גליון  | 109אב תשס"ח |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

 3שנים לגירוש גוש קטיף וצפון שומרון ,עצרת הזיכרון סמוך למחסום כיסופים

על הפרשה ואתחנן
הרב אלחנן בן–נון  -רב היישוב שילה

“ו

שילה  -הכנה למלכות

ּי ִ ָּקהֲלּו ּכָל עֲַדת ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ׁשִֹלה
וַּי ַׁשְ ּכִינּו ׁשָם אֶת אֹהֶל מֹועֵד
וְהָאֶָרץ נ ִכְ ְּבׁשָה ִל ְפנ ֵיהֶם" (יהושע
י"ח) .למרות שהאבות נקברו בחברון ,ערש
המלכות ,הוקם המשכן דווקא בשילה .אולי
מפני שיורשו של משה היה יהושע בן נון
משבט אפרים ,והיה בזה רמז ,שזהו הזמן
של הנהגת שבטי רחל .יהושע ,גדעון ויפתח
ושאול  -כולם צאצאי בני רחל ,עד שהגיע
דוד המלך .מאז חֵטא המרגלים ,הפסיד שבט
יהודה את ההנהגה ,מפני שהעם לא היה בשל
להנהגה העליונה של שבט יהודה .שילה ,היא
אם כן ,בחירה שבדיעבד .בשילה ישבו שבעה
שבטים עד שחולקו בה נחלותיהם (מלבד
יהודה ויוסף שנחלו כבר בגלגל) .מניינם
היה כ– 360,000יוצאי צבא ,ובחשבון כולל,
לפחות ,כמיליון וחצי נפש .מן הסתם ,הם
התפרשו על שטחים נרחבים מאד.
 369שנים עמד כאן המשכן ,ושילה היתה
בית ה' לכל ישראל .אבל בזמן עלי הכהן,
העם לא הירבה לפקוד את המשכן ,והכהנים
אף הרחיקו אותו במעשיהם המקולקלים.
אולי היה זה מפני שחשבו את כולם כעובדי
ע"ז ,ולא הניחו להתקרב אלא למעטים.
כאשר הוצא הארון למלחמת פלשתים ,חרבה
שילה .חורבן זה שימש לירמיהו הנביא סמל
לכישלון הרוחני של הנהגת בני יוסף ,ומקום
המשכן נשאר בחורבנו דורות ,כדי להזכיר
ירושלים
כניסת שבת 18:48
צאת השבת 20:00

תל אביב חיפה
18:55
19:03
20:03
20:02

לעם את כישלונם .שילה עצמה נשארה
מיושבת עד חורבן הבית .אחיה השילוני
המבשר על קריעת מלכות מבית דוד ,פוגש
את ירבעם ,כנראה ,בשילה בדרכו לשכם,
ומבשרו על מלכותו ,ושוב נקשרת שילה
לחלוקת ההנהגה בישראל .ע"פ רבותינו,
בפירוש הפסוק “עד כי יבא שילה"  -על
המלך המשיח ,יש רמז לאחדות ההנהגה
בעתיד ,וחיבור בית דוד (לאה) עם בית רחל.
בדברי חז"ל משמשת שילה דוגמא לקדושה
זמנית ,ולהלכות מיוחדות .הקדושה לא
היתה דווקא בעיר עצמה ,אלא כל מקום
ממנו ראו את המשכן היה כשר לאכילת
קדשים ,שלא כבירושלים .אכן ,משחרבה,
בטלה קדושתה .ההנהגה הלאומית עברה
לשבט יהודה ,ואיתה מקום המקדש.
ביום ט"ו באב ,כשסכנת השמדה ריחפה
על שבט בנימין ,היתה שילה למאחדת,
והבנות המחוללות ,נמסרו להחיות שבט
בישראל .באחד מימי חג קדום זה ,הכריזו
על היתר הנישואין בין השבטים .הדבר היה
בעצם הכנה למלכות אחת .שילה נשארה
סמל למקום תפילה .תפילת חנה עם מעשי
אלקנה בעלה להעלות את כל ישראל לרגל,
והנהגתו של שמואל מהווים את הדרך
לאחד את עם ישראל בעבודת ד' ,ולהכינם
להופעת המלכות .שילה ,היא הכנה למלכות
ולשכינה שעתידים להקבע בישראל# .
חברון
19:01
20:00

שכם
18:53
20:01

באר–שבע
19:03
20:01

חדשות ישע

אלפים בעצרת

למעלה מ– 5000איש ,מבוגרים ובני נוער,
תושבים מגוש קטיף וכל רחבי הארץ ,השתתפו
בשבוע שעבר בעצרת הזיכרון המרכזית לציון
 3שנים לחורבן היישובים בגוש קטיף ובצפון
השומרון ,סמוך למחסום כיסופים .העצרת
שאותה ארגנו מועצת יש"ע ,ועד מתיישבי גוש
קטיף ותנועת 'מרימים את הדגל' ,התקיימה
תחת הכותרת "כיסופים לקטיף".
לראשונה מזה  3שנים נראו שוב המוני בני
נוער צועדים לאורך ציר כיסופים עד למקום
כינוס העצרת ,בסמוך למחסום כיסופים שדרכו
היו נוהגים בעבר לעבור בדרך הביתה ,לגוש.
רב יישובי חבל עזה ,הרב יגאל קמינצקי אמר
על הבמה כי "יש צימאון בציבור הרחב לציבור
הכתום .הדרישה היום לכתום ולרוח של גוש
קטיף הולכת וגדלה בכל חלקי הארץ ואנו נלך
ונפיץ אותה בין כל חלקי העם".
חנן פורת ,איש כפר עציון חבר הנהלת מועצת
יש"ע סיפר לנוער גוש קטיף על השנים הקשות
לאחר שאנשי כפר עציון גורשו מיישובם
במלחמת השחרור 19 .שנה זה לקח  -הוא אמר -
אבל ידענו שנחזור ,לא הפסקנו לקוות .גם לגוש
קטיף אני מרגיש שנחזור.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר על הבמה,
כי במאבק על ארץ ישראל ,בסופו של דבר
אנו ננצח “כי אנו נחושים יותר ,מאמינים
יותר ,ומפני שאנחנו צודקים יותר ואין מאבק
צודק יותר מאשר זכותנו על הארץ הזו" .דיין
הוסיף כי “מצד אחד אני מרגיש כאב וצער על
הקהילות הפורחות שנחרבו בזדון ,על יהודים
שנעקרו מבתיהם בארץ ישראל ,על חממות
פורחות שנעקרו ואפילו על דברים גרועים

