סיפורו של מקום קבר הנביא כמקום משלט

"כ

י ֵתצֵא ַל ִּמ ְל ָחמָה עַל אֹיְבֶָך ,ו ְָראִי ָת
סּוס ו ֶָרכֶב עַם ַרב ִמּמְָך ֹלא תִיָרא
עּמְָך (דברים
ֵמהֶםּ ,כִי ה' אֱֹלֶקיָך ִ
כ' ,א') .הפרשה נפתחת בפסוק" :כי תצא
למלחמה על אויביך" .בפרשה הקודמת,
פרשת שופטים ,ה' מסביר לעם ישראל
את תוכן היציאה למלחמה .ומה חשיבות
היציאה למלחמה" ,כהן משוח מלחמה".
לפי הכתוב יש מעמד חשוב לפני היציאה
למלחמה שבו משחררים את הלוחמים:
בוני הבתים ,נוטעי הכרמים ,מארשי
הנשים ורכי הלבב .אחת הפעמים היחידות
שבו אנו יודעים כי מצווה זו קוימה בפועל
הייתה על ידי יהודה המכבי ,לפני יציאתו
לקרב כנגד המצביא היווני גורגיאס .אוסף
את לוחמיו במצפה ומעמיד את העם
בטקס "כהן משוח מלחמה" .כאן ,יהודה
המכבי יודע שאיש לא ילך לביתו לאחר
הנאום .מטרתו היא לחזק את הלוחמים
באומרו פסוקים מהתורה וכך הוא מעלה
להם את המורל.
המחנה בו יושבים החשמונאים לפני
היציאה לקרב אמאוס נמצא ב"מצפה".
רוב החוקרים מזהים את המצפה עם נבי–
סמואל 8 ,ק"מ מצפון מערב לירושלים.
החוקרים התומכים בהצעה זו מסתמכים
בעיקר על טעם הציון "מנגד לירושלים"
(חשמונאים ג' ,ו') .מקום זה הולם את נבי
סמואל ,וגם השם "המצפה" נאה למקום
נישא זה .נבי סמואל חולש על סביבתו

מכל צדדיו וגובהו כ– 900מטרים .לשמואל
יש קשר "למצפה" ,שם הוא מקבץ את כל
ישראל ומתפלל עליהם לפני ה'" :ויאמר
שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה".
מסורת יהודית קדומה קושרת את האתר
לדמותו של שמואל הנביא ,שכן המקום
מזוהה כמצפה המוזכרת כעיר בה פעל
שמואל הנביא (שמואל א' ז :ו' ,ט"ז  -י"ז) .אך
אנו רואים בפירוש על פי הכתוב ששמואל
נקבר בביתו ברמה ,ליד גבע בנימין.
בעקבות היותו של נבי סמואל נקודת
משלט ,היו בו מלחמות רבות .כאשר
מצווה ה' על יהושע לכבוש את הארץ,
שמעו יושבי גבעון על כוונת ישראל
לצאת למלחמה ,והלכו לגלגל כדי לכרות
ברית עם ישראל .אחת הסיבות שבגללה
יושבי גבעון חששו היתה משום שהם
התגוררו ממש מתחת להר הגבוה ,נבי
סמואל ,שחלש על אזור מגורם ,וידעו
שהם יהיו הראשונים שבני ישראל יכבשו.
לאחר שעלו הנשיאים על התרמית
שעשו הגבעונים לישראל ,הם נענשו והיו
לחוטבי עצים ושואבי מים .לאחר מכן
נלחמו ישראל בחמשת המלכים .יהושע
וצבאו עולים כל הלילה מהגלגל לעבר בני
בריתם ,הגבעונים ,אשר מתגוררים מתחת
למצפה ,ומגיעים "פתאום" בעת זריחת
השמש ,כאשר חמשת המלכים וצבאם
מסונוורים ומוכים מתדהמה ,וצבא יהושע
רודף אותם ומההר הגבוה הם יוצאים

מבט לספר
גן העדן האבוד

"ה

איש שהספיק להתרחק
מעט ,עצר את הליכתו" .אם
אתם דווקא מתעקשים
לדעת ,אז אספר לכם .רבינו הגדול ,משה,
שלח אותנו לתור את הארץ הטובה .אבל
מה אומר לכם? רוחות רעות מנשבות,
ועשרה מבין שנים עשר השליחים
עומדים לבגוד בשליחותם" .לבותינו החלו
פועמים בחוזקה "אם כן ,אתה כלב!"
קראנו בהתרגשות ...חגי ישב על גדר
אבן ובכה" ...פתאום חשבתי לעצמי,
האם אנחנו לא חוזרים בגדול על חטא
המרגלים? לא מואסים בארץ חמדה?"
(מתוך הספר).
איתן וחגי הם ילדים חברוניים הנקלעים
באורח מסתורי למנהרת זמן ,שלוקחת
אותם אלפי שנים אחורה בנבכי חברון
העתיקה ,הם נקלעים להרפתקאות
מסמרות–שיער ולמפגשים מרתקים,
מסקרנים ,ומעוררים למחשבה ,עם
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=FM=9

מחזורים
לראש השנה
וליום הכיפורים
נוסח ספרד
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דמויות רבות ומופלאות שחיו בעיר במהלך
ההיסטוריה .הספר נקרא בנשימה עצורה
על–ידי ילדים ומבוגרים כאחד ,ובסופו
הפתעה :מסע אל העתיד! הספר מומלץ
בחום במיוחד לימים נוראים ,שכן הילדים
נקלעים לכל התקופות  -ראו זה פלא -
תמיד בימים אלו! כך משתלבת אל תוך
הסיפור הקולח ,כבדרך אגב ,הגות בנושאי:
זכות אבות ,תשובה ,אמונה ,תפילה ,גאולה,
אהבה ,מסירות נפש ,מסוגננת בקלילות
ומובלעת בחן בעלילה.
את הספר כתב ארן זר ,ואייר הצייר
שמואל מושניק ,שניהם תושבי חברון.
הספר נכתב לע"נ הילד חנן חיים בן ציפי
ופנחס סיון ,שנלב"ע בח' אלול התשס"ו.
להזמנות :ענת052-8990579 ,
במחיר  30בלבד# .

”אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל”
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שריה גלזמן
לסגת .תוצאות הלחימה היו קשות ביותר,
 44לוחמים נהרגו ,ביניהם מפקד הכוח,
פוזה .אורי בן–ארי מספר ששמע בקשר את
המפקדים אומרים לפוזה לסגת ,עוד בטרם
החל המבצע ,אך פוזה שלא הסכים עם
הפקודה כיבה את מכשיר הקשר והמשיך
הלאה באומרו":בכל זאת נצא לקרב" .על
כך נאמר "שנעשה אי–סדר בליל הסדר".
במלחמת ששת הימים הוטלה פקודה
לכיבוש נבי סמואל שוב על אורי בן–ארי,
שהיה אז כבר מח"ט  10של השריון .בן–ארי
מתאר את ההתרגשות והפחד באותו
הזמן ,אך לבסוף נכבש המקום ללא קרב,
כאשר התושבים הערבים נסוגו.
נראה שבמהלך הדורות פעל במקום
בית כנסת ,בו הוצג ציון קברו של הנביא
על ידי היהודים .מקורות שונים מלמדים
כי לא פעם התגלעו חיכוכים ומתחים בין
היהודים והמוסלמים אודות זכות האחיזה
והביקור במקום .כמו למשל אצל רבי יצחק
לטיף ,שעלה ארצה בשנת  ,1445המספר
סיפור פנטסטי על כי" :פעם אחת החדילו
הערבים את היהודים מלהיכנס בטרקלין
של שמואל הנביא להתפלל ,קם עליהם
הצדיק הזה זלה"ה (זכרונו לחיי העולם
הבא) ,וחנק לגרונו למחדיל היהודים
מלבוא בתפילתו ,ואמר לו' :תחזיר
המפתח ליהודים וישקדו על פתחיי ,כי הם
בניי ולא אתם' .מיד החזיר .וזה שמעתי אני
בהיותי שם .ונרות דולקים תמיד ,וערבים
מתנדבים ודולקים" (וילנאי עמ' # .)428
להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

לעבר "מעלה בית–חורון"" :שמש בגבעון
דום וירח בעמק איילון".
במלחמת העולם הראשונה התחולל
קרב גדול על פסגת נבי סמואל בין
צבאות הבריטים והתורכים .אחר ניצחונם
של הבריטים נפתחה לפניהם הדרך אל
ירושלים .כאות הוקרה ,קבלו החיילים
שלחמו בנבי סמואל ,סמל בצורת מפתח,
המסמל את שער הכניסה לירושלים .את
המפתח שמו הלוחמים על הכומתות.
במלחמת העצמאות ,ישבו בנבי סמואל
כנופיות ערביות שהפגיזו מההר את הדרך
העולה לירושלים ואת ירושלים עצמה.
בעקבות קשיי הלחימה הוחלט לצאת
"למבצע יבוסי" .מטרת המבצע היתה
לכבוש את האזור הצפוני של ירושלים,
ומשם להמשיך לתוך העיר עצמה' .שעת
הש"ין' נקבעה לחצות בערב ליל הסדר
תש"ח ,ה– ,23.4.48אז יצאו כוחות לכיוון נבי
סמואל .כוח אחד בפיקודו של חיים פוזזנקי
(פוזה) שהיה ממונה על כיבוש ההר ,והכוח
של אורי בן–ארי שהיה אחראי לטיהור
הכפרים באזור .הכוח של פוזה החל לתקוף
אך נתקל במטח אש כבד .בבוקר הוחלט
בס"ד

אוזדובה שמואל בע"מ & הרטוב לוי בע"מ

בונים בפדואל
נותרו  9קוטג'ים יפהפיים
בשכונת יפה-נוף!
יישוב דתי-תורני ,כ– 20דקות
נסיעה מפתח תקווה 5 ,דקות
נסיעה מאזור התעשייה ברקן,
נוף מרהיב ,תכנון יפהפה וגמיש
מגרשים דו–משפחתיים בשטח
של  550 - 700מ"ר ,תכנון יפהפה
וגמיש  -בית צומח.

ל– 4הרוכשים הראשונים,
תנתן הנחת מבצע:

70,000
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לפר
טים והזמנות:
שולי88 :

052-67056

רגשי התשובה בכל כבוד יפעתם,
בכל דכדוכי נפשם היותר עמוקים,
מוכרחים להגלות בספרות למען ילמד
דור התחיה את התשובה בעומק נפש,
בתכונה חיה ורעננה ,ושב ורפא לו.
וקום יקום לנו משורר התשובה
(הראי"ה קוק ,אורות התשובה ,י"ז ,ה')
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
יהורם גאון בביקור ביקב פסגות עם ראש מועצת בנימין אבי רואה וחבר הכנסת אורי אריאל.

