מדור לדור.המק
eראייה רביעית: האומה אינה בדרגה של מקדש. 

בהמשך לאמור, מלמדנו הרב אבינר שליט"א דבר חדש במצות יראת ה', "איננו נכנסים להר הבית... מפני שאנו מפחדים 
טים, 'אנחנו' מריבונו של עולם בגלל יראת ה'... הר הבית הוא מקום קדוש ואיננו מתאימים לקדושה הזאת, אנו יהודים פשו

הכוונה עם ישראל... והאומה כולה כרגע אינה במדרגת הקדושה המתאימה להר הבית... ככל שנוסיף תורה ומצוות נתקרב 
לבניין בית המקדש ."כלומר, אמנם היינו צריכים לבנות מקדש ולקיים את המצוות האמורות בו, אך כיון שאיננו במדרגה הנכונה 

 לבנות מקדש .של יראת ה' לפיכך אסור לנו 
 הרב אבינר מביא בדבריו 'השקפה' חדשה, והיא: ככל שאנחנו מפחדים מהקב"ה כך נברח מקיום מצוותיו .

f'השוכן אתם בתוך טומאותם'. 
כאמור, הרב אבינר שליט"א מדבר בשם ה'אומה', וקובע שאינה בדרגה מתאימה למקדש. לא ברור מנין שאב את המידע הזה, 

בדורנו. גם לא שמענו על אנשים שזכו לרוח הקודש, שביכולתם להגדיר את המצב הרוחני של האומה.  שכן ,"מי בא בסוד ה'"
בכל מקרה דבריו עומדים בסתירה לפסוקים ולדברי חז"ל: כך הם דברי חז"ל ב'ספרי' על הפסוק הדן בחובת הטמאים לצאת 

וכן שכינה ביניהם!  -שאף על פי שהם טמאים ראל! חביבים הם יש -מחוץ למחנה המשכן, שם נאמר: "'אשר אני שוכן בתוכם '
... ואומר: 'ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם'". מדובר, אפוא, באמירה 'השוכן אתם בתוך טומאותם'הוא אומר: 

בתוך מפורשת של בורא עולם, היודע כי קיימת טומאה בעם ישראל, שכן ,הכל גלוי לפניו, עם זאת חפץ הקב"ה לשכון דווקא 
 טומאה זו ,כדי לטהר את ישראל.

דברי הרב אבינר שליט"א עומדים גם בסתירה לעובדות, שכן, באשר לבניית המשכן, לא עברו אלא חודשיים ימים מאז עבדו 
ישראל לעגל הזהב ויצאו במחולות סביבו, וכבר נצטוו ישראל לגשת אל מלאכת בניין המשכן והכלים. הנה מתברר, שדווקא אלה 

בחטא ,ולדברי הרב אבינר שליט"א לא היו "במדרגת הקדושה המתאימה ,"דווקא הם זכו לחדש מצוה, ולהקים משכן  שנכשלו
לה'. כך גם בימי בית שני ,כשעלו ישראל מבבל, רבים מהם היו פסולי חיתון, חלקם רחוקים מתורה ומצוות ויש מהם שנשאו 

אלו בני  -אומרים חז"ל בבראשית רבה "שמותיהן כעורין ומעשיהם נאין  נשים נוכריות, והנה דווקא אלה בנו את הבית השני. כך
וזכו ועלו ובנו בית המקדש". הווה אומר, לא הרמה הרוחנית של הדור קובעת,  -הגולה: 'בני בקבוק,' 'בני חקופה,' 'בני חרחור' 

י זה עניינו של המקדש, להשכין שכינה הוא שזוכה לבנות משכן ומקדש. כ –אלא המצוה קובעת. פעמים ההיפך ,דווקא דור ירוד 
 "בתוך טומאותם", ובאמצעות המקדש הדור כולו מתעלה ובאה רפואה למחלות התקופה. –בישראל גם כשהם שקועים בחטא 

 ג
 ובניין המקדש -.הרב קוק זצ"ל 3

a מביאה לידי בניין המקדש  -.יראת שמיםCrucial role of ALL of the Poskim  
א מרבה להסתמך על דברי הרב קוק זצ"ל. לא ידוע לנו שהרב קוק זצ"ל הסמיך דובר מוסמך להשמיע את הרב אבינר שליט"

דעתו בדורנו. לא לנו להתיימר לדבר בשמו, אך לא יתכן שיבוא תלמיד חכם ויאמר בשם הרב קוק זצ"ל, שמסיבות כאלה ואחרות 
רק בתקופת שלטון הבריטים אלא גם בדור תקומה, שזכה מתנגד הרב קוק לבניין המקדש. לשיטתו, הרב קוק מתנגד לכך לא 

לחזור במעשה ניסים לחצרות בית ה'. יבורך כל מי שמשתמש בשמו של הרב קוק זצ"ל להורות לרבים לקיים את מצוות ה', לא 
 כל גינוי.כן מי שבא ומורה לרבים לבטל מצוות מפורשות בתורה, וזאת בשם הרב קוק ,לאו כל כמינה לאומרה, והמעשה ראוי ל

 זוהי אף דעת הרב קוק זצ"ל, ובכתביו מוצאים מקורות לרוב ,המחייבים את בניין המקדש בדורנו
זו בערך התמונה המתקבלת מפרסום העצומה של מאה הרבנים ,המתפרסמת דווקא בעיצומה של מלחמה ושפיכות דמים 

וראים דווקא בתקופה זו לנטוש את הר הבית בארץ ישראל, תחת הכותרת 'אל אקצא בסכנה'. רבני ערים וישובים בארץ ק
ולהשאירו בידי אויב. עצומה זו אומרת, למעשה, לשבת בחיבוק ידים מול הנעשה בהר הבית, להיות כ"בריה שפלה, שאינה 
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כלשון הרב קוק זצ"ל. לראות בעינינו את חילול השם המתרחש במקום המקדש, שם הולך  –"עושה דבר כי אם שוכבת ורועדת 
 האיסלאם ולא לעשות דבר . ומשתלט

b הוי מצוה כצורתה!" -.הרב קוק זצ"ל: אם מקריבין אפילו קרבן אחד באיזה זמן 
אכן, הרב קוק זצ"ל פעל באומץ להקמת ישיבת 'תורת חיים 'בירושלים, שם ילמדו כהנים את הלכות המקדש, זאת, למרות 

ורשים כותב הרב בשו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל סימן התנגדות השלטון הבריטי והמוסדות הלאומיים למהלך. דברים מפ
צד( באשר לצורך להזדרז בהכנות לתחילת העבודה במקדש, בלי להמתין להקמת מלך ולביאת המשיח:" אם יהיה רצון ד', 

ב שם, שנבנה בית המקדש, גם קודם שיבא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות... כך היא המצוה! לבנות הבית כדי להקרי
 בוודאי הוי מצוה כצורתה!". - .אחד באיזה זמןcאפילו קרבן כלשון הרמב"ם... והיה אם מקריבין  -ולחוג הרגלים... 

לא כאן המקום להרחיב במקורות, אך עובדה היא, שהרב י. מ .חרל"פ זצ"ל, תלמיד חבר של הרב קוק זצ"ל, והיה מועמד למלא 
ת מקומו כראש ישיבת מרכז הרב) ומתברר, שבעת שכיהן הרב קוק כרב ראשי, עשה את מקומו כרב ראשי לישראל, (כן מילא א

הרב חרל"פ הכנות לחדש את העבודה במקדש הלכה למעשה. כצעד ראשון לחידוש העבודה, פנה הרב חרל"פ בשנת תרפ"ז 
ית. השלטון הבריטי יחד עם תלמידי חכמים אחרים אל השלטון הבריטי, בבקשה לקיים את מצות הקרבת הקרבן פסח בהר הב

נטה לקיים את הבקשה. אולם משנודע הדבר לערבים שלחו משלחת לנציב העליון ואיימו בשפיכות דמים, לכן לא ניתן אישור 
 אמונה בלא מעשהddאין  -הרב קוק זצ"ל: ביהדות לדבר. (

dו בבניין הבית, אלא בנתינת .בעקבות ההחתמה על העצומה הסביר הרב בשיעורו בישיבה ,שהכבוד למקדש בזמן החורבן אינ
 כבוד למקדש בלב, לפיכך העלייה להר הבית בפועל אסורה. אלו דבריו:

, וכל ישראל צריכים לנהוג זהירות צריכה להיות בליבנו בכל עת ובכל מצב, גם כשהוא חרב"נתינת הכבוד לבית המקדש 
הוסיף ואמר:" אינו דומה מקום המקדש לשאר ארץ היא שמחברת אותנו אל המקום". עוד  -מופלגת ביחס אליו... אי הכניסה 

 ישראל, שאנחנו מצווים במצוות עשה ליישב אותה".
מעשה בפועל ובידיים ,לא פחות ממצוות יישוב ארץ ישראל ואף יותר. זו מצוה  -כידוע לכל, המצוה "ועשו לי מקדש" עניינה 

ורבבות מישראל במשך שבע שנים. אין קיום למצוה זו  המתקיימת בעמל וייזע, כבימי שלמה שבנה את המקדש יחד עם אלפים
אלא בבניין הבית ,בהקרבת תמידים ומוספים ועלייה לרגל, וכדברי הרמב"ם )בית הבחירה א, א( "מצות עשה לעשות בית לה,' 

הפכה בדברי מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה". לא ברור, אפוא, כיצד מצוה מעשית כל כך, 
 נשיא הישיבה למצוה פחותה במעשיותה מיישוב הארץ, ולדעתו, אין לדורנו בה עשייה אלא הרהורים שבלב.
 

e אין להם דרך ארץ ביחס למקדש -.פעמים שגם חברי סנהדרין 
Very delicate topic-see first Mishna in Horiyot 

ם או שלשה חכמים, שבאו לכלל טעות, אך מאה חכמים גדולים אינם : יתכן שיטען מאן דהו: אכן, יש בין החותמים שניישאלה
 טועים.

ובאשר לעצם היחס של גדולי ישראל למקדש, יש לנו דוגמא מוחשית מדברי חז"ל. במסכת סוטה דנה הגמרא במגיפה שבאה 
בית שמש, כי ראו בארון על אנשי בית שמש כשהגיע אליהם ארון הברית משדה פלישתים ,ככתוב )שמואל א' ו, יט( "ויך באנשי 

חמשים אלף איש... ויאמרו אנשי בית שמש: מי יוכל לעמוד לפני ה' האלהים הקדוש הזה!" הגמרא  -ה.' ויך בעם שבעים איש 
במסכת סוטה )לה, ב, וכן בבמדבר רבה ה( דנה בשאלה ,מדוע באה מגיפה גדולה על העם, הרי מדובר ביום חג, כשהארון חוזר 

 י ניסים גדולים, וסרני פלישתים מחזירים אותו בכבוד גדול, בתוספת תשורת זהב מטעם ערי פלשת?משדה פלישתים אחר
ותשובת הגמרא, שהיו "קוצרים ומשתחוים... ומדברים דברים יתרים". ומפרש רש"י שהיו אומרים: "מי הכעיסך כשכעסת, ולא 

ובאשר למספר הניספים נאמר "'ויך בעם שבעים איש  הצלת את עצמך מן השבייה! ועתה מי מפייסך כשנתפייסת לבוא מאליך!"
מעם הארץ ."עוד מבואר באליהו רבה שהפלישתים אמרו לעצמם: "נראה מה עושים אלו  -זו סנהדרין. 'וחמשים אלף ' -'

יתכסה לאלהיהם שכך כיבדנוהו... היה להן לאנשי בית שמש כיון שראו את הארון... לבוא וליפול לפני הארון כשעה אחת... עד ש
הארון, ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו! הן לא עשו כן, אלא כשראו את הארון, שוחקין וזוקפין 
ועומדין ומרקדין ומדברין דברים יתירים... 'וחמשה סרני פלשתים ראו וישובו עקרון,' לפיכך נפלו מישראל חמשים אלף וסנהדרי 

 בהן דרך ארץ."גדולה עמהם... שלא היתה 
הרי לנו מציאות, שאנשי הסנהדרין רואים את ארון ה' החוזר משדה פלישתים אחר שבעה חודשים מאז חורבן שילה, ובמקום 

לקבל את הארון בכבוד, מתייחסים באדישות ואף בזלזול. נמצא, שבמקום לקדש שם שמים, גרמו בהתנהגותם לחילול ה' לעיני 
 הגויים.

ע הדברים, אך זה הדבר המתרחש לעינינו כיום. הערבים מצפים לראות עד כמה היהודים מכבדים את תצילנה האוזניים למשמ
מקום השכינה, ומצפים לראותם עולים להר לתפילה והשתחוויה, וכמובן לראות את העם היהודי בונה את המקדש. לעומתם 

י אין להם עניין בהר הבית, "עד כי יבוא שילה". כ -כאותם חברי סנהדרין בשעתם  –הרבנים חותמיה עצומה מודיעים בחתימתם 
עוד מתבטאים כאנשי בית שמש הרואים את המגיפה, ואינם שבים בתשובה, אלא אומרים: "מי יוכל לעמוד לפני ה' האלהים 

 הקדוש הזה!" והרי הם דוחים את ארון הברית מלשכון בעירם .
 …אימים לקדושה הזאת, אנו יהודים פשוטים". והחורבן מתמשךכך, למעשה, אומרים החותמים על העצומה כיום: "איננו מת

Calling God’s Hashgacha 
f.מול חילול השם הגדול הזה, מה הפלא שישראל נענשים. 

