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ורעי  אחי  הרבנים,  כבוד  לציון,  הראשון  כבוד 

; ור( דרך השיד)  , וכל הרואים ואינם נראיםהרמי"ם 

והפנים החדשות בישיבתנו, מר  תלמידים כבנים,  

יהונתן פולארד ורעייתו, שיחיו לאורך ימים ושנים 

 טובות.  

 וגילו ברעדה 
, )ישעיהו מ, ב(כתוב בפסוק "דברו על לב ירושלים"  

והלב של ירושלים היום נמצא בדרום, נמצא ביחד 

ישראל,  בית  כל  עם  נמצא  הביטחון,  כוחות  עם 

תפללים שיתקנם בעצה טובה ויעשו חיל וכולם מ

הקורונה,   שנת  אחרי  הזאת,  השנה  ישראל.  וגבר 

)תהילים  ממש מתקיימת בנו הפסוק "וגילו ברעדה"  

. יש לנו את השילוב של שמחת תורה עם יום ב,יא(

הכיפורים מהר מירון וכל קדושיו עד לקדוש בצומת 

בהסתרה  כביכול  שנראים  ימים  הי"ד.  תפוח 

ה, אבל כבר לימד אותנו הרמח"ל שבתוך ההסתר 

מב(  תבונות  גאולה   )דעת  מביא  שהקב"ה  שבשעה 

לעולם הוא מסתיר מישראל את השלבים עד לרגע 

 שבו תהיה התגלות של כבוד ה'.  

 גם במכון ויצמן מתפללים 
 מתקדםבשנה האחרונה ראינו מציאות איך עולם  

להביא דגמי סלע מהמאדים, הוא מצליח  מצליח  

בי להשתיל ליצור  מצליח  הוא  מלאכותית,  נה 

עצמו  את  מדמה  הוא  איברים.  ולפתח  לבבות 

חסר   עומד  הוא  זאת  ובכל  בבל,  למגדל  כמעט 

מנקודת  פחות  הוא  שלו  נגיף שהנפח  מול  אונים 

האור. ובתקופה הזאת אנחנו צריכים לזכור שעמד 

ראש הממשלה קבל עם ועדה, ואמר שהגיע הזמן 

ללים". והתפילות להתפלל, "גם במכון ויצמן מתפ

עזרו וסללנו מסלול מחדש ולקחנו את עצמנו גם 

לראות  זכה  בא"י  בפרט  עמ"י,  מוגבל.  בערבון  כן 

 את האור בתוך החושך.  

 להודות על הטוב  
אולם מאידך, ישנו חיידק שעדיין לא הגברנו עליו,  

הותר   שכאילו  ופירוד  שיסוי  של  חברתי  חיידק 

ולח לחולשה  גורם  שלא  חיידק  וסר  ברבים. 

הנשימה, הוא גם לא מאבד מהאדם חוש ריח או  

ודחף  מרץ  לו  נותן  הוא  להיפך  וחלילה  תיאבון, 

בלתי נשלט על מי שנגוע בו. הוא מביא חס וחלילה 

המ שבו  מסוימת  לציניות  העולם  אל יאת  רוץ 

של  יורים  כיתת  דרך  עובר  מדומה  התהילה 

במקרים  חולשות  מזויפת.  ואידאולוגיה  תקשורת 

משכיח המוסרית האלה  החובה  את  מאתנו  ות 

עם  הזה,  בערב  ולכן  והתודה.  הטוב  להכרת 

ההודאה לקדוש ברוך הוא על יום ירושלים, אנחנו 

בשנה  איתנו  הקורות  כל  על  גם  להודות  צריכים 

האחרונה. מאז יומה של ירושלים, מאז שזרח אורה 
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של איילת השחר, העם כולו הפך לבעל נפש ערה 

וט על קולמוס הלב את ופיוטית. נפש שיודעת לפר

ההויה החדשה שנקראת ירושלים. כל ההיסטוריה 

חומות  מול  אל  גדול  ברעש  מתנפצת  שבעבר 

ירושלים, ואותם רגשות של אהבה לירושלים, שאין 

 להם תאריך תפוגה. 