על הפרשה כי-תצא
הרב אליהו מאלי  -ראש ישיבת "מה יפו פעמייך" ,יפו

אשה יפת תואר  -בדיעבד או לכתחילה?

"כ

י ֵתצֵא ַל ִּמ ְל ָחמָה עַל אֹיְבֶיָך ּונ ְתָנֹו
ׁשבִי ָת ׁשִ בְיו.
ה' אֱֹלֶקיָך ְּבי ֶָדָך ו ְ ָ
ו ְָראִי ָת ּבַּׁשִ ְבי ָה אֵׁשֶ ת יְפַת ּתֹאַר
אּׁשָה" (דברים כ"א ,י' -
ו ְ ָחׁשְַק ָּת בָּה וְלַָק ְח ָּת לְָך ְל ִ
י"א) .מלחמה היא דבר לא רצוי ,לעולם נעדיף
להגיע למטרותינו ללא מלחמה "שלוש כתבים
שלח יהושע לעמי ארץ כנען בכניסתו...
הרוצה להשלים ישלים ."...להתחתן עם
גויה (שמוצאים באמצע המלחמה) הוא דבר
עוד יותר לא רצוי .על כן אמרו חכמים על
כך "מוטב יאכלו בשר תמותות ואל יאכלו
בשר נבילות" לא דיברה תורה אלא כנגד יצר
הרע .אם לא תתיר לו את הגויה על פי הסדר
של התורה יקחנה בעבירה .אשת יפת תואר
דיעבד היא!
אולם אור החיים הקדוש מפרש אחרת .הוא
תמה..." :למה יצו ה' כדברים האלה לטמא
אדם עצמו בבת אל נכר ,ובפרט בעת מעשה
הנס במקום שצריך להוסיף טהרה ודביקות
בה' ,יתיר לעשות מעשה כיעור השנאוי
אצלו יתברך ,וזה יפעיל הרחקת דביקותנו
בו יתברך ,אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי
דבריהם ז"ל שאמרו שבחטא אדם הראשון
נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא
והם נשמות הגרים ,וצא ולמד כמה וכמה
גדולי עולם באים מהאומות ,ורות המואביה
תוכיח ,וכמה גדולי עולם (סנהדרין צו ):שמעיה
ואבטליון ,ואונקלוס הגר ...עוד אגלה לך סוד
אחד ,תמצא נשמה טהורה דבוקה בנשמה
טמאה ,ואין כח בטהורה להטות הטמאה
להטיב והיא מונחת שם עד עת דרור ,וצא
ירושלים
כניסת שבת 18:14
צאת השבת 19:24

תל אביב חיפה
18:20
18:29
19:25
19:26

ולמד כיוצא בזה משנשמת רבי חנינא בן
תרדיון שהיתה דבוקה בשכם בן חמור ,כרמוז
בתיבת רחב"ת ידים (בראשית ל"ד ,כ"א) כאמור
בדברי המקובלים ,ומצינו שהנפש הלזו לא
עשתה מפעל טוב (בחמור) [בשכם] ויצתה
כשדבק בדינה מצאה הנפש מינה ונדבקה בו
כאומרו ותדבק נפשו בדינה (בראשית ל"ד ,ג')...
והנה כבר כתבתי כמה פעמים ,כי באמצעות
מעשה המצוה יתלבש באדם אור השכינה
ויגרש ממנו חלק הרע...אלא באה להעיר
שבאמצעות היותו עוסק במצוה יגלה ה' את
עיניו להכיר באשת גוי שיש בה יפת תואר,
שהיא נשמה הקדושה ,הנקראת יפת תואר,
כי זוהר נשמות הקדושות מופלא ועצום הוא,
וזאת האשה קנתה בה חלק זה הטוב ,ולזה
קרא הכתוב אשת יפת תואר ,והכרתה היא
שעל ידי שאתה רואה שאתה חושק בה ,בזמן
שאתה דבוק בשכינה ,באמצעות היותך עסוק
בשליחות מצוה כאמור ,זה יעירך שלדבר טוב
חשקת."...
אדם המלא כולו בתחושת שליחות לדבר
מצווה ,מלא כולו באור ה' .גם כאשר הוא
פוגש מציאויות נפולות הוא מעיר את חלקי
הקדושה הגנוזים בהם ומצרפם אל הקודש.
אשת יפת תואר הוא דבר שלכתחילה!
מדברי אור החיים הקדוש ניתן ללמוד
אף לדורנו בצפייתנו לישועת האומה .האם
חובתנו לבנות מבצרים של תורה ויראה?
קהילות ויישובים סגורים הבנויים לתלפיות
מחשש לפגיעה ונזק מהמפגש עם אחינו
המשך בעמ' 7

חברון
18:27
19:25

שכם
18:19
19:24

באר–שבע
18:30
19:25

חדשות ישע
אזכרה במלאת שנה לפטירת
הרב שפירא זצ"ל
ביום ראשון אור לט"ו אלול תשס"ח ,יערך
סיום הש"ס בהיכל הישיבה הק' בשעה 18:30
בערב ולאחר מכן דברי התעוררות וזכרון מפי
רבני הישיבה .הציבור מוזמן# .