 

 ד
 ומצות ה': הלכה כמי? -.'השקפה '4

aחומרא המביאה לידי קולא. 
Chumra with Chochma 
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 ר ,מסתירה מאחוריה קולא גדולה המבטלת מצוות מן התורה.באשר לתוכן העצומה, מתברר, כי החומרא שלא לעלות לה
עבירה היא בידו וצריך כפרה ווידוי. בכגון זה  –כבר כתבו ראשונים ואחרונים, כי אדם המחמיר במצוה אחת ומקל במצוה אחרת 

ו הפוסקים, ש"כל דין החמרתי". וכתב –הקלתי, ואשר הקלת  –תיקן רבנו ניסים ווידוי ביום הכיפורים, לומר: "את אשר החמרת 
 אינו דין!" -שתחילתו להחמיר וסופו להקל 

ואכן, מול החומרא הקלה שהחמירו החותמים על העצומה, וקבעו שלא לעלות להר מספק, מקילים הם מאידך קולא חמורה, 
מיר בהלכה שהרי בכך מתבטלות מאתיים מצוות של תורה! את מהות העבירה מסביר בעל 'חזון איש', האומר: כי פוסק המח

מסוימת ,רוצה לקנות לעצמו שם של פוסק מחמיר. משיצא לו שם של "פוסק", מאפשר לו הדבר להקל במקום אחר. כך למרבה 
הצער בימינו, המחמיר בכניסה להר הבית זהיר, לכאורה, בכבוד המקום ,אך חומרא זו סופה שהיא דוחה מאתיים מצוות 

ר כרת, והיא הקרבת קרבן פסח ,שכל ישראל מצווים בה. נמצא, שחומרא שבמקדש. אחת המצוות המתבטלת כרוכה באיסו
הופכת לקולא באיסור כרת וודאי  -חומרא שלא נמצא לה מקור בתורה שבכתב ושבעל פה  -בחשש כרת ליחידים בהר הבית 

מאתים מצוות של לכלל ישראל, וביטול מצוות מפורשות בתורה. איך, אם כן, נסמוך על חומרא שמביאה לידי קולא המוחקת 
 תורה?

b.When one person’s piety caused a national disaster 
When one person’s piety caused a national disaster – a lesson for the Three Weeks. In his D’var Torah this 
week, the Chief Rabbi reflects on Rabbi Zecharia ben Avkulas role in the destruction of the Temple. Rabbi 
\Mirvis is the Chief Rabbi of the United Kingdom. He was formerly Chief Rabbi of Ireland. 

Rabbi Zecharia ben Avkulas was responsible for the destruction of our Temple. Who was this Rabbi and 
why was such a suggestion given? 

During these Three Weeks between Shivah Asar B’Tamuz and Tishah B’Av, it is common for us to study 
the Gemarah in Mesechet Gittin (55b), and there we find the well-known story of Kamtza and Bar Kamtza: 
A well-known man in Jerusalem, a wealthy individual, threw a party, he invited his good friend Kamtza. 
Unfortunately, his enemy, Bar Kamtza was invited instead. He turfed Bar Kamtza out of his home, Bar 
Kamtza felt humiliated in the presence of the great leaders of that time, and so he went off to Rome and he 
said to Caesar, ‘the Jewish people are planning a rebellion’. Caesar said, ‘prove it!’ He said ‘Well, if you 
send an animal for them to sacrifice in their Temple, they will refuse to do it’. ‘Now, the dilemma that our 
people faced then is similar to many dilemmas that we faced throughout history. What do you do in tricky 
situations, such as this?’ Caesar did just that and en route to Jerusalem, Bar Kamtza inflicted a blemish on 
that animal. So, the animal arrived in Jerusalem and the Kohanim wanted to sacrifice it because they said, 
‘if we don’t, we’re going to offend Caesar and who knows what might follow’. Rabbi Zecharia ben 
Avkulas said, ‘You cannot sacrifice this animal, it will set a precedent’. People will say, ‘ah, it’s okay to 
sacrifice animals with a blemish’. And then the Rabbis suggested, ‘well, maybe we should take Bar 
Kamtza’s life and as a result, he won’t be able to give a report back to Caesar about what will happen’. 
Rabbi Zecharia ben Avkulas said: ‘No! People will say as a result: from here we learn that anybody who 
offers a sacrifice with a blemish is Chayav Mitah – they deserve to be killed’. So, as a result of his view, the 
animal was not sacrificed, Caesar was offended, he sent his army to Jerusalem and the rest, as they say, 
was all history. 

Rebbe Yochanan declared: Rabbi Zecharia ben Avkulas is responsible for the destruction of our Temple 
and the exile of our people. Now, the dilemma that our people faced then is similar to many dilemmas that 
we faced throughout history. What do you do in tricky situations, such as this? Rebbe Yochanan is telling 
us, that sometimes you can’t just focus on one specific issue, you have to see the bigger picture. And so 
through the ages, our Rabbis, in a Halakhic context, have learned the lessons from Rabbi Zecharia ben 
Avkulas. As a result, therefore, we need to always consider the broader, long term context of what we are 
deciding upon and what we are doing. In that way, we will, please God, always arrive at the right decisions, 
for our time and for the future. 

 c.Machloket regarding Metzeeut 
 

המשיכו שליחות זו, כשמסרו בידינו את ההלכות האמורות במקדש, ואף את תיאור הבניין  -כמעבירי המסורת  -חכמינו ז"ל 
לפרטי וכמובא במסכת מידות. יתר על כן, חכמים הקפידו לשמור את המסורת אודות המקום המדויק של ההיכל וקודש הקדשים 

זו נזכרת בתלמוד ,במדרש, בראשונים ובאחרונים, והעולים להר נכנסים בהר הבית, שם צריך לקום המקדש כבעבר. מסורת 
 לתחומו על פי המסורת הקבועה מדורות .

הרבנים החתומים על העצומה, כותבים: "ברבות הימים נעלם מאיתנו המקום המדויק של המקדש". משפט זה אולי היה לו 
ת המוכיחים כי מקום המקדש ידוע, ועבר במסורת מאז ומעולם מקום מיד עם שחרור ירושלים בתשכ"ז, בטרם נאספו כל המקורו

. 
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למעשה גם ברגעי השחרור של ההר ,ידעו הרבנים הראשיים וחכמי ישראל שנכנסו להר, ואף כל חייל פשוט, את מסורת הדורות 
מאיתנו מקום כי כיפת הסלע היא מקום קודש הקדשים. אין זה לכבודם של מאה רבנים מישראל לחזור על המילים: "נעלם 

המקדש" אחרי כיובל שנים, כשמוטל על כל חכם בישראל ללמוד ולברר את החיוב לקיים את המצוות שבמקדש. מי שלא למד 
ולא למדו!" (ראה הוריות ד, ב; וכן סוטה לה, ב). המקורות בעניין מקום המקדש  -עדיין, בכגון זה אמרו חז"ל: "שהיה להן ללמוד 

לכל דורש, ומקרא כתוב הוא: "דרשו מעל ספר ה' וקראו אחת מהנה לא נעדרה". בין השאר ניתן בכיפת הסלע מצויים היום 
לקבל חומר מסודר בעניין זה ב'מכון המקדש .' על כל פנים, המודעה שנכתבה בתשכ"ז לא נכתבה אלא לזמנה. אין מי שיעלה 

ומאה הרבנים  -סיני, אלא אנו ובנינו ובני בנינו  על הדעת שמודעה זו מבטלת, חלילה, את הברית והשבועה שנשבעו ישראל בהר
מחוייבים לברית זו. בוודאי אין מי שיצפה ,שעם ישראל ייטוש מחוייבות זו, בעקבות עצומה שהחותמים עליה מעידים  -בכלל זה 

הרי הוא כמי  -יודע ' על עצמם כי אין בידם הידיעות הנדרשות בסוגיה זו. וכבר כתב הרמב"ם )סנהדרין ט, ב( ש"דיין האומר 'איני
 שאינו."

 לא תהדר פני גדול
עפר אנו תחת כפות רגליהם של רבותינו חכמי ישראל האחרונים. אך דווקא משום כך הוזהרנו בתורה, לבל נלך אחרי דברי חכם 

 מישראל בעיניים עיוורות, בוודאי כשאינם מביאים מקורות בהלכה אלא באים להביע 'השקפה .'
בן הרמב"ם, במאמרו )הובא בהקדמה ל'עין יעקב'( בשאלה, איך להתייחס לדברי גדול בתורה שאינו מביא כך כתב רבי אברהם 

ראיה לדבריו: "אמר ה' יתברך... 'לא תהדר פני גדול!' היינו, אין לו לאדם לומר: שנאמין לאדם גדול בתורה, ונטען לו כי האמת 
" לדעת רבי אברהם בן הרמב"ם כל אבל אסור!רדע! שכל זה אינו ראייה! מפני שהוא אדם גדול כהימן וכלכול וד -איתו בלי ספק 

קביעה הלכתית צריכה ראייה מפסוקים ודברי חז"ל, לעומת זאת, הנשמע לדעה כל שהיא בהלכה מתוך אמונה עיוורת עובר על 
 איסור מן התורה .

, למרות שהוא יודע שיש פירכא לדבריו, הרי שההולך אחר דעת חכם בעיניים עצומות -כך, למעשה, קבע אביו הרמב"ם להלכה ,
הוא עובר על "מדבר שקר תרחק". עוד כתב, שאם אדם חושש להביע את דעתו כשהוא רואה נטייה מן ההלכה, הרי הוא עובר 

 "לא תגורו מפני איש" )ראה שבועות ל, ב; ורמב"ם סנהדרין כב, ב( . -על איסור 
דבריו בטלים ,כדברי הגמרא בחולין קכד, א. הרמב"ם מביא מימרא זו  -ברא אפילו נביא בישראל, האומר דבריו מכוח הס

שסברתי וכד,' ויאמר הנביא, כי הקדוש ברוך הוא אמר אלי  כשיסבור סבראבהקדמתו לפירוש המשניות, באומרו: "הנביא, 
יתנא ליה ולא שמענה מינה!'" כי לא תשמע אליו! וכן אמרו החכמים: 'האלהים! אילו אמרה לי יהושע בן נון בפומיה לא צי - אמת

גם הנביא המחדש סברא, צריך לבסס אותה על מקורות מוצקים ככל חכם אחר ,ולהביא ראיה מפורשת לדבריו מן המקרא, 
 וממסורת מפורשת שנמסרה לו ממשה רבינו מדור לדור .

 
d.Need for a proper source-based Teshuva 

מסודר או תשובה מסודרת לביסוס האיסור לעלות להר הבית, אין להעלות על  מעתה, שהרבנות הראשית לא הוציאה ספר
הדעת שיבוא אחרון שבאחרונים בדעת יחיד, יחלוק על חז"ל והראשונים הרואים בכך מצוה, וידחה את דבריהם מכוח סברא. 

ם ממצות העלייה. אמנם צירפו כבר אמרו חז"ל: "אל תהי דן יחידי" ואין מי שיכול לכפות את דעתו על כלל ישראל למנוע אות
לעצומה שמות של רבנים לרוב, אך בכגון זה אומרת הגמרא: "רבותא למחשב גברי?!" הוראת הלכה שאין לה מקור מפורש, 

 ומעידה על עצמה שאין לה את הידע המספיק בעניין, אינה מקבלת תוקף רק בגלל חתימות של רבנים. 
 ה

e י ישראל!'בדוק בדיינ -.'דור שצרות באות עליו 
 בשל מי הרעה הזאת?

אחת הטענות שטוענים אישים שונים נגד העולים להר היא: אתם מעוררים את זעם המוסלמים השולטים בהר הבית, בעלייתכם 
אתם פוגעים ברגשותיהם ובמקום המקודש להם, ובכך נותנים אתם "חרב בידם להרגנו". בעלייתכם אתם פועלים נגד דעת 

ם, ש"אסור להתגרות באומות". החיכוך עם הערבים בהר הבית מביא לשפך דם יהודי בראש חוצות, גדולי התורה, האומרי
תלמידי חכמים, נשים וילדים, הנהרגים על קידוש השם .יתר על כן, בעלייתכם להר אתם עוברים על חשש  -כשבין ההרוגים 

ענה זו נשמעת בדרך כלל מפי תלמידי חכמים כרת, דבר המעורר קטיגוריא על ישראל, ומביא את עם ישראל לכלל סכנה. ט
השרויים עדיין באווירת הגלות, אך מסתבר, שגם מנהיגי הציבור ההולכים בשיטת מרן הרב קוק זצ"ל, הרואים בתקופתנו 

תקופת 'אתחלתא דגאולה 'נסחפים בזרם. כך, על כל פנים, טוען בשיעורו ראש ישיבה הדוגלת בשיטת הרב קוק זצ"ל: "זה 
זה בגלל יחס לא  -לבוא פרחחית עם סכין מהמטבח ולדקור חייל יהודי, שעומד עם מדים של צבאנו שמייצגים את עמנו שיכולה 

 נכון למקום המקדש". כבר היו דברים מעולם. אפילו למשה רבינו אמרו בפרשת קורח:
נייננו: אותם אישים המטילים "אתם המיתם את עם ה'!" זאת, במקום להטיל את האשמה על קורח ועדתו בעלי המחלוקת. ולע

אשמה על אחרים, ישאלו נא את עצמם, שמא הצרה באה עלינו,כיון שאנו כולנו מעכבים זה שנים את קיום המצוות שבמקדש? 
 הרי כך לימדונו חז"ל במדרש תהלים יז: "משל לאחד שהיה מכה את בנו, ולא היה 

e!אל ירך לבבכם.Analysis of the concept not to incite the Gentles 
באשר לעצם האמירה הנשמעת מפי מנהיגים בישראל, ש"אסור להתגרות באומות" ייאמר: לפתגם עממי זה אין בסיס בהלכה, 

והוא מנוגד לתורת ישראל. שכן, בשעה שישראל נמצאים במלחמה מול אויב המתנכל להשמידו, חל איסור מפורש לפחד. 
לא תירא מהם!" וכתב בעל ספר  -: רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם? ומפורש בדברים )ז, יז(: "כי תאמר בלבבך

חרדים בשם רבנו יונה כי המהרהר בדבר ומכניס פחד בליבו, עובר על לאו מן התורה, ובלשונו: "'לא תירא מהם'... הוזהרנו 
ם בעניין זה )מלכים ז, טו( "כל המתחיל בזה, שאפילו יראה האדם צרה קרובה ומלחמה... יקווה לישועת ה'!" עוד כתב הרמב"

לחשוב ולהרהר במלחמה, ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר: 'אל ירך לבבכם'... ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין 
 בצווארו ."

