סיפורו של מקום משכן במדבר יהודה?

"ו

מֵאֹהֶל מֹועֵד לֵאמֹר"  -מאוהל מועד -
מתוך אוהל מועד .וכך מסביר גם הרמב"ן
את הצורך ב"לקרוא" אל משה ,ורק אחר
כך לדבר עמו" :ולא כן בשאר המקומות
בעבור שלא היה משה יכול לבא אל אהל
מועד להיותו נגש אל המקום אשר שם
האלקים רק בקריאה שיקרא אותו...
וכיון שידע שהשם יושב הכרובים שם
נתירא לבא באהל כלל עד שיקרא אליו".
אנו קוראים בפרשתנו על דברי ה'
הראשונים מתוך המשכן  -שתאריך
הקמתו  -השבוע בראש חודש בניסן,
ועל מלאכת הכהנים באוהל מועד ,וחסר
לנו רק דבר אחד קטן כדי להיות בתוך
הסיפור  -המשכן עצמו ...נצא הפעם אל
צפון מדבר יהודה ,שם בסמוך לקיבוץ
אלמוג מצוי דגם של המשכן בגודל טבעי.
האיש שהגה את הרעיון הוא רנדי סמית',
ד"ר לדתות משוות ,אמריקאי חובב תנ"ך
החי בישראל כבר שנים רבות .מבנה
המשכן עצמו דומה למשכן המקורי על
מידותיו ,חומריו וכיסויו ,ובחצרו ובתוכו
משוחזרים כלי החצר והמשכן  -מזבח
העולה (גובהו  10אמות כר' יהודה),
הכיור ,השולחן ,המנורה ומזבח הקטורת.
בין הקודש וקודש הקודשים מבדילה
הפרוכת ,ולשם יכול להיכנס רק הכהן
הגדול אחת בשנה ביום הכיפורים .כדי
לראות את הארון יש לצאת ולהקיף את
המשכן ומבעד לחלון המערבי לצפות

ּי ְִקָרא אֶלמֹׁשֶה וַי ְַדּבֵר ה' ֵאלָיו
מאֹהֶל מֹועֵד לֵאמֹר " ...ויקרא ,א' ,א'
ֵ
פרשת השבוע מתחילה
בפסוק המהווה גם מעין סגירת מעגל,
מעגל שהתחיל לפני מספר שבועות
בפרשת תרומה ,שבה ה' אומר למשה -
" ַּדּבֵר אֶל ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ,וְי ְִקחּו-לִי ּתְרּומָה...וְעָׂשּו
ׁשכַנ ְּתִי ּבְתֹוכָם" (שמות כ"ה ,ב-ח).
לִי מְִקּדָׁש ו ְ ָ
לאחר גיוס התרומות למשכן הקב"ה
מצווה את משה ,בסוף ספר שמות ,גם
על תאריך הקמת המשכן" :וַי ְַדּבֵר ה' אֶל
מֹׁשֶה ּלֵאמֹר ּבְיֹום הַחֶֹדׁש הִָראׁשֹוןְּ ,ב ֶאחָד ַלחֶֹדׁש,
ּתִָקים אֶת-מִׁשְ ּכַן אֹהֶל מֹועֵד" (שם מ' ,א'-ב').
ואכן משה ממלא את ציוויו של הקב"ה:
ּׁשנ ָה הַּׁשֵ נ ִית ְּב ֶאחָד
"וַיְהִי ַּבחֶֹדׁש הִָראׁשֹוןַּ ,ב ָ
ַלחֶֹדׁש הּוַקם הַּמִׁשְ ּכָןַּ ...כאֲׁשֶר ִצּו ָה ה' אֶת מֹׁשֶה"
(שם ,י"ז).
החודש הראשון הוא חודש ניסן
שבו נגאלו בני ישראל ממצרים  -כפי
שאומר הקב"ה למשה ואהרון ערב
צאתם ממצרים" :הַחֶֹדׁש הַּז ֶה ָלכֶם ֹראׁש
ּׁשנ ָה"
ֳחדָׁשִ ים ִראׁשֹון הּוא ָלכֶם ְלחְָדׁשֵ י הַ ָ
(שמות י"ב ,ב') ,מכאן שהשבוע חגגנו
"יום הולדת" למשכן ,שהוקם כאמור
בא' בניסן .לאחר הקמת המשכן הקב"ה
משרה בו את שכינתו" :ו ְֹלא יָכֹל מֹׁשֶ ה לָבֹוא
ׁשכַן ָעלָיו הֶ ָענ ָן ּוכְבֹוד ה'
אֶל-אֹהֶל מֹועֵד ּכִיָ -
ָמלֵא אֶת הַּמִׁשְ ּכָן" (מ' ,ל"ה) ,אך המעגל
של "ושכנתי בתוכם" נסגר רק בתחילת
פרשתנו " -וַּי ְִקָרא אֶל-מֹׁשֶ ה וַי ְַדּבֵר ה' ֵאלָיו