מכך .אנחנו מרגישים כעס לא רק על הפשע
המוסרי שנעשה ,אלא גם האיוולת שבו ועל
התוצאות הנוראות שהגירוש הביא .על כך שכל
דרום הארץ הופקר לחמאס ועל כך שהמגורשים
סובלים מחרפת מצוקה ,אבל עלינו להאמין
ולקוות באמונה שלמה וחזקה כי עוד נשוב לכל
יישוב שנחרב ונבנה אותו כפליים ממה שהיה,
נכפיל את היישובים" .הוא הוסיף “ -עם ישראל
חיכה  2000שנה לחזור לארצו ,גיבורי כפר עציון
המתינו  19שנים עד לחזרתם ,ואנחנו מלאים
כיסופים כי תושבי גוש קטיף יוכלו לחזור
ולהקים את יישוביהם אפילו תוך זמן קצר יותר.
יבוא יום שאנחנו נאמר :אנו שבים לגוש קטיף
וגוש קטיף יחזור לתפארתו".
במקביל לעצרת המרכזית קיימה תנועת
‘מרימים את הדגל' במהלך תשעת הימים סדרת
אירועי זיכרון בלמעלה מ– 50ערים ברחבי הארץ.
הרב אלישע וישליצקי ,מרבני התנועה ,אמר
בעצרת כי“ :אנו רוצים לחזור לעזה ולא רק לגוש

טל מנשה
שלב ב' יצא לדרך!
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מזכירות הישוב , 04-6350298 :שולי052-6705688 :
www.talmenashe.org.il
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"כיסופים לקטיף"
לקראת סיום העצרת עלו לבמה עשרות צעירים
מנוער גוש קטיף כשהם אוחזים בדגלי ישראל
ובדגלים כתומים ונשבעו לזכור את גוש קטיף
ולפעול לשוב למקום ולבנותו ולהפריחו מחדש.
האירוע הסתיים בשירת התקווה ,מקווים לשוב
אל יישוביהם שחרבו ,חולמים להתקבץ שוב
יחדיו בעצרת חגיגית תחת הכותרת “שבנו
הביתה" שתיערך באגם בגוש קטיף או סמוך
למבנה בית הכנסת החרב של נווה דקלים# .

קטיף ,אלא גם להגיע אל גלעד שליט
ולהשיבו הביתה .ובעת הזו נזכור גם
שבוי נוסף ,שסיפר כי שני הימים
הקשים ביותר בחייו ,היו היום שבו
הוא גורש מהשגרירות הישראלית,
ויום חורבן גוש קטיף  -אחינו יהונתן
פולארד ,נישא תפילה לשחרורו
הביתה במהרה" .בין הדוברים היו גם
יו"ר סיעת האיחוד הלאומי–מפדל,
אורי אריאל ,וחבר הכנסת צבי הנדל
שגורש מביתו שבגני טל.
את העצרת ליווה בשירה ווקאלית
הזמר אהרון רזאל ,שליווה בעבר
עצרות מחאה רבות נגד העקירה.
הרב קובי בורנשטיין מרכז תחום תודעת גוש
קטיף בוועד המתיישבים אמר כי“ :האירוע בא
לבטא את מחויבותנו המתמדת לפעול כך שעם
ישראל יחזור לגוש קטיף ורוח גוש קטיף לעם
ישראל .לכן קראנו לכל אוהבי עם וארץ ישראל
לבוא ולבטא את מחויבות זו בעצרת הכיסופים".

לילה בהרי חברון
כמדי שנה נקיים ערב זיכרון מיוחד ונזכור את
הרב יוסף רעייתו חנה ובנם שובאל ציון דיקשטיין
וסמ”ר אלעזר שמאי ליבוביץ הי”ד ,במקום הרצח
בצומת זיף ליד קרית ארבע .האירוע יתקיים
ביום שני י”ז אב בשעה  .18:00בתוכנית :צעדה,
התוועדות עם הרב מיכי יוספי וחזקי סופר,
וההופעה המרכזית בהשתתפות אהוד בנאי ,אודי
דווידי ועדי רן .לפרטים# .052-8903905 :

מבט להתיישבות
ישיבת עתניאל מציגה:
ערב נשמה יהודית

י

שיבת עתניאל ,בראשות הרב הרב רא"ם
הכהן והרב בני קלמנזון ,עוסקת במיזוג
מיוחד של עבודת הנפש ולימוד תורה
בעיון רב .בית המדרש בעתניאל מצמיח אנשי
תורה שעולמות הרגש ,האמנות ,התפילה
והניגון מהוות חלק בלתי נפרד מתורתם.
הניגון הוא תורה ,הוא מסר הוא ביטוי .לניגון
יש שפה .הניגון מלמד ומסביר .רבנו הגאון ר'
אליהו מווילנה לימדנו שהניגונים ניתנו למשה
בסיני ,וגם הניגונים העכשוויים מורכבים
מהם .התורה היא שירה  -זמירות היו לי
חוקיך .התורה איננה תיאוריה בלבד ,היא
מחברת את כל רובדי האישיות  -את כל
הנשמה  -להלל–יה .רבנו ר' נחמן לימדנו שיש
לחבר ,ליצור אינטגרציה בין כל חלקי הנפש:
"לעשות מהתורות תפילות ומהתפילות
תורות" .להעמיק לחבר ולמצות את התורה
עד להתבטאותה בנפש כתפילה ,ולהתבונן
ולהעמיק את רגשותינו עד שיבשילו לכלל
תורה שלמה.
בשנים האחרונות ,מפנה ישיבת עתניאל
את פניה אל מול העם היהודי בארץ ובתפוצות
 ופועלת להוצאת התורה המתגלה בביתמדרשה אל מחוץ לכתליה .במסגרת מגמה
זו ,הקימה הישיבה את הוצאת הספרים
"גילוי" ,וערכה ימי עיון וערבי השקה לספרים
שהוציאה .בנוסף ,הישיבה הקימה אתר פעיל
ברשת האינטרנט .על בסיס רקע זה צמח
הרעיון להפקת ערב חווייתי של תורה ,ניגון,
תפילה וסיפור .מתוך הייחודיות של התורה
שבישיבת ההסדר עתניאל ,עלה הרעיון
לקיים ערב של התרוממות רוח שיכלול
שירי נשמה וניגונים חסידיים טבולים
בתורות וסיפורי חסידים בעיצומם של
ימי התשובה .ערב זה יעסוק בתורותיהם,
סיפוריהם ,וניגוניהם של חסידי פולין.
הערב יתקיים ביום א' ,כ"א אלול
התשס"ח ( ,)21.9.08בבנייני האומה.
לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה
 נתקבץ כולנו ברוב עם לערב של התחזקותוהתחברות .חיבור בין איש ובין רעהו וחיבור בין