איך לפלא בעינינו, שרבנים בישראל ניתלים באימרה שאין לה בסיס, ומפרסמים דברי כניעה והתרפסות לאויב בעת מלחמה. 
 אינם חוששים להמיס את לב העם, ולעבור לעין כל על איסור לאו מן התורה!
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בימי דוד המלך יצא הקצף על ישראל, למרות שהיה משכן בגבעון ,והקריבו בו קרבנות, עם זאת, כיון "שלא תבעו בנין בית 
ל מואסים במקדש ומוסרים אותו המקדש בירושלים באה עליהם מגיפה. עתה בדורנו, שמצות הקרבנות בטלה ביודעין, וישרא

 לידי זרים, מה הפלא שעם ישראל נרדף ממלחמה למלחמה.
f כולכם חייבים בכבודי.Seeing the full picture 

כבוד רבני ישראל יקר לנו, אך כולנו חייבים בכבודו של הקב"ה ,ועשיית רצון ה' קודמת לעשיית רצון רבנים כשהם מתלבטים 
שה לקבל החלטות. בכגון זה אמרו חכמינו ז"ל )גיטין נו, א( "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, .הרבנות כיום מהססת ומתק

 החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו".
 אף דוד המלך קמו לו מתנגדים בעת שבא לבנות את בית ה', כמובא במדרש תהלים )קכב, ב( 

 עולם עומד" )הלכות מעילה ח, ח(אמרו חכמים, שבשביל עבודת הקרבנות ה
 ו

g 'כי מנסה ה' אתכם'.Chadash' Chayav Min Hatorah 
התפקיד המוטל על כתפינו הוא הרבה יותר קשה ממה שאנו סבורים. על כף המאזנים אינו מוטל פרט כל שהוא בתורה, כגון 

ו הוא הרבה יותר כבד: האם מנציחים אנו העלייה להר. בכף המאזניים גם לא מוטל המקדש ועבודתו. המשא המוטל על כתפינ
 –את תורת הגלות, וממשיכים אותה גם בארץ ישראל, דהיינו, קיום מצוות אחדות בלבד מתוך תרי"ג המצוות שניתנו בסיני 

 או שאנו מקימים בארץ ישראל מחדש את התורה כולה? -כאילו היינו בגלות ספרד ותימן 
ת על כתפי הדור, אלא איזה סוג של יהדות עומדת לצמוח בארצנו? האם יהדות של לא רק שאלת הר בית ובניין המקדש רובצ

יהדות של 'השקפה', יהדות של דיבורים מן השפה ולחוץ, או יהדות של תרי"ג מצוות שנצטווינו מסיני  -חוסר אונים ואפס מעשה 
 מפי הגבורה?

 
hכראשי סנהדראות בימיו, עם זאת, טרם השתחררו מרוח  .נשיאי השבטים בימי משה במדבר לא עמדו בניסיון, למרות שכיהנו

גלות מצרים שדבקה בהם, לפיכך אמרו: "ניתנה ראש ונשובה מצרימה .". אכן, מי שיצא נשכר מן הניסיון הרי אלו כלב ויהושע. 
 הם שזכו בסופו של דבר להכנס ארצה ולהנחיל לישראל את הארץ.

 בניין בית המקדש! -ן הגאון מוילנא: חטא המרגלים בימינו, והתיקו
בספר 'קול התור', שנכתב על ידי תלמידי הגאון מוילנא מפי קודשו ,מובא בפרק שני )אות ע( שהמצוה לבנות את ירושלים 

והיכל והמקדש צריכה להיות כבימי כורש, לפי הכתוב בישעיה: "האומר לכורש ...וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה ,
 ת שלישי ייבנה בידי אדם, כבימי זרובבל יהושע בן יהוצדק, ועזרא ונחמיה.". כלומר ,ביתיווסד

i:בפרק חמישי שם מזהיר הגאון מפני המעכבים את הגאולה. 
"בעקבות משיחא גובר הסטרא אחרא ביותר להכות גם את תופשי התורה בסנוורים", ומבואר שם, שכאשר ישראל נוקטים 

ן להכשיל את ישראל ולדחות את הבניין לאין סוף, כשמטרתו להלחם ולעקור את במעשים לבניין המקדש בירושלים בא השט
הבוחר בירושלים!" כי  -האמת. אולם הקב"ה גוער בו, כמובא בזכריה ג, ב: "ויאמר ה' אל השטן: יגער ה' בך השטן! ויגער ה' בך 

 הקב"ה בוחר בירושלים ורוצה בבניין המקדש במהרה.
ור' "חטא המרגלים הביא לבכייה לדורות... אותו לילה היה ליל תשעה באב שבו נחרב המקדש. להלן עיקר דברי בעל 'קול הת
צריך להיות על ידי בניין בית המקדש... כמו בימי כורש!... בעוונותינו הרבים... רבים מתופשי  -נמצא שתיקון חטא המרגלים 

כוזבות ותואנות שווא ומדוחים... המרגלים האלה רוצים  התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפשו בחטא המרגלים... בכל מיני סברות
להיות יותר גדולים מרבותינו תנאים ואמוראים... ורבינו בעל 'תוספות יום טוב' הכותב, שלפני הגאולה תהיה אתחלתא כמו 

הנביא )ישעיהו נט, השטן השיאם ר"ל... אכן, זה מה שאמר  -שהיה בימי כורש בימי בית שני.... הרי המרגלים היו גדולי ישראל 
 טו( 'ותהיהאמת נעדרת', ואמרו

חוצפא יסגא... והאמת תהא נעדרת': חוצפה נגד הדברים הקדושים של נביאנו וחוזינו, -חז"ל )סוטה מט, ב( 'בעקבות משיחא 
מתבאר על פי ונגד גדולי ישראל הקדמונים... ואנו תפילה שישובו במהרה מדרכם הרעה... הצו הנבואי: 'הרחיבי מקום אהלך ...'

הכתוב: 'תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד ...'ואמר רבינו הגר"א, שהובטח לנו בנבואת ירמיה "כה אמר ה'... משכנותיו ארחם 
על פי רש"י על משפטו ישב'... ברכת  –שני משכנות: בית ראשון ובית שני ונבנתה עיר על תילה וארמון המקדש השלישי 

העולים לארץ  –עשית על ידי בני ישראל עצמם באיתערותא דלתתא... ואמר לנו הגר"א ההרחבה באה רק כשהפעולה נ
 ישראל!... אשריכם שתזכו להיות שותפיו של הקב"ה ה'שב שבות יעקב ומשכנותיו המקדשים ירחם"!'

 וא הגאולה.זה יהיה כבר הכל!" ותב -ואכן, מובאת מסורת בין תלמידי הגר"א, שאמר: "שאם רק יקריבו קרבן אחד במקדש 
j והתיקון  -.הרב קוק זצ"ל: זוהמת המרגלים בימינו 

בעקבות דברי הגר"א אלו, יוצא הרב קוק זצ"ל בכל תוקף, כנגד תלמידי חכמים בדורו, המונעים את ישראל הרוצים לעלות ארצה 
בניין ירושלים והמקדש מלבצע את מחשבתם. הרב רואה סכנה מצד 'מרגלים' בני דורנו ,המעכבים את הגשמת נבואת ישעיהו ל

)ישעיהו סו, א( שם נאמר: "שמעו דבר ה' החרדים אל דברו... קול שאון מעיר קול מהיכל... שימחו את ירושלם וגילו בה כל 
 אוהביה...

 מתברר, שניסיון באמונה כעין זה היה גם נחלתם של בוני הבית השני, אשר התחבטו בשאלה, האם זו השעה לבנות מקדש .
י זכריה ומלאכי עודדו את הבונים לקיים 'נעשה ונשמע ,'ולהתמיד בבנייה למרות החששות. אלו דבריו של זכריה (ד, הנביאים חג

לפני זרובבל למישור!" מסבירים הפרשנים, שכך עודד הנביא את זרובבל: בשעה זו נראה לך כי בניין  -ז): "מי אתה הר הגדול ?
לך, כי אין זה אלא דמיון, וסוף דבר שהכל ייהפך למישור, כי "ידי זרובבל יסדו הבית הבית כמוהו כהר גדול שלא ניתן לעוברו. דע 

 הזה, וידיו תבצענה."
אתם העולים להר הבית, המשתוקקים לבנות מחדש את חומות המקדש, אתם 'שומרי החומות' שהפקיד בורא עולם, לשמירת 

צמיחת 'יהדות של השקפה', חלילה! לכמותכם בורא  המצוות שבמקדש ושמירת התורה וההלכה הצרופה! אתם העוגן מפני
 עולם מצפה ולכמותכם עם ישראל מייחל .
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ועושה לבניינו! הרואה את התורה בנפילתה על ידי  -כך גם כל אדם מישראל העומד בניסיון; הרואה את המקדש בחורבנו 
ד(. אדם כגון זה, ראוי לברכת חזק ואמץ, והוא  מיואשים בדור, ועומד ואומר כיאשיהו בשעתו: "עלי להקים! ")ירושלמי סוטה ז,

 אשר יזכה לקבל שכר כנגד כולם.
 בברכת מהרה יבנה המקדש ישראל אריאל

 

http://toratemple.co.il/ 
5.Sugyoth that need to be looked into regarding the renewal of the Avoda in the Bait Hamikdash: 

 .חידוש העבודה בימינוaעבודת הקרבנות    
ת עבודת הקרבנות כיום? להלן על עבודת הקרבנות העולם עומד. לצערנו, שנים רבות אנו כבר לא מקריבים קרבנות.האם ניתן לחדש א

 מאמר העוסק בעניין:

b.הקרבנות בימינו. דיון על חידוש עבודת  

האם .cעל מנת לחדש את העבודה יש צורך בבירורם של פרטים שונים, ולהלן הפניות לכמה מאמרים שכתבנו העוסקים בבניין המזבח:

 תם מידות בו הוא היה בנוי, או שמא מותר לשנות את המידות?יש צורך לבנות את המזבח בדיוק באו

d.זבח )בכלי שאינו מברזל(?האם מותר לסתת את אבני המ 

e. ?באלו אבנים יש לבנות את המזבחf ?פורסם כמאמר תגובה(.ומה הן האבנים השלמות החלקות הנדרשות( 

g.?גם מאמר זה  האם המזבח שנמצא בהר עיבל הוא אכן המזבח שבנה יהושע? האם ניתן להביא ממנו ראיות לעניין בניין המזבח כיום(

לת, עבור בגדי הכהונה וגם פורסם כמאמר תגובה(.אחד הנידונים בהם עסקו אחרונים, הוא אפשרות זיהוי החלזון ממנו מפיקים את התכ

 עבור הציצית, ולהלן סיכום שכתבנו בעניין התכלת:

hציץ הזהב. 
 החשוב שבבגדי הכהן הגדול הוא ציץ הזהב הנתון על מצחו, וכתוב עליו השם המפורש.

 ציץ הזהב אינו רק בגד מבגדי הכהונה אלא גם כלי שבאמצעותו הקרבנות מכפרים על ישראל.