שנה חלפה מאז לכתו של מו"ר גדול הדור,
הכהן הגדול מאחיו ,הרב הראשי לישראל וראש
ישיבת מרכז הרב ,הרב אברהם אלקנה כהנא
שפירא זצ"ל.
במלאת י"ב חודש לעלייתו לגנזי מרומים רב
אברום זצ"ל ,תתקיים עצרת זכרון ביום שני ט"ו
אלול תשס"ח בשעה  17:00בהיכל ישיבת מרכז
הרב ,רח' הרב צבי יהודה ,קרית משה ירושלים,
בהשתתפות מרנן הרבנים הגאונים :הראשון
לציון הרב שלמה עמאר ,הרב יעקב רוזנטל
 אב"ד חיפה וראש ישיבת הגר"א ,הרב שאר–ישוב הכהן ,רבה הראשי של חיפה ,הרב יעקב
אריאל ,רב העיר רמת גן ,הרב איתן אייזמן ,ראש
מוסדות צביה ,ובניו של רב אברום  -הרב יעקב
שפירא ,ראש ישיבת מרכז הרב ,והרב שמואל
שפירא.

יריד יש"ע
יריד יש"ע בירושלים לקראת החגים יתקיים
ביום שני ,ט"ו אלול ( )15.9.08בין השעות
.15:00 - 10:00
ביריד יהיה ניתן לרכוש מוצרי מזון ובהם
דבש ,שמן זית ועוד ,מתנות ,תכשיטים ,ומכירה
של חפצי אמנות מ"הגלריה הכתומה" של אמנים
מגוש קטיף ומשא–נור .המכירה תתקיים במרכז
הישראלי ,רח' קרן היסוד  ,22ירושלים.
לפרטים  054-4864109 -דינה# .

דוברים באנגלית
מועצת יש"ע תקיים ערב הסברה בשפה האנגלית ביום ד' ,י"ז אלול תשס"ח ,17.9.08 ,בשעה
 17:00במדרשת עפרה ,בנושאים :דמוגרפיה ,מאחזים ,פעילויות לובי אצל סנאטורים ואנשי
הקונגרס האמריקאי וחשיבות הצבעה בבחירות לנשיא ארה"ב.
במקום תתקיים הרשמה עבור אזרחי ארה"ב המעוניינים להצביע בבחירות לנשיאות .למעוניינים
להשתתף בערב זה ,יש לשלוח מייל עם שם ,יישוב ופרטי קשר לaliza@myesha.org.il :
On Wednesday evening, September 17th, The Yesha Council is presenting an
evening of speakers on current topics including: demography, the "outposts",
a special lobbying campaign aimed at US senators and congressman, and the
importance of voting in the general elections in the US. A table will be set up
to help those who have not yet registered to vote and would like to do so.
Please let us know if you are interested in attending: aliza@myesha.org.il #
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יש"עמדה

חוזרים על השקר שוב ושוב ,יש מי שבעיניו
הוא הופך לאמת ,וכך גם כאלו עלולים לחזור על
מנטרות השמאל הקיצוני ,לתמוך במידה כזו או
אחרת בחוק ובכך לפגוע בחוסן ובלגיטימיות של
מפעל ההתיישבות.
כלפי ממשלה רקובה וחלולה מערכים ,שיש
בין חבריה אף כאלו שנוהגים לקבל מעטפות כסף
ומזוודות דולרים ,עלינו לדבר בלשון אחרת .לחזור
אל הערכים שלנו ואל עצמיותינו .אל המהות
שלנו .לשוב בתשובה .לכן גם עלינו מוטלת

