גליון  | 117תשרי תשס"ט |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שנה לעלייתו לגנזי מרומים של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא  -רב אברום זצ"ל

על הפרשה האזינו
הרב יעקב שפירא  -ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית

מ

זמן שמחתנו

צות השמחה מיוחדת היא לחג
הסוכות ולאחריה לשמחת תורה .על
ּׁשמִינ ִי מְִקָרא ֹקֶדׁש
הפסוקּ" :בַּיֹום הַ ְ
יִהְי ֶה ָלכֶםֲ ...עצֶֶרת הִוא" (ויקרא כ"ג ל"ו) דרשו
חז"ל " -עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את
בניו לסעודה לכך וכך ימים כיון שהגיע זמנן
להפטר אמר בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד
יום אחד קשה עלי פרידתכם" ,וכפי שמביא
רש"י בסוף פרשת פנחס "לפי שכל ימות הרגל
הקריבו כנגד ע' אומות וכשבאין ללכת אמר
להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה
קטנה כדי שאהנה מכם" (במדבר כ"ט ,ל"ה) .ויש
להבין ,הרי גם לאחר כשיתעכבו עוד יום אחד
של שמחת תורה ,עדיין תחזור הטענה של
"קשה עלי פרידתכם"? וביאר אבי מורי זצ"ל:
לאחר שמחת תורה אין קושי של פרידה משום
שמתורה לא נפרדים .התורה מתהלכת אתנו
לכל מקום .ומסופר על הגאון ר' שלמה קלוגר,
המהרש"ק ,שנפגש עם הרב יצחק מאיר אלתר
מגור ,בעל ה'חידושי הרי"מ' ונשאו ונתנו בכל
חלקי התורה ,זה מקשה וזה מתרץ ,אמר לו
ר"ש קלוגר לחידושי הרי"מ " -עכשיו יש
לי קושיה שאין לך עליה תירוץ' :קשה עלי
פרידתכם' הוא דבר קשה מבלי תירוצים.
בגמרא במסכת שבת (דף ל"א ע"א) מסופר
על גר שבא לפני הלל הזקן וביקש ממנו -
גיירני כשאני עומד על רגל אחת .בספר
"אמרי נועם" מובא שאותו הגר בא אל
הלל בשמיני–עצרת ,שהוא רגל בפני עצמו,
והתרשם אותו גוי מאהבת התורה בישראל
ומכבוד התורה בישראל ,על כך ענהו הלל
ירושלים
כניסת שבת 16:37
צאת השבת 17:48

תל אביב חיפה
16:43
16:52
17:48
17:49

 שיש שלבים היאך להגיע אל אותו רגלבפני עצמו  -לאותה שמחת תורה .תכלית כל
השמחה גם של חג הסוכות היא להגיע אל
השמחה של "הֱבִי ַאנ ִי הַ ֶּמלְֶך ֲחדָָריו ,נ ָג ִילָה
וְנ ִׂשְ ְמחָה ּבְָך" (שיר השירים ,א' ,ד') ,ולהכריז
כי " ַאּתָה הְָר ֵא ָת לַָדעַתּ ,כִי ה' הּוא הָאֱֹלִקים
אֵין עֹוד ִמ ְּלבַּדֹו" (דברים ד' ,ל"ה) .ושמחה זו
פורצת כשהתורה איתנו ,כשאנו אוחזים בה,
ושמחים עמה .ומשום כן ,בתפילת המוסף אנו
מתפללים על הגשם ,כפי שנאמר בתורה" :אִם
עּתָם" (ויקרא
ְּב ֻחּקֹתַי ֵּתלֵכּו ...וְנ ָ ַתּתִי ג ִׁשְ מֵיכֶם ְּב ִ
כ"ו ,ג'  -ד') ,ושמחת תורה הוא היום שבחוקותי
תלכו ,ותפילה על הגשם כוללת כידוע גם
הבקשות בכל מה שנקשר עם הגשמיות שכל
כך נתעלה בימים של חג הסוכות.
ומאבי מורי זצ"ל שמענו לבאר ,כי אכן רק
בשמחת בית השואבה ובשמחת תורה מצינו
שהיו מרקדין ולא כן לגבי שמחת הרגל,
והסביר כי היות ובמקדש הרי זה "לפני ד'"
פנ ֵי ד' אֱֹלֵקיכֶם" (ויקרא
בבחינת "ּוׂשְ ַמ ְחּתֶםִ ,ל ְ
כ"ג ,מ') ,וכמו בעת שהעלה דוד את הארון
מקרית יערים לירושלים רקד לפניו  -כמו
פנ ֵי ד'" (שמואל
שכתוב "וְדָו ִד ְמכְַרּכֵר ְּבכָל עֹז ִל ְ
ב' ו' י"ד) .וזהו המקור לריקוד בשמחת תורה
כשספר התורה בחוץ ,שמקום ספר התורה
הוא כעין לפני ד' ,ואנו מקיפין אותו בריקוד.
עוד שמעתי מאבי מורי זצ"ל לבאר את הפסוק
האחרון בתורה שקוראים אנו בשמחת תורה:
"ּו ְלכֹל הַּי ָד הַ ֲחז ָָקה ...אֲׁשֶ ר ָעׂשָה מֹׁשֶ ה ְלעֵינ ֵי
ּכָל י ִׂשְָראֵל" (דברים ל"ד ,י"ב) ,ופרש רש"י:
המשך בעמ' 6