  

iפרה אדומה. 
 יוחד שנאמר בפרה הוא, שיש להביאה להר הבית, ומשם להוציאה אל מקום שריפתה, כמבואר במאמר דלהלן: דין מ

 תשובות הלכתיות בענייני העבודה
j.?האם ניתן לחדש את הדלקת המנורה גם בהעדר המקדש או בהעדר המנורה או בהעדר שמן לכל הנרות 

k .?כמה אנשים צריך בשביל להקריב קרבן פסח 

 דפי מקורות
l.מחצית השקל בזמן הזה מינוי לויים לעבודת המקדש בימינו יפורים בטומאהעבודת יום הכ כשרות כהני זמננו הקרבה בטומאה בציבור 

  נזירות בזמן הזה השעיר לעזאזל מצות קידוש ידים ורגליםאריגת בגדי הכהונה  פרה אדומה בזמן הזה ניסוך המים בזמן הזה

m חובת ההתאמצות על הגרים הקרבת פסח שני בזמן הזה חיוב נשים בקרבן הפסח קרבן הפסח בזמן הזה .דפי מקורות בנושא קרבן הפסח

 כיצד סופרים את הקהל לדעת אם לעשות פסח בטומאה רחוק מירושלים לבוא ולהקריב את הפסח 

 
n.Who will build the third Beit hamikdash 

http://toratemple.co.il/
http://toratemple.co.il/
http://toratemple.co.il/
http://toratemple.co.il/%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa/
http://toratemple.co.il/%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2021/mal%20b%2021%205.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2021/mal%20b%2021%205.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2021/mal%20b%2021%205.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2021/mal%20b%2021%205.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%99,_%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94/mal%20b%2010%203.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%99,_%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94/mal%20b%2010%203.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%99,_%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%94/mal%20b%2010%203.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2018/mal%20b%2018%2015.pdf
http://asif.co.il/download/kitvey-et/malin/mal%20b%2020/mal%20b%2020%2014.pdf
http://toratemple.co.il/%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/
http://toratemple.co.il/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%97/
http://toratemple.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/
http://toratemple.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%A0%D7%95/
http://toratemple.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/
http://toratemple.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://toratemple.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%90%D7%96%D7%9C/
http://toratemple.co.il/%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%A1%D7%97/
http://toratemple.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/
http://toratemple.co.il/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%E2%80%A6-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A8/
http://toratemple.co.il/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%E2%80%A6-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A8/
http://toratemple.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%91%D7%98/
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We have a mitzvah at all times and in all generations to build a Beit HaMikdash (Rambam, Hil. Beit HaBchira 1, 1; 
Smag, 163). This would be even if we didn’t have Y’rushalayim under Jewish rule, so how much more so today with 

the State of Israel, we are obligated to try. That’s why the Rambam writes (Introduc. to the Mishna) that Masechet 
Midot is in the mishna, to teach us (!) the details how to build the Third Mikdash. The Sefer Hachinuch (95) holds 
that the mitzvah is when most of Israel is living in the Land of Israel, which has either happened, or will take place in 
the very near future . If we would know who to anoint as King of Israel, we would do that before building the 

Mikdash (Rambam, Hil. M’lachim, 1, 2), but being that we don’t know, we don’t have to wait, just as they built the 
2nd Beit HaMikdash without anointing a king from the lineage of David. Nevertheless, as you are well aware, we are 
presently prevented from doing so because to remove the Arab mosque located there may lead to World War III and 

would surely cause an international crisis, and I’m sure you know that danger supersedes the mitzvot. There is an 
opinion that says that the 3rd Beit Hamikdash will come down from heaven miraculously built by God (Rashi, Succa 

41a), yet, as always in Judaism, we’re not allowed to rely or wait for miracles, especially when a mitzvah is involved. 
Accordingly, we must do what we can, for example to prepare the utensils and the special clothing of the kohanim 

(visit the website of Machon HaMikdash ,http://www.templeinstitute.org/main.htm ,)sts of lto prepare li’vi’im and 
Mikdash guards and teach everyone their role, etc., and try to arrange it politically as well. In the end, maybe God 

will be the One who builds it first, but that doesn’t exempt us in the meantime from trying our best 
So far, the return to Israel, the ingathering of the exiles, the revival of the desert, the Hebrew language, and the 
shekel coin, the renewal of the Israeli army and liberating the Land, are all aspects of redemption that have been 

initiated by us and have succeeded with the help of God. There’s a very good chance that building the Beit 
HaMikdash will follow the same formula, especially when we already saw that halachically we’re obligated to try 

building it. May it be speedily in our lifetime’ 
Rav Ari Shvat 

 

Part 2 

Reviewing the most breathtaking Berachot in 2,000 years!!! 

1.Economy 

a. Israel’s economy continues to perform well both in terms of macroeconomic and fiscal 
outcomes. Growth has averaged 3.3% since 2000, higher than in many OECD countries, although this 
was partly driven by strong population growth, which accounted for half of this impressive increase. The 
external surplus is comfortable, and the public debt-to-GDP ratio, already well below the OECD average, 
is still falling. 

  

http://www.templeinstitute.org/main.htm
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Isr
ael: Economic forecast 

Israel: Blog Posts 

b.Shekel emerges as world's second-strongest currency 
Israeli shekel comes in right behind Chinese yuan, German report says. 

Israel's new shekel is the world's second-strongest currency, a report by Germany's Deutsche Bank said. 
According to Deutsche Bank Strategic Foreign Currency Analyst Dr. Gautum Kalani, the shekel has 
appreciated 6.1% against the currencies of Israel's main trading partners: the British pound, the Japanese 
yen, the US dollar, and the euro. 

http://www.oecd.org/eco/outlook/israel-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/israel-economic-forecast-summary.htm
https://oecdecoscope.wordpress.com/category/israel/
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Ahead of the shekel is the Chinese yuan. In February, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu said 
Israel's economy is clearly growing. "When looking at the OECD countries, we are towards the top of the 
list, almost at the head, and this is very important," NEtanyahu said. "This creates jobs, raises wages and 
is good for the citizens of Israel." 
 

 

2. The Holy Charaidi world  

a. ראש ישיבת 'חברון' מסר שיעור ב'מרכז 
 
חמישים שנה לא ביקר ראש ישיבת 'חברון' בישיבת 'מרכז הרב', ביום חמישי נרשמה היסטוריה כאשר הגאון רבי משה  
 (מרדכי פרבשטין הגיע למסור שיעור לתלמידים בחצות הלילה )חרדים

ח -חדשות חרדים   

 'הגאון רבי משה מרדכי פרבשטין ב'מרכז הרב

בת אחים גם יחדש למסור שיעור נדיר בישיבת 'מרכז הרב'   ראש ישיבת חברון, הגאון רבי משה מרדכי פרבשטין הגיע :
גיע ביום חמישי למסור שיעור מיוחד לתלמידי 'מרכז', השיעור עסק ב'דרכי גבעת מרדכי ה -בירושלים.ראש ישיבת חברון 

מידי יום חמישי בחצות הלילה לעילוי נשמת תלמידי הישיבה  שמתקיים "משמר הקדושים" פסיקה'.השיעור נמסר במסגרת
ד.ההתרגשות בקרב תלמידי "שנרצחו בפיגוע. יצוין כי השובע ציינו עשור לפיגוע הקשה בו נרצחו שמונה תלמידי ישיבה הי

בפעם הישיבה הייתה בשל העובדה כי זהו הביקור הראשון של ראש ישיבת חברון מזה חמישים שנה בישיבת מרכז הרב.
ד לחנוכת הבניין החדש של ישיבת מרכז הרב בקריית משה והיה "הקודמת היה זה הגאון רבי יחזקאל סרנא שהגיע בשנת תשכ
 .לצידו של הגאון רבי צבי יהודה הכהן קוק והגאון רבי אברהם שפירא

b.Bait Yaakov' graduate becomes Israel's first-ever haredi Judge 

The Judicial Selection Committee elected Chavi Toker to head the Jerusalem Magistrate Court on 
Thursday, making her Israel's first-ever female haredi judge. 

The nine-member committee, headed by the Justice Minister, is responsible for all judicial appointments in 
Israel. Aside from the Justice Minister, the committee is composed of an additional cabinet minister, two 
MKs, including one from the opposition, two Bar Association representatives, and three Supreme Court 
justices, including the Chief Justice. 

Toker is the daughter of Rabbi Rafael Volf, a well-known Bnei Brak-based public figure who was 
considered to be the right-hand man of Rabbi Menachem Shach, the longtime leader of the Lithuanian 
haredi world until his death in 2001. She is married to the son of the late Rabbi Nahman Toker, dean of the 
Hevron Yeshiva in Jerusalem’s Givat Mordechai neighborhood. 

 
c.Population in YESHA-Charaidi pop in yesha are leading ‘settlers’ 
  

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/225258
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/225258
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/242271
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כמדי שנה, גם השנה אנו מפרסמים בתחילת השנה האזרחית את נתוני האוכלוסייה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בשנה 
החולפת. לצד אירועים קשים שחווינו השנה בהתיישבות, אשר רק בשבוע שעבר קיבלנו להם תזכורת כואבת, ציינו השנה 

חבלי אבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. לפני יובל שנים עלה באירועים ופעילויות רבות את חגיגות יובל שנים לחזרה ל
הרב חנן פורת זצ"ל עם קבוצה של תשעה אנשים לחדש את ההתיישבות בכפר עציון. אירוע מכונן זה היה יריית הפתיחה. 

גוררים יישובים בהם מת 150-, ההתיישבות הישראלית באזור מונה כ2018חמישים שנה אחרי אירוע זה, עם תחילת שנת 
לשנה, כאשר  %3.4עומד על  2017מניתוח הנתונים עולה כי הגידול השנתי באוכלוסיית האזור בשנת תושבים. 435,708

 2.0%מהגידול הממוצע במדינת ישראל שעמד על  2בשנה. יותר מפי  %4.5בעשור האחרון נרשם ממוצע גידול שנתי של 
(,  גם הגידול במספר הנפשות ירד, 3.9%) 2016בשנת  הגידול ( נמוך במעט מ3.4%) 2017.הגידול בשנת 2016בשנת 
אנשים. בעשור האחרון  14,299הוא עומד על  2017תושבים לשנה ואילו בשנת  15,765הוא עמד על  2016בשנת 

תושבים לשנה בממוצע. למרות זאת אנו עדין שומרים על אחוז גידול גבוה יחסית לממוצע  15,230ההתיישבות גדלה ב 
 לשנה. 2%י שעומד על הארצ

דתיים לאומיים, חרדים  –בזיקה לדת נמשכת המגמה הקבועה בה יש כמעט שוויון בין הקבוצות, כאשר כל קבוצה 
מהווה כשליש מהאוכלוסייה הכללית באזור עם יתרון קטן למגזר הדתי לאומי ולחרדי. היישובים הגדולים  –וחילוניים 

)לפי גודל(: מודיעין עילית, ביתר עילית, מעלה אדומים ואריאל בהן מתגוררים  ביותר ביהודה ושומרון הם כמובן הערים
( ובמועצות האזוריות 21%תושבים ) 93,403(. במועצות המקומיות ביהודה ושומרון חיים 44%תושבים ) 190,591יחד 

הוא כוכב יעקב  (. היישוב הכי גדול שאינו מועצה או עיר35%תושבים ) 145,909הפרוסות ברוב השטח מתגוררים 
 שבבנימין, אחריו שערי תקווה בשומרון, גבע בנימין )אדם(, טלמון, כפר אדומים ועלי.

When a Leading ultra-Orthodox Rabbi Urged Begin to Trade Land for Peace 
Ultra-Orthodox MK Moshe Gafni unveils letter penned by Rabbi Eliezer Schach in 1978, in which he 
supported territorial concessions 

Israeli leader Menachem Begin and Egyptian leader Anwar 
Sadat at the start of the Camp David peace talks in 1978. One of the leading ultra-Orthodox rabbis of 
the last half-century wrote a letter in 1978 declaring that there was no problem in giving up land for peace 
from the standpoint of religious law. The letter, written by the late Rabbi Eliezer Schach and sent to then-
Prime Minister Menachem Begin, was released on Tuesday by MK Moshe Gafni (United Torah Judaism). 
Schach spent decades as the unchallenged leader of Israels non-Hasidic Ashkenazi ultra-Orthodox 
community, often known as the Lithuanian community. He also founded the Degel Hatorah party, one of 
the two parties that comprise the United Torah Judaism joint ticket. The letter was sent to Begin in 1978 
when he was negotiating a peace treaty with Egypt that involved territorial concessions. In it, Schach said 
that Jewish law didnt prohibit trading parts of the biblical Land of Israel for peace and urged Begin not to 
listen to opponents of territorial concessions. Schach based his support for territorial concessions in part on 
the fact that the Jewish sages of the Talmud forbade us to rebel against the nations of the world and storm 
the wall, because they sought the welfare of our people. They, thanks to divine inspiration, knew that the 
nations hatred for the nation of Israel is an eternal, permanent hatred, so they should’nt be provoked even 
if justice is on our side, because this will pile hatred on top of hatred. 

 

 .הממשלה דאז מנחם בגין, שלדבריו לא פורסם מעולם

https://www.stumbleupon.com/badge/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium-when-a-leading-ultra-orthodox-rabbi-urged-begin-to-trade-land-for-peace-1.5441494/1.5441494
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אין צורך להתחשב " ציין גפני וסיפר כי הרב שך כתב לבגין כי ,"המכתב הזה גם עכשיו לא לפרסום, אני רק אקריא אותו"
חזור בחזרה בבוא בהתנחלויות, ויתור למען השלום אינו ויתור, ומותר לפי ההלכה לפנות יישובים ולהחזירם לערבים, כי הכל י

 ."העת

הנה " ,פותח הרב שך את מכתבו שהובא לראשונה באתר כיכר השבת ,"לכבוד ראש הממשלה מנחם בגין שלום ורב ברכה"
ברוך השם הגעתי לגבורות וכל ימי גודלתי וחונכתי להבין ולשמוע ללמוד וללמד אך ורק את דברי התורה הכתובה והמסורה לנו 

"מפי הקב נו בלי שום תערובת חוכמות חיצוניות וכל משך חיי קיימתי את המאמר והווי מתאבק בעפר רגלי ה על ידי משה רב
חכמים הן על ידי ספריהם והן ממה שקיבלתי מהם על ידי זה שראיתי הנהגתם ומה ששמעתי מהם פה אל פה ויודע אני 

 ."...שדעתם דעת תורה הצלולה כפי שניתנה למשה מסיני

ם ישראל שונה מכל האומותהרב שך מדגיש כי קיום ע ולא דרכם דרכנו, ומה שטוב אצלם לא טוב אצלנו, והם ניזונים וקיימים " 
 ."רק בזכות ברכת יצחק אבינו 'ועל חרבך תחיה' וזאת לא דרכנו

ל אסרו עלינו שלא למרוד באומות העולם ושלא לעלות בחומה, זה אך ורק "שגם מה שחז" ,מציין הרב שך ,"ומזה יש להבין"
שו טובתו של עמנו, כי הם ברוח קודשם ידעו ששנאת האומות לעם ישראל היא שנאת עולם וקבועה היא בלבם, ואין שדר

להתגרות בהם אף בזמן שהצדק איתנו, כי זה יוסיף שנאה על שנאה, ואל יחשוב שהשואה שעברה עלינו היתה אך ורק בגלל 
יומנו, ואף אם יהיה לנו כאן חמישה מליון ויותר, ח״ו כשיהיה שלא היתה לנו מדינה, לא כן הדבר, אין במדינה בטיחות לק

 ."מלחמה בין המעצמות הגדולות איזה ערך יהיה לכל זה

ולדעתי כדאי שלא לעמוד על עניין " ,כותב הרב שך לבגין ,"לכן אני חושב שמן הראוי להיזהר מלדבר גבוהה גבוהה"
ק למען השלום, איננו ויתור, וכאשר ה' ירחם עלינו ויגיע זמן הפקודה הכל ההתנחלויות, וברצוני שכבודו ידע, שוויתור שייעשה ר

יוחזר לנו. ואינני מהסס לקבוע שלפי ההלכה אין כל מניעה לוותר על חלק מארץ ישראל למען השלום, ולפי ההיסטוריה סבלנו 
 ."יותר במדינות אירופה מאשר במדינות הערביות

לא להתפעל מדעתם של אנשים מפורסמים שהשקפתם לא נובעת מההלכה הרב שך מציין עוד כי על ראש הממשלה ש
כי ברור שקשה לוותר בניגוד לרגש, ובמיוחד כאשר רגש זה לכאורה הוא רגש דתי, אבל חובתו של איש " הנצחית, ומוסיף

ל המבוסס על אחראי אשר מכריע בעניין פיקוח נפש, להתרומם מעל לרגשות ולכלכל את מעשיו רק לפי השכל הישר וזה השכ
 ."דעת תורה

 

d.Haredi yeshiva secretary: Israel is the beginning of redemption 
Letter from Ponevezh Yeshiva secretary calling Israel's independence 'beginning of Israel's rebirth declaration 
in its land' up for sale. 