תורה לניגון .חיבור זה הוא דרכו של הבוחר
בתורה ובמשה עבדו ,שהוא גם הבוחר בשירי
זמרה .בערב זה נתכנס ונעסוק בתורה .נעסוק
בתורה בשלל שפותיה :בשפת המלל ובשפת
הניגון .נעסוק בתורות ,נעסוק בסיפורים
קדושים שאף הם תורה ,ונבטא את התורות
בניגונים .רבני הישיבה ,תלמידיה ,בוגריה,
ואורחיה ילמדו ,יספרו וינגנו .ביחד ננסה
להתעלות ולהיבנות זה מזה.
האירוע יופק ע"י צוות הישיבה בעתניאל.
על תוכנו של הערב :התורות ,הסיפורים
והניגונים ,הופקד הרב בני קלמנזון  -ראש
הישיבה בעתניאל ,היסטוריון ,ממובילי
'מסעות החיים' לפולין ,חוקר חסידויות פולין,
אדמו"ריהם וניגוניהם .אורכו הצפוי של הערב
הוא כשלוש שעות ,ואנו בטוחים כי יהיה זה
אירוע איכותי ,מהנה ומרומם ,אירוע אשר
יקרב ציבור גדול ,ולו במעט ,לאבינו שבשמים.
בעזרת ה' ישתתפו באירוע כ"ק האדמו"ר
ר' קלמן מפיאסצ'נה שליט"א ,נגן הכליזמר
חיליק פרנק ,הזמר יהודה דים ,תזמורת
'טנדו' של הרב איתן גפן  -ר"מ בישיבתנו.
תלמידי הישיבה המוכשרים בניגון ישתתפו
אף הם כחלק פעיל בערב .ערב ההתעוררות
מתוכנן כתחילתה של מסורת שבע"ה
תימשך לאורך שנים .נקווה כי ייתן ה' וערב
ראשון מסוגו זה יהיה תחילה וראש לשנים
רבות ולנושאים נוספים# .
לפרטים :רונית 052-8903739
כרטיסים,1800-350-322 :
או ביום האירוע בקופות הכניסה
פרטים באתר הישיבהwww.otniel.org :
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יש"עמדה

חלון זמן לביסוס מגרון
המהלך כולל מספר שלבים .ראשית
יוסכם על מקום לבניית יישוב הקבע
של מגרון במרחק לא גדול מהמקום
הקיים .לאחר מכן יתנהלו ויושלמו
תהליכי התכנון כדת וכדין.
בשלב הבא יפותח השטח המיועד
לבניה ולאחר מכן ייבנו הבתים ביישוב
הקבע  -על פי תכנית מפורטת
מאושרת  -עד לאכלוסם.
חשוב לציין כי במסגרת המהלך כל
עוד לא יושלמו כל השלבים האמורים,
אישורי התכנון ,הפיתוח ובניית
הבתים ,לא יפונה ולו קראוון אחד.
במצב זה מגרון הנוכחית נשארת

להציל

עתירה פוליטית
בט"ז בשבט התשס"ח ,ה– 23בינואר
 ,2008שיגרה המדינה את תשובתה
לבג"ץ ,שדן בעתירת תנועת השמאל
הקיצוני "שלום עכשיו" שאיתרה ערבים
הטוענים לבעלות הקרקע ביישוב
מיגרון .בתשובתה הצהירה המדינה כי

"ראש הממשלה ושר הביטחון
החליטו ,כי המאחז מגרון,
הממוקם על מקרקעין פרטיים
של תושבים פלסטינים ,יפונה
בתוך ששה חודשים ,דהיינו ,עד
תחילת חודש אוגוסט ."2008
כוונת אנשי "שלום עכשיו" בהגשת
הבג"ץ היא פוליטית ואין לה שום
צד ועניין עם עשיית צדק או משפט.
ניסיון העבר לימד אותנו שאם נהיה
שאננים ולא נפעל לשינוי הגזירה
נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה,
מול החלטת בג"ץ לפינוי מוחלט של
מגרון שתחייב כל ממשלה שתהיה,
ובסופו של דבר מול כוחות יס"מ
ופרשים.
הקמת אתר קבע למגרון
מועצת יש"ע פעלה מאז ומעולם,
וממשיכה לפעול כאשר עיקרון–על
מנחה את פעילויותיה :שמירה ,ביסוס,
חיזוק והרחבת מפעל ההתיישבות
במרחבי יהודה ושומרון .אין ספק כי
יש לנו זכות מוסרית מלאה על כל
ארץ ישראל ,זכות שמעוגנת בתורת
ישראל ובדברי הימים של עם ישראל.
אך על פי המשפט הנוהג באזור איו"ש,
הקרקע רשומה על–שם בעלים ערבים.
ניסיונותינו לרכישת הקרקע שנעשו
על–ידי המועצה האזורית מטה בנימין
לא צלחו.
המהלך שאותו אישרה הנהלת
מועצת יש"ע יכול למעשה להציל את
מגרון מגורל דומה לבתים בעמונה.
הכוונה היא להקים את אתר הקבע
ליישוב מגרון ,במקום סמוך לאתר
הקראוונים הזמני כיום ,בו ייבנו
בתי הקבע של היישוב  -כישוב גדל
ומתפתח ,בעל יכולת קליטת משפחות
רבות ,ובעל חשיבות אסטרטגית מן
המעלה הראשונה .רק כאשר יוקם
אתר הקבע (דבר שעשוי לקחת זמן
רב) יאכלסו התושבים את בתיו ,ועד
אז יישארו תושבי מגרון במקומם
הנוכחי.