חברון
16:52
17:49

שכם
16:43
17:48

באר–שבע
16:55
17:50

חדשות ישע
אירועי סוכות ביהודה ושומרון
באתרי התיירות הרבים ביהודה ושומרון
נערכים בימים האחרונים לקליטת עשרות
אלפי מבקרים הצפויים להגיע לביקור בימי חול
המועד סוכות.
בין האתרים המרכזיים שהפכו בשנים
האחרונות ליעדים מבוקשים בימי חול המועד
ניתן למצוא את האתר הארכיאולוגי בסוסיא,
חברון ומערת המכפלה ,אתרי התיירות בגוש
עציון ובהר חברון ובהם ההרודיון ,נחל תקוע,
ואדי פוכין ועוד ,ותל שילה בבנימין ,ומעיינות,
אתרים היסטוריים ,ושמורות טבע בכל רחבי
יו"ש .בתי ספר שדה עפרה ,כפר עציון ,וסוסיא,
יפעלו במתכונת סיורים מיוחדת ונרחבת בימי
חול המועד  -בשלל מסלולים אטקרציות
והצעות לטיול .השנה ,גם החל קמפיין של מטה
ההסברה שהוקם לאחרונה במועצת יש"ע -
תחת הסיסמה" :יהודה ושומרון  -הסיפור של כל

יהודי"  -הפונה לקהל הישראלי ומזמינה אותו
לבוא ולבקר בסוכות באירועים ובאתרים ברוח
סיפורי התנ"ך ,במגוון פרסומים  -בשלטי חוצות,
על גבי אוטובוסים ,באינטרנט ובתשדירי רדיו.
לפרטים נוספים ולהרשמה לטיולים:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516
ofra@spani.org.il
בית ספר שדה כפר עציון 02-9935133
www.k-etzion.co.il
מרכז לימוד וסיור סוסיא02-9963424 :
www.susya.org.il
פרטים נוספים ולוח סיורים ואירועים מלא
ניתן למצוא באתר מטה ההסברה בכתובת:
www.jstory.co.il/events
או בטלפון # *3553

הקפות שניות בתפוח
חגיגת 'הקפות שניות' המרכזית בשומרון של
המוא"ז שומרון יתקיימו במוצאי שמחת תורה
בכפר תפוח ,יום שלישי ,כ"ב תשרי תשס"ט,
בשעה  - 20:30לציון  30שנה להקמת היישוב.
את ההקפות ילווה אהוד אברהם ולהקתו.
האירוע מאובטח ומאושר על ידי כוחות
הביטחון  -הסעות מהיישובים ,בתיאום עם
רכזות הקהילה .לפרטים# 03-9366450 :

סוכות בחברון
כולנו עולים לשמחת החג לכל המשפחה
בעיר האבות ט"ז  -י"ז תשרי א'  -ב' דחוה"מ.
בימים ד'  -ה' פעילויות יצירה לכל המשפחה
ברוח האבות והאמהות :להטוטים ומופעי
ידיים ,עבודות חימר ,אפית פיתות ,רכיבה
על חמורים וסוסים ,שאיבת מים ,מופע
ענק לכול הילדים ,מופע קסמים ומאמינים,
פינת סיפורי חברון סיורים בעיר האבות
ועוד .ביום ה' שמחת בית השואבה עם אודי
דוידי ,אהרן רזאל ,חזקי סופר ,שלמה כץ,
סיני תור ,מרדכי יצהר ,מידד טסה ועוד.
הכניסה חופשית .לפרטים והסעות מכל
רחבי הארץ# 1800-400-456 :

יריד עבודה עברית
בתקופה האחרונה אנו זוכים לביקוש הולך
וגדל לידיים עבריות ועבודת כפיים של יהודים
תופסת לה מקום של כבוד .בחוהמ"ס ,יום חמישי
י"ז תשרי יתקיים "יריד עבודה עברית" ביישוב
אחיה שבבנימין החל מהשעה  11:00בבוקר.
בתוכנית :תערוכה ,תצוגה ומכירות של מגוון
עסקים וחברות ,שיעורים והפעלות לילדים.
לפרטים נוספים :הודיה # 052-5666626

דרושים

עובדים לחלוקת חומר
בימי סוכות ובשבועיים שלאחר סוכות
שכר גבוהה למתאימים

לפרטים052-3114450 :
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יש"עמדה

להצטופף בדירות ארעי  -יחידות דיור
קטנות ,קראוונים ומכולות.
מי שגר בבתים של קבע ייצא במהלך
ימי חג הסוכות לסוכה בבחינת "תשבו
כעין תדורו" ,אך בפרוש עלינו הימים
הנוראים וימי חג הסוכות הבעל"ט,
נזכור את אלה שגרים בדירת ארעי
לא רק שבעת ימים ,אלא במשך כל
השנה  -את אחינו המגורשים מגוש
קטיף ומצפון השומרון.
אין ספק כי הם ,אוהבי ארץ ישראל