 

An official letter by the legendary Ponevezh Yeshiva secretary, Rabbi Binyamin Ze'ev Deutsch is currently 
on sale at the Jerusalem of Gold Auction House. In the letter, Rabbi Deutsch, personal assistant of Rabbi 
Yosef Shlomo Kahaneman and father of Rabbi Baruch Shmuel Deutsch and Rabbi Asher Deutsch, turned 
to then mayor of Bnei Brak, Rabbi Yitzchak Gershtenkorn, reminding him of his commitment to donate 
money to cover the yeshiva's expenses for Israel's first Independence Day in 1949, a year after the 
establishment of the State. The letter demonstrates the close relationship between haredi Torah leaders 
and the State, showing how Bnei Brak's founder chose to support Torah learning on Independence Day: 
"Loyal brother, we are honored to remind the Rabbi that Thursday is the day chosen for blessing - the day 
of Israel's revival in its land," wrote Rabbi Deutsch. During the early years of the State, many haredim 
viewed its establishment positively and recited the Hallel thanksgiving prayer during the first Independence 
days. Hallel was said also in Bnei Brak synagogues, and Israeli flags were raised. At Ponovezh Yeshiva, 
described as the leading yeshiva of the Lithuanian community, the flag of Israel is still raised on every 
Independence Day. This is done in accordance with the explicit instruction of the founder and head of the 
yeshiva, Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman, who instructed to continue the practice even after his death. "As 
we have merited the beginning of the redemption, so may we merit seeing the raising of the Torah and the 
redemption of Greater Israel, with the coming of our righteous Moshiach in the Land of Israel", Rabbi 
Deutsch concluded his letter.(Danny Myers-Sad development since 1948; in my opinion, the opposite 
should be true, since we have witnessed meteoric physical & spiritual growth beyond our wildest 
dreams!!!!!) 
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 eטקס הזיכרון החרדי הראשון: "רוצים להיות חלק".

האולם היה מלא עד אפס מקום בגברים ונשים שישבו בנפרד. בחוץ פעלה עמדה לחלוקת משניות לזכר הנופלים, ובפנים 
שמעו הנאספים שיחות מפי לוחמים חילונים וחרדים גם יחד. כך נראה טקס הזיכרון החרדי הראשון: "האירוע הזה הוא 

ה שלנו. בשנים הבאות הכנס יהיה המוני, כשלצידו יקומו עוד עשרות כנסים חרדים לזכר חללי צה"ל", מבטיחים התקוו
דולק", מספר יוסף מן העיר החרדית מודיעין עילית. "חשוב לי  –"ביום הזיכרון הרדיו שמכובה אצלי כל השנה  המארגנים

אווירת היום. אני ואשתי ממש מקפידים על זה. במוצאי היום, הרדיו  שהילדים שלי ישמעו בבית את סיפורי הנופלים, שיחושו את
  מכובה שוב".

הזיכרון הפרטי של יוסף מכונס עמוק אל תוך ביתו. בפומביות, ברחוב, במשך שנים לא היה ליום הזיכרון כל זכר. אצל חלקים לא 
ל מפנה סוציולוגי דרמטי בחברה מבוטלים ברחוב החרדי, יום הזיכרון לא מסמל דבר. אלא שבשנים האחרונות ח

ות חרדיות צעירות קבוצ פורחות שלל -ו"תורתם אומנותם"  מ"חברת לומדים" שהתרכזה סביב מוסדות החינוך החרדית.
  .המבקשות לחולל שינוי

ישראלי", הכולל את האדישות והצילומים המביכים -הקבוצות הללו הגיעו להכרה כי התסריט המוכר של "יום הזיכרון החרדי
כך החליטו  הגיע לקץ דרכו, וכי הם חלק אינטגרלי מן החברה הישראלית, הכללית, המערבית. -בשכונות גאולה ובני ברק 

, לקיים טקס זיכרון חרדי ראשון לחללי צה"ל, תחת הכותרת חרדים אקטיביסטיים, וכותב שורות אלו ביניהם צה שלקבו
רדים גדשו את האולם, "מתחברים לזכרם". את האירוע קיימנו במרכז "מורשת בגין" שבירושלים, ולמעלה ממאה צעירים ח

", לצד הרב דוד בלוך, ממקימי הנח"ל החרדי וגדוד "נצח יהודה והאזינו לשורת דוברים, שלא תמצאו בטקסי הזיכרון ה"רגילים".
דיבר  -ומיד אחרי הקראת שירי נופלים של משורר חרדי מבריק  ריגש את הנוכחים סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף עוזי דיין,

מחוץ לאולם "זה היה היום שמעבר לגדר"סמ"ר שלום סלומון, חייל חרדי שבשנים האחרונות עומד בראש קבוצה לזיהוי חללים.
מיתי וכנה עד הופעלה עמדה לחלוקת לימוד משניות לזכר הנופלים, ובפעם הראשונה אולי ברחוב החרדי נוצר מעגל שיח א

כאב, על מקומם של החרדים ביום הקדוש הזה.האם העובדה שאנו מזדהים עם ערכיה וסמליה של מדינת ישראל, ומקיימים 
טקס חרדי, מדירה אותנו מהגרעין הקשה של החברה החרדית? ומאידך גיסא, אי אפשר להתעלם מן העובדה שחלק ניכר 

 הם, כך שגם המרחב החילוני הוא לא בדיוק מקומנו הטבעי.מאיתנו לא שירתו בצבא, ולא איבדו את יקירי
 

 
  

הרב בלוך, האיש שמאחורי מהפכת החרדים בצבא, תיאר את הדילמה באופן חד וחריף בפשטותו: "ציבור, כל ציבור מחזיק 
כים. ערך בסט של ערכים, וזה נורמלי. הבעיה מתחילה כשחלק מהם מתנגשים האחד בשני, וערכים מרכזיים נדרסים ומושל

הכרת הטוב, זיכרון, לימוד לזכר הנופלים הוא ערך אנושי בסיסי, אפילו לא יהודי, אבל הוא נדרס בערכים האחרים של החברה 
 החרדית".

  
 
3. The Holy Mizrachi world 

a.11% of IDF's pilot course graduates come from Hesder yeshivas 

 

 

Next week, after three challenging years, 36 students will complete the prestigious Air Force pilot course. 
The graduates will complete the 175th IAF pilot course. This week, Maj. Gen. Amikam Norkin joined them 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4383705,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4383705,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4383705,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4836937,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4836937,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4836937,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4836937,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4065938,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4279801,00.html
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on their flights. He told his students that "thirty years from now, one of you will stand here and assume the 
role of commander of the air force." 

Israel's elite Commando Brigade gets religious Zionist commander 
Changing of the guard at Israel's elite Commando Brigade as Samaria-native Colonel Avi Blut sworn in as 
commander. 
 

 

 

Colonel Avi Blut took command of the elite Commando Brigade Thursday, replacing Colonel David Zini. 
Blut is the second commander of the Commando Brigade, first established in 2015, and consisting of the 
Egoz anti-guerrilla warfare unit, the Duvdevan counter-terrorism battalion, Rimon, which specializes in 
desert warfare, and Maglan, which operates deep within enemy lines. 

Its mission is to be an accessible, independent, and flexible integrated commando force that specializes in 
complex face-to-face combat, longrange raids, and lengthy covert operations in enemy territory. 

A member of the national religious community, Blut grew up in Neve Tzuf (Halamish) in Samaria, and 
attended the Eli pre-army academy. He has previously commanded the Judea Regional Brigade and the 
101 Battalion in the Paratroopers, and was wounded in Operation Cast Lead back in 2008. Blut praised 
outgoing commander Colonel David Zini for being the first-ever commander of the Commando 
Brigade, telling him that "I have great appreciation for how you fulfilled your mission. You merited 
being the first-ever commander of the Commando Brigade, and have carried out many training 
exercises in Israel and abroad. You are man of integrity and a courageous commander." 

 
4. Returning Jerusalem to its rightful owners  

a.Trump's Jerusalem declaration 

Watching the hysterical reactions to President Trump’s decision to finally execute the 1995 Congressional 
Jerusalem Embassy Act and to recognize Israel’s sovereignty over the capital of the country, one could be 
reminded of the words of the prophet Zechariah (12:2) “Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling 
unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against 
Jerusalem,” the Prophet said thousands of years ago. Across the globe tens of thousands of protesters 
took the streets to express their anger with Trump’s decision while leaders of states, including America’s 
allies, lined up to condemn the move. Jerusalem has always been the core of Judaism and while the Koran 
doesn’t even mention the name of the city once, the Bible mentions Jerusalem more than 660 times. 

For almost two thousand years Jews have yearned to return to Jerusalem and they already formed the 
majority of the residents of the city since the middle of the 19th century.  

b.Dershowitz: Recognizing J'lem 'perfect response' to Obama 
Former Harvard Law School Professor Alan Dershowitz says that US President Donald Trump’s official 
recognition of Jerusalem as the capital of Israel is the “perfect response” to “President Obama’s 
outrageous orchestration” of UN Security Council Resolution 2334during the waning weeks of his 
presidency. 

That resolution defined Israeli construction in Judea and Samaria and eastern Jerusalem as a “flagrant 
violation of international law” with “no legal validity” and demanded Israel immediately cease all 
construction in those areas, deemed by the resolution "occupied Palestinian territory." The US abstained 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/238954
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/238954
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222195
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from voting on the resolution, allowing it to pass. Later, reports emerged, corroborated by the Israeli 
government, that the Obama administration had not only allowed the passage of the resolution, but 
had played an active role in promoting it. Speaking to Fox News today, Dershowitz said, “I think President 
Trump’s decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel is the perfect response to President 
Obama’s outrageous orchestration of the Security Council resolution which he pushed through as a lame 
duck, that declared the Western Wall to be illegally occupied territory, the Hebrew University, Hadassah 
Hospital, the Jewish Quarter - according to this resolution that was basically pushed through by Obama, 
these are outrageously flagrant violations of international law.”“The best response to that horrible resolution 
is for the President to say, 'we don’t accept the UN resolution, and the best proof of it is, we’re going to 
recognize Jerusalem as the capital of Israel,'” Dershowitz asserted.“You say it’s occupied, we say it’s the 
capital.” 

c.Netanyahu uses Temple Institute sukkah 

Temple Institute Co-founder blesses PM Netanyahu with 'unparalleled world peace and harmony' next 
year. 
 

 

 
Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu will use a sukkah brought from the Temple Institute, printed with 
original artwork depicting the Holy Temple. 

Temple Institute Co-founder and International Director Rabbi Chaim Richman, a weekly Arutz 
Sheva contributor, said, "Thirty years ago, before we established the Temple Institute, few people knew 
what the Holy Temples looked like." 

"After decades of painstaking research and educational activities, including the commissioning of original 
and exact artwork, the vision of the Third Holy Temple is closer than ever. Our educational outreach has 
become so mainstream that today, the official State sukkah is adorned with our images. 

