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�ְקרַֹבי ֶאָ�ֵדש � בירושלי�" ישיבת מרכז הרב"שנה לטבח בִ!  

  
; )�" י23702. ד.להזמנות ת(ראה אור בימי� אלו  � "נבואה בהתגשמותה � ְ"ֵצאת ַהֶ ֶמ�"  �"ר משה כ"חדש של דה וספר

מזעזע הבטבח '  על קידוש השנהרגונשמות טהורות ; "מרכז הרב"מישיבת הקדושי� נערי� נ שמונת ה"וקדש לעההספר 

  . לכפר על כלל ישראל, ערה השמימהעלו כעולה תמימה בסנשמות ש .מחריד בעיר הקודשהו

 לכל שאר חללי ישראל 'נר זיכרו''שמשו כיאירו וי,  להבות הקודש המתמרי� ועולי� מתו& קני המנורה הטהורההשמונ

  : )ישעיה כה ח( יתקיי� בנו הכתובו" תורת ישראלוישראל �אר�, ע� ישראל"הקדושי� שמסרו נפש� על 

  "רִ*ֵ�' ְוֶחְרַ+ת ַע%/ ָיִסיר ֵמַעל ָ"ל ָה-ֶר, ִ"י הָ+ִני� �� ִ*ְמָעה ֵמַעל ָ"לֱאלִֹקי' ִ�ַ'ע ַהָ%ֶות ָלֶנַצח $ָמָחה ה"
  
  

ועלו כעולה " קורבנות השלו�"נוספו לרשימת , שבירושלי�) לצעירי�" (מרכז הרב"תלמידי ישיבת משמונה נערי� 

  .בעקבות טבח מזעזע ומחריד בלב הישיבה שבעיר הקודש, זאת . לכפר על כלל ישראל, תמימה בסערה השמימה

ישמעאלי ', פרא אד�, 'רוצח נתעב זה.  בדורנושצצו ' מלאכי החבלה'מבי' מאות , "שאהיד"י "הטבח הנתעב בוצע ע

  !  "לענות זרע אברה� ושרה בכל מיני הענוי ":פעל בקור רוח ומסר נפשו למימוש  ייעודו', השפחה'מצאצאי 

' בני שרה'בח בהוא יבצע ט, הצטייד בנשק ובתחמושת לרוב והחליט כי במקו� להתפוצ� יחד ע� קורבנותיו" שאהיד"ה

בכניסה ונכנס " ב' בית" כנהג' ב' השפחה'.   ידיו יהרוג ויפגע ביהודי� רבי� ככל שיעלה בידובמובצורה מבוקרת ו

  .   ופתח באש לעבר הנערי� שהיו שקועי� בתלמוד� של* את נשקוש�  'אוצר הספרי�'לעלה , הראשית לתו& בני' הישיבה

  

 הקטלני  המסתובב חופשי ויורה בנשק'צמא ד�' נערי� חסרי אוני� מול מרצח �80בבני' הישיבה שהו באותה עת כ

שני י "עד שנורה ונפגע ע,   הישיבה במש& דקות רבות ללא כל תגובה וללא הפרעהבבני המחבל טבח . רשברשותו לכל עב

  .רוצח בחסדי שמי� לחסל את הווהצליח,  למקו�מיד ובחורי� אשר לשמע היריות חש

  

 נמצא ג� 'בה, ות הבאאותהעלתה את הטבל,   אירוע טראגי זהאחר רמז המאזכר, סריקת אותיות התורה בעזרת המחשב

מענה לשאלות הקשות באמונה שנתעוררו והחלו לרח* בציבור בישראל בעקבות האסונות הקשי� והבלתי מובני� שפקדו 

הנרצחי� בעת ' תינוקות של בית רב''במיוחד על הסתלקות� של צדיקי� בלא עת או על ; לאחרונה את עול� התורה

מרכז ": מעל לביטוי, בהמש&  !?"למה הרעֹתה לע� הזה": מזדקרת השאלה הזועקתהעליונה  טבלהבראש ה ! ד�תלמו