בסוכות תיישבו
ישנן שתי מצוות שכדי לקיימן אדם
צריך להיות כל כולו בתוך המצווה כמו
שנוהגים לומר 'עם הבוץ שעל מנעליו'.
מצוות סוכה היא אחת מהן .בחג
הסוכות אנחנו עוזבים את בית הקבע,
ועוברים לדור בסוכה ,בדירת ארעי.
אנו מברכים על 'לישב בסוכה' ,כאשר
אנחנו "בתוך" המצווה פיזית ,כשמעל
ראשנו סכך ,ומצדדינו הדפנות .מצוות
יישוב ארץ ישראל אף היא מצווה
שכדי לקיימה אנו צריכים להיות
"בתוך" המצווה ,בתוך ארץ ישראל
 בכל חלקיה ,ובהתיישבות בפרט בחיזוק יישובים קיימים ובהקמתנקודות התיישבות חדשות .מול כל
הקשיים והמעכבים המנסים להצר
את צעדינו ולנוכח כל המורכבויות
שעומדות בפנינו חובה עלינו לפעול
בנחישות ,בחכמה ובתחבולות לקיום
מצוות יישוב הארץ' .להכניס' את
הידיים ואת הרגליים לתוך ה'בוץ'
של עולם העשייה על כל קשייו
ומורכבויותיו ובתוך המציאות להצליח
בע"ה לקיים את מצוות יישוב הארץ.
מפעל ההתיישבות ביש"ע הוא אחד
מהמפעלים החלוציים ביותר בארץ
ישראל בעת הזו וזכות גדולה שמורה
לכל מי שמכניס את כל כולו למען
קיום מצוה זו.
סוכה על פי ההלכה צריכה להיות
מגורים ארעיים .את הסוכות אנו בונים
כזכר לסוכות שבני–ישראל הקימו
במדבר בדרך לנחול את ארץ ישראל
וליישב אותה .גם מפעל ההתיישבות
ביש"ע החל מסוכות קטנות,
מדירות ארעי כאלה ואחרות בדרך
לשוב לנחלת אבותינו .יישובים
רבים ביהודה ושומרון התחילו
מסוכה ,מקראוון ,מאשקובית,
מאוהל וממכולה שהוצבה בנקודה,
ובמרוצת הזמן הסוכות ,שהן
בבחינת ענני הכבוד שהלכו לפני
המחנה ,הפכו למגורים ולדירות
קבע ויחידות דיור רבות שנבנו
במקום .גם כיום ישנן משפחות
רבות ,צעירים ומבוגרים ,אנשי ערכים
ואידיאלים ,הרוצות לקבוע את מקום
מושבן בהתיישבות ,בנופי התנ"ך של
חבלי יהודה ושומרון ,אך בשל הגזרות
על הקפאת הבנייה מתקשות למצוא
בית או דירה למגורים ,ולכן מסכימים

ונאמניה ,עומדים בניסיון מדי יום
ביומו ,כבר למעלה משלוש שנים מאז
הגירוש הנורא מבתיהם ומיישוביהם
הפורחים והקהילות המלבלבות.
למרות הדרך המתמשכת ,ולמרות
שהולכים
העצומים,
הקשיים
ומתחדדים ,כשעוד תקופת חגים
עוברת לה בקראווילות ולא ביישובי
הקבע ,הם אינם אומרים נואש .אנשי
גוש קטיף ממשיכים באמונה ,להפיץ
את הרוח הכתומה ,ממשיכים בבניית
הקהילות החמות ,בעזרה ההדדית,
בתמיכה איש ברעהו ,בחברּות
האמיצה ,ובשותפות לדרך .ממשיכים
ברצון לבנות את הארץ ביישובים
ובגרעינים  -מרמת הגולן ועד משכיות
שבבקעה ,מאריאל שבשומרון עד טנא
עומרים שבדרום ,מניצן ועד ליישובי
מזרח לכיש ,וחולות הנגב.
בתפילת "נעילה" ביום כפור,
בשעת דמדומים פנינו לקב"ה
ובקשנו" :פתח לנו שער ,בעת
נעילת שער ,כי פנה יום" ,אנו
מתפללים ומקווים כי מעבר לשער
הפרטי ,נזכה לפתוח את שער
הכיסופים ,ולשוב לגוש קטיף
ולצפון השומרון  -ובעז"ה לכל
מרחבי ארצנו .אנו מייחלים שחג
הסוכות של המגורשים לא יהיה
יציאה ממגורים זמניים לדירת
ארעי אחרת ,אלא סוף סוף אל
יישובי הקבע  -כשלב ראשון עד
להקמת שכינתא מעפרא ולהקמת
יישובי חבל עזה בשנית.
בחג הסוכות שבו עם ישראל עולה
לרגל לירושלים עיר הקודש ,נזכור את
מי שנמצא בדירת ארעי כבר קרוב ל–23
שנה ,בתא קטן ,כשחייו תלויים לו על
בלימה  -את יהונתן פולארד .מקורביו
פנו בתקופה האחרונה לציבור וביקשו
להעתיר עליו תפילה ,ולהוסיף את
שמו במהלך התפילות בחגי תשרי,
למען ייצא מאפלה לאורה ,ויזכה לחונן
את עפרה של ארץ ישראל ,ולעלות
לרגל עם כל אחיו בית ישראל.
יהי רצון שנזכה לשמחת חג שלמה
 מתוך פריחה התחדשות ,שליחותוהתיישבות ,ולפתקא טבא  -לכל עם
ישראל.
מועצת יש"ע מאחלת לכל בית
ישראל חג סוכות שמח# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הגר"א  -עיקר קיום המצוות תלוי בארץ ישראל חלק ב'

ה

ומוזיקה .הוא החכים גם בהגות האנושית ,ועם
זאת התנגד ללימודי מדעי הרוח הכלליים,
משום שלא ראה בהם תועלת אמיתית לחיי
האדם היהודי .הגר"א נהג להבדיל בין לימודי
מדעי הרוח לבין לימודי מדעי הטבע בהם ראה
"רקחות וטבחות" המסייעות להבנת התורה.
הגר"א עסק רבות בחקירת מדעי הטבע,