"We are humbled that after two thousand years of yearning, we have returned and rebuilt the Jewish State, 
where the Prime Minister of Israel is proudly seen embracing his heritage, surrounded by images of the 
Holy Temple. "I pray that the Prime Minister receive his arba minim (Four Species) next year in a fully 
rebuilt Jerusalem, with the rebuilding of the Third Holy Temple, in an era of unparalleled world peace and 
harmony as prophesied by all the prophets of Israel." 

d. First Time in Millennia, Jewish Priests Will Undergo Training to Enter Temple's Holy of Holies 

“Moshe called Mishael and Elzaphan, sons of Uzziel the uncle of Aharon, and said to them, “Come forward 
and carry your kinsmen away from the front of the sanctuary to a place outside the camp.” Leviticus 10:4 
(The Israel Bible™) 

For the first time in 2,000 years, a group of Kohanim (men of the Jewish priestly caste) living close to 
Jerusalem’s Old City are studying the relevant Jewish laws to be able to ascend the Temple Mount and 
enter the Holy of Holies, where God’s presence is said to dwell. This development was initiated by Israel’s 
first responder organization ZAKA, based on a decision by the ZAKA Rabbinical Council following an event 
occurring during the three weeks of austerity leading up to the Ninth Day of Av: the July 14 Palestinian 
terror attack against Israeli police officers that left three dead (including the terrorist), the most powerful 
source of ritual impurity, on the Temple Mount, the holiest site in Judaism.Horrific as the attack was, one 
Temple activist said it may have served a divine purpose. “When the Jewish people are not moving ahead 
quickly enough, God does something to force it upon us,” Yaakov Hayman, a prominent Temple Mount 
activist and expert, told Breaking Israel News. “When those Arabs did what they did, they created a new 
situation on the ground. We weren’t preparing for it, so something happened that forced us to deal with it.” 

https://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/20168
http://theisraelbible.com/bible/leviticus/chapter-10/#verse-4
http://theisraelbible.com/bible/leviticus/chapter-10/#verse-4
https://www.breakingisraelnews.com/73287/school-year-begins-for-third-temple-priests/
https://www.breakingisraelnews.com/91594/zaka-rescue-volunteers-consult-rabbinic-ruling-following-temple-mount-terror-attack/
https://www.breakingisraelnews.com/1923/ramadan-and-the-three-weeks-a-lesson-from-our-forefathers/
https://www.breakingisraelnews.com/92061/history-tragedies-month-av/
https://www.breakingisraelnews.com/80564/third-temple-way-priests-prepare-ritual-shabbat-showbreads-photos/
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Police surround body of terrorist on Temple Mount The “new situation on the ground” is that Kohanim, men 
descended patrilineally from Aaron the Priest, will now be trained for the first time in millennia to enter the 
area where the Holy of Holies once stood. Their purpose will not be to offer sacrifices or pray for the Jewish 
people, but to retrieve dead bodies should the need arise again. The ZAKA council, headed by 
Rabbi Avigdor Nebenzahl, ruled that there is a religious obligation to remove every dead body from the 
Temple Mount – Jewish, non-Jewish The training will require the revival of Torah laws “our people have 
[not] used for thousands of years, let alone on a yearly, monthly or daily basis, like most other 

laws,” explained ZAKA Chairman Yehuda Meshi-Zahav  

Har HaBayit (the Temple Mount) is the holiest place and there is a requirement that all ritually impure 
objects be removed as quickly as possible,” he continued. “So, in this case, the rabbis ruled that it is 
acceptable for a Kohen to become impure himself to remove something from the Temple Mount.” Meshi-
Zahav added that the ruling brought hopes of redemption. “Of course, we hope that by giving the Temple 
Mount the proper respect it deserves, we will bring about the Messiah. We want the redemption to come as 
quickly as possible.” “There is certainly something interesting happening here,” Rabbi Ari Kahn, a member 
of the ZAKA Rabbinical Council and the head rabbi of the West Bank settlement Giv’at Ze’ev, said. Rabbi 
Kahn said there was “something natural” about watching rabbis rule on decisions they have not faced for 
hundreds and hundreds of years.Due to the stringencies placed upon them, until now, Kohanim were not 
allowed to volunteer with ZAKA. Meshi-Zahav said the group is already in the process of hand-selecting 
these new first responders specifically tasked with Temple Mount duties. The members of the team of 
Kohanim will be “religious, God-fearing people, knowledgeable about Jewish law.” He noted that learning 
the laws pertaining to ascending the Temple Mount is not simple. The guidelines Rabbi Nebenzahl used for 
his ruling were based on the writings of Rabbi Moses ben Nahman, a medieval Spanish Torah authority 
known by the acronym Ramban. The Ramban discussed the This is not the first time an organization has 
acted to prepare Kohanim for the Messianic era. The Temple Institute, a non-profit government and 
privately funded center of “research and preparation for the Holy Temple” – located in Jerusalem’s Old City 
– established a “Kohanim Training Academy” last spring, in which Kohanic students are taught and 

practically prepared to serve in the Temple.  

Kohanim practice performing Temple rituals (The Temple Institute)Reflecting on how a tragedy led to a 
miraculous renewal of Torah laws pertaining to the Temple, Hayman compared it to a parable in the 
Talmud which illustrated that the greatest light of redemption comes from the deepest darkness. The 
Talmudic story tells of a group of revered rabbis, including Rabbi Akiva, a first-century rabbi and a major 
contributor to the oral tradition, who visited the site of the Temple, then a pile of rubble. A fox ran out of the 
ruins, and one rabbi began to cry, but Rabbi Akiva laughed. Rabbi Akiva asked him why he cried and the 

rabbi cited the Biblical verse describing the holiness of the site.  

e.New yeshiva - on the Temple Mount 

https://www.breakingisraelnews.com/47480/recent-stock-market-crash-sign-of-economic-turmoil-following-shmittah-jewish-world/#IeI14u4hXB5ds253.97
https://www.breakingisraelnews.com/57043/defying-political-boundaries-in-israel-zaka-saves-lives-and-gives-dignity-to-the-dead-jerusalem/
https://www.breakingisraelnews.com/91407/push-greater-metropolitan-jerusalem-boundaries-gush-etzion/
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New yeshiva brings Torah, shade, and light refreshments to the Temple Mount, provides a spiritually 
uplifting experience for all who visit. 
 

 

 

 The recent commotion regarding the Temple Mount brought a three-month-old yeshiva into the spotlight. 
The new yeshiva is located on the Temple Mount, and for the first time in thousands of years, Torah studies 
are being held at Israel's holiest site. "It's unthinkable that in Israel's holiest place, there is no yeshiva," one 
of the yeshiva's founders said. "We are doing everything we can to ensure that there is a Jewish presence 
on the Temple Mount whenever Jews are allowed to be here." 

"We are the People of Israel's emissaries." Though Muslims are allowed to visit the Temple Mount freely, 
Jewish visitors have set "visiting hours" each day and cannot ascend the Temple Mount without supervision 
and a security detail. The yeshiva's students - both married and single - learn the laws of the Holy Temple 
in a systematic and thorough fashion. The purpose of these studies is to raise the number of Torah 
scholars who are proficient in the laws of the Holy Temple and ready to get to work as soon as the 
opportunity presents itself. During the yeshiva's summer term, students learned the laws of sacrifices, as 
well as the laws of Temple service according to Maimonides. 

"When you arrive at the Temple Mount for the purpose of occupying yourself with matters pertaining to the 
building of the Holy Temple, you feel a tremendous connection to G-d," the students said. "The laws 
pertaining to the exact locations of the alter, the Holy of Holies, and the ramps, the courtyard, and the 
various rooms - it all comes to life, it jumps off the pages and becomes part of your physical life."We always 
feel like we have special Divine aid. The verse, 'Because Torah will come out of Zion and the word of G-d 
from Jerusalem,' (Isaiah 2:3) is suddenly a physical reality,." Yeshiva Dean Rabbi Eliyahu Weber - a haredi 
man with a long and impressive lineage - teaches the students a daily class on the relevant laws. According 
to him, all of the yeshiva's students are either haredi or Religious Zionist. And Kiryat Arba Chief Rabbi Dov 
Lior granted the new yeshiva his approval. Even tourists stop to learn about the Holy Temple," Rabbi 
Weber said. "Some of them learn more, and some learn less." Because the Israeli authorities do not allow 
Jews to ascend the Temple Mount with holy books, all of the learning on the Temple Mount itself is done 
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orally. However, the students are allowed to bring the necessary books to the Temple Mount's entrance.

 

f.Israeli flag on the Temple Mount for the first time in 50 years!!! 

"An Israeli Flag has not flown on the Temple Mount since the 1967 War. Today chinese tourists brought an 
Israeli Flag up to the Temple Mount. I am not sure how they got the flag past security and how the WAKF 
or police did not notice, but this sets a massive precedent - I hope. 

In the meantime, A BIG THUMBS UP FOR THE CHINESE!!!" 
 

5.International relations 

a.India Greets Bibi Like Royalty; PM Hails Modi as “Revolutionary Leader” 

  01/17/2018  
 
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, second from left, talks with India's Prime Minister Narendra 
Modi as Netanyahu and his wife Sarah, second from right, arrive at Palam airport in New Delhi Sunday. 
Netanyahu arrived for his first visit to India to expand defense, trade and energy ties. On Tuesday, 
Netanyahu told an audience at the Raisina Dialogue conference in New Delhi that, “the strong survive, the 
weak don’t survive, you make peace and alliances with the strong.” Photo Credit: Saudi Gazette 
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Netanyahu praised his Indian counterpart Narendra Modi and commended Modi’s landmark visit to 
Israel last July. “Your visit to Israel broke ground,” Netanyahu said. “You were the first leader of India 
to come to Israel in 3000 years, I hope it will not take long for your next visit. I want to tell you that we 

believe in India as much as you believe in Israel.”  

“The strong survive, the weak don’t survive, you make peace and alliances with the strong,” Israeli 
Prime Minister Binyamin Netanyahu said at the Raisina Dialogue conference in New Delhi on Tuesday. 
Speaking on the third day of his six-day trip to India, Netanyahu became the first foreign leader to 
speak at the policy conference, saying that in order to achieve military power, nations had to first 
achieve economic power. Netanyahu also praised his Indian counterpart Narendra Modi and 
commended Modi’s landmark visit to Israel last July. “Your visit to Israel broke ground,” Netanyahu 
said. “You were the first leader of India to come to Israel in 3000 years, I hope it will not take long for 
your next visit. I want to tell you that we believe in India as much as you believe in Israel.” 

b.Israel to open its first embassy in Rwanda 

 

Prime Minister Binyamin Netanyahu said Israel will open an embassy in Rwanda for the first time. 
Netanyahu said he apprised Rwandan President Paul Kagame of the decision at a meeting Tuesday in 
Nairobi, Kenya. The opening of the embassy “is part of the expansion of Israel’s presence in Africa and the 
deepening of cooperation between Israel and African countries,” Netanyahu said in a statement. His visit 
to Kenya is his third to Africa in a year and a half. In addition to meeting with Kagame, Netanyahu has 
also met with the leaders of Kenya, Gabon, Uganda, Tanzania, Zambia, South Sudan, Botswana, Namibia 
and Ethiopia.Israel and Rwanda re-established ties in 1994 after they were broken in 1973 during the Yom 
Kippur Wa 

c.Bahrain ruler denounces Arab boycott of Israel 

Bahrain national orchestra performs Hatikva at Wiesenthal Center event. Gulf nation's king says subjects 
free to visit Israel.King Hamad bin Isa al Khalifa of Bahrain condemned the Arab boycott of Israel in Los 
Angeles, California last week. King Hamad made the remarks during an event denouncing religious hatred 
and violence at the Simon Wiesenthal Center in LA. Bahrain, a kingdom of some 1.5 million people in the 
Persian Gulf, currently does not have diplomatic relations with Israel. 

Bahraini King’s Declaration of Worldwide Religious Tolerance Unveiled at Historic Wiesenthal Center 
Interfaith Event https://t.co/UbibAt8ia6pic.twitter.com/mdUVlJ0aoY 

https://t.co/UbibAt8ia6
https://t.co/mdUVlJ0aoY
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King Hamad also told Simon Wiesenthal Center director Rabbi Abraham Cooper that Bahraini citizens are 
free to visit Israel as they please. 

According to Rabbi Cooper, no one in Manama paid him a second glance even though he wore his 
yarmulke, which clearly marked him as a Jew, the Los Angeles Times reported. 

“People didn’t give us a second look,” he said. “That impressed me because that says they expect to see 
scenes like that.” 

He said that he was encouraged by King Hamad's softening stance on Israel. "If I had to predict, I would tell 
you that the Arab world’s relationship with the state of Israel is going to dramatically change,” he said, 
adding that the Bahraini king is “ahead of the pack and smart. It is the way to go, and he’s smart. This is a 
dinner tonight that’s hosted by a Jewish organization that no one will say is not so pro-Israel.”Over 400 
delegates from many religions and nations attended the event at the Wiesenthal center last week. Jewish 
delegates mixed with Muslim, Sikh, and Buddhist delegates, and many Muslim countries had delegates in 
attendance, including, Azerbaijan, Egypt, Kuwait, Malaysia, and the United Arab Emirates. The Arab 
delegates stood as the Bahrain national orchestra performed the Israeli national anthem, 'Hatikva.' The 
monarch's comments come just weeks after Prime Minister Binyamin Netanyahu declared that relations 
between Israel and the Arab world were better than any other time in Israel's history. The increasing power 
of Iran and Qatar's sponsorship of terror has united Egypt and the Sunni Arab states, including Saudi 
Arabia, the UAE and Bahrain in a joint effort to contain the two, bringing them closer to Israel. “What’s 
happening now with the Arab bloc states has never before happened in our history – even when we signed 
agreements,” said Netanyahu. 

“What we have now is greater than anything else during any other period in Israel’s history. 

6.KIBBUTZ GALUYOTH a.102 'Bnei Menashe' officially join Israeli society 

 

One hundred two members of the Bnei Menashe Jewish community will officially join Israeli society on 
Monday, May 15. 

The new Bnei Menashe immigrants arrived in Israel from the northeastern Indian state of Mizoram in 
February. Mizoram borders Burma and Bangladesh and is home to the second-largest concentration of 
Bnei Menashe in India after that of the state of Manipur. They are currently staying in a Kfar Hasidim 
absorption center run by Shavei Israel, and on Friday completed their formal conversion to Judaism and an 
intensive Hebrew course. 

The new immigrants, who have received Israeli citizenship, will all settle in Nazareth Illit, which already has 
a flourishing Bnei Menashe community. ““We will do everything we can to ensure that their integration into 
Israeli society goes as smoothly as possible. More than 2,700 years after their ancestors were exiled from 
the Land, the Bnei Menashe are returning home. Our task now is to ensure that they truly feel at home as 
well.” 