 הפרשה, )שקלי�(משפטי� פסוק מתו& פרשת  ".ִ"י ֵתֵצא ֵא� $ָמְצ-ה קִֹצי� ְוֶנֱאַכל 2ִָדי�" : הכתוב, מופיע ככותר, "הרב

   ! תלמידי הישיבהשנקראה השבוע בתו� שנת האבל על שמונת הקדושי�

 

  

  דב הירשפלד  אברה� דוד מוזס   יוחאי ליפשי,  יהונת8 יצחק אלדר   דורו8 מהרטהנריה כה8      שגב פניאל אביחיל        רועי רוט      יהונ        
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          אלא אי� פורענות באה לעול�, ר יונת�"ר שמואל בר נחמני א"א. ' וגוכי תצא אש  :ל על כתוב זה"תבונ' בדרשות חזנ

  אימתי אש יוצאה,  אש ומצאה קוצי�שנאמר כי תצא, בזמ� שהרשעי� בעול�                                                         

  )'בבא קמא ס א(  ...ואינה מתחלת אלא מ� הצדיקי� תחלה, בזמ� שקוצי� מצויי� לה                                                         

אשר יעשה בעולמו דבר שכל רואה יתמה בהלקח איש '  תתבאר על זה הדר& כי בא הכתוב לגלות נסתרות להרמזובדר9 

 כי תשא את ראש בני ישראל'  אשר על כ' אמר ה    . פט המתחייב לאנשי דמי� ומרמהכמש... צדיק ישר קוד� זמנו

כי לצד חסרו' ישראל שנתחיבו לזה אני נוטל את ראש� ] דע... [ א� תראה שיסתלק ראש בני ישראל בלא עת,פירוש

  ).יג(אור החיי� כי תשא ל (... כל ישראללכופר נפש� שלא ימותו , בעד�
 ה� הרשעי� ומצאה קוצי�ואמר ...  הלא ידעת כי צרת הע� תת.נה בש� אשאש ומצאה קוצי�כי תצא  ובדר& רמז

 לא קוצי� לבד ה� ;והודיע הכתוב עוד כי אחר שנית' רשות לאש הדיני� להבעיר..., שאינ� אלא קוצי� מכאיבי�

 כי ... הנתפסי� בצרת עול�ה�... כא' רמז אל תינוקות של בית רב' שעדיי' אי' לה� קומה ונאכל גדיש מבעירי� אלא 

  ).ה (כב משפטי�אור החיי� (              ...היו עֶרבי� בשעת קבלת התורה וכשירשיעו בני אד� הנה הרשות נתונה לאש לבער בה�

ויש טע� ... כא' הודיע סוד מה שלא ִח2ְָבה התורה לאד� אלא עד שהוא ב' עשרי�מב8 עשרי� שנה ... כל העֹברואומרו 

  ).יג(אור החיי� כי תשא ל (   ...לא יענש אד� עד גבול זהנכבד למה 
  

�בני"נמצאנו למדי� כי אות� נערי� 

)  שנה20גיל לשטר� הגיעו  ("עקיבא

אשר נטבחו כתינוקות של בית רב� 

ה� ה� , בעת ששקדו ועמלו בתורה

וה� נלקחו לגינזי , נאכל שגדישה

כדי לכפר על כלל , �מרומי� קוד� זמנ

  .      ע� ישראל
  

ואי' לנו אלא !  'נסתרות דרכי ה

ה ברחמיו "להתנח� בעובדה כי הקב

 כלמאחורי בעצמו הרבי� עומד 

 קשות, ההתרחשויות העוברות עלינו

 כפי שהדבר בא לביטוי .  ככל שתהיינה

   :על המש& הפסוקל "חזת בדרש

של� ישל� המבעיר ... אשכי תצא 

ה עלי לשל� "אמר הקב את הבערה

אני הציתי אש , את הבערה שהבערתי

ויצת אש בציו� " )'איכה ד(בציו� שנאמר 

ואני עתיד לבנותה , "ותאכל יסודותיה

ואני אהיה לה " )'זכריה ב(באש שנאמר 

           "חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה

  .  )'בבא קמא ס א                   (                            

  

  

  

  

  

  

  

  