פינוי-פיתוי
ביום א' האחרון התכוונה הממשלה
לדון בהצעת החוק הזדונית המכונה
"פיצוי–פינוי" .ברור לכל ,גם לחברי הכנסת
מהשמאל ובקדימה ,כי אין לממשלה הזו
כל מנדט לדון בנושא ,ואכן הנושא ירד
מסדר היום הציבורי .הסכנה האמיתית
שעלול להביא הדיון בנושא הוא הצריבה
בדעת הקהל  -גם בקרב אלה שתומכים
בהתיישבות  -שבסופו של דבר "נצטרך
לעזוב" את יהודה ושומרון .כנגד ממשלה
רקובה וחלולה מערכים ,מול מעטפות
כסף ומזוודות דולרים ,עלינו לדבר בלשון
אחרת .לחזור אל הערכים שלנו .בחרנו
השבוע להביא את מאמרו בנושא של חבר
מזכירות מועצת יש"ע ,עדי מינץ:
נראה כי אין זה מקרי שדווקא עכשיו היה
מי שהתכוון להעלות את נושא חוק פינוי פיצוי
שוב על סדר היום הציבורי ועל שולחנה של
הממשלה .ממשלה לא לגיטימית ,המנוהלת
על ידי ראש ממשלה לא לגיטימי ,וממלא
מקום לא לגיטימי ,ראוי לה גם לדון בנושאים
לא לגיטימיים .הכל יודעים שראש הממשלה
אמור להתחלף בתקופה הקרובה .יוזם הדיון
בהצעת החוק ,חיים רמון שנחלץ בעור שיניו
מאות הקלון שהיה מונע ממנו לשוב לשולחן
הממשלה ,עומד לסיים בקרוב ככל הנראה את
מכסת הנזקים שגרם למדינת ישראל (קריסת
מערכת הבריאות ,גדר ההפרדה ,נסיגה חד–
צדדית מחבל עזה ,מפלגת קדימה ועוד.)...
הצמד–חמד הזה מנסה בכל כוחו להטביע
חותם שאותו ישאיר לדור הבא .אם כוונת
המציעים היתה לאשר את ההצעה בממשלה
ולפעול על פיה ,העיתוי הנוכחי הוא העיתוי
הגרוע ביותר .מפלגת העבודה בקריסה,
המועמדים בקדימה קורצים למרכז–ימין ,ש"ס
מתנגדת ,ואפילו במר"צ היו כאלה כמו חברת
הכנסת זהבה גלאון שהביעה את תמיכתה,
אבל הוסיפה כי לממשלה הנוכחית אין מנדט
לדון בו .כך מתברר עד כמה הדיון בהצעה זו
אינו רלוונטי .יתרה מכך .כל הדיבורים על 'חוק
פינוי פיצוי' עוסקים בפיקציה .עורבא פרח .אין
היתכנות כלכלית למהלך שכזה  -לא מבחינת
קופת המדינה ,ולא מבחינת ציבור המתיישבים.
הגזרות על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון
הביאו להיצע נמוך למול ביקושים הולכים
וגוברים של דירות פנויות ברחבי יש"ע.
על כל יחידת דיור פנויה מתמודדות כיום
מספר משפחות ,ומחירי הדיור רק הולכים
ומאמירים .אם יש מישהו ביש"ע שרוצה לעזוב
את ביתו  -כל שעליו לעשות ,בדיוק כפי שעושה
כל מי שרוצה לעבור דירה  -הוא לפרסם ולמכור
את ביתו  -לרוב במחיר גבוה הרבה יותר ממה
שחשב למכור .מדוע המדינה צריכה להשתתף
בהוצאות אזרח שרוצה לעבור דירה?
אבל דווקא בשעה הזו אנחנו צריכים
להתעורר .המבחן האמיתי של הנושא הוא
לא אם יש לו סיכויים לעבור בממשלה
ובכנסת ,המבחן הוא "מבחן התודעה"  -מה
ישאר בתודעה הציבורית ,מי ינצח במאבק
התודעה ,ארוך הטווח .כיום יוזמי הצעת החוק
מרשים לעצמם לדון בפינוי  -פיצוי כי בכך הם
יוצרים למעשה אפקט תודעתי שצורב בדעת
הקהל שכביכול בסופו של דבר "נצטרך לעזוב"
את יהודה ושומרון .הדבר עלול לפגוע ולהסית
גם את אלה שתומכים בהתיישבות ,אך כאשר

החובה לחזור על הראשונות .אנו יושבים בארץ
אבותינו ,בחבלי מולדת ,מכוח המוסר ומכללי
הצדק הטבעיים ,מכח התורה והאמונה בקב"ה.
וככאלה עלינו לשוב ולחדד שאל לנו למסור
את חבלי ארץ אלה לאויבנו  -בשום מציאות
שהיא .אנו בדורות הראשונים של הקמת הבית
השלישי ,בונים כאן תשתית לממלכה של עשרות
מליוני יהודים ולשם כך דרושה ארץ ישראל על
מרחביה .אנו ממלאים את "חובתנו" לכיבוש הארץ
בגבולותיה המינימליים על פי מצוות התורה.
התגובה של נאמני ארץ ישראל צריכה
להיות במישור התודעתי .אם נשכיל ננצל את
המקרופונים שנפתחים לדיון ונשאל את יוזמי
החוק מספר שאלות :האם מי מאבות המדינה
וגואלי קרקעותיה (יואל משה סלומון ,יהושע
חנקין ,מנחם אוסישקין) היה מעלה על דעתו
לספסר באדמות הלאום? כשגורשו תושבי ניסנית
מביתם בצפון רצועת עזה נכנס לשם החמאס
והחל לשגר קסאמים לעבר אשקלון ,מי ייכנס
לבית שלי בדולב אם חלילה אעזוב אותו? מספר
שבועות לפני הגירוש מגוש קטיף עלה קמפיין
בשם" :יש פתרון לכל מתיישב"  -לכמה מתיישבים
כבר יש פתרון היום ,שלוש שנים אחרי? כל תכניות
השמאל עד היום הביאו רק טרור :הסכם אוסלו
את האוטובוסים המתפוצצים ,הבריחה מלבנון
וועידת קמפ דיויד את האינתיפאדה השנייה,
הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון את מלחמת
לבנון השנייה .מה תביא התוכנית החדשה?
הערבים הבינו שככל שהם מפעילים יותר טרור
כך מדינת ישראל ממשיכה להתקפל! איך יראו
הערבים את המשך ההתקפלות?
התשובה שאנחנו צריכים לתת בעת הזו
היא שלא מספסרים באדמת ארץ ישראל!
מי שהקדיש את חייו לקבלת תמלוגים וטובות
הנאה לא יזכה לקבל דיווידנדים ממכירת אדמות
המולדת .מי שחושב שבשיטות הללו הוא
יחליש את איתנות אחיזתנו בארץ ישראל ,יגלה
חיש מהר עד כמה אנחנו נחושים להעמיק את
האחיזה ולהרחיב אותה .מתן התשובות הנכונות
רק יחזק את עמדתנו ואחיזתנו .עצם המחשבה
על ספסרות באדמות המולדת גורמת חלחלה.
אנשים שהוריהם חלמו והתפללו במשך 2000
שנה לחזור לאדמה הזו יתפתו לעזוב אותה
תמורת כסף  -זה מעליב .יתר על כן ,שונאי
ישראל במהלך הדורות ,כשהיו רוצים לפגוע
ביהודים חיפשו לפגוע קודם בחלשים שבהם
על ידי כל מיני פיתויים ,כבר בדור המדבר עמלק
שבא להלחם מפתה בישראל את הנחשלים
שבהם" :זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך
בצאתכם ממצרים ויזנב בך את הנחשלים
אחריך" .בוודאי שיש בכל חברה חוליות חלשות,
אנשים שבאמת לא יודעים למה הוריהם הגיעו
חזרה לארץ ישראל ולא נשארו בגלות .בהחלט
ניתן לפתות חלק מהם באמצעות כסף- .
האם זה מלמד על כלל ציבור המתיישבים?
האם לא ברור שכל בית שתושביו יקבלו כספי
פיתוי ויעזבו ייתפס מייד על ידי אותם עשרות
אלפים שמתדפקים על דלתותינו ואין לנו מקום
עבורם?
אנו בטוחים כי הפינוי היחיד שיתבצע
בקרוב יהיה הפינוי של הממשלה ובהם,
העומד בראשה אהוד אולמרט וחברו חיים
רמון ,מכהונתה .גם פינוי זה לא יהווה פיצוי
מספיק על רצף הכישלונות שגרמו במהלך
כהונתם והביאו על אזרחי ישראל# .
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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:
מאירה דולב
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