¯§§§¬·¡¸°

®·¢££µ¬¢¸§§®¢¬ª
¬ ¶£

®¢¡£¸¶¬£ª«§´£¶£

p£¸§§®ª¢¬£¶¸«§¶¢£°§§¯·§¬ª©ª
sy|rr¢°·jtpvpr{k¦¯·¸¯§®i¥n§·§¬¥«£§¢d¤°
®¢·¡¥¢°µ¢¸®£©·ª¢®§²¸¥®¢ª£¢££µ¬¢¸©£®¥ª¯µ¦«§§µ

>;9.3//5<G

www.migron.netnrwtowxxxywupª¦|¸£¬£¶¸£«§¦¶²ª
10

בית ספר שדה כפר עציון
אחינועם כהן

נחל אוג

ומתרוממים ויוצרים מצוק מרשים וצר.
תוכלו לשער מה קורה בין קירות אלה
כאשר יורד גשם בהר והקניון הופך
מנחל תמים למערבולת מים אדירה.
לאחר הליכה של כמה מאות מטרים
נפגוש בסדרה של  3מפלים אותם נרד
בעזרת יתדות .לאחר הליכה קצרה
נוספת בין קירות תלכיד הנחלים נבחין
בעמודי חשמל המסמנים לנו את הפרידה
מהנחל .נעלה צפונה בשביל עפר ולאחר
הליכה קצרה נגיע חזרה אל רכבנו# .

בכפורת ,בכרובים ובארון הברית.
איך מגיעים? נוסעים מירושלים
בכביש מס'  1מזרחה אל צומת אלמוג
ובתחנת הדלק פונים דרומה בכביש
הגישה לקיבוץ .מעט אחר כך נבחין בדגם
המשכן לימיננו.
לאחר הביקור במשכן המשוחזר
נמשיך את "מסענו" בנחל אוג ,המסתתר
בקרבת מקום :ניסע מעט דרומה ולפני
הפנייה אל תוך הקיבוץ נחנה את רכבנו
ברחבת עפר ,שם מתחיל המסלול .מוצאו
של נחל אוג במדרונות המזרחיים של הר
הזיתים וסופו במאגר האוסף את מי
השיטפונות על חוף ים המלח .אנחנו נטייל
בקטע התחתון של הנחל  -מהחנייה נצא
בשביל הכחול לכיוון מערב ,בו נמשיך
ונרד אל עבר אפיקו של הנחל .במפגש
השביל והנחל נפנה מזרחה בשביל
הירוק לתוככי הקניון התחתון של האוג.
לאט אך בטוח מתחתר לו הנחל בשכבות
הסלע הקשות ,מעט הליכה וכבר נמצאים
בתוך ערוץ קניוני שקירותיו הולכים

טיולים קרובים
בבית ספר שדה כפר עציון
יום שישי ,ב' בניסן27.3.09 ,
נדידת האביב בכפר אדומים
וואדי קלט  -טיול איכות ברכבים פרטיים
לחובבי צפרות בהדרכת ערן בנקר
מסע בין חקלאות עתיקה
לחקלאות מודרנית  -טיול אוטובוס
בשיתוף 'ארץ נהדרת' (יציאה מת"א)
אמות מים ומרבדי פריחה בוואדי
קלט  -טיול אוטובוס בשיתוף עם 'ארץ
נהדרת' (יציאה מת"א)
יום שלישי ,ו' בניסן31.3.09 ,
קהילות נסתרות בלב המדבר
בהדרכת יגאל גרנות /בצלאל כהן
לפרטים והרשמה :בית ספר שדה כפר
עציון 02-9935133
או באתר www.k–etzion.co.il

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
02-9973875
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אין הטבע מתגלה
למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו,
מפני שבר האומה והרחקתה
מהחיים הטבעיים הבריאים...
התחיה הלאומית ,הניכרת בבנין הארץ,
כשהיא נלקחת עם מקורה חי ,תוכל כבר
להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני
של הדר הטבע...
אורות עמ' עח
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גליון  | 140ניסן תשס"ט |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:20
ת"א 18:35
חיפה 18:27
חברון 18:34
שכם 18:25
ב"ש 18:34

צאתו:
19:32
19:34
19:34
19:33
19:32
19:33

שֶֹּלא ִח ַּסר בְּעֹולָמֹו כְּלּום ּובָָרא בֹו בְִּרּיֹות טֹובֹות וְאִילָנֹות טֹובִים לֵהָנֹות ָּבהֶן ּב ְנ ֵי ָאדָם

על פרשת השבוע ויקרא
הרב חנן פורת  -חבר הנהלת יש"ע המתחדשת

מה החיפזון?

מ

ימרא שגורה בפי העם" :החיפזון
מן השטן!" לא רק פתגם עממי הוא
זה ,אלא השקפת עולם ,המלמדת
שאין להיחפז ולעשות דברים בבהילות,
שכן דברים יסודיים נבנים שלב אחר שלב,
מתוך נשימה עמוקה ופתיחות לתהליכים
המחייבים זמן ממושך .כך אף הגאולה
העתידה ,הולכת ובאה "קמעא קמעא,
כאיילת השחר שהפציע אורה" (ירושלמי,
ברכות א' ,א').