 חירות הרוח 

ורעייתו,   פולארד  יהונתן  אחינו  איתנו  נמצא 

מי  בקרוב.  שלמה  רפואה  להם  ישלח  שהקב"ה 

 םולה של ארה"ב, רואה כי מוצב ש שמתקרב לגב

פסל החירות. אולם יהונתן פולארד זכה להיהפך 

ולא רק לפסל.   ,משם של אסיר לסמל של חירות

כולו הוא סמל של חירות, סמל של שבור עול   עמ"י

כותב   קוק  הרב  ומרן  צווארנו.  מעל   עולת)הגויים 

כי ההבדל בין עבד לבן חורין אינו    (רמה '  עמ  ב"ח  ראיה

רק הבדל מעמדי, שזה משועבד למישהו אחר וזה 

יכולים למצוא עבד שרוחו   -אינו משועבד   אנחנו 

ם בני מלאה בחירות, וכן לראות אנשים שכביכול ה 

היא  הרוח האמיתית  עבד.  רוח  רוחם  אבל  חורין 

ידה  על  מתרומם  והעם  שהאדם  הנישאה  הרוח 

מי  ואילו  שלו.  הפנימית  לעצמיות  נאמן  להיות 

חייו  תוכן  אין  לעולם  עבדות,  רוח  בעל  שהינו 

והרגשתו מתבטאים את תכונת נפשו האמיתית, כי 

אחר.  מישהו  אצל  ויפה  טוב  שנראה  מה  רק  אם 

כולו  "אנשים   עמ"י  כולם  חורין.  בני  של  עם  הוא 

יג, ח(אחים אנחנו"   . הגיעה השעה ביתר  )בראשית 

שאת שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונו. 

שסגנון המשטמה והשנאה יסור ממחננו ומכל בית 

ישראל, ותבוא לנו רוח של נחמה ושל טהרה. זכיתי 

לבקר את יהונתן לפני שתים עשרה שנה בחודש 

הביקור אני וחבירי בקשנו ממנו לשיר.   טבת. ובסוף

אמר לנו יהונתן, תראו, דרך אימי אני צאצא לגר"א,  

עם ייחוס כזה אני ליטאי, ובכל זאת אני מוכן לשיר. 

חייכם  כל  תמשיכו  כי  ולרעייתך  לך  מאחל  אני 

תגיעו  בעז"ה  גאולים.  שבחו  חדשה  שירה  לשורר 

ואמרו.  והמליכו  הודו  כולם  יחד  הפסוק,  לקיום 

ירושלים וב לירושלים,  להגיע  כשזכית  פה,  פרט 

והרמב"ם  חברים.  ישראל  כל  את  עושה  הבנויה 

ו(  בפירוש המשניות   א,  מי )אבות  זה  מגדיר שחבר 

לירושלים  מייחלים  אנו  לזה.  זה  נעימה  שחברתו 

שהם  הסנהדרין,  בה  שתשב  ירושלים  הבנויה, 

ימין  היחידים שיכולים להחליט על שמאל שהוא 

 ל!  וימין הוא שמא

 והטלית יפרוש כנפיו 

אתכם  מלווה  הקב"ה  ורעייתך,  פולארד  יהונתן 

בהשגחה פרטית, כמו את כל עמ"י בדרך החדשה 

שאתה הולכים כאן בא"י. אני רוצה להעניק בשמי 

וגם בשם ידידי שנאלץ לעזוב, הרב שמואל בן הרב  

כפי  בה.  להתעטף  שתוכל  טלית  אליהו,  מרדכי 

תעטפים בטלית, שאנחנו אומרים לפני שאנחנו מ

שהיא תביא איתה את כנפי השכינה שתגן עליך 

של  ביתו  הזה,  המדרש  בית  ישראל.  בית  כל  ועל 

אהבה  להרבות  במטרה  אנחנו  אבינו,  אברהם 

על  ולסנגר  יפה  בעין  להביט  ורעות.  שלום  אחוה 

הדור, על אף המורדות והעליות. וכולנו תקווה כי 

ותו  ישראל  קרן  להרמת  לגאולה שלמה,  רת נזכה 

ציון  בנחמת  באמת  לראות  ישראל.  וארץ  ישראל 

מבקש  אני  אמן.  בימינו  במהרה  ירושלים  ובניין 

פולארד,  יהונתן  של  ימינו  יד  לרנר,  פסח  מהרב 

 להגיש לו את הטלית בשמנו. תודה רבה.  

 

 