גר"א תמך בלימוד חלק מהמדעים,
בעיקר המדעים הריאליים .ישנם
הטוענים כי הוא ביקש מתלמידיו ,שכל
אחד יהיה בקיא לפחות בתחום חול אחד .על
פי עדות של תלמידיו והספרים שנכתבו מפיו,
הגר"א היה בעל ידע במתמטיקה ,הנדסה,
ביולוגיה ,אסטרונומיה ,גיאוגרפיה ,בלשנות
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ישראל מעין "שולחן ערוך חדש" (הקדמת בני
הגר"א לשולחן ערוך  -אורח חיים ,שקלוב)" :שתיים

זו שמעתי מפיו הקדוש והטהור שלא הסכימה
עימו דעת קונו ,ולא עשה .לעת זקנתו שאלתיו
פעמים רבות מדוע לא נסע לארץ הקדושה ולא
ענני וכן הבטיח לי שיעשה פסקי הלכות מארבעה
טורים בדעה מכרעת לכתוב רק דעה אחת הישרה
בעיני חכמתו ,בראיות חזקות ועצומות שאין
להשיב עליהן" .לשם כך שידל את תלמידיו
לעלות לארץ שהייתה בחורבנה ,ומינה לעמוד
בראשם את תלמידו הרב הלל משקלוב ,ואכן 14
מתלמידיו עלו בראש שיירה לצפת ולירושלים,
 11שנה לאחר מותו .בעקבותיהם עלו קבוצות
נוספות בעשרות השנים שלאחר מכן.
על הקשר הסגולי בין הנבואה לארץ ישראל
בספרו 'אדרת אליהו' כותב הגר"א" :וגילוי של
תורה הוא בארץ כמו שאמרו ,אווירא דארץ
ישראל מחכים וגם הנבואה אינה שורה אלא
בארץ ישראל ,ולכן ברח יונה ,כמו שאמרו -
ראוי רבנו שתשרה עליו שכינה ,אלא בבל גרמה
לו וכמו שנאמר  -מלכה ושריה בגויים אין תורה,
גם נביאיה לא מצאו חזון מה' (איכה ב' ,ט') .אבל
כשהיו ישראל בארץ היה גוי אחד .וכן לעתיד
לבוא במהרה בימינו אמן יהי רצון .כמו שאמרו
בזוהר‘ ,אימתי גוי אחד? בזמן שהן בארץ' .וכן
התורה לא נתנה אלא לישראל בהר סיני ,וזהו
שכתוב כאן ' אלינו בחורב ".על הקשר בין ארץ
ישראל למצֹוות כתב הגר"א בפירושו על הפסוק
"כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון
לעשות בארץ ...למען תחיון" (דברים ח' ,א') " :כי
עיקר קיום המצוות תלוי בארץ ,רק עתה מחויב
כל אדם לשנות ולידע עשיית המצוות אשר
יצטרך לעשותם כשיבוא לארץ .ואם תאמר :מה
לנו לחזור כל הימים ,כאשר נבוא לארץ ישראל
אז נחזור לעשות? על זה נאמר  -למען תחיון.
בזכות שתחזרו ותלמדו בחוץ לארץ".
מעלתה של ארץ ישראל בעיני הגר"א הייתה
כל כך גדולה שהוא אף הדגיש כי בארץ ישראל,
אפילו הגויים מחויבים בהתנהגות על פי דרכי
ה' .על הפסוק "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"
(דברים ל"ב ,ט') כתב בספר הכללים להגר"א" :כי
בהנחל עליון לכל שר ושר אומה שלו בחר לחלקו
את עמו ,ולקח ארץ ישראל לנחלה שלו ונתנה
לישראל כמו שאמרו :כל הדר בחוץ לארץ דומה
כמי שאין לו אלו-ה ,לפי שהוא תחת השרים,
אבל ארץ ישראל אין שום ממשלה לשבעים
שרים עליה .ולפיכך אפילו גויים הדרים בארץ
ישראל צריכין לקיים כל המצוות ,כמו שכתוב
אצל הכותים  -ואת משפט אלוקי הארץ וגו',
וזהו :כי חלק ה' עמו :מה שלקח ה' לחלקו נתן
לעמו" .תלמידיו הלכו כל אחד בדרכו המיוחדת
מי בעליה לארץ ישראל ובניית היישוב היהודי
בארץ ישראל ,מי בהקמת ישיבות והעמקה
בעולמה של תורה ואחד מהם אף עסק בלימוד
מדעים כפי שביקש :הרב חיים מוולוז'ין ,נחשב
לגדול תלמידיו ,הקים את ישיבת וולוז'ין
שהייתה ישיבה מרכזית באירופה .רבי שלמה
זלמן מוולוז'ין .ר' מנחם מנדל משקלוב  -שימש
את הגר"א בשתי שנותיו האחרונות ,ועמד בראש
עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל .רבי הלל
ריבלין משקלוב  -עמד בראש עליית תלמידי
הגר"א לצפת ואחר כך לירושלים .צאצאיו היו
ממייסדי שכונות ירושלים מחוץ לחומות .רבי
ישראל משקלוב  -מחבר הספר "פאת השלחן"
בנושא מצוות התלויות בארץ .רבי מנשה מאיליה
 מחבר "אלפי מנשה" ,והיחיד מתלמידיו שעסקרבות ובמוצהר במדעים.
הגר"א נפטר בי"ט בתשרי תקנ"ח ()1797
ונטמן בוילנה שבליטא# .