אך הנה דווקא בגאולה הראשונה בעת
יציאת מצרים ,מהווה החיפזון מרכיב
יסודי ,והוא בא לידי ביטוי בשתי מצוות
החג :קרבן פסח ומצה .על פסח נאמר:
"ו ַ ֲאכַ ְלּתֶם אֹתֹו ְּב ִחּפָזֹון ֶּ -פסַח הּוא לה'"
(שמות י"ב ,י"א) ,ובטעמה של מצה מצינו:

עם
פב–28
שנים!

"וַּיֹאפּו אֶת הַ ָּבצֵק אֲׁשֶ ר הֹוצִיאּו ִמ ִּמצְַרי ִם
ֻעגֹת מַּצֹות ּכִי ֹלא ָחמֵץ ּכִי גְֹרׁשּו ִמ ִּמצְַרי ִם,
מּהַ" (י"ב ,ל"ט).
ו ְֹלא יָכְלּו ְלהִ ְת ַמהְ ֵ
למה צריך נעליים וחגור? במבט ראשון
נראה שהחיפזון בפסח ובמצה נובע מכורח
השעה ,כפי שנאמר בפירוש בטעם אפיית
המצות" :כי גורשו ממצרים ולא יכלו
להתמהמה" .אך במבט שני מתברר שלא
בדיעבד נקבע חיפזון זה ,אלא לכתחילה,
ובמחשבה תחילה .הבה נשים לב להדגשת
הכתוב" :וְכָכָה ּתֹאכְלּו אֹתֹוָ :מ ְתנ ֵיכֶם ֲחג ִֻרים,
נ ַ ֲעלֵיכֶם ּבְַרג ְלֵיכֶם ּו ַמ ֶּק ְלכֶם ְּבי ְֶדכֶם ו ַ ֲאכַ ְלּתֶם
אֹתֹו ְּב ִחּפָזֹוןֶּ ,פסַח הּוא לַה'" (י"ב ,י"א) .אך אם
סבורים אנו לפי תומנו שהאכילה בחיפזון
עם 'נעליים וחגור' נובעת מהצורך להיות
המשך בעמ' 5

בערב פסח הקרוב
תחול המצווה הנדירה

ברכת החמה
לראשונה יוצא לאור קונטרס
עם  3נוסחי הברכה ,בתוספת מאמרו
של הרב "הנזיר" על המאורע הנדיר

מועצות דתיות ,בתי–כנסת ומוסדות

להזמנות 02-9973875

חדשות ישע
מערך הסברה
לתקשורת הזרה
מועצת יש"ע מרחיבה את מאמצי ההסברה
גם לציבור דוברי האנגלית ,ולתקשורת הזרה
מכל רחבי העולם .במסגרת זו התקיימו
בשבועות האחרונים מספר סיורים לכתבים
זרים ברחבי יהודה ושומרון ,וכן התקיים
בשבוע שעבר ערב הסברה במועצת יש"ע
לעיתונאים מכלי תקשורת מהעולם  -מצרפת
ועד לנורווגיה ויפן.
חבלי יהודה ושומרון והישראלים המתגוררים
בהם מהווים מוקד התעניינות ומשיכה
לעיתונאים ולאנשי תקשורת מכל רחבי העולם.
על מנת להתמודד עם הפניות הרבות לסיורים
ולמידע הוקם צוות במועצת יש"ע הממונה על
קשרי חוץ עם התקשורת הזרה  -שאותו מרכזת
עליזה הרבסט ,אשת יחסי ציבור ותיקה ,הנמצאת
על קו ניו–יורק  -עפרה .במסגרת זו התקיימו
בשבועות האחרונים סיורים למספר קבוצות
של עיתונאים זרים מכלי התקשורת המובילים
ברחבי העולם  -מדרום אמריקה ,ארצות
הברית ,יפן ,אירופה ,ועוד .העיתונאים סיירו
בדרום הר חברון ובגוש עציון ,שתו יין ביקבי
הר ברכה ופסגות ,ביקרו בתל–שילה ונפגשו
עם תושבים מברוכין ,מרחלים ,איתמר ,עלי,
חברון ומיישובים נוספים .בעקבות הסיורים גם
פורסמו כתבות פרופיל על ההתיישבות ביהודה
ושומרון (אותן ניתן למצוא גם באתר מועצת
יש"ע באנגלית )www.yesha-israel.com
אחד הנושאים שחזרו ועלו במהלך
הסיורים והשיחות עם העיתונאים הוא
"האיום הדמוגרפי" שבו נוהגים לנופף
בשמאל כטיעון לעקירת יישובים ,ובמועצת
יש"ע הוחלט להציג בפני התקשורת הזרה