8342

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק  -מי שמתחיל
ב'יתגדל' סופו שיגיע ל'יתקדש' חלק א'

ר

באזור וילנה בליטא לאביו רבי שמעון קלונימוס
קלמן בן הגאון רבי חנניא מוולקוביסק ,ולאימו
הצדקנית מרת אסנת ע"ה .אביו היה גם רבו
שלימדו תורה והוא התפרסם כגאון כבר

בי מאיר שמחה הכהן מדווינסק  -ה'משך
חוכמה' ,מגדולי רבני מזרח אירופה
בתקופה שקודם השואה .רבי מאיר
שמחה נולד בשנת תר"ג ( )1843בעיר בלטירמנץ
>
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דיבר כבר קודם בבית מדרש אחר ולא נתנו לו
לסיים את דרשתו ,ולכן המשיך כאן והתחיל
במלים" :היוצא מדברינו".
כשנפטר הקיסר הרוסי אלכסנדר השלישי
שהיה צורר היהודים ,הוטלה על ר' מאיר שמחה
החובה להספידו .התחיל הרב ואמר" :טוב ללכת
אל בית אבל" (קהלת ז') והקהל כבר הבין את
כוונת הרב .פעם ביקר אורח חשוב את ר' מאיר
שמחה ושניהם יצאו לטייל .עברו על פני בית
נהדר .שאל האורח מיהו בעל הבית והשיב הרב
שבעל הבית הוא עורך דין מומחה .אמר האורח:
"הלוא אדוני הוא רב מומחה ומדוע אינו יושב
בבית נהדר כזה"?  -השיב ר' מאיר שמחה" :הוא
מתפרנס מצרתם של ישראל וצרות לא חסרות
ואילו אני מתפרנס מטובתם של ישראל והטוב
הוא מועט".
עוד בהיותו סמוך על שולחן חותנו
בביאליסטוק הייתה דעתו של הגאון מדווינסק
נוחה ומעודדת ל'חיבת ציון' כאשר רבה של
ביאליסטוק ,הרב שמואל מוהליבר עמד בראש
התנועה .גם אחרי כן כשקמה התנועה הציונית
והוא היה כבר מפורסם כגדול הדור ,הראה לה
פנים מסבירות .על כל פעולה לטובת הגדלת
היישוב העברי בארץ ישראל היה ליבו מלא
שמחה וכשאחד ממתנגדי הציונות בדווינסק
שאל אותו' :רבינו ,איך הוא נושא פנים לציונות
והרי הוא מרבה פושעים בארץ ישראל? ענה לו:
"יפה כוחם של הציונים שהם מקיימים 'יתגדל'
ובטוח אני כי סוף סוף יגיעו גם ל'יתקדש'."...
מספרים כי פעם אחת נפגש עם הגאון ,רבי
חיים מבריסק ,שהיה מפורסם כמתנגד לציונות
והתחילו שניהם להתווכח בשאלה זו ,כל אחד
מהם עמד על דעתו ולא היה מי שיכריע ביניהם.
נענה רבי חיים ואמר' ,נזמין יהודי מן השוק,
יהודי פשוט ונשאל את דעתו .באותה שעה ראו
מן החלון יהודי שעל שכמו חבילה של סכך.
קראו לו ושאלו אותו :מה דעתך על הציונות?
ענה אותו יהודי :אני מתנגד לציונות .אמר רבי
חיים לרבי מאיר :רואה מר ,כי גם יהודי פשוט
ותמים מתנגד לציונות .ענה לו רבי מאיר ' :כלל
גדול הוא בידי ,יהודי תמים בין כסה לעשור
שהוא עסוק בענייני סוכה ארבעה מינים וצורכי
החג בוודאי דעתו מבולבלת והפוכה."...
על הפסוק שנאמר לאברהם אבינו בפרשת 'לך
לך' כתב רבי מאיר שמחה" :שא נא עיניך וראה"
 (בראשית ,י"ג י"ד)  -וד' אמר אל אברם שא נאעיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה
ונגבה וכו ' וימה כי את כל וכו' .על דרך דרש,
יתכן כי אמר לו ,כי מן הארץ הקדושה נבראו
כל גבולות הארץ ,וכמו דאיתא ביומא ק"ד ,וזה
מרכז העולם ,ולכן נתנה לאברהם מרכז היצורים
ותכלית הנבראים .וכן איתא בזוה"ק ורזא דמלא
לך לך עיי "ש .שא נא עיניך וראה וכו' לך אתננה
ולזרעך– העניין שארץ ישראל מקודשת מכל
הארצות והיא תחת השגחת השי"ת ,ואף בשעה
שהיא תחת ידי זרים ,בכל זה לא בטלה קדושתה.
וכן היה בימי אברהם שד' נתן לו את הארץ ,אף
שכנעני היה אז בארץ ,ועבור כברת ארץ אשר נתן
ד' מאות שקל ,בכל זאת היתה הארץ נתונה אליו.
היינו שהייתה קדושת השם שורה על הארץ ולא
הייתה עומדת תחת המזל ושרי מעלה וכו' .לכן
אמר אף על פי שלמטה בארץ אינך רואה מאומה
במה נתונה לך ,כי הכנעני עדיין קשור בה ככלב
ויונק שדיה ,בכל זאת שא נא עיניך למעלה
להתכונן על רוחניות ההשגחה וההנהגה .וראה
כי לך אתננה ,שגם לך היא נתונה ,והיא נתקדשה
בקדושתה שראויה לך ולבניך# "...
המשך אי"ה בשבוע הבא