במקומה בטווח של שנים אחדות עד
להשלמת התהליך .בשנים אלו אנו
מקווים כי נצליח ברכישת הקרקע
באתר הזמני של מגרון ,ובפועל ,נוכל
לשמר את חזקתנו באתר הנוכחי.
לאחרונה הגישו תושבי מגרון בקשה
לבית משפט השלום בירושלים להכיר
בזכויותיהם על הקרקע שבה היישוב
יושב .המתווה להקמת אתר הקבע
לא רק שאינו עומד בסתירה למהלך
המשפטי של היישוב מיגרון אלא הוא
זה שמאפשר את מרחב הזמן הדרוש
למיצוי ההליך המשפטי.
למנוע תקדים מסוכן
תקדים עמונה מלמד שבמקום
שיש פסיקה של בג"ץ המורה להרוס
את המקום ,זה רק עניין של זמן עד
שההריסה תבוצע .במקרה כזה ,גם אם
האקלים המדיני והמערכת הפוליטית
תשתנה מהקצה אל הקצה ,ובשלטון
תכהן ממשלת ימין ,ידיה תהיינה
4

כבולות והיא תאלץ למלא אחר
הוראת בג"ץ .אם השופטים יורו על
עקירת מגרון נמצא את עצמנו במצב
דומה שבו עמדנו ערב הריסת הבתים
בעמונה .כמובן נאלץ לצאת למאבק
על בתי היישוב ,אך כמו בעמונה ,גם
אם יהיה מאבק נחוש ככל שיהיה -
את הרס מגרון לא נצליח למנוע.
אך המציאות בין עמונה לבין מיגרון
שונה במהות .בעמונה לא הצלחנו
למנוע את הרס הבתים אך היישוב
עודנו עומד על תילו ,קיים ומתפתח.
במיגרון ,אם נפסיד ,יהיה זה תקדים
מסוכן .זו תהיה הפעם הראשונה שבו
הערבים ו"שלום עכשיו" הביאו  -ללא
כל החלטה מדינית אלא רק באמצעות

כך הוקמו יישובים רבים ביהודה
ושומרון ובכל חלקי מדינת ישראל.
יישובים רבים הוקמו באתרים זמניים,
ומאוחר יותר עברו ליישוב הקבע,
במקום אחר מהאתר הזמני מסיבות
שונות ומשונות .במקרה זה של מגרון
הסיבה היא כשלון המאמצים לרכישת
הקרקע עד שלב זה .ישובים רבים
הוקמו בהתחלה באתר זמני במגורים
ארעיים  -קראוונים ,מכולות ,ואוהלים,
ולאחר תקופת זמן הוקם אתר הקבע
המוסדר בסמיכות של מאות מטרים
והתושבים עברו אליו .אתר הקבע,
שיהיה מאושר כדת וכדין ,עם בתי
קבע ,ויכולת פיתוח אזורית וסביבתית,
ואפשרויות התרחבות וקליטה  -מה

ל את מגרון!

שלא ניתן באתר הקראוונים הזמני.
בכל מקרה ,גם לאחר השלמת
התהליך ,לא מדובר על עזיבת
האתר הזמני ומסירתו לערבים או
לשממה ,חלילה ,אלא השארתו
בריבונות ישראלית.

כלים משפטים מפוקפקים  -להריסת
ולמחיקת יישוב ביהודה ושומרון.
אסור שבמבחן התוצאה "שלום
עכשיו" והערבים יצליחו למחוק יישוב
שלם מעל פני האדמה .אנחנו חייבים
לעשות הכל כדי שמגרון תהיה יישוב
קבע מאושר ומוסדר .יש לנו הרבה
מה להפסיד .מי שמתנגד להקמת
יישוב הקבע של מגרון עלול להביא
לכך שמגרון תמחק ,חלילה ,מעל פני
האדמה ,וזה יהיה ההישג והניצחון
הגדולים ביותר של הערבים ושל "שלום
עכשיו" .שוב הם יחככו ידיים בהנאה
כאשר המשטרה וצה"ל ניצבים מול
המתיישבים במאבק על הקראוונים,
שוב נוצג כפורעי חוק וכאלימים ,ואחרי
הכל  -גם חלילה נאבד את מיגרון .גם
נאכל את הדגים המסריחים ,גם נחטוף
מכות ,וגם נגורש מהעיר...

הכרעה ציבורית רחבה
בימים אלה מתקיימות התייעצויות
רחבות בכל דרגי ההתיישבות
וההנהגות הרוחניות  -גם בחבל
בנימין ,יחד עם חברי מליאת המועצה
ורבני מטה בנימין ,ובשל החשיבות
הגדולה והשפעת המהלך על כלל
ההתיישבות .ההחלטה שהתקבלה
נשקלה ,תוך ראיה רחבה וכוללת,
ולאחר שיקול דעת .אנו מקווים כי אכן
נוכל לפעול למען מגרון ולמען כלל
ההתיישבות באמונה ,מתוך ניקיון
כפיים ומתוך אחריות כוללת לעתידם
של היישובים ומפעל ההתיישבות
ברחבי יש"ע# .

לא מוותרים .לא מתקפלים .בונים.
לא מדובר על ויתור או התקפלות.
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סיפורו של מקום "דברו על לב ירושלים"

"ּד

ׁש ָלי ִם ו ְִקְראּו ֵאלֶיהָ"
ְבּרּו עַל לֵב י ְרּו ַ
(מההפטרה) .דעת מקרא
מפרש" :אמרו לירושלים דברים,
המשמחים את הלב ומבטלים את הצער
והפחד" .כאשר הנביא זכריה מתנבא בשעת
החורבן ומנבא את עתידה של ירושלים
הוא אומר" :כֹּה ָאמַר ה' ְצבָאֹות עֹד י ֵׁשְבּו ז ְֵקנ ִים
ׁש ִלָם וְאִיׁש מִׁשְ ַענ ְּתֹו ְּבי ָדֹו
ּוז ְֵקנֹות ִבְּרחֹבֹות י ְרּו ָ
מֵֹרב יָמִיםּ .וְרחֹבֹות הָעִיר י ִ ָּמלְאּו יְלִָדים ו ִילָדֹות

ׂשחֲִקים ִבְּרחֹבֹתֶיהָ"( .זכריה ח' ,ד'  -ה').
ְמ ַ
פסוק זה נחקק בסלע ,על גבי קיר ,בכיכר
בתי מחסה ברובע היהודי בירושלים.
במקום בו שוכן תלמוד תורה ,ובית ספר
יסודי ,בהפסקות נראים הילדים משחקים
ומתרוצצים ברחובות העיר ,ותיקי הרובע
צופים בהם בנחת רוח .מראה זה משמח
את הלב ומשכיח את הפחד והצער שעברה
אז ירושלים.