את הנושא מזווית אחרת  -ולפרוס בפניהם
את נתוני האמת של הנושא הדמוגרפי.
לשם כך נערך בשבוע שעבר ערב הסברה
במשרדי מועצת יש"ע שבו השתתף אחד
מהחוקרים המובילים בתחום ,חבר מליאת
יש"ע המתחדשת ,יורם אטינגר ,מומחה
לענייני המזה"ת וארה"ב וחבר ב"צוות
האמריקני–ישראלי למחקרים דמוגרפים"
שכיהן בעבר כקונסול ישראל בטקסס
וציר  -בדרגת שגריר  -לענייני הקונגרס
בשגרירות ישראל בוושינגטון .אטינגר
הפתיע את הכתבים הזרים עם נתוני אמת
המצביעים על כך שהמאזן הדמוגרפי
פועל דווקא לטובת ישראל ,ושמחקרים
רבים עיוותו את הנתונים וקיבלו את נתוני
הפלשתינים ,שנופחו מעבר לכל פרופורציה,
כמובנים מאליהם  -כדי ליצור כביכול איום
דמוגרפי על מקבלי ההחלטות ועל הציבור
בישראל .לאחר מכן קיבלו נציגי התקשורת
הזרה סקירה מיו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין,
על המציאות הפוליטית בישראל ,על חיי
היום יום ביהודה ושומרון ,ועל האתגרים
העומדים בפניה של ההתיישבות .בעקבות
הצלחת הערב  -שוקדים במערך הדוברות
וההסברה על ימי עיון נוספים לתקשורת
הזרה במגוון נושאים הקשורים למפעל
ההתיישבות# .
דוברי אנגלית המעוניינים להצטרף למערך
ההסברה של מועצת יש"ע באנגלית,
ניתן לפנות לעליזה הרבסט במייל:
aliza.herbst@gmail.com

תערוכה חדשה
במוזיאון גוש קטיף
בירושלים
בתערוכת האביב החדשה "טלטלת
נדודים" ,יוצגו היבטים והיגדים שונים
אודות הדרך שבין גלות לגאולה ,הייסורים
שבה והגילויים שבה.
בתערוכה שנפתחה השבוע מוצגות
עבודות של מגורשי הגוש ואומנים נוספים
שהגירוש עורר טלטלה בליבם ודחף אותם
ליצור .בין האומנים :מיה קוך ,בת היישוב
נצר חזני ,שציירה תמונות מהאלבום
המשפחתי כחלק מעבודת הגמר שלה
בבצלאל ,אהרון שבו ,פסל וצייר שעיצב
בול מיוחד לציון ההתיישבות בחבל
עזה ,ומרים צחי ,הצלמת המיתולוגית
של המאבק ,שהנציחה בתמונות מראות
שקשה לשכוח .בתערוכה ניתן לראות
כיצד אמנים מתמודדים ,באיור ,בציור,
בצילום ובפיסול ,עם המושג "דרך",
מאז יציאת מצרים ועד לעקירת יהודי
גוש קטיף וצפון השומרון .מוזיאון גוש

קטיף בירושלים מאגד תחתיו את סיפור
ההתיישבות היהודית ברצועת עזה ,מאז
תקופת החשמונאים ,ועד לעקירתם של
יישובי גוש קטיף ,בשנת ( 2005תשס"ה),
יחד עם עקירת ארבע ישובי צפון השומרון.
במוזיאון מגוון ספרים וסרטים העוסקים
בפרק המפואר של ההתיישבות בגוש קטיף
במשך  35שנה ,ואלבומי זיכרון ומאבק
שראו אור לפני ואחרי העקירה ,ומוצגת
בו המנורה מבית הכנסת בישוב נצרים,
אשר נישאה על ידי התושבים אל הכותל
המערבי בירושלים ,והפכה לסמל# .
המוזיאון ממוקם ברחוב שערי צדק  5בירושלים
שעות הפתיחה :ימים א'-ה' 10:00 :עד 17:00
 09:00עד 13:00
יום ו':
שעות פתיחה בימי חג הפסח 09:00 :עד 20:00
לפרטים ותיאום ביקורי קבוצות 02-6255456
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יריד יש"ע לקראת הפסח
ביריד יימכרו מגוון מוצרים כשרים לפסח,
ובהם עוגות ועוגיות ,יינות ,שמן זית ,דבש.
כמו כן יהיה ניתן לרכוש במקום גם מתנות,
תכשיטים ויודאיקה .כדאי להזמין מראש
ולקבל את המוצרים ביריד .בואו לתמוך
ביש"ע גם לקראת חג הפסח# .
לפרטים והזמנות,02-9971280 :
052-2330081 ,02-9972721

יריד יש"ע לקראת הפסח יתקיים
בירושלים ביום רביעי ,ז' ניסן התשס"ח
בין השעות  13:00ל– 18:00אחה"צ,
במרכז הישראלי OU -ברח' קרן היסוד
( 22פינת מנדלה).
ניתן להזמין מצות שמורה עבודת יד מעיר
האבות חברון :חבילה של  3מצות ₪40 -
או חבילה של קילו מצות .₪120 -