כפי שמספר עליו תלמידו המובהק הרב הלל
משקלוב" :נודע למשגב ,שרבנו… עסק הרבה
גם בחקירת סגולות הטבע מחקרי ארץ ,לשם
השגת חכמת התורה ולשם קידוש השם בעיני
העמים ולשם קירוב הגאולה .עוד מצעירותו
הראה נפלאות בכל שבע החכמות והירבה
לבקש .גם ציווה לתלמידיו ללמוד כמה שאפשר
בשבע החכמות של מחקרי ארץ גם כדי להרים
את חכמת ישראל על–פי חכמת התורה בעיני
העמים ,על–פי הכתוב ‘כי היא חכמתם ובינתכם
לעיני העמים' .ובזה יהיה עליונות ישראל
הרוחנית ,ועל–פי הכתוב ‘לתתך עליון על כל
הגויים ,אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת'…
ומפה לאוזן אמר לנו הרבה פעמים :מה עושים
תופשי התורה שלנו בעד קידוש השם כמו שעשו
הקדמונים מגדולי ישראל ,שרבים מהם קידשו
שם שמים על ידי ידיעתם המרובה בחקירת
מצפוני הטבע מנפלאות הבורא יתברך שמו,
אשר גם רבים מחסידי האומות העלו על נס את
חכמת ישראל חכמי התורה ,אנשי הסנהדרין,
תנאים ואמוראים ,וכו' ובדורות המאוחרים רבנו
הרמב"ם ,ובעל התוספות יום טוב ועוד ,אשר
הרבו לקדש שם שמים בעיני הגויים על ידי
חכמתם במחקרי ארץ".
ומצוות
ַ
תפיסתו של הגר"א בעניין הגאולה
יישוב ארץ–ישראל זכו להארה חדשה והיו
לחידוש עצום באותה תקופה .לדעתו ,העלייה
לארץ ישראל היא מצווה שכל יהודי חייב
לקיימה בגופו .את הפסוק" :ויהי בשלם סוכו
ומעונתו בציון" (תהילים ע"ו ,ג') ,דרש" :מתי הוא
שלם כשהוא בסוכה וכן בציון" .לפי המסופר
בספר קול התור ,בראש השנה שנת ת"ק ()1739
החל הגאון בעיסוק גלוי בתורת הנסתר .הוא
חשף את שיטתו בעניין הגאולה על פיה בשנה
זו מתחיל בוקרו של ה"יום השישי" של העולם,
בו יש להתחיל את ההכנות לקראת השבת בה
תהיה הגאולה השלמה .חשבון זה מסתמך על
דברי הגמרא במסכת סנהדרין על פיה סך כל ימי
העולם עד לגאולה השלמה ששת אלפים שנה.
הגאון החשיב כל אלף שנים כיום אחד ,על פי
הפסוק "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי
יעבור" (תהלים צ' ,ד') ,ומכאן ששנת חמשת אלפים
וחמש מאות לבריאת העולם היא בוקרו של היום
השישי .כשם שההלכה קובעת שיש להשכים
ביום שישי ולהכין את צורכי השבת כך על פי
דברי הגאון יש להתכונן ל"שבת" של העולם
באופן מעשי החל מ"בוקרו של היום השישי".
הגאון זיהה את שורש נשמתו כניצוץ מנשמת
משיח בן יוסף שתפקידו להכין את התשתית
החומרית בבניין הארץ בדרך הטבע לפני ביאת
משיח בן דוד .כפי המסופר ב'קול התור' ,הוא
ביקש לחדש את היישוב היהודי בארץ ,להפריח
את שממותיה של ארץ ישראל ,וליצור בה זן
של אנשים חכמים ומוסריים שקרא לו "אנשי
אמנה" ,ולסלול בזאת את בואו של המשיח
שהאמין כי אמור להופיע בשנת הת"ר (.)1840
כאשר הוא הכריז "קול התור נשמע בארצנו" (על
פי שיר השירים) .מן הדברים שכתב בנו של הגר"א,
אנו למדים שבכוונתו של אביו היה לחבר בארץ
5

סיפורו של מקום "ובחג נידונים על המים"

"י

עֲֹרף ַּכ ָּמטָר לְִקחִיִּ ,תּז ַל ַּכּטַל
ִאמְָרתִי" (דברים ל"ב ,ב') .בימים
אלו שבין יום הכיפורים לסוכות,
מרבים אנו בהכנות סידורים וקניות ,ובבחירת
ארבעת המינים שיעצרו טללים ורוחות רעות
ויביאו איתם בשורות טובות ושנה גשומה.
"ובחג נידונים על המים" (מסכת ר"ה פרק ב').
בסוכות זה אנו נידונים על כמות גשמי השנה
הקרובה ,על איכותם ,על מידת הפיזור שלהם