מגילת
היסורים

מ .ל .יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו היה חי בדוחק
גדול ומצבו הכלכלי היה בכי רע -חש לפני מספר
חודשים כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה,
הוא פנה לעשות את הליך הבדיקות -בדיקות
דם ,סי.טי .וכדו' ולאחר שאלה לא העלו דבר פנה
לעשות בדיקה באפו )ע"י ניתוח( -שגילה גידול
ממאיר באזור הלימפה.
תוצאות ה"אם .אר .איי" שעשו לו לאחר הגילוי -גילו
שהוא סובל מגידול אלים ביותר )כלשון הרופאים(
שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו
השתבש וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים
סכומים גדולים אשר אינם בהישג ידם ,ועל כן פנה
הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש
להירתם ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על
רגליו -ולחזק את ידי המשפחה.
ישנו עדיין מחסור בכסף -ובשל כך מתעכבים
הטיפולים להצלת חייו.

עזרו לקרן 529

הרה"ג יעקב עדס
שליט"א קיבל על עצמו
בלי נדר להתפלל על
כל שם ושם התורמים
למקרה חשוב זה.
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שריה גלזמן

כיכר בתי מחסה

עבר אפילו יום אחד בלי שנשמעו ברובע
או בגבולותיו יריות ופיצוצים .מדי פעם
התרחשו בו תקריות או קרבות עזים.
כאשר החל המצור על הרובע בידי
הירדנים ,חילק אברהם הלפרין ,מפקד
ברובע ,חלוקת עבודה בין המשפחות.
המבוגרים לחמו ,נשותיהם בישלו וכבסו,
הזקנים למדו תורה וקראו פרקי תהילים
והילדים רצו כְּקַשָרִים בין העמדות ואף
חלקו אוכל.
בשבת ה– 16במאי ,בשעה בעשר בבוקר
פתחו מאות מערביי ירושלים ,בסיוע
מגויסים בשכר ממדינות ערב ,בהתקפה
פתאומית ומתואמת היטב על כל עמדות
הרובע .תוך יומיים השתלטו הערבים על כל
החלק המערבי של הרובע והגיעו למרחק
של כ– 30 - 20מטר מכיכר בתי מחסה,
שבהם מצאו מחסה  1600מתושבי הרובע.
בזכות עוז רוחם של מְגִנֵי הרובע ולחימתם
האמיצה ,נבלמו התוקפים הערבים
ונמנע טבח נורא במגנים ובתושבים יחד.
אך הרובע היהודי נאלץ להיכנע .לאחר
שבועיים של לחימה קשה ואכזרית בהם
לחמו צעירים ומבוגרים ,גברים ונשים על
העיר העתיקה של ירושלים ,ביום שישי 28
במאי בשעה  ,16:30נחתם הסכם הכניעה
בין אברהם הלפרין למפקד הכוחות
הירדנים  -עבדאללה א–תל .הוסכם ש–340
יהודים ,בהם כ– 200נערים ותושבים של
הרובע בגילאים  78 - 13אשר לא לחמו
כלל ,ו– 52פצועים קל ,יפלו בשבי הירדני.
שאר התושבים כ– 1400במספר ,ו–50
פצועים קשה ,יצאו את הרובע דרך שער
ציון .אנשי ההגנה קבלו את פניהם במעברו
השני של שער ציון .הרובע הוצת ונבזז בידי
הערבים.
במהלך הקרבות הקשים נהרגו כ–69
מתושבי הרובע ,ביניהם נשים ,זקנים,
לוחמים וילדים .את גופותיהם לא ניתן
היה לקבור בלחץ הלחימה .את הקבורה
עשו בפינה ליד כיכר בתי מחסה ,וקברו
את הגופות בלי לטהרם .בין הנופלים
נמצא ניסים גיני .ילד בן  10שבעת מילוי
תפקידו ,כְּקַשָר בין העמדות למפקדה,
פגע בו פגז והרגו .ניסים הוא צעיר
הלוחמים אשר נפלו במערכות ישראל.
עם סיום מלחמת ששת הימים העבירו
את גופותיהם של חללי הרובע לקבורה
בהר הזיתים ,והקימו במקום גל–עד
לזכרם .בשנת תשמ"ז הסתיימו עבודות
השיפוצים של הרובע היהודי ,ותושבים
רבים עברו לגור בה .כיכר בתי מחסה
משמשת כיום למקום תלמודי תורה
ומוקדי חינוך שוניםּ" ,וְרחֹבֹות הָעִיר י ִ ָּמלְאּו
ׂשחֲִקים ִבְּרחֹבֹתֶיהָ" .למרות
יְלִָדים ו ִילָדֹות ְמ ַ
כל הקרבות והקשיים שראתה ירושלים
לאורך כל הדורות ,נבואתו של זכריה
הנביא התגשמה וחזונו התקיים# .
סיורים עם בית ספר שדה עפרה
סובב שכם  -יום שישי כא' אב ()22.8
אתרים ואישים בדרך יריחו ירושלים
בהדרכת חיליק אברג'יל
יום שישי כא' אב ()22.8
ספארי לילה בספר המדבר
בהדרכת רועי סימון
חמישי בלילה כ' אב ()21.8
נשמח לראותכם 02-9975516