/74D,B4
.4E=774,09C,=/
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-4A907+CD4@C+7D80.B/
<C+0C3/984=BD09E0;44EC.
870=,/B4E=/=BCB/
7D849C6/029A0,80B9/9
E4D+C,>0;,/.0/4E6799
/400284B4;=9/E0;440B?0//1
/+;/0E064+7DE4E49+
=-0C,0200CE/<068670-19
C2,9E+E0027869A=70;E0
.4E=/0/00//C,=/7D849=3/

¦¥¥

¡§¦
¦¦_§¦]¥
¦_§¦¥¥¦_§¥

3

  fhcoominmk ®©¬w

E0C2,09:44E040;2,702,0@C+,84C69;,B4/E0;44
<D+C980+4E,E094=30,B4,84C04
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יש"עמדה

שלא הצליחו לפעול בכלים הסברתיים
ופרלמנטאריים ,להקים מחלקות
משפטיות ,על מנת לאלץ את מדינת
ישראל באמצעות עתירות משפטיות
לעקור תושבים מבתיהם ,ולעצור את
בנייתם של פרוייקטים ביישובי יש"ע.
הצלחה זוטא כזו היתה בעמונה כאשר
בעקבות עתירת "שלום עכשיו" בג"ץ
הורה למדינה להרוס תשעה בתי קבע
ביישוב ,ואילץ את כוחות הביטחון
והמתיישבים ,הפועלים זה לצד זה
במסירות נפש ,לעמוד לרגע משני צדי
המתרס .גם במקרה היישוב מיגרון
הגישו פעילי השמאל הקיצוני עתירה
נגד היישוב ,ולאחר שבג"ץ דחה את
העתירה ,פעלו שם בכל דרך וחקרו

חוק ומשפט
השבוע עמדה ההתיישבות בפני
שתי עתירות בבית המשפט
העליון שהגישו ארגוני שמאל
קיצוני ,בעפרה וברחלים ,בניסיון
להביא לעקירת יהודים מבתיהם
בנימוקים משפטיים .הכלים
המשפטיים שבהם נוקטים אויביה
של ההתיישבות הינם עוד אפיק
פעולה בניסיון להצר את צעדיה
של ההתיישבות החלוצית ביהודה
ושומרון .לא צדק ,לא חוק לא
משפט ,ובוודאי לא זכויות אדם
עומדים למול עיניהם של גורמי
שמאל קיצוני אלו  -אלא רצון
לעקור יישובים בכל רחבי יהודה
ושומרון.

עד אשר מצאו את מי שטוענים שהם
היורשים של בעלי הקרקע על מנת
לשוב ולהגיש את העתירה בשנית,
עתירה שעודנה מרחפת מעל היישוב.
מאז השיטה הזו הפכה כמעט
לנורמה ,כאשר לצערנו בתי המשפט
נותנים לה יד ומסייעים לה כדי
להצר את צעדיה של ההתיישבות,
זאת כאשר אין כל החלטת ממשלה
או מדיניות כזו .אדרבה ,בבחירות
האחרונות ראינו שהעם דווקא
מצדד בדרך ההתיישבות ומעדיף
אותה על פני דרך הנסיגות.
אנו שמחים כי השבוע משרד
הביטחון נהג באחריות בסוגיית בתי
הקבע בעפרה ,וסירב לפנות את
המשפחות המתגוררות בהם ,זאת חרף
ביקורת קשה שהוטחה על–ידי נשיאת
בית המשפט העליון דורית בייניש
כנגד תשובת משרד הביטחון .משרד
הביטחון השבוע בחר שלא להיגרר
לפרובוקציות המשפטיות של תנועות
השמאל הקיצוני אלא לרדת לעומקה
של סוגיה ,ולבחון בצורה אמיתית את
הנושא על השלכותיו השונות.
אנו סבורים כי בהידברות
ובבדיקה עניינית של נושאים
שונים בהתיישבות בכלל ,ובשאלות
משפטיות וחוקתיות בפרט ,ניתן
להגיע לפתרונות אמיתיים במרבית
הסוגיות .אין צורך בעימות ,ולא
בכותרות מרעישות .אין שום תועלת
בפרובוקציות שבמקום להביא
לפתרון הדברים ולחיזוק מעמדו
של בית המשפט העליון כשופט
משפט צדק וחוקר האמת ,פועלות
פעולה הפוכה ,להעמקת השסעים
והקרעים בחברה הישראלית# .