במרווחי זמן טובים וכתפילתו של כהן גדול
ביום הכיפורים נישא תפילה לבורא עולם
ש"תהא שנה זו אם שחונה גשומה" .נתפלל
כי הגשמים יהיו גשמי ברכה ושלא נשמע
חלילה על נפגעים מתאונות או משיטפונות.
בזמן שבית המקדש היה קיים אחד
הדינים המיוחדים של חג הסוכות היה
ניסוך המים .בכל יום ויום בימות החול היו
מנסכים שמן או יין על גבי המזבח ובימי
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אלישע מלאכי
של אנשי עמותת אלע"ד (אל עיר דוד) היתה
המדרגות אשר הובילו מהמקדש אל בריכת
השילוח .על אותן המדרגות ,אשר נחשפו
בחפירה ארכיאולוגית לפני כשנתיים ,עמדו
הכוהנים ובידם צלוחית של זהב להבאת המים,
עמדו הלוויים ושוררו בשיר ועמד כל העם כולו
בשמחה עצומה .הגמרא במסכת סוכה אומרת
כי "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה
שמחה מימיו .במוצאי יום טוב הראשון של חג
ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול.
מנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של
זהב בראשיהם וארבעה סולמות לכל אחד ואחד
וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים
של מאה ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל
וספל מבלאי מכנסי כוהנים ומהמייניהן מהן
היו מפקיעין ובהן היו מדליקין .ולא היה חצר
בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה.
חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם
באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהם
דברי שירות ותשבחות והלוויים בכינורות
ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר
בלא מספר על חמש עשרה מעלות היורדות
מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד חמש עשרה
(מעלות) שבתהלים שעליהן לוויים עומדין
בכלי שיר ואומרים שירה" (בבלי ,סוכה דף נ"א
ע"א) .בהמשך הגמרא מספרת גם על הריקוד
עם האבוקות של אור בידיהן שבו התפרסם רבן
שמעון בן גמליאל" :אמרו עליו על רבן שמעון
בן גמליאל ,כשהיה שמח שמחת בית השואבה
 היה נוטל שמונה אבוקות של אּור ,וזורקאחת ונוטל אחת ,ואין נוגעות זו בזו .וכשהוא
משתחווה  -נועץ שני אגודליו בארץ ,וׁשוחה
ונושק את הרצפה ,וזוקף ,ואין כל ברייה יכולה
לעשות כן" (שם נג ע"א) .יהי רצון שנזכה לשנה
טובה ,לגשמים בעיתם ושיבנה בית המקדש
במהרה בימינו ,ונחזה שוב בכוהנים בעבודתם
ובלוויים בדוכנם ,ולחדש ימינו כקדם בקיום
שמחת בית השואבה במקום הקודש# .
בחג יתקיימו סיורים רבים בבנימין שומרון
ובקעת הירדן ע"י מיטב המדריכים של בית
ספר שדה עפרה .האירועים המרכזיים יתקיימו
בימי רביעי וחמישי בתל שילה וביום ראשון
"פסטיבל על הנחל" בעין קלט .נשמח לראותכם
חוגגים עימנו!
מוקד המידע ביס"ש עפרה02-9975516 :

הסוכות היו מנסכים על המזבח מים .תהליך
הבאת המים מהשילוח היה מלווה בשמחה
רבה בשירים ובנגינה .תיאור של המאורע
החגיגי אנו מוצאים במשנה במסכת סוכה
(פרק ד' משנה ח') המספרת על הבאת המים:
"ניסוך המים שבעה ,כיצד :צלוחית של
זהב מחזקת שלושת לוגים ,היה ממלאה מן
השילוח; הגיעו לשער המים ,תקעו והריעו
ותקעו .עלה לכבש ופנה לשמאלו ,ושני
ספלים של כסף היו שם" .ניקבת השילוח
קשורה לאחד ממפעליו של המלך חזקיהו
כנגד המצור האשורי הצפוי .ממלכת אשור
בראשותו של סנחריב כבשה את ערי יהודה
הבצורות  -חברון לכיש ועזקה והתחנה
הבאה הייתה ירושלים .לאחר שסנחריב לא
התרצה במתנות ששלח לו חזקיהו המלך
 החליט חזקיהו למרוד .הוא בונה תעלהשתפקידה לנקז את מימיו של מעיין הגיחון,
אשר בימי שלום זרמו אל 'גן המלך' והשקו
שם את המטעים והפרדסים פנימה אל תוך
העיר .תיאור נפלא יש בספר דברי הימים על
מפעל מים קדום זה" .ויקבצו עם רב ויסתמו
את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך
הארץ לאמור :למה יבואו מלכי אשור ומצאו
מים רבים?" (דברי הימים ב ל"ב ,ב' ד') .בריכת
השילוח הנוכחית אשר רואים כיום ביציאה
מניקבת חזקיהו איננה הבריכה שנבנתה
ע"י חזקיהו במאה השמינית לפני הספירה
אלא בריכה מהתקופה הביזנטית .אם כן היכן
בריכת חזקיהו? החוקרים משערים שעלינו
לחפש אותה כנראה ב'גיא' (הטרופיאון).
בעבר זרם שם נחל אשר ברבות השנים נסתם
והפך למישור וכנראה שם הייתה ממוקמת
הבריכה.
בימי בית שני בנו בריכה מפוארת בצורת
מרובע אשר נחשפה לפני מספר שנים במדרון
הדרומי של עיר דוד .אחת התגליות המרגשות
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זמן שמחתנו
"ששיבר את הלוחות" .ויש לשאול כי בזה
מסיימת התורה לציין את מעלת משה רבינו
ששיבר לוחות? והסביר ,שהרי הגמרא לומדת
משבירת הלוחות" :דאמר ריש לקיש' :אשר
שברת'  -אמר לו הקב"ה למשה :יישר כוחך
ששיברת" (בבא בתרא דף י"ד ע"ב) ,ולמדים
מכאן ,שלפעמים גם ביטולה של תורה
זהו קיומה ,ועל–כן מבטלים תלמוד תורה
להכנסת כלה וכד' ,ויפה כוחו של משה,
שאפילו אותם הדברים שלמראית עינינו הם
נראים כשבירה ,ולא כבנין ,אולם אצל משה -

המשך מעמ' השער

הכל תורה .אפילו שבירת הלוחות בשעתו הם
"ביטולה של תורה זוהי קיומה" ,הם גם לימוד
של תורה ואין במעשיו של משה דבר לבטלה
ודבר שאינו תורה .הכל תורה .ונאים הדברים
למי שאמרם שכל פועלו ומעשיו נבעו מהגיון
אחד של תורה ,ללא כל פניות ושיקולים
אחרים וזו הדרך אשר הניח לנו ,לאמור ,לכו
אחריו  -תורה מעל הכל .חג כשר ושמח לנו
ולכל בית ישראל# .
לעילוי נשמת אבי מורי הגאון רבי אברהם
אלקנה כהנא שפירא זצ"ל ליום הסתלקותו.