בתי מחסה הוא מתחם דירות שנבנה
בין השנים  1890 - 1860כמענה לבעיית
הדיור שידעו אז תושביה היהודים של
הרובע .המתחם הוא למעשה השיכון
הראשון שנבנה בארץ ישראל .מטרת
המבנה הייתה הקמת בתי מחסה לעניים
(מעין "דיור מוגן") .היוזמה של בניית
הבתים הייתה של ארגון "כולל הו"ד"
 הולנד ודויטשלנד (גרמניה) .כולל זההיה ארגון של יהודים מהולנד וגרמניה
שתרמו כספים רבים לתושבי הרובע
היהודי בירושלים .בכניסה לכיכר בתי
מחסה נחקק" :בתי מחסה לעניים בהר
ציון תו"ב" .חיי היום יום היו קשים ,יהודי
הרובע חיו בדלות והבתים היו קטנים
וצפופים .לתושבים הייתה חצר משותפת
שבה הנשים בישלו והילדים שחקו .לאחר
ששבה ועלתה בעיית הדיור ,נענה הברון
רוטשילד לבקשת התושבים ,ובנה בניין
גדול שיוכל לאכלס עוד משפחות החיות
ברובע .כל דירה כללה שני חדרים ומטבח,
ובמרכז החצר המרוצפת של המתחם היו
בורות מים גדולים .דיירים שזכו לקבל
דירה נחשבו בעיר לברי מזל ,ורבים ניסו
להפעיל קשרים לקבלת הדירות שחולקו
שליש לתושבים שמוצאם מהונגריה,
שליש לתושבים שמוצאם מגרמניה
והולנד ושליש לעניים שמוצאם מארצות
אחרות .על משקוף הדירות נחקק מספר
הדירה באותיות עבריות.
כבר למחרת ההצבעה ההיסטורית
באו"ם ,ב– 29בנובמבר  ,1947החלה
ההתקפה הערבית הגדולה הראשונה
שנערכה על המרכז המסחרי היהודי
ברובע ,אם כי על פי תכנית החלוקה,
הייתה ירושלים עיר בינלאומית :לא
יהודית ולא ערבית .בתש"ח חיו בירושלים
כ– 100,000יהודים ו– 65,000לא יהודים.
גם היהודים וגם הערבים נלחמו בחירוף
נפש על ירושלים .בשלב הראשון של
המלחמה ,לפני פלישתם של צבאות ערב
סדירים לארץ ישראל ,לחמו בירושלים
כנופיות ערביות לא מאורגנות .אחרי 15
במאי  ,1948נטל הלגיון הירדני–ערבי את
הפיקוד על ירושלים ,והמפקד הבולט
היה עבדאללה א–תל .בצד היהודי הגנו
האזרחים על שכונותיהם ,כשהם נעזרים
בכוחות ה'הגנה'' .ההגנה' הקימה
בירושלים את חטיבת 'עציוני' ,שבתוך זמן
קצר תוגברה ע"י חטיבת פלמ"ח 'הראל'.
מפקד העיר היה דוד שאלתיאל ורוב
ניסיונותיהם לבוא לעזרת מגני הרובע
נחלו כישלון .בתוך העיר העתיקה היה
הרובע היהודי מנותק לגמרי מהאספקה,
והלחימה הייתה קשה אף יותר משאר
חלקי העיר .במהלך מחצית השנה לא
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
האר"י הקדוש על ארץ ישראל וקדושתה המיוחדת

ר

בי יצחק לוריא המכונה האר"י הקדוש
(ר"ת אשכנזי רבי יצחק ,האלקי רבי
יצחק ,האדון רבי יצחק ,אדוננו רבי יצחק)
 גדול מקובלי צפת במאה ה– 16אשר הוסיףרובד חדש וייחודי בהבנה בתורת הנסתר .האר"י
נולד בשנת רצ"ד ( )1534בירושלים לאב אשכנזי
ולאם ספרדייה ,אך בהיותו בן שמונה שנים מת
עליו אביו ,ואמו ירדה לקהיר שבמצרים לדור עם
אחיה ,המוכס העשיר ר’ מרדכי פרנסיס .הדוד
קירב את הנער יצחק באהבה רבה ,ובהיותו בן
חמש עשרה שנים נתן לו את בתו לאישה .באותו
פרק זמן למד תורה אצל ר’ דוד בן זמרא ,רבה
של מצרים בזמן ההוא .כנראה ,שהרדב"ז ,שהיו
לו יד ושם בקבלה ,היה רבו של האר"י לא רק
בנגלה אלא גם בנסתר .כמו–כן הוא למד תורה
אצל ר’ בצלאל אשכנזי ,בעל שיטה מקובצת
על הש"ס ,שהיה גם כן תלמידו של הרדב"ז,
ושהאר"י היה מעין תלמיד–חבר שלו .לאחר מכן
התבודד כמה שנים בבית קטן ליד חופי הנילוס,
סמוך לקהיר ,ושקד שם על התורה ועל עבודת
ה’ .מסופר עליו כי לא היה חוזר לביתו אלא
בערבי שבתות ולא היה מדבר עם בני ביתו אלא
בלשון הקודש .במוצאי שבתות היה חוזר למקום
התבודדותו .את רוב לימודיו שם הקדיש כנראה
לעיון בספר הזוהר ובתורת הנסתר בכללה ,עד
שנגלה אליו שוב אליהו הנביא והורה לו לעלות
לארץ ישראל ,לחיות בצפת וללמד את הרב
חיים ויטל את כל אשר הוא יודע כי לשם כך
הגיע לעולם וזה כל ייעודו בחייו.
בשנת ה'ש"ל ( )1570הגיע האר"י לצפת
ובמשך שנתיים לימד את רבי חיים ויטל
ותלמידים נוספים שכונו ’גורי האר"י’ את
תורת הסוד .בין תלמידיו וחבריו ניתן למנות
את :ר’ שלמה אלקבץ (מחבר ’לכה דודי’) ,מרן
ר’ יוסף קארו (מחבר שו"ע) ,ר’ משה אלשיך,
ר’ אליהו די וויראש ,ר’ יוסף חאגיז ,ר’ אלישע
נאלדוא ,ר’ משה נג’ארה ,ור’ משה באסולא.
האר"י אשר היה כמעיין הנובע ,גילה להם
חידושים בחכמת הנסתר ובדברי הזהר .הם נהגו
להתאסף בכל ערב שבת ולהתוודות על חטאיהם,
יחד הלכו למירון ,מקום קבר רשב"י ובנו אלעזר,
ישבו במקומות שישבו תלמידי רשב"י ושמעו את
האידרא רבא ,והאר"י השתטח על קבר רשב"י,
ייחד נשמתו עם נשמת התנא ,ודיבר עמו כאשר
ידבר איש עם רעהו .רשב"י גילה לו רזין דרזין
שלמד בישיבה של מעלה .האר"י גילה מקום
קברי תנאים ואמוראים ושאר צדיקים וחסידים
הקבורים בארץ ישראל ע"י האור אשר ראה על
קבריהם .האר"י ראה עצמו כמשיח בן יוסף.
בשבת קודש היה האר"י לבוש בגד לבן מקופל
ארבעה וכיוון בו השם של ארבע אותיות .האר"י
לא חיבר ספר שלם בשיטתו החדשה בחכמת
הקבלה ,וכל הסודות והרזים שנתגלו לו מסר
בעל–פה לתלמידיו ובייחוד לרבי חיים ויטל ,וזה
חיבר ספרים הכוללים דברי רבו .לפעמים אי
אפשר לברר איזה דברים נמסרו לו ואיזה מהם
הוסיף מדעתו.
האר"י השפיע בצורה כה ניכרת על עולם
הקבלה עד שמחלקים את תורת הקבלה לשניים
 לפני האר"י (ובכלל זה קבלת הרמ"ק שהיהמרבותיו) ,ואחרי תקופת האר"י (ובכלל זה תורת
החסידות) .ההבדל העיקרי שבין התפיסות
הקבליות שקדמו לאר"י לאלה שבאו לאחריו
נובע מתפיסת המציאות של העולם ומשמעותה
של הבריאה .בעוד התפיסה הקבלית שקדמה
לאר"י האמינה שמעשה הבריאה היה אקט