מפעל ההתיישבות ביש"ע הוא
מהמפעלים החלוציים ביותר ,הציוניים
והמוסריים ביותר .להבדיל ממקומות
אחרים ברחבי הארץ ,על מנת להקים
את ההתיישבות ביהודה ושומרון לא
פונה ולו ערבי אחד ממקום מושבו.
יש המתיימרים להשחיר את פניה
של ההתיישבות ולהציגה  -מתוך
עמדה פוליטית– כבלתי חוקית בלתי
מוסרית ובלתי לגיטימית .בדרך
זו מנסים הם להחליש את הזיקה
הטבעית שיש בין עם ישראל לבין
חבלי יהודה ושומרון ,חבלי ארץ
התנ"ך ,ערש הקמתו והתפתחותו
של העם היהודי ,שבשביליהם
התהלכו אבות האומה וגיבוריה בכל
הדורות.
לצערנו הרוח הנושבת מכיוון שופטי
בית המשפט העליון מהווה רוח גבית
לאויביה של ההתיישבות .מציאות זו
הביאה את ארגוני השמאל הקיצוני,
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מה החיפזון?
אסור עוד להתמהמה ,וכדרך שהקב"ה פוסח
ומדלג על כל המכשולים ברגע האמת כדי
לגאול את ישראל ללא שיהוי ,כך נדרשים
ישראל לנהוג בחיפזון  -מידה כנגד מידה
 לבל תוחמץ חלילה השעה .אזהרה חריפהכנגד החמצת השעה ,והמחיר הנורא העלול
לבוא בעטיה של ההחמצה ,מצויים במגילת
שיר השירים שנהגו ישראל לקראה בחג
הפסח .הדוד  -ריבון העולמים  -דופק על
פתחה של הרעיה  -כנסת ישראל  -ומתחנן:
ּמתִי" (שיר
" ִּפ ְתחִי לִי ֲאחֹתִי ַר ְעיָתִי יֹונ ָתִי ַת ָ
השירים ה' ,ב') ,אך היא מתעצלת ומתמהמהת
ׁש ְטּתִי אֶת ֻּכ ָּתנ ְּתִי,
ופיה מלא תירוציםָּ " :פ ַ
אֵיכָכָה ֶא ְלּבָׁשֶ ּנ ָה? ָר ַח ְצּתִי אֶת ַרג ְלַי ,אֵיכָכָה
ֲא ַטּנְפֵם?" ,וכשמתעשתת היא סוף סוף
ויורדת לפתוח את הדלתַ" :ק ְמּתִי ֲאנ ִי ִל ְפּתֹ ַח
לְדֹוִדי"  -מוחמצת השעה" :ו ְדֹוִדי ָחמַק
ָעבָרִּ ...בּקַׁשְ ּתִיהּו ו ְֹלא ְמצָאתִיהּוְ ,קָראתִיו
ו ְֹלא ָענ ָנ ִי" ,ולא עוד אלא שהחמצה זו גוררת
בעקבותיה ייסורים קשיםְ " :מ ָצ ֻאנ ִי הַּׁשֹמְִרים
הַּסֹ ְבבִים ָּבעִיר ,הִּכּונ ִי ְפצָעּונ ִי ."...אמנם יש
לציין שהחמצת השעה אין משמעותה שלא
תבוא עוד גאולה לעולם .שהרי עם ישראל
סופו להיגאל ,אבל מי יודע אימתי ...ובכמה
ייסורים ...ובאיזו בושה יהא כרוך הדבר.
דברים אלה כוחם יפה גם לימינו אנו ימי
צמיחת גאולתנו ,הבאה אמנם קמעה קמעה,
אך דווקא בשל שותפותנו בה ,אנו נתבעים
 כפל כפליים  -לנהוג בנחישות ובזריזותלבל תוחמץ השעה .ייאמרו הדברים בגלוי:
מחיר דמים נורא שילמה כנסת ישראל
בדור השואה על שהתמהמהה לשוב ארצה,
ודברים נוקבים על כך כתב הרב סולובייציק
במאמרו "קול דודי דופק".
גם בדורנו זה ,אנו משלמים מחיר כבד
על החמצות קשות בגאולת הארץ ובניינה,
ועל מאיסת ארץ חמדה .ובעמדנו על סף חג
החירות ,הבה נתאמץ במידת הזריזות ,לבל
נחמיץ שוב את השעה הגדולה  -למען לא
ניגע לריק ולא נלד לבהלה# .
מעובד מתוך הגדת "אור דרור" הרואה אור בימים
אלו במסגרת סדרת 'מעט מן האור' מאת הרב חנן פורת.