מצעירותו .בהיותו בן שבע ,היה בקי בכל התנ"ך,
ובגיל תשע  -ידע סדר נזיקין וחצי סדר נשים עם
רש"י ותוספות על בוריין .כשמלאו לו עשר שנים
למד כבר מבלי להסתייע במבוגרים .מסופר עליו
כי כשהיה בן  13בא לבלטירמנץ רב גדול בתורה
כדי לאסוף חותמים על חיבורו בהלכה .יום אחד
מצא הנער מאיר שמחה את כתב ידו של המחבר,
עבר עליו בעיון והוסיף הערותיו .כשהגיע הרב
לבית המדרש הופתע לראות את כת"י בידי
הנער הצטער מאוד והתכוון לגעור בנער .אולם
כשעיין בהערות חיבקו ונישקו ואמר לו" :הנה,
כי כן בני ,אצטרך לכתוב חיבורי מחדש".
רבי מאיר שמחה נשא לאישה את חיה ,בת
הגביר ר' צבי פלטיאל מקובסקי ז"ל מביאלסטוק.
אשתו עסקה במסחר ואפשרה לבעלה לשקוד
בתורה מתוך רווחה ,ורבי מאיר שמחה הוקירה
על זה מאוד כל ימי חייו.
כשנפטר הגאון רבי ראובן הלוי הגאבד"ק
דווינסק ,פנו תושבי העיירה על פי המלצת
הגאונים באותה תקופה לרבי מאיר שמחה,
שישב אז בביאליסטוק להתמנות לרבה של
העיר דווינסק .בעיתון 'המליץ' פורסמה כתבה
על הופעתו הראשונה בפני קהילת דווניסק וכך
מסופר שם ..." :הרב הדורש לא הסתפק בחידושי
הלכה בלבד ,כי אם שם ליבו גם אל צורכי העיר
וכל השומעים נוכחו לדעת ,כי עין הרב צופיה
הליכות העדה ,ואף אם זה שבתו מעט ,בכל זאת
נודעו לו דרכיה ונתיבותיה כאילו ישב מכבר.
בייחוד עורר הדורש את העם לחונן דלים ולרחם
על אביונים לבלי ישאו חרפת רעב ולשים לב
לבית הת"ת לתקנו ולשכללו ,ונתן מוסר לבעלי
היכולת וידבר איתם משפטים בתוך קהל ועדה....
בסיום דבריו אמר ' :החיסרון היותר גדול הוא ,כי
רוב בני העדה רגילים להשליך יהבם על הגבאים
והמנהלים כי המה יעשו את כל המוטל עליהם
וישכחו כי ציפור דרור אחת לא תביא בכנפיה
את הקיץ ולא על יחידים המלאכה לגמור ,כי אם
כל בני העדה חייבים לעזור להם בעצה ובמעשה
ובפועל ,כי אינו דומה מרובים שעשו את המצווה
למועטים שעשוה'"...
רבי מאיר שמחה שימש כרועה נאמן את
הקהילה בדווינסק ורבו הסיפורים על חוכמתו
וגדולתו בתורה וכן על ליבו הרחום כלפי העניים
היתומים והאלמנות שבאו אליו לבכות על
מר גורלם .רבי מאיר שמחה היה מקרב אליו
רחוקים באהבה גדולה .סופר עליו כי בחגים היו
באים צעירים לא דתיים לבית מדרשו של הרב.
אחדים מהמתפללים ביקשו את השמש שלא
לתת להם להיכנס לבית המדרש .כשנודע הדבר
לר' מאיר שמחה הגיב בחריפות ואמר" :אסור
למנוע מיהודי להיכנס לבית המדרש ,ראוי לקרב
אותם ,בתחילה יענו אמן ואחר כך יתפללו".
לעיתים אף השתמש במילתא דבדיחותא כדי
לרמוז על כוונותיו האמיתיות .פעם עלה מגיד
על הבמה בבית מדרשו של הרב ,שפתח דרשתו
במלים אלו" :היוצא מדברינו" .שאל אחד
המתפללים את הרב" :איך יתכן שאדם יתחיל
בדברים תמוהים אלה"? השיב הרב" :מגיד זה
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אשה יפת תואר  -בדיעבד או לכתחילה?
לי אלף אלפים דינרי זהב אינני עוזב את
מקומי מקום תורה .אך יש שהולכים בדרכו
של שמואל הנביא ורבי חייא שהלך ממקום
למקום ואסף תינוקות של בית רבן והצמיח
את התורה מחדש בכל ערי ישראל.
אנשים אלו יקחו את אלף אלפי דינרי הזהב
ושהוצעו לר' יוסי בן קיסמא ,ובעזרתם ילמדו
תורה לכל בניו של ה' ששכחו את תורתו# .
לפרטים ותרומות לישיבה ביפו שנפתחה השנה:
ישיבת 'מה יפו פעמיך' ,רח' טולוז  ,16יפו,
טלפקס 077-4008795/6 -