     כב כב כב כבהההה שמותשמותשמותשמות ))))1111((((                                                                                    ????    הזההזההזההזה    לע�לע�לע�לע�    תתתתהרעֹהרעֹהרעֹהרעֹ    למהלמהלמהלמה

         כב הכב הכב הכב ה שמותשמותשמותשמות ))))1111(((( גדישגדישגדישגדישגדישגדישגדישגדישגדישגדישגדישגדיש            ונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכלונאכל    קצי�קצי�קצי�קצי�    ומצאהומצאהומצאהומצאה    אשאשאשאש    תצאתצאתצאתצא    כיכיכיכי

    ויקרא יג מגויקרא יג מגויקרא יג מגויקרא יג מג ))))����6298629862986298((((                           """"בבבבהרהרהרהר    מרכזמרכזמרכזמרכז""""בבבב
   ב ב ב בויקרא טויקרא טויקרא טויקרא ט ))))����8612861286128612(((("                           "                           "                           "                           עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    ����ניניניניבבבב""""
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שעות ספורות לפני הטבח , ח"תשס', ח אדר ב"ערב ר' ט אדר א"יו� חמישי כ, בעצ� אותו יו� טראגי

 ולעורר רחמי לתפילה וזעקהנתכנסו אלפי� מע� ישראל ברחבת הכותל המערבי , האכזרי והנורא

 זו שהרקיעה שחקי� הפכה זעקהתפילת !" ל9 כנוס את כל היהודי�   "בעקבות הקריאה, שמי�

זאת בעקבות הפיגוע הרצחני שנסתיי� בשפיכות דמי� !    נאקהוכעבור מספר שעות לקולות צעקה 

  . בעיר הקודש בירושלי�" מרכז הרב"בטבח המזעזע אשר בוצע בבני ישיבת , נוראית ובנפילת החללי�
  

במסע הלוויה של הנערי� הקדושי� אשר ,  ח"תשס' אדר א' ל יו� ששי , אלפי� השתתפו למחרת

  .'כאשר כל בית ישראל מבכי� את השריפה אשר שר* ה.  ולמ�עית בקחו לנל
  

, או צעקת כאב הנקשרת במכת מות,  מורה על זעקה המל4וה בהרג ובנפילת חללי�נאקהיובהר כי 

גדשה סאת , ישמעאלרוצי� אנו להאמי' ולקוות כי במעשה נפשע זה של בני ,  לאור זאת.    חלל�נאקת

 ובני נאקתה לשמוע בקול "עתיד הקב בו הסבל והייסורי� של ע� ישראל והגענו כבר ליו� המיוחל

  ה לשמוע "עתיד הקב  כי ?למה נקרא שמו ישמעאל"  : לעילבפרק כפי שהובא !   ולזכור את הבטחתו

  , ישמעאל לעשות באר� באחרית הימי�בני ממה שעתידי�   הע� נאקתבקול                                         

  "! אל ויענ�� ישמע:לפיכ� נקרא שמו ישמעאל שנאמר                                        
  

  ) דויקרא כד( 'י הֵנְפת ִלר/ֵ<ת ַה ֶא9ְרֲֹעה ַיָרהְֹ>ה ַהָרנְֹ%ל ַהַע

  

 אות� � שללזכר  ,תמיד �נרכ קודש להבות שמונה ועולי� מתמרי� הטהורה המנורה קני מתו&

  . כקורב' לכפרת� של כלל ישראל, אשר נלקחו לגינזי מרומי� "תינוקות של בית רב�"

   .ד"הי דורו8 מהרטה יהה, שנרצחו הנערי��שמונה ויוצא דופ' בי' חריג
  
החלטנו להתמקד ,  ע� זאת ! ולא עסק בנסתרות'סוד'ואי' לנו כל השגה בעול� ה"! 'נסתרות דרכי ה"

 המצוי 'רמז'ה מתו& ואהכתובי�  'פשט'ה לדלות מתו& "בתקווה שנצליח בע,  בדמות מיוחדת זוולעיי'

" אור החיי�" של  הפרשנותלהבהיר כיצד משתלבי� דברי מידע העשוי לנסו& אור ו,התורה  אותיותבי'