המשך מעמוד השער

מוכנים ליציאה באישון לילה ,טעות בידינו,
שהרי הכתוב אומר במפורש" :ו ְ ַאּתֶם ֹלא
ּפתַח ּבֵיתֹו עַד ּבֶֹקר" (י"ב ,כ"ב).
ֵתצְאּו אִיׁש ִמ ֶ
ובכן לא כגנבים בלילה יוצאים ישראל
ממצרים אלא ב"יד רמה" לאור היום ,ומה
טעם אפוא לאכול את הפסח בחיפזון? מדוע
לא להוריד חגור ,לחלוץ נעליים ולאכול
אותו בנחת במרוצת הלילה? שאלה דומה
ניתן לשאול גם ביחס למצו ַת מצה :אם
כל טעמה של מצוה זו הוא רק משום שלא
הספיק בצקם להחמיץ בצאתם ממצרים
'למחרת הפסח' ,כיצד נסביר את הציווי
לאכול מצה כבר בליל הפסח עוד לפני
היציאה ,כנאמר בעניין קרבן פסחְ " :צלִי
אֵׁש ּומַּצֹות ,עַל מְֹרִרים יֹאכְלֻהּו" (י"ב ,ח')?
ולא עוד אלא שעיקר חיוב מצה  -לשעה
ולדורות  -נקבע דווקא בליל הסדרָּ " :בעֶֶרב
מּצֹת" (י"ב ,י"ח)?
ּתֹאכְלּו ַ
שאלות כבדות משקל אלה מחייבות
אותנו לראות במושג "חיפזון" לא מציאות
שבדיעבד אלא הדרכה לכתחילה .הקב"ה
תובע מישראל לאכול את הפסח בחיפזון,
ולאפות מצות  -המחייבות זריזות  -בעוד
לילה ,כדי להטמיע בלבם את ההכרה
שחיפזון וזריזות הם תנאי ליציאת מצרים,
וכל מה שיתרחש אחר כך בעת היציאה
ממצרים בפועל ,אינו אלא השתקפות של
רצון ה' הקובע לכתחילה שכדי להיגאל
ממצרים יש לאחוז במידת החיפזון .אך מה
סודה של מידה זו ומה תפקידה? חכמנו
למדים מהפסוק "ּוׁשְ מְַרּתֶם אֶת הַּמַּצֹות" (י"ב,
י"ז) כלל גדול" :ר' יאשיה אומר :אל תקרא
כן ,אלא 'ושמרתם את המצוות'; כדרך שאין
מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את
המצוה ,אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה
מיד" (מכילתא).
עיקרון זה יפה אמנם לכל מקום ולכל זמן,
אך לגבי גאולת מצרים  -הוא הוא לב העניין!
בני ישראל שקועים במצרים מאות שנים
בשעבוד פיזי ורוחני נורא ומגיעים עד מ"ט
שערי טומאה .לפיכך כשמגיעה שעת גאולה

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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
צילום תמונת השער:
פלאש 90
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8529

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב ישעיה הלוי הורוביץ  -השל"ה הקדוש
"אנחנו רואים קיבוץ גלויות דבר יום ביומו"  -חלק א'

קברו השל"ה הקדוש בטבריה

כי היא [ירושלים] כעיר גדולה כמו קראקא,
ומדי יום ביום העיר נוספת בבניינים גדולים
והיא רבתי עם ,אם מאומות העולם ,אין
ערך ואין מספר ,ואם מבני ישראל להבדיל".
התעצמות האוכלוסייה האשכנזית והספרדית
בירושלים והבנייה היהודית בעיר שכנעו את
השל"ה כי ביאת המשיח קרובה מאי פעם.
"ואנחנו חושבים כל זה לסימן גאולה במהרה
בימינו אמן...אנחנו רואים קיבוץ גלויות דבר
יום ביומו .יום–יום מתאספות ובאים .שוטטו
בחוצות ירושלים ,כולם מלאים תהילה לא–ל
מישראלים ,ישמרם צורם וגואלם ,ובתי
מדרשות ותינוקות של בית רבן" .בשנתו
הראשונה בארץ הייתה שנת שמיטה ורוב בני
העיר ביקשו להקל מאוד במצווה זו בהיות
שהשנה הקודמת היה שרב ורעב והשל"ה
עודדם לנהוג בחומרה במצווה חשובה זו וכתב:
"ואני דנתי עם עצמי וחשבתי בלבבי אני מחויב
לקיים יותר מהם ואפילו למכור גלימה שעל
כתפי ."...וכך כתב על מצות השמיטה בשער
האותיות (קדושת אכילה ,כ') שאדם חייב
להכניס את עצמו לחיוב המצוות גם אם הוא
נמצא במקום או במצב של פטור" :והעניין כי
ראוי לאדם להביא את עצמו לידי חיוב מצוה
כדי לקיימנה ,אף על פי שאין מחויב בה יביא
עצמו לידי חיוב ,ומי שאינו עושה כן לפעמים
נענש בעת שהדין שלמעלה מתוח ,כדאיתא
בפרק התכלת (מנחות מא ,א) 'דאמר ליה
מלאכא לרב קטינא ,סדינא בקייטא סרבלא
בסיתווא ציצית מה תהא עליה' ...וזה היה ענין
משה רבנו ע"ה שהיה רוצה להביא את עצמו
לידי חיוב קיום המצות בארץ ישראל .והנה
הבא לארץ ישראל והמצוה הבאה לידו לא
יקיימנה חס ושלום .אחר זמן אשר שמתי אל
לבי הדברים ההם ,מצאתי כן בספר החרדים
אשר חיבר החסיד הר"ר אליעזר אזכרי ז"ל
שכתב וזה לשונו ,וכל הבאים לדור בארץ
ישראל חייבים להיזהר מאוד בשמיטה ובכל
המצות התלויות בארץ ישראל ,כשם שהיו
זהירים לקיימם האמוראים הדרים בה כדאיתא
בירושלמי ,כדי שלא תהא מצות הדירה בארץ
ישראל באה בעבירה של ביטול המצות
התלויות בה ,ונמצא הפסדן יותר על שכרן,
וא–לקי ישראל יעזרנו לקיימן אמן" .בתקופה
הראשונה בה שהה השל"ה בירושלים היה
המושל ,אדם ישר והגון שנהג במשרתו הרמה
בהגינות והתחשבות בצרכי התושבים ומצב
היהודים בעיר היה שפיר .אולם בשנת שפ"ד,
שנתיים לאחר עלייתו של השל"ה הקדוש,
תפס את השלטון בעיר ערבי בשם מחמד
אבן–פרוח ששיחד את המושל הכללי בדמשק
וכך "קנה" לעצמו את השלטון על עיר הקודש.
הוא רדף באכזריות רבה את יהודי העיר ,גזר
עליהם גזירות שונות ,הגביל את מספרם באופן
שרירותי ,וסחט מהם סכומי כסף אדירים.
כאשר לא יכלו לשלם את החובות או הקנסות
נאסרו ועונו דרך קבע .קודשי ישראל נפגעו,
בתי הכנסת שועבדו לחובות ונסגרו ,התפילות
הופרעו ,ספרי תורה חוללו ,יריעות הקלף
שלהם נתלשו ונשדדו להכנת בגדים ושקים;
בתי הדין שבתו והדיינים פוזרו ,תלמודי התורה
נסגרו והילדים גורשו מהם .כשהם חשים לא