המשך מעמ' השער

הרחוקים מתורה ומצוות? אין ספק כי יש בכך
דבר גדול וחשוב .ואולם מהסברו של אור
החיים הקדוש נוכל ללמוד כי אם כוח הקדושה
גדול עד כדי כך שהוא יכול לעורר את חלקי
הקדושה הגנוזים בגויים ,על אחת כמה וכמה
שיש בכוח אנשים החדורים בתחושת שליחות
לדבר מצווה ומלאים באור התורה ,לעורר את
הקדושה הנמצאת בנפשות אחינו בני ישראל
הנמצאים בכל אתר ואתר .יש ההולכים בדרכו
של ר' יוסי בן קיסמא שאמר אם אתה נותן
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
מעמד בית הדין המוסמך לכתוב פרוזבול
י"ח) שהפרוזבול ”אינו נכתב אלא בבי”ד
חשוב דהיינו שלושה בקיאים בדין ובעניין
פרוזבול ויודעים עניין שמיטה והמחום
רבים עליהם באותה העיר” .אולם הרמ”א
(שם) הביא את דעת הסוברים ”דכותבין
פרוזבול בכל בית דין” ,והוא מסיים שיש
להקל בכך בזמן הזה .משמעות דבריו
היא שיש לנקוט כדעת המקילים בדין
זה לא רק בחו”ל בה יש המקילים בכלל
בשמיטת כספים בימינו (עי’ שם בסעי’
א ברמ”א) ,אלא אפילו במקומות בהם
נוהגים בשמיטת כספים בזה”ז  -דעתו
שדי בכתיבת פרוזבול בפני כל בית דין,
זאת משום ששביעית בזה”ז היא מדרבנן
(כביאור הסמ”ע שם אות לז) .אולם ניתן
לומר שכיום המנהג הרווח בארץ–ישראל
הוא ,להשתמש בנוסחאות של פרוזבול
המתבססים על דעת השו”ע .אלא שלא
מטריחים כל אחד ואחד להופיע בפני בית
הדין החשוב שבדור ,זאת בהתבסס על
הלכה נוספת בשו”ע (שם סעי’ כא) ולפיה
אם קיים בית–דין חשוב המקבל על עצמו
להיות בית–דין לעניין פרוזבול ,יכול אדם
מישראל למסור את חובותיו באמצעות
הפרוזבול בפני שני עדים ,ואותם עדים
חותמים על הפרוזבול ,ומעידים שחובותיו
של איש פלוני נמסרו דרכם לבית הדין
החשוב שבדור ,ומכוחם הוא רשאי לגבות
את חובותיו לאחר השמיטה# .

כזכור ,תקנת פרוזבול מבוססת על
כך שהחובות נמסרים לגבייה על ידי בית
הדין ,אך לדעת שמואל בגמ’ (גיטין לו ע”ב)
אין כותבים פרוזבול בפני כל שלושה
אנשים ,אלא בבית–דין של סורא או ב”ד
של נהרדעא .בעקבות זאת פסק הרמב”ם
(הל’ שמיטו”י פ”ט הי”ז) ש”אין כותבין
פרוזבול אלא חכמים גדולים ביותר כב”ד
של רב אמי ורב אסי” ,כשהוא מנמק
זאת בכך ”שהן ראויין להפקיע ממון בני
אדם” .חלק מהראשונים הבינו שמדבריו
משתמע שלא ניתן לכתוב פרוזבול בימינו
היות שאין לנו בי”ד גדול כמו בית דינם של
רב אמי ורב אסי ,ומשום כך הוא חלקו
על הרמב”ם ,ופסקו שבכל דור ודור ניתן
לכתוב פרוזבול ,ולא רק בבית–דינם של
רב אמי ורב אסי ,אלא הוא הדין לכל בית
דין חשוב שבדור (ראה בהרחבה ב”י חו”מ סי’
סז ד”ה וכותבין אותו) .אולם מרן הב”י (שם)
מצמצם את המחלוקת בין הראשונים
ולדעתו אף הרמב”ם סובר כך ,והסיבה
שהוא הביא את בית דינם של רב אמי
ורב אסי בהלכה ,זהו רק כדוגמא מהו בית
דין חשוב שבדור .לפי הבנה זו גם לשיטת
הרמב”ם ניתן לכתוב בכל דור פרוזבול
לפני בית הדין החשוב שבאותו דור;
”דכל בית–דין חשוב בדורו ראוי להפקיע
ממון דיפתח בדורו כשמואל בדורו” .לאור
זאת פסק מרן בשו”ע (חו”מ סי’ סז סעי’

פרוש
מודעה

יאחד
את
ירושלים

מטה דתיים לאומיים למען פרוש porosh.jerusalem@gmail.com
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בקרני שומרון
נותרו מס' קארוונים
חדשים אחרונים
לשכירות
לפרטים:

אריק 052-6162403
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