של שלמות אלוקית והגאולה הארצית היא זו
שתחזיר את המציאות לאותה שלמות אלוקית
הרי שהאר"י האמין שמעשה הבריאה תחילתו
דווקא בקלקול בתוכנית האלוקית שהוא מכנה
"שבירת הכלים".
לפי תפיסה זו ,המציאות הגשמית לא יכלה
לקלוט את כל הטוב האלוקי ,הכלים נשברו
והטוב האלוקי התפזר בכל העולם .כעת הטוב
האלוהי מפוזר בכל העולם כשהוא חבוי בתוך
טומאה .האר"י טען שכל יהודי מאמין יכול
בעזרת התפילה ,המצוות ומעשים טובים לגלות
מחדש את אותם ניצוצות אלוקיים שהתפזרו
בעולם ולהעלותם בחזרה לקדושה ושלמות.
תפיסה זו קבעה באופן מובהק את מקומו של
היהודי המאמין בתוך התוכנית האלוקית,
תפקידו כעת הוא “לעזור" למעשה הבריאה
ולטוב האלוהי לנצח את אותה טומאה ובכך
להביא גאולה לעולם .אחרי פרסומה של תורת
האר"י התקבעה תפיסה זו בקרב המקובלים
והיא השלטת עד היום .רוב חידושי האר"י הם
בלימודי הכוונות במעשה המצוות והתפילות,
והייחודים ע"פ גימטריאות וצירופי השמות
הקדושים להמשיך ע"י צינורות את השפע
האלוקי על המכוון והמייחד ,ולתקן בהם סדר
השתלשלות ההשפעה האלוקית בעולם ,הם
נפגעים ומתקלקלים במעשה העבירות המכונים
“קליפות" .האר"י ,כפי שמובא בכתבי רבי חיים
ויטל ,מדבר רבות על ארץ ישראל וקדושתה
המיוחדת בקשר שבין הקב"ה לעם ישראל
ומקום התגלותו בעולם .בפרשת עקב (דברים
תּאכַל
ח’ ,ט’) עה"פ" :אֶֶרץ אֲׁשֶ ר ֹלא ְב ִמ ְס ּכֵנ ֻת ֹ
ָבּּה ֶלחֶם ֹלא ֶת ְחסַר ֹכּל ָבּּה" אמר האר"י" :למען
הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על
כל מוצא פי ה’ יחיה האדם" ,היינו ,על כל מוצא
פי ה’ שבלחם יחיה האדם .ופירשו את האר"י
שרצונו לומר ,שיש באדם גוף ונשמה ,וכל אחד
מהם ניזון מהלחם ,הגוף  -מעצם המזון והנשמה
 מדבר ה’ שבלחם .כאשר אדם מכיר שמזונו באלו מאת ה’ הרי הוא חש שניזון מדבר ה’ שבלחם.
ואת זה אפשר לחוש במיוחד בארץ ישראל.
לאר"י הקדוש מיוחס גם סידור סדר ט"ו
בשבט המוכר לנו היום כחלק מהייחוד והסגולות
שהוא מייחס לפירות ארץ ישראל וקדושתם.
הסדר שחייב האר"י המחיש ליהודים בכל פינות
הגולה כי טובה הארץ מאוד מאוד ,לפיכך עלו
נעלה ויכולנו לה ,ובעיתה הקב"ה יחישנה ,לכן
אין להתייאש .את דבריו פרסם האר"י הקדוש
בספר בשם "חמדת הימים" ,בו קרא לט"ו
בשבט ,בשם" :יום אכילת הפירות" .השמחה
בט"ו בשבט בכל אשר נתן ה’ ,לפי תורתו ,מלאה
סודות ,וכך גם אכילת פירות מארבעה סוגים.
כל סוג רומז לעולם מיוחד ביצירתו של הקב"ה.
פירות אשר תוכנם נאכל וקליפתם נזרקת,
דוגמת אגוזים ושקדים ,רומזים לעולם המעשה
הוא עולם העשייה ,פירות שנאכלים וזרעם
בקרבם ,נזרק או נשתל ליצירת חיים חדשים,
כגון תמרים וענבים ,רומזים לעולם היצירה,
פירות שנאכלים על תוכם ועל קרבם ,כמות
שהם ,כגון תאנים ,רומזים לעולם הבריאה ,ויש
גם פירות נעלים ,הרומזים לעולם גבוה ורוחני,
טמיר ונעלם ,כגון אתרוג ,אלו פירות המשמשים
לריח טוב ולברכה ,לתשמישי קדושה ופולחן,
אלו מרמזים לעולם האצילות ,שיחידי סגולה
באים בשעריו.
לדברי החיד"א חיבר האר"י שיטה על מסכת
זבחים ,ונמצאה ממנו שאלה בדיני שותפות
6

אשר שאל ממרן הבית יוסף( ,אבקת רוכל סי’
קל"ו) .כמו כן ,גם חיבר זמירות לשבת בלשון
ארמית ע"ד הקבלה אשר שמו חתום עליהן.
והן“ :אזמר בשבחין"",אסדר לסעודתא בצפרא
דשבתא"",בני היכלא"" ,יום זה דר במרומים"
פיוט לשחרית ר"ה במחזור ספרד" ,מה לך יצרי
תמיד תרדפני" פזמון בתפילות ספרד ,ומיוחס
אליו גם הפיוט “אלי אלי אלי".
האר"י חי במשך שנתיים בצפת ובה’ באב
שנת של"ב ( )1572נפטר והוא בן # .38
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
שמיטת כספים  -מבוא
מצוות שמיטת כספים מפורשת בתורה
ׁשנ ִים ַּתעֲׂשֶ ה
(דברים ט"ו ,א'  -ב')ִ " :מּקֵץ ׁשֶ בַע ָ
ׁשְ ִמּטָה .וְז ֶה ְּדבַר הַּׁשְ ִמּטָה ׁשָמֹוט ּכָל ַּבעַל מַּׁשֵ ה
י ָדֹו אֲׁשֶ ר י ַּׁשֶ ה ּבְֵרעֵהּו ֹלא יִּגֹׂש אֶת ֵרעֵהּו וְאֶת
ָאחִיו ּכִי ָקָרא ׁשְ ִמּטָה לה'".
כדין שמיטת קרקעות כך דין שמיטת
כספים שאף היא נוהגת בימינו מדרבנן
(רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ט ה"ג) .אולם
בשונה משמיטת הקרקעות ,אין שמיטת
כספים חלה מתחילת השמיטה כי אם
רק בסופה .זאת דייקו חז"ל (ספרי דברים
קי"א) מתוך השוואת הלשון למצוות הקהל
(דברים ל"א ,י') שגם בה השתמשה התורה
בלשון "מקץ" ,וכך גם פסק הרמב"ם (הל'
שמיטו"י פ"ט ה"ד)" :אין שביעית משמטת
כספים אלא בסופה ,שנאמר" :מקץ שבע
שנים תעשה שמיטה  -וזה דבר השמיטה"
ושם הוא אומר" :מקץ שבע שנים במועד
שנת השמיטה בחג הסוכות" .מה שם אחר
שבע ,אף השמטת כספים אחר שבע".