 דופ'ה ויוצאת חריגהה ודמות ע�, "שלא ִח2ְָבה התורה לאד� אלא עד שהוא ב' עשרי�" :שהבאנו לעיל

  . �26ב' ה דורו8 מהרטהשל 
    

ע� הוריו יחד  עלה,  האתיופיתב' העדה  ,ד"דורו8 מהרטה הי: בחקירה זושהעלנו  המימצאי� להל'

מבצע דרמטי ונועז בו הועלו  באותו ). א"תשנ'ה" (מבצע שלמה"במסגרת , ישראל בהיותו ילד�לאר�

  . "הנדחי� באר, מצרי�"  �" בני השבט האבוד", לאר� מחבש שארית יהודי אתיופיה

חזר , לאחר שסיי� את שרותו הצבאי.   בירושלי�'מרכז הרב'ישיבת ב נכנס לעולמה של תורה 17בגיל 

  .  לישיבה והחל בלימודי דיינות להגשמת חלומו לשמש כרב בקרב בני העדה האתיופית

ספר בדמו על ההוא נורה בגבו ונפל מתבוסס .   מליחהלכותבִהנרצח בעת ששקד על תלמודו דורו8 

נשמתו עלתה בסערה השמימה .    וקדושהטהרהתו& מלקונו השיב נפשו וכ& , הפתוח שהיה מונח לפניו

ולחדש הנתק איחוי להשלי� את  הטהרמזכה נראה כי בכ&    !"מקדש ש� שמי�"במותו הוא ר שאכ

  . תורת ישראל וִע� ישראל�אר,ִע�  ,ַע� ישראל ִע� את האיחוד של שורש נשמתו

עד לאחור ומגיע ' מנהרת הזמ''בחוזר ,  האתיופיתב' העדה,  דורו8 מהרטה נשמתו שלשורשה כי דומ

אל אבותיה� של היהודי� האתיופיי� אשר הגיעו �אביפ הנחתנו "וא עשה, "ב8 האשה הישראלית"

  ."הנדחי� באר, מצרי�" :נו על בפרק  כמובא באריכות! שנה2565 �לפני כ, "אר� כוש"

ה לעורר "כי עתיד הקב, ג�מבואר ) אחרית הימי�ל(ואה המבשרי� על ימי הגאולה באות� פסוקי נב

וכתבו הגאוני� כי באותה שעה תרצה כל אומה .  את לב האומות לשלוח את נידחי ישראל מ' הגולה

אי' ...  כס*כלוהלא  ?  למל& זהנישא דורו8איזה : "תוהי� ה�ו,  למל& המשיחִמְנָחהואומה להביא 

  והביאו את כל": על כ& נאמר !"נושאי� לו מנחהבני עמו ועדתו אנו : " ומחליטי�  ?"ו לפניחשובי�

       )ישעיהו סו כ( "' בית הטהור  בכליהִ%ְנָחהישראל את כאשר יביאו בני ... ' להִמְנָחה... אחיכ� 
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התחזית /אהדברי הנבו � שלהתממשות את דורו8 מהרטה של  הקצרההיסטוריההמהל& בנית' להבחי'  ,והנה

  "!'ִמְנָחה לה"והובא  נישא "דורו8" : אכ'.    האמורי�

אר� "מאת בני  שיכ � דורו8ישראל כ� אר�לאוהובא  ")כעב תעופנה"(במטוס  � נישא ',נידחי ישראל'מצאצאי  ,דורו8

 ורה עלתהנשמתו הטהו, השלי� את יעודו עלי אדמות, )ה�יהו (26גיל בהיותו ב ,עיר הקודש בירושלי�, כא' ; "כוש

אשר  ,אל הנשמות הטהורות של בני הישיבה הצעירי�נשמתו הצטרפה בכ&  ;' להִמְנָחהמי� כקורב' ולגינזי מר8

   .עיר הקודש בנרצחו עמו בטבח המזעזע והמחריד

  . לכפר על כלל ישראל, כעולה תמימה בסערה השמימה הנשמות שמונהוכ& עלו 
  

 התורה העלתה כלפ "סריקת המחשב ע  .   שבי' אותיות התורה'רמז' הנו נתקבל מתו&יתוהנחהמאשש את סיוע נפלא 

