
Yahrzeit Shiur in Memory of HaRav Aharon Lichtenstein zt"l  

 

Rav Lichtenstein and Religious Zionism  

 

אמר אמימר: וחכם עדיף מנביא, שנאמר:   תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יב עמוד א)1
 .ונביא לבב חכמה, מי נתלה במי? הוי אומר: קטן נתלה בגדול

 ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה ) פסחים ( נו.)   2

דבר אחר בקש שלמה לעמוד על הקץ,    )  מדרש תהלים (בובר) מזמור ט ד"ה [ב] [דבר אחר 3
(ישעיה סג   כי יום נקם בלבי כמה דאת אמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ...

ד). ר' שמואל מתני בשם ר' יהודה אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה באה, אל תאמין בו, לפי  
 שכתוב כי יום נקם בלבי, ליבא לפומא לא גלי, פומא למאן גלי 

אמר ר' יונתן אתיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון  ) עיין גמ' סנהדרין ( צז: )   4
 ב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו שהגיע את הקץ ולא בא שו

זה ( של יציאת  ) רמב"ם אגרת תימן ( עמ' קנ"ה במהדורת מוסד ר' קוק ) " ואתה דן מקץ  5
מצרים ) ק"ו ומה הקץ הזה שנודע זמנו ..לא ידעוהו כל שכן הקץ הזה הארוך שפחדו הנביאים   

 וחרדו מרוב אריכותו ...

ם לברכה מלחשוב הקיצים לביאת המשיח לפי שיכשלו בהם  ולפיכך מנעונו החכמים זכרונ
 ההמון  ושמא יטעו בראותם שבאו הקיצים ולא בא

 
רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר כל השוכח   משנה ח   משנה מסכת אבות פרק ג)6

דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר (דברים ד') רק השמר לך  
תלמוד   אפילו תקפה עליו משנתוושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך יכול 

שישב ויסירם  הא אינו מתחייב בנפשו עד לומר (שם /דברים ד'/) ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 
 מלבו

וצ"ע נהי דכל המצות נדחים מפני הסכנה מ"מ מצוה זו דהתורה   מנחת חינוך מצוה תכה)7
ציותה ללחום עמהם וידוע דהתורה לא תסמוך דיני' על הנס כמבואר ברמב"ן ובדרך העולם  

ם אף דהוא סכנה.  נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה א"כ חזינן דהתורה גזרה ללחום עמה 
 א"כ דחוי' סכנה במקום הזה ומצוה להרוג אותו אף שיסתכן וצ"ע: 

ֵרִׁשי֙ת  ( דברים פרק יא)8 ּה ֵמֽ י֙� ָּב֔ י ְיקָֹו֤ק ֱא�ֶה֙ יד ֵעיֵנ֨ ּה ָּתִמ֗ ׁש ֹאָת֑ י� ֹּדֵר֣ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיקָֹו֥ק ֱא�ֶה֖ יב) ֶא֕
ית ָׁשָנֽה: ס ד ַאֲחִר֥ ה ְוַע֖  ַהָּׁשָנ֔

ד:( כבתהלים פרק  )9 ַחר ִמְז֥מֹור ְלָדִוֽ ְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶ֥לת ַהַּׁש֗ ִני ָר֥חֹוק  ( א) ַל֭ ה ֲעַזְבָּת֑ ִלי ָלָמ֣ י ֵא֭ ב) ֵאִל֣
י: י ַׁשֲאָגִתֽ י ִּדְבֵר֥ יׁשּוָעִת֗ י:(ִמֽ֝ לֹא־ֽדּוִמָּי֥ה ִלֽ ְיָלה ְוֽ ַל֗ א ַתֲעֶנ֑ה ְו֝ ֹ֣ א ֖יֹוָמם ְול י ֶאְקָר֣ �ַה֗ ה ֹגִח֣ י…ג) א� י־ַאָּת֣ י  ) ִּכֽ

י: י ִאִּמֽ י ַעל־ְׁשֵד֥ ְבִטיִח֗ ֶטן ַמ֝ ָּתה:( ִמָּב֑ ִלי ָאֽ י ֵא֣ ִּמ֗ ֶטן ִא֝ ֶחם ִמֶּב֥ ְכִּתי ֵמָר֑ ֶלי� ָהְׁשַל֣ ֶּמִּני  (יא) ָע֭ ק ִמ֭ יב) ַאל־ִּתְרַח֣
ר: ין עֹוֵזֽ ה ִּכי־ֵא֥ ה ְקרֹוָב֑ ה(ִּכי־ָצָר֣ י ָעָׂשֽ ד ִּכ֣ ם ֝נֹוָל֗ ידּו ִצְדָק֑תֹו ְלַע֥ ֹבאּו ְוַיִּג֣  :לב) ָי֭



יבאו ויגידו צדקתו ר' שמעון בן אלעזר אומר יבאו דורות    ילקוט שמעוני תהלים רמז תרפח )10
 האחרונים ויגידו צדקתו של הקדוש ברוך הוא שעשה לדורות הראשונים. 
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דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו     תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א)12

ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה:  
הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על  

 ידי 

רי (עקב מג), ואבדתם מהרה  ומן הענין הזה אמרו בספ  רמב"ן ויקרא פרק יח פסוק כה)13
(דברים יא יז), אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות  

והנה הכתוב שאמר (דברים יא יז) ואבדתם מהרה  .... שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים, 
בהן  ופירשוושמתם את דברי אלה וגו', אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות,  
 . כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ, כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה' 
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ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו,    תלמוד בבלי מסכת תענית דף י עמוד א)15

 וכל העולם כולו על ידי שליח, שנאמר הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות. 

אילו איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ    המצוות לרמב"ם מצות עשה קנגספר  )16
ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה  



שם בית דין ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום  
לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים  בשום פנים. לפי שאין 

 הנזכרים כמו שבארנו. כי מציון תצא תורה ודבר י"י מירושלים (ישעי' ב מיכה ד). 

17 ( 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 ( 



 

 



 



 


	U2) פסחים ( נו.)  Uביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה
	U3)  מדרש תהלים (בובר) מזמור ט ד"ה [ב] [דבר אחר  Uדבר אחר בקש שלמה לעמוד על הקץ, כמה דאת אמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ... כי יום נקם בלבי (ישעיה סג ד). ר' שמואל מתני בשם ר' יהודה אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה באה, אל תאמין בו, לפי שכתוב כי...
	U3)  מדרש תהלים (בובר) מזמור ט ד"ה [ב] [דבר אחר  Uדבר אחר בקש שלמה לעמוד על הקץ, כמה דאת אמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ... כי יום נקם בלבי (ישעיה סג ד). ר' שמואל מתני בשם ר' יהודה אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה באה, אל תאמין בו, לפי שכתוב כי...
	U3)  מדרש תהלים (בובר) מזמור ט ד"ה [ב] [דבר אחר  Uדבר אחר בקש שלמה לעמוד על הקץ, כמה דאת אמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ... כי יום נקם בלבי (ישעיה סג ד). ר' שמואל מתני בשם ר' יהודה אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה באה, אל תאמין בו, לפי שכתוב כי...