מודעה
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
גידולי שביעית
בשנה השמינית
פירות העץ
בפירות העץ קיים שלב מכריע בתהליך
הגידול הנקרא "עונת המעשרות" (שלב זה

באופן טבעי לדעת עד מתי צריך לנהוג
קדושת שביעית בסוגי הפירות השונים.
כמו כן אף מי שמגדל עצי פרי בחצרו או
בשדהו ,קשה לו לדעת אימתי הגיע השלב
של "עונת המעשרות" בפירותיו ,ובודאי
שאינו יכול לדעת מהו המצב בשאר סוגי
הפירות הגדלים בארצנו הקדושה ושאינם
גדלים בשטחו .לשם כך נועדו לוחות
המציינים בכל סוג פרי אימתי הוא נחשב
מגידולי השמינית (לוחות אלו קיימים גם

נקרא גם "הבאת שליש"– להגדרתו המדויקת

מבחינה מציאותית עי' שבת הארץ פ"ה ה"ג).
לשלב זה יש השלכות בנוגע כמעט
לכל המצוות התלויות בארץ ,ואף בנוגע
לחלות קדושת פירות שביעית לדעת
הרבה פוסקים .לפיכך חלק גדול מסוגי
הפירות שייקטפו בשנת ה'תשס"ט יהיו
קדושים בקדושת שביעית ,כיוון שלשלב
הקטיף (הנקרא בהלכה" :לקיטה") אין
משמעות בפירות העצים (למעט אתרוג
שמתחשבים בו גם לפי זמן לקיטתו).
משום כך ,למרות שמלאחר ראש–השנה
אין שום מגבלה על עבודות הקרקע
בשמינית  -עדיין הפירות הגדלים במטעים
והגינות נחשבים כהפקר בשנה השמינית
עד זמן רביעה שניה ,שהוא בין כ"ג
במרחשון לר"ח כסלו .לאחר זמן זה מותר
לנעול את הגינה או המטע ,ולקיים את
מצוות ההפקר בהוצאת הפירות החוצה.
כיום רוב הציבור בארץ אינו נגיש לכל
הגידולים החקלאיים ,עובדה המונעת ממנו

בספר קטיף שביעית עמ' .)398-395

ארבעת המינים בשמינית
אתרוגים הנקטפים לחג הסוכות ,הן
אלו שנלקטו בתשס"ח והן אלו שנלקטו
בתשס"ט  -יש בהם קדושת שביעית ,ויש
לצרוך אותם רק מאדם המגדל ומשווק
אותם בשליחות אוצר בית דין ,או עפ"י
היתר מכירה .לעומת זאת בלולב ובערבה
אין קדושת שביעית נוהגת ומעיקר הדין
אף לא בהדסים הגדלים לצורך מצווה.
ובכל זאת גם אותם אין לקנות מאדם
המוכר אתרוגים בדרכים אסורות ,כיוון
שדינו כחשוד על השביעית ,שאסור
לקנות ממנו כל תוצרת חקלאית# .
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מבט להתיישבות
דולב חוגגת חצי יובל

ב

סוכות ימלאו  25להקמת דולב ,יישוב
קהילתי ,דתי–לאומי במערב בנימין,
בקרבת מודיעין ,ממוקם בגובה של
כ– 620מטר מעל פני הים וצופה לשפלה ולהרי
ירושלים .שמו של היישוב כשם הנחל הסמוך -
נחל דולב (ואדי דילב) ,בו ניתן למצוא את עץ
הדולב באוכלוסיית הדולבים הטבעית היחידה
ביהודה ושומרון ,והדרומית ביותר בעולם.
ממרומי היישוב נשקף נוף מדהים החולש על כל
מרכז הארץ ורצועת החוף המרכזית של ישראל
ולמרגלותיו משתרעים דונמים רבים מרהיבי עין
של כרמי ענבים ליין של תושב המקום .היישוב
הוקם בשנת תשמ"ד ( )1983ע"י היאחזות
נח"ל שהייתה במקום .חמש משפחות וילדיהן
עלו למקום בסוכות של אותה שנה ,ואחריהן
הצטרפו עוד  12משפחות שהיוו את הגרעין
המייסד של היישוב .מאז ועד היום מכונה
קבוצת המקימים בשם 'כח  '17ועד היום רוחם
מהווה דגם מופת לממשיכים .כיום היישוב דולב
מונה כ– 220משפחות .בשנים האחרונות אנו
זוכים שרבים מבנינו נישאים ומתגוררים ביישוב,
ותענוג הוא לראות את בני הדור השלישי גדלים
כאן בשמחה .גרעין המשפחות רצה לשלב
התיישבות ,איכות חיים ,קהילתיות ומעורבות
לאומית וחברתית .ציבור החברים מורכב ברובו
מבוגרי ישיבות תיכוניות וישיבות הסדר ,בעלי
מקצועות חופשיים מקצועות טכניים ואנשי
חינוך .חברי היישוב עובדים באזור ירושלים ,גוש
דן ויישובי האזור.
אופיו הציבורי של היישוב הוא דתי-תורני.
ההלכה היהודית היא הבסיס לקיומם של חיי
הפרט והכלל ביישוב .רב היישוב ,הרב יחזקאל
קופלד שליט"א ,מלווה את התושבים בפסיקה
בכל תחומי החיים הציבוריים ודגש מיוחד מושם
על מערכת תלמודי תורה לילדים ולשיעורים
תורניים למבוגרים .אנשי דולב רואים לנכון
לדאוג לא רק לבניית הבית והקהילה הפרטית
שלהם ,אלא להיות שותפים ציבורית ואישית
בצרכים חברתיים וחינוכיים של עם ישראל.
מתוך ראיה זו הוקמה ביישוב אולפנה מקצועית
לבנות ,בה שותפים התושבים אם בעבודה
ואם בליווי חינוכי של הבנות .כמו כן לאורך
כל התקופה של המאבק על גוש קטיף ועד