The Bnei Menashe are believed to be descendants of the tribe of Manasseh, one of the Ten Lost Tribes 
exiled from the Land of Israel more than 2,700 years ago by the Assyrian empire. So far, some 3,000 Bnei 
Menashe have made Aliyah thanks to Shavei Israel, including more than 1,100 in the past four years. 
Some 7,000 Bnei Menashe remain in India waiting for the chance to return home to Zion. 

b.Report: Tourism jumped 63% in two yearsGurion International Airport 

iStock 

In March, Israel saw 393,000 tourists arriving in the country, representing a 34% increase in comparison to 
March 2017 and a 63% increase in comparison to March 2016. An average of 23,200 arrived each day, for 
a 98% increase since March 2017 and 26% more since 2016. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/235115
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Of those, 348,200 tourist entries were by air, 36% more than in March 2017 and 60% more than during 
March 2016. An additional 44,600 tourists arrived via Israel's land crossings, 19% more than in March 2017 
and 101% more than in March 2016. Over the course of March 2018, tourism injected $577 million into the 
economy. Between January- March 2018, about 949,000 tourist entries were recorded, representing a 30% 
increase when compared to the same period last year, and a 58% increase when compared to the same 
period in 2016. Since the beginning of the year, tourism has injected 4.9 billion NIS ($1,392,923,000) into 
the Israeli economy. 

The largest increases were registered in those countries in which the ministry is investing its marketing 
efforts – 39% increase in USA, 136% in Poland, 90% in Sweden, 68% in Spain, 55% in Germany and 49% 
in France. Tourism Minister Yariv Levin (Likud) commented, “Following the opening of new direct air routes 
and new markets from India and Brazil in the last month, we are witnessing record levels of incoming 
tourists.” 

 

 

 

c.Netanyahu serves as tour guide for Israel's 3 millionth tourist 

Record-setting visitor to Israel surprised to find Israeli Prime Minister serving as her tour guide in Tower of 
David museum. 
 

 
Isac set a new record for tourists who visited Israel in a single year by becoming tourist numbers 
3,000,000 when she stepped off their plane at Ben Gurion Airport Tuesday.In the period January – October 
2017, 63,000 tourists arrived from Romania, compared to 40,100 in the same period in 2016 (increase of 
57%) and 37,400 in 2015. Tourism Minister Levin said: “This is a special day and an historic milestone as 
we break the 3-million-tourist barrier and set a new all-time record. We are set to end the year with an 
amazing achievement, the likes of which have never been reached since the establishment of the State. All 
these are bearing fruit and have added about 17 billion shekels and thousands of jobs to the local 
economy.” 

Israel one of top ten tourism destinations in the world 
d.The UN's World Trade Organization announced that Israel is on the list of top ten tourist locations in the 
world so far, for the year 2017.  

 

7. Spirituality 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237759
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237759
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a.For the first time: Second Hakafot at the Western Wall 
Thousands attend first ever official cel666444ebration of second day of Simchat Torah at the Western 
Wall. 

For the first time ever, 'Second Hakafot' took place at the Western Wall Thursday night. 

Israeli Jews celebrated the holiday of Shemini Atzeret and Simchat Torah (Joy of the Torah) on 
Wednesday night and Thursday, while Jews in the Diaspora celebrate them on two separate days. 
During Simchat Torah, Jews dance with Torah scrolls in dances that are referred to as 'Hakafot.' Many of 
the Jews from the Diaspora who visit Israel for the holiday thus celebrate Simchat Torah on Thursday 
night and Friday this year. And many Israelis, although it is not a holiday for them anymore, also dance 
with the Torah once again at what they call the 'Second Hakafot," increasingly popular because the 
bands and live music forbidden on the holiday are very much in evidence. Thousands of Jews 
participated in 'Second Hakafot' at the Western Wall Thursday night, held by the Western Wall Heritage 
Foundation. The event marked the first time an official 'Second Hakafot' ceremony was held at the 
Western Wall. Other Second Hakafot take place in town centers and most notably at Beit HaRav Kook in 
central Jerusalem. The decision to hold a large-scale official event was made following Simchat Torah 
last year, when several hundred people arrived at the Western Wall to hold impromptu Second Hakafot. 
There are more than 100 Torah scrolls at the Western Wall which can be used by worshipers. The 
Western Wall Foundation also noted that 1.5 million people visited the Western Wall during the Hebrew 
months of Elul and Tishrei, during which the High Holidays take place. 

b. Second Hakafot in a Tel Aviv club 

• Hundreds dance Second Hakafot at Tel Aviv's iconic Barby Club with musician Yoni Genut and his band. 
Organizers: Torah belongs to everyone 
  

c.ISRAELI TENNIS STAR RETIRES MID-MATCH IN CHINA DUE TO YOM KIPPURThe 32-year-old 
Israeli, ranked No. 77 in the world, was playing in his first ATP Tour quarterfinal since reaching the 
semifinals of the Chennai Open in India in the first week of January. 

  

d.How does the IDF prepare for Rosh Hashana? 
IDF preparations for the Jewish New Year includes buying 14 tons of apples and 2 tons of honey.The IDF 
is heavily preparing for Rosh Hashana. On the eve of Rosh Hashana, IDF soldiers and commanders will be 
seated at bases and outposts, both in the ground forces and at air and sea, and will celebrate the Jewish 
New Year together. The IDF Food Center is preparing a special and and unusual meal in preparation for 
the holiday, and has purchased 10 tons of fish, 55 tons of turkey and chicken, and 21 tons of beef. No Rosh 
Hashana would be complete without the traditional apple and honey, and the IDF has bought 14 tons of 
apples and about 2 tons of honey. In addition, this year, 2,000 prepared meals will be provided for troops 
that cannot have the traditional meal, such as soldiers stationed in small outposts and Navy boats. 

The IDF is making a special effort to supply the symbolic foods that Jews eat on Rosh Hashana, buying two 
tons of dried fruits, seven tons of pomegranates and about five and a half tons of fresh dates 

e.Is there a future for non-Orthodox American Jewry? 

New study shows American Jews marrying later or not at all, having fewer children, and intermarrying at a 
high rate While the number of Orthodox Jews in the United States is on the rise, non-Orthodox American 
Jewry is in the midst of a steep demographic decline which, according to a new study, is only growing 
worse. 

The study highlights the decline of the non-Orthodox Jewish family, going beyond the often-cited rising 
intermarriage rates to include marriage patterns and birthrates. 

(Danny Myers Israel is the safest place for all Jews) 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/221990
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f. For first time in 30 years, secular student wins top bible contest 
Sagiv Lugasi takes top spot in Jerusalem’s traditional Independence Day competition; Belarus and US entrants 
among final four 

•  

  

  

  
Sagiv Lugasi, a student at the Ort school in Ma’alot-Tarshiha, took first prize in the annual competition in 
Jerusalem on Tuesday, held every year on Independence Day. 

Prime Minister Benjamin Netanyahu awarded the prize, telling Lugasi that he had often asked himself how long 
it would be before a secular teenager would win the prestigious prize. Netanyahu said that the Bible is not an 
ancient document, but a vibrant, constantly revitalized book.“There is no statute of limitations on the Bible, just 
the opposite: what characterizes the Bible above all is constant revitalization,” he said. “Each generation finds 
answers to the challenges of its time in the Bible. Each generation adds new layers to the acts of the heroes of 
the book of books.” 

G. Minyan on Netanya beach 

8. Am Chochom V’navon 

a.Weizmann Institute places 6th in global rankings 
The Nature Index of Innovation 2017 points industry to top 200 institutions providing ideas behind 
inventions. 
 

 

 

The Nature Index, 2017, of the Innovation supplement published on Wednesday, placed the Weizmann 
Institute of Science in sixth place in an international ranking of the world’s top 200 research institutions. 

The Index ranked the institutions according to the impact academic research is having on innovation by 
examining how research articles are cited in third party patents. 

According to Nature, the academic players featured in the index are those “whose ideas may shape 
tomorrow’s inventions. The top of these tables are occupied both by institutions with global reputations for 
high-quality research and others whose published work is having a disproportionately high impact relative 
to their size.” 

The president of the Weizmann Institute of Science said, “Our high place in this index reflects our guiding 
philosophy, which says that we recruit scientists who are among the best in the world and let them follow 
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their curiosity. That is what leads, in the end to innovative and surprising new applications that shape the 
future.” 

 

b.The State of Israel and Fertility Treatment What is so unique about Israel’s fertility? 
The Central Bureau of Statistics (Lishkah Hamerkazit L’statistica) reports that in Israel, women have an 
average of three children. This is significantly higher than the average in any other country in the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), with the OECD average being 1.7 
children. Israel has an annual population growth of 2 percent while the OECD average is 0.6.This 
demonstrates that having children in Israel is important and it is a very child-orientated society. Large 
families are the norm, and Israelis tend to have larger families than their counterparts in other countries. In 
this sense, Israel is a very traditional society. Combined with its high level of technology, these two elements 
have made Israel one of the centers for fertility treatment in the world.What is an example of successful 
Israeli fertility technology?Israel was the fifth country in the world to perform a successful in-vitro 
fertilization treatment. The first baby born in the world was Louise Brown, who was delivered in Britain on 
July 25, 1978. Not long afterward, the first Israeli IVF baby was born, on September 22, 1982. The baby, Romi 
Newmark, has become a well-known Israeli media personality and a newscaster. Today, Israel has the highest 
rate of in-vitro fertilization worldwide. The journal Human Reproduction Update published data that in 2002 
there were 1657 IVF treatments per million people performed in Israel. The second-highest rated country, 
Iceland, was significantly lower, with only 899 treatments per million people. The USA was far behind, with 
126 treatments. In the past decade, this number has only increased. In fact, the Health Ministry has published 
data that 4 percent of all children born in Israel are conceived through IVF. When we consider that IVF is not 
always successful and that each year over 180 thousand children are born in Israel, we see that we are dealing 
with thousands of treatments every year. 

 Rabbi Gideon Weitzman is the senior adviser at the Puah Institute. 

C. Hebrew U. places in 99th percentile of world universities 
Ranking positions Hebrew University among the top 1% of world’s 26,000 institutions of higher education. 

The Hebrew University of Jerusalem has maintained its #1 position in Israel in the new 2018 QS World 
University Rankings, rising 3 spots from 148 last year to #145 globally today. The rankings place the 
Hebrew University among the top 15% of the 980 higher education institutions surveyed by QS, and among 
the top 1% of the more than 26,000 universities in the world. Of the 7 institutions evaluated within Israel, 
the Hebrew University was ranked #1 for Academic Reputation and #1 in Overall Score. 

 15,127 

D. MediWound, an Israeli startup, has created the greatest breakthrough in burn care in the last 40-50 years, 

impacting millions of lives around the world. 

An Israeli company has developed a remarkable new treatment for severe burns that could eliminate the need for 

surgery and, in some cases, amputation of a limb.This exciting medical breakthrough has piqued the interest of 

countries across the globe not only with regard to treating burn victims at the scene of an accident, but 

also considering the increasing number of mass-casualty terrorist explosions occurring across Europe and elsewhere. 

Concluding thoughts & reflections regarding our miraculous times 

Fearless Arab woman declares love for Israel: 'Am Yisrael Hai' 
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a.In honor of the 69th anniversary since Israeli independence, an Arab woman has posted a video in which 
she fearlessly declares her love for the State of Israel and blasts the hypocrisy of the Arab world. “My name 

is Sarah Zoabi. I am an Arab, Muslim, Israeli, proud Zionist,” she declares, as she stands in front of the 
Knesset building in Jerusalem. “I believe with my whole heart in the right of the Jewish people to a 

sovereign state in the Holy Land of Israel.”“It is a right that G-d promised and gave to the Jewish people - 
not a kindness - the right of the Jewish people to the land of Israel.” “The State of Israel is here to stay,” she 
says. “How can I not love you, Israel?” she asks. “Even though you suffer from Arab and Muslim terror from 

within and without, you do not distinguish between sex, race, and religion. You respect, welcome, and 
embrace me as an Arab, Muslim woman.”  “Israel, my heart is full of love for you, a tiny country, but huge in 
the size of its good deeds - and you do a lot of good in the world. I stand proud next to your flag. “There will 
never be another country like you. They boycotted you, blamed you, fought you, and attacked you. It was 

all unjustified.” Zoabi then addresses the Arab world, slamming it for its lack of conscience even as it dares 
to call Israel an “apartheid state.” 

“I call to you, Arabs of the world! You should be ashamed of your silence, and that an Israeli woman cries 
out for your conscience and your heart, which is no longer there. 

“There is a river of blood spilled every day in the Arab and Muslim world in the name of religion and you 
don’t do anything. You are not ashamed that the State of Israel is treating thousands of wounded Syrians 

and you, the Arab countries, refuse to accept them for treatment and close your borders without giving 
them any help?! And then you claim that Israel is an apartheid state which occupies land belonging to 

others and does not respect human rights?! 

“I pray G-d will protect us, and the people of Israel, and keep and protect our Prime Minister and our 
leaders, and that G-d will light their way,” she adds. “My beloved Israel, may you be eternal and glorious 
forever, and may you be blessed every year with prosperity. I swear I’ll watch over you with every part of 

my being because you respect and guard my dignity and my rights.” 

“‘Am Yisrael Hai,’” she concludes. “May the State of Israel live forever.”“ 

b.Pashute Yid? 