אמנם קיימת דעה שהחובות לא
נשמטים מאליהם בשביעית אלא אם
כן אמר המלווה "משמט אני" (יראים סי'
רע"ח) .אך הדעה המקובלת בפוסקים
היא שחובות שמועד פירעונם תם עד סוף
השמיטה  -הם נשמטים מאליהם .את
המשמעות המעשית של עיקרון זה מסכם
הרמב"ם בסוף ההלכה" :לפיכך הלווה
את חברו בשביעית עצמה גובה חובו
כל השנה ,וכשתשקע חמה בלילי ראש
השנה של מוצאי שביעית אבד החוב".
לעומת זאת חובות שמועד פירעונם יגיע
לאחר השמיטה  -אין השביעית משמטת
אותם (עפ"י מכות ג' ע"א).
יש לציין שישנם חובות הנחשבים
כהלוואות ,וחלה עליהם מצוות שמיטת
כספים ,ולעומת זאת קיימים חובות
שאינם נחשבים כהלוואות ולפיכך לא
חלה עליהם מצוות שמיטת כספים .ועל
כך בלנ"ד בפעמים הבאות# .

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8314

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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,והננו אומרים שמע ישראל...
 הזרועה מלא מזרע,ההקשבה הישראלית המיוחדת
,אור חיי קודש קדשים בתהום נשמת ישראל הקדומה
 שרשה ועקרה של תורת אל,העולה במחשבה העליונה
, זאת היא אמרת הנצח וההוד...חי וקיים לעדי עד
 המיוחדת,שכל הכרזת קדושת שם ד’ אלוקי אמת
... גוי אחד בארץ,לגוי הקדוש
) ק”י, סידור עולת ראיה ח”א עמ’ ק”ט,(הראי"ה קוק

3A1

zplrtolowtw
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±¸®¸ ç¢ñùú áàá æ¢é éðù íåé

òáøà úéø÷ì úéîåøã §ã ±° ìîøë áåùééä ãéì  óéæ úîåöá

äãòö

±µº³°
íééôäôé úåðééòîáå íåñ÷ óåðá
äèøãðàä íå÷îì
äàìî äëøãäá íéôé§âì ìåìñî
´Ò´ áëø éìòáì ãòåéî
¨°µ²¸¹¹°³°¹ äáåç äîùøä©
úëì éáéèéîì ìåìñî
úåìâò àìì  úåçôùîì ìåìñî
®øáç äìòî úîåöî äðååëä
®íéî àéáäì àð
àéñåñ äãù øôñ úéá úëøãäá

ìù íøëæì áøò
ïééèù÷éã ïåéö ìàáåù íðáå äðç åúééòø ¬éñåé áøä
ã¢éä õéáåáéì øæòìà éàîù ø¢îñå
øåáéö éùéàå íéðáø úåôúúùäá

¬á÷ò ÷¢ùøò ¬á¢ñùú áàá æ¢éá íéðù ¶ éðôì
ïåøáçì òáùÐøàáî äìåòä ùéáëá
ìàáåù íðá äðç ¬éñåé áøä  ïééèù÷éã §ôùî éðá åçöøð
ã¢éä õéáåáéì øæòìà éàîù ø¢îñå
¬ãòöð ¬çöøä íå÷îì øåæçð ¬äðùä íåéá
åðéøé÷é úà øåëæð ¬øéùðå ãòååúð
®íå÷îá åðúæéçà úà ÷æçðå åðöøàì øáçúð

¢íîã éñëú ìà õøà¢

úåãòååúä

±¸º°°
óéæ úîåöá  äèøãðàä íå÷îá
ïåøáç éøäå äãåäé øáãî ìåî ìà

éôñåé éëéî áøä úåôúúùäá
êáéìø÷ä øîæ éååéìá
øôåñ é÷æç

éàðá ãåäà
éãéåã éãåà
ïø éãò

êùîäáå

ïåøáç øäî íéðîàå
fhcoominmk ®©¬w  

íéèøôì

°µ²¸¹°³¹°µ
±¸°°´°°´µ¶
³ äçåìù

 íåìùúá úåòñä
°µ²¸¹°³¹°µ ºäáåç äîùøä
±·º°°Ðå ±´º³° äîåàä éðééðá íéìùåøé 
¬±·º°° úéæëøî äðçú òáùÐøàá 
ïåøáçÐøä éáåùéé êøã øåáòé
ïåøîåùäå ïéîéðá éæëøîî úåòñä
äãàéôîøèá òáøà úééø÷î úåòñä
¨íåìùú àìì© ±¸º°°±µº´µ ïéá
ãñáåñî øéçîá úåðâøåàî úåòñä úðîæäì
°µ²¸¹°³¹°µ ºõøàä éáçø ìëî

úéùôåç äñéðëä
íç ùåáìá ãééèöäì àð  úãøôð äáéùé
ïåçèéáä úåçåë íåàéúáå øåùéàá òåøéàä
äàìî äçèáàáå

äðç åúééòø ¬éñåé áøä ìù íøá÷ì äéìò
ã¢éä ïééèù÷éã ïåéö ìàáåùå
±²º°° äòùá áàá æ¢é éðù íåéá
®úåâñôá ïéîìòä úéáá
±±º°° äòùá äîåàä éðééðáî äòñä
¨°µ°²²¹°°¶´ ºíéèøôì©
óéæ úîåöá òåøéàì äòñä àöú ¬äøëæàä íåúá

ìù åøá÷ì äéìò
ã¢éä õéáåáéì øæòìà
áàá æ¢é éðù íåéá
±´º³° äòùá
ïéîìòä úéáá
ïåøáçá
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