היום מלווים חברי היישוב את קהילת המושב
גדיד ומדי פעם נערכות פעילויות משותפות.
בדולב יש מגוון רחב של שיעורי תורה קבועים,
כולל יום שישי ובית מדרש עם ספריה תורנית
עשירה .קיימת מערכת מפוארת של מוסדות
חינוך יישוביים (מעון לתפארת וגנים לגיל הרך)
וגושיים (לגילאי ביה"ס) .ביישוב ניתנים שירותים
רבים כגון :מרפאות של קופ"ח לאומית ומכבי
ומרפאת שיניים ,מקוואות ,בני עקיבא ,ספריה,
אולם ספורט ,מרכז הפעלה  -משחקיה ,חדר
כושר ובריכת שחיה ועוד .במורדות היישוב,
ממוקמות שכונות חדשות וצעירות' :כרמי
דולב'  -שכונת בתי אמנה ושכונת קראוונים
בשם 'גופנא' שחלק ניכר מתושביה הם בנים
ממשיכים שמגדלים כבר נכדים בשכונה.
גאוותו של היישוב היא על המרקם הקהילתי
המלוכד ועל העשייה החברתית והתרבותית
האינטנסיבית בניצוחה של רכזת הקהילה.
ההווי החברתי ביישוב כולל חוגים למבוגרים
וילדים ,הרצאות ,מופעים ,טיולים משותפים
ואירועים רבים נוספים .ביישוב מתנהלת
מערכת ענפה של עזרה הדדית בשעות שמחה
וצער .התושבים מתנדבים בוועדות שונות
ובהקמת פרויקטים יישוביים.
לכבוד חגיגות ה– 25התקיימה תחרות
צילומים יישובית בה התמודדו כמאתיים
תמונות שצולמו על ידי חברי היישוב מבוגרים
ונוער .ניתן לרכוש במחיר סמלי במשרדי היישוב
(טל'  )02-9973089לוח שנה עברי מרהיב
לשנת תשס"ט ובו צילומים יפיפיים נבחרים מן
התערוכה .לאחרונה הוכשרו מסלולי טיול סביב
לדולב בוואדי דולב ובוואדי מז'ור ,והתקיימו
טיולים מרובי משתתפים בחול המועד סוכות
ופסח וביום העצמאות האחרון .בכל עת ניתן
למצוא בנחלים מטיילים רבים שנהנים מארץ
חמדה .ניתן לטייל באזור ככל עת ,בתיאום
עם רבש"ץ היישוב .כמו כן עלה לאוויר אתר
האינטרנט של דולב.www.dolev.org :
בדולב שמחים על הבנייה וההתפתחות בכל
התחומים ומאחלים עוד הרבה שנים של עשייה
ברוכה של הפרט והכלל בקהילה# .
לאפשרויות קליטה ומגורים במקום -
 02-9975616אביבה.
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ימים של שמחה מתקרבים ,תיכף ונשמע את קול הפטישים ואיש
על סוכתו יעמול .או אז ,תהיינה ידי פעילי עזרי עמוסות למכביר.
דווקא בתקופות הללו ,של החגים ,בהן ההוצאות מרובות ,הקניות
מכפילות את עצמן והמשכורת שמספיקה תמיד ברווח נגמרת
בתחילתו של החודש -צועק המחסור שבעתיים.
בימים אלו נוכל לתרום להם תרומה השווה יותר מכל הון שבעולם-
תרומה של אחדות ,של אהבה ,של מסירות הדדית .תרומה של
שמחת החג...
כל התורם כמנין נח“ת )458
שקל( למען המשפחות
הכואבות ,ילדי תשב“ר
יתפללו עבורו במערת
המכפלה -וכן המקובל הרב
יעקב עדס שליט“א יתפלל
עבור התורמים -מול קודש
הקודשים בערב הושענא רבה
לפתקא טובה.

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:
באדיבות ישיבת
מרכז הרב
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

ושבו בנים לגבולם
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8368

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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:על יום הכיפורים נאמר
,""וזרקתי עליכם מים טהורים
 ואילו עם סיום,ואנו מתאמצים לקלוט טיפי טהרה
 כשזוכים לטעום את הטעם,עיצומו של יום הכיפורים
המשומר של תשובה מאהבה מתקיים בנו
'לפני ה' תטהרו' גואים ועולים מעיינות הטהרה
 ומרגישים אז את גודל הישע...זורמים הם בעוז
...של יום הכיפורים
מתוך כתביו של הרב משה צבי נריה זצ"ל
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