 By Rabbi Yehoshua Berman Tuesday, May 2, 2017 at 3:47 pm | ו 'תשע אייר"ז If you’re looking for inspiration, I 
wouldn’t suggest taking a trip to the industrial area of Bet Shemesh. With its plethora of hardware stores, gardening 
shops, car garages, and much more — all squashed into a few tiny roads — it’s a wonderful place to go if you’re 
looking to frazzle your nerves with fastpaced Hebrew, oftenelusive parking, and the prospect of not being able to 
move your car when a gigantic truck is taking up the whole road. But, for inspiration, you might have to go searching 
elsewhere. At least, that is what I had always thought — up until about a month ago, when the proprietors and 
employees of my favorite place to purchase anything from plumbing fixtures to concretegrade sand provided me 
with a very pleasant surprise. I was in the midst of searching for just the right pieces to construct my temporary 
Pesachkitchen (yes, it is possible to build such a thing, and it isn’t as complicated as you might think; perhaps I’ll 
write an article about that one day …) when I suddenly noticed the owner of the store gathering his employees to 
daven Minchah. Now, that may not seem like such a novelty to those who work in religious environments, but this 
store is anything but. At least, that is what I had always thought until that moment. Although I always enjoyed the 
store because of its wide selection and competitive prices, in the spiritual department I had always felt that, well, 
there was much to be desired. So, when I saw all the bare heads being covered by yarmulkes, and a genuine 
Minchah taking form — at the behest of the owner himself! — I was, suffice it to say, quite taken by surprise. I truly 
felt it an honor to be the 10th man of that minyan. My next experience davening Minchah in the Bet Shemesh 
industrial area, though, is what really inspired me. Pesach having concluded a few days earlier, I was there to 
purchase some feed for my two Norwegian dwarf goats (they’re very cute looking and their bleats sound uncannily 
like a crying baby). At one point, my car’s codepad (in Israel, you have to punch in a four digit code in order to turn 
on the ignition) had turned recalcitrant. After numerous attempts, I walked down the road to ask someone for help. 
This particular individual — Naftali is his name — specializes in car electronics, and he can tame even the most 
unruly codan (that’s what they call the codepads here). Well, as it turned out, I apparently needed a kapparah of the 
embarrassment variety, because Naftali punched in my code and it worked right away. Apparently, I had pressed the 
buttons in the wrong order too many times, and all that was necessary was to wait a few minutes until the codan 
reset itself. I offered to pay Naftali for his trouble, but he — despite his bare head — retorted with a classic Israeli 
dismissal, “Lo tzarich” (there’s no need). To say that I was impressed is an understatement. It’s not like I pulled up 
into his shop and he just had to take a few seconds of his time to punch in the right numbers and show me how 



29 
 

inept I am (you’re probably wondering: “and this guy built a temporary Pesach kitchen?!” — but there are greater 
mysteries of the universe than that). My car was stuck down the road. He had to leave his shop and drive himself 
and me to my car. He waived a service charge that he by all rights deserved. With that pleasant feeling about a 
fellow Jew whom I had clearly underestimated until that point (and probably still do!), I suddenly found myself being 
beckoned to serve as the 10th man for Minchah by someone standing at the entrance of the nearest car garage. 
“The beit knesset is right upstairs,” the man told me. Taking in the scene around me (think: a half roofed, really old, 
somewhat deserted looking lot that, instead of being equipped with gleaming, stateoftheart tools and mechanisms, 
is filled with beat up old cars, grimy lifts, a hodgepodge of car parts, lots of grease, and makeshift sinks), I wasn’t 
exactly sure how to process that statement. “I’m sorry,” I formed the words in my mind but did not say them aloud.  

“Did you just say that you have a shul here?” I immediately came to the conclusion that he must have just meant the 
little corner that they use to daven every day. But as I climbed the stairs and entered the enclosed area, I was 
floored. Albeit small, the room was well appointed to resemble a real life Sephardi beit knesset. Upon further 
reflection, I realized that this was not just a resemblance. It really was an honest togoodness beit knesset. Right in 
the corner of this most forlorn and rundown of car garages! The walls were decorated with Modim posters and the 
like, the floor was a very nice looking imitation wood. A proper shtender served the chazzan as well as any shul 
lectern. There were even curtains on the windows! So amazed was I by what I was seeing — an oasis in the middle of 
a barren desert — that I photographed it. To my great consternation, though, the shop owner — who doubled as 
chazzan — refused to allow me to publish it. “No, no,” he said when I requested permission, “we don’t want any 
publicity. We are simple people who like to keep a low profile.” A pashute Yid, as the expression goes in Yiddish. But, 
then again, I am starting to think that maybe there really is no such thing as a “pashute” Yid.  

f 15,076 

 

 

  

C. LETTER FROM A TOMATO 
There is no greater sign of redemption than the agricultural re-blooming of the Land of Israel. 

“You see, after the destruction of the Second Jewish Commonwealth in 70 CE a message came from 
Heaven to all the flora and fauna of this land – to stop growing. “The word spread from cedar to hyssop, 
from vine to olive, from flower to grain – full stop! Everything must go dormant, we were told. A slumber 
was slapped on the Land of Israel. Only when the Jewish people would return and upon direct instruction 
from the Almighty, would we be allowed to rev up our biological engines and begin producing anew. “We 
were very sad to see our people going off into exile, but we heeded the word of G-d. We also knew that He 
had forewarned of this in Leviticus (26:32), telling the Jews that if they messed up their state and society, 
exile would ensue and He “would make the land desolate.” “Indeed, we were told not to respond with any 
enthusiasm to foes of Israel who entered the land, and we obeyed. Over the centuries there were many 
foreign invaders: Romans, Byzantines, Muslims, Crusaders, Turks and more. They all came and we did not 
react to their attempts to bring us to life. The land remained barren. “During that long interlude, there were 
moments at which we thought our misery was coming to an end. We thought that our children were coming 
home. In the 12th century, we heard reports that ‘They are coming.’ Three hundred Tosafists (authors of 
the Tosafot commentaries on the Talmud) came from the Rhineland, but no more. “False alarms continued. 
Nachmanides arrived in 1267, Ovadia of Bartenura in 1492, Yehuda Hahassid and his followers in 1700, 
then the students of the Baal Shem Tov and the students of the Vilna Gaon. But we received no green light 
from G-d to begin growing again. “So, we, the Indigenous Fruits of the Land of Israel, waited. We hoped 
and we prayed for the return of this land’s Indigenous People. “Then, toward the end of the 19th century, 
rumors again began to race beneath the surface of the earth. Birds flying overhead and clouds cruising the 
skies said, ‘They are coming.’ And then the great command came directly from G-d: ‘O mountains of Israel, 
shoot forth your branches, and yield your fruit to My people Israel; for they are at hand to come.’ (Ezekiel 
36:8) “Grow! Respond to the work of their hands! Make Israel great again. “You should have seen the joy 
beneath the surface. There hadn’t been such activity in millennia. We awoke from hibernation, stretched 
our roots and smiled. We were directed to turn little, dry, arid, dusty, nearly dead Israel into a verdant, 
fruitful, agricultural world superpower. 
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“And the Lord further instructed us: ‘Don’t check the tzitzit of these returning Jews. It makes no difference 
whether they are religious or not. They are My children and they are coming home. Grow even in the 
shmita year, even using the heter mechira. Grow, impart your bounty, grow!’ “And we did so in abundance. 
We gave forth almond, apple, apricot, artichoke, asparagus, avocado, banana, barley, bean, berry, 
broccoli, cabbage, cactus, carambola, cauliflower, cherry, chickpea, corn, cucumber, date, fig, grapefruit, 
guava, kiwi, kumquat, lemon, lychee, mango, melon, mushroom, onion, pea, peach, pear, pepper, 
persimmon, pineapple, plum, potato, pumpkin, quince, radish, squash, watermelon, wheat and so much 
more! “And oh, what fantastic vineyards we have given to the viticulturalists of modern Israel, from which 
world-class and holy wine is being vinified. Isn’t this just amazing?  
IF YOU THINK IT FANCIFUL that plants communicate, think again. Modern science has discovered that 
plants share a unique communication grid through fungal roots of mycelium. It’s an underground 
information superhighway that allows trees, shrubs and vegetables to help each other out; sort of a plant 
Internet. 
Scientists have dubbed this the “Wood Wide Web.” 
 
The Talmudic sage Rabbi Abba taught (Sanhedrin 98a) that “There is no greater sign of redemption than 
the agricultural re-blooming of the Land of Israel.” Rabbi Yoel Sirkis (Bach on Tur Orach Chaim 208) wrote 
that the shechina, the Divine Presence, enters the Jewish soul through the agricultural produce of Eretz 
Yisrael. 
And yet, sadly, many Jews seem oblivious to these deep wisdoms. 
 
The far-sighted Jerusalem educator Rabbi Sholom Gold (who developed the bulk of the “talking tomato” 
narrative presented above; and which I have adapted with his kind permission) says that we “should listen 
to our tomatoes.” They are bearers of a Divine message: that G-d has re-juiced the Land of Israel so that 
all His children can come home and live in plenty. 
In his signature manner, Rabbi Gold offers this ardent, razor-sharp religious advice: “If you want to speak 
to G-d,” he says, “go to the Western Wall. But if you want to see Him, go to shuk Mahaneh Yehuda 
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d.US Vice President Mike Pence was met with one standing ovation 
after another in the Knesset, during his speech rife with Biblical 
references and expressions of support for Israel and the Jewish 
people. 
“We stand with Israel, because we believe in right over wrong, in 
good over evil, and in liberty over tyranny...The people of the US 
have always held a special affection and admiration for the People 
of the Book. In the story of the Jews, we’ve always seen the story of 

America. It is the story of Exodus, a journey from persecution to freedom, a story that shows the power of faith and 
the promise of hope,” he stated. 
A devout Evangelical Christian, Pence paraphrased Psalms: “The USA is proud to stand with Israel and her people, as 
allies and cherished friends. And so we will pray for the peace of Jerusalem, that those who love you be secure, that 
there be peace within your walls and security in your citadels. And we will work and strive for that brighter future, so 
everyone who calls this ancient land home shall sit under their vine and fig tree, and none shall make them afraid.”  
“We recognize that peace will require compromise, but you can be confident in this: The USA will never compromise 
on the safety and security of the State of Israel,” he stated. 
At the start of the speech, Joint List MKs held up signs that said “Jerusalem is the capital of Palestine.” They were 
immediately ejected by ushers. Holding up signs or other props in the Knesset is prohibited in all plenary sessions, 
and when a foreign dignitary speaks, there is a zero-tolerance policy against heckling.Pence took the interruption in 
stride, praising Israel’s “vibrant democracy.” 
The vice president announced that the US embassy will move from Tel Aviv to Jerusalem by the end of next year, 
emphasizing that Jerusalem is Israel’s capital. During his speech, Pence waxed poetic about Israel and Jewish history. 
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“As I stand in Abraham’s Promised Land, I believe that all who cherish freedom and seek a brighter future should 
cast their eyes here and marvel at what they behold...How unlikely is Israel’s birth; how more unlikely is her 
survival,” he said. Pence said the Jewish people held on to the hope of returning to their homeland over a 2,000 year 
exile, “through the darkest and longest nights.” 
“Tomorrow, when I stand with my wife Karen at Yad Vashem to honor the six million Jewish martyrs of the 
Holocaust, we will marvel at the faith and resilience of your people, who just three years after walking in the shadow 
of death, rose up from the ashes to resurrect yourselves, to reclaim a Jewish future and rebuild the Jewish State.” 
Speaking on Israel’s upcoming 70th Independence Day, Pence said the Shehechiyanu (“who has granted us life”) 
blessing, said to thank God on momentous occasions. 
Pence’s blessing was met with a standing ovation from nearly all of the MKs present, as were several other points in 
his speech. 
The vice president concluded his speech with “God bless the Jewish people, God bless Israel, and God bless the 
USA.” Likud MK Yehudah Glick shouted: “God bless you, Mr. Vice President!” 
 Bayit Yehudi chairman Naftali Bennett said “it will go down in the history books of both nations.” 

e.Terminally ill woman granted last wish - sees grandson join IDF 
 

 

"Ambulance of Wishes" is an initiative of Magen David Adom, which aims to fulfill the requests of people 
dealing with serious or terminal illnesses and who have lost their mobility. 

The fulfillment of each wish is carefully planned in coordination with the patient's doctor and in the manner 
best suited for each patient. On Thursday, MDA fulfilled the wish of Ruti Yulzari, a 69-year-old cancer 
patient from Rehovot, to attend the IDF induction ceremony of her grandson, Matan Blumenfeld, at the 
Western Wall. MDA's "Ambulance of Wishes" arrived at Ruti's house in Rehovot. The ambulance was 
driven by MDA paramedic Doron Haref. MDA paramedics Tal Peleg, Hila Ritzkar, and Idan Asulin also 
helped bring Ruti to the Western Wall in time for the induction ceremony. During the event, Ruti met with 
her grandson, Matan, and watched the induction ceremony while the ambulance crew waited nearby. 
Afterwards, the MDA team brought Ruti home from the ceremony. "It was a very moving experience," said 
MDA paramedic Tal Peleg. "I recently joined the Ambulance Wish Team and this was actually the first 
'wish' I've participated in. It was an experience that I will never forget. Throughout the trip, we heard from 
Ruti about her family, and when we reached the Western Wall plaza we saw her excitement, and we were 
excited for her. It's a huge source of pride to take part in this and to help a woman who wants to see her 
grandson the soldier sworn into the IDF, to give the patient a chance to realize his dream and achieve small 
moments of happiness during a difficult struggle." 

Ruti said: "On my behalf and on my family's behalf, I would like to thank the MDA 'Ambulance of Wishes' 
team, which enabled me to attend the inauguration ceremony of my beloved grandson, Matan. Be strong 
and continue your important and blessed work. Thank you so much." 

Newly sworn-in Matan also praised the MDA program which enabled his grandmother to attend the 
ceremony. 

"I am very excited that my grandmother was able to attend my swearing-in ceremony, and I am proud to be 
in the IDF and to serve in the Paratrooper's brigade." 

 

Zeh Hayom Asah Hashem Nagila V’nismicha Bo 

 