               : בכתוב)ד�כד ג(בספר ויקרא זאת    . ַהְ%נָֹרה ַהְ>הָֹרה: תיבותצמד הב ) אותיות3בדילוג מזערי של ( מוצפ' מהרטהכי הש� 

  " תמיד' ִלְפֵני הַהֵ<ר/ת ַיֲערְֹ& ֶאת ההָֹרְ>ה ַהָרְ%נַֹהַעל   .�לדרתיכ... חו� לפרכתמ"                                                                                       
  

  . שה שהוכפלה מצוותהפר, "ידִמר Aֵָנְלַהֲעלֹת " התורה בצווי נחש* זה מופע

כ "אח, רֵנכתיב ְלַהֲעלֹת ... ויקחו אלי& שמ' זית ",) בכד(בתחילת הצווי 

 י�קנה שמונתהתוא� ל' רמז   '! נרותשמונה �  ש�ונדרש; "ֵ<ר/תכתיב 

     .נוצג שה'הטהורה מנורהב'

:  זה חות& את הביטויהרי מופע, כפי שנית' לראות ג� בטבלאות שלהל'

ש� הלה כי גמ, י�סמוכה בפסוקי�עיו' ,   מאיד&"! נאקת הע�"

 'המקלל'פסוקי התורה המספרי� לנו על פרשת ל דוצמבמוצפ'  'מהרטה'

     ! "ב8 האשה הישראלית" �

כי , לעיל ההובאשאת הנחתנו בצורה נפלאה המאשש  !מדהי�מימצא 

וירד  חזר,  האתיופיתב' העדה,  דורו8 מהרטה שלשורש נשמתוהנתיב של 

  !"ב8 האשה הישראלית"אל , אל השורש ממנו חוצב', עיקרו'אל ששב עד 
   

  "ה לאויר לעיקרו נופלֵ!זרוק ַמ: "ל"כמאמר חז                                             
  

לבי' פרשת ' ורההמנ'שבי' פרשת ' קו התפר'ב

 היוצרת אותיות 17 בת 'שרשרת'מופיעה  !'המקלל'

  "!        הכה נריה, נריה הוא שמו   "         :"המשפט" את
  
, שלומית בת דברי של בעלה של "שמו הוא נריה"

  .)ויקרא כד י, חיזקוני(" האיש המצרי"י "אשר הוכה ע
  

אותיות זו נית' בתו& שרשרת  !  אחדכומפליא מוזר 

של " א בחבורההינוק" כה8 נריה: את הש�זהות ל

 את ירהלהבכדי  אולי ,זאת ו!בני הישיבה שנרצחו

 'המנורה'למה נסמכה פרשת " :)ש� ,ע"א(התמיהה 

  !"לפרשת המקלל

  

פרשת 'בשהחל מעגל  !'סגירת מעגל'בסמיכות הפרשיות נית' לראות 

 ,סיומוו .'לה ִמְנָחה �ורו8 דבהבאת , המשכו בהשלמת הכפרה, 'המקלל

 ,כמתבקש ,הכה8כאשר   וזאת .לאחר טבח הדמי� 'כרו'ינר הז'בהדלקת 

 ועולי� מתמרי� המנמש ,ַעל ַהְ%נָֹרה ַהְ>הָֹרה 'ַיֲער9ְֹ ֶאת ַהֵ<ר/ת ִלְפֵני ה

 ,בכלל�( "תינוקות של בית רב�"לזכר� של אות�   ,קודש להבות שמונה

, אשר נלקחו לגינזי מרומי�הנשמות הטהורות   תונשמ   ;)ַהִ<ַ=ֵהר�מהרטה

  . כלל ישראל  עלכקורב' לכפרכמנחה ו

 נריה כה�נריה כה�נריה כה�נריה כה�נריה כה�נריה כה�נריה כה�נריה כה���������מהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטה
 

 נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע�נאקת הע���������מהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטהמהרטה

 ַהְ%נָֹרה ַהְ>הָֹרה