ה

רב ישעיה הלוי הורוביץ שכונה השל"ה
הקדוש על–שם חיבורו הידוע ה"שני
לוחות הברית" ,נולד בפראג בשנת
שי"ח ( )1558לאביו אברהם הלוי הורוביץ,
צאצא למשפחה מפורסמת וחשובה בפראג
ממנה יצאו רבנים רבים .עוד מילדותו הצטיין
השל"ה בלימודיו ,בישיבה בלובלין שבה לימד
אביו ,אצל ר' שלמה לוריא (מהרש"ל) ור' מאיר
מלובלין (המהר"ם מלובלין) שהיו מגדולי רבני
פולין במאה ה– .16כשבגר שימש ברבנות,
וכאב בית דין במקומות רבים בפולין ,ליטא,
גליציה ,אוסטריה וגרמניה .בתקופת כהונתו
בווינה נישא לחיה ,בתו של ר' אברהם מויל.
לאחר שגורשו היהודים מפרנקפורט על נהר
המיין ,בשנת שע"ד ( ,)1614חזר לפראג ושימש
שם ברבנות .חיה רעייתו נפטרה בשנת ש"פ
( ,)1620אז גם החליט לעלות לארץ ישראל,
וזאת לאור אמונתו בביאת המשיח שעתידה
להתרחש במאה החמישית של האלף השישי
לספירה היהודית .טרם עלייתו ביטא השל"ה
בלהט את הקשר הטבעי שבין יישוב הארץ ובין
קירוב הגאולה ,ואת צערו על שאחרים אינם
רואים עין בעין את הזיקה הזאת" :לבי היה
בוער תמיד ,כשראה ראיתי בני ישראל בונים
בתים [בחו"ל] כמו מבצרי השרים ,עושים
דירת קבע בעולם הזה ובארץ הטמאה ...וזה
נראה ,חס ושלום ,כהיסח הדעת מהגאולה".
בו' כסלו שנת שפ"א ( )1622עלה השל"ה
לארץ ישראל דרך חאלב שבסוריה ושהה
תקופה קצרה ביותר בעירו של האר"י ,צפת.
משם עלה לירושלים ובה קבע את מגוריו.
כמה סיבות הניעוהו לעבור מצפת לירושלים.
העיקרית שבהן הייתה תפיסתו כי לירושלים,
ולא לצפת ,מעמד הבכורה בתהליך הגאולה,
ועל כן יש למקד את המאמצים ביישובה
ובניינה" :עוד אמרו רבותינו ז"ל' ...לא אבוא
בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים
של מטה' .פשוטו הוא ,ירושלים של מטה היא
ירושלים אשר בכאן ,בארץ הקדושה ,אשר
אנחנו מצפים לבניינה במהרה בימינו ."...מניע
נוסף היה גידולה של העיר ירושלים כפי שכתב
באיגרת לפני עלייתו" :כי ת"ל [תהילה לא–ל]
נעשה צר המקום בירושלים ,כי קהל אשכנזים
בירושלים הוא בכפל מקהל אשכנזים שבצפת
תיבנה ותיכונן במהרה בימינו ,ובכל יום ויום
מתרבים" .באיגרת לאחר עלייתו כתב" :ודע...
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בטוחים בירושלים ולאור הקושי הרב לשרוד
פיזית ורוחנית ,נמלט השל"ה עם עוד מאות
יהודים לצפת והתיישב בה .מאוחר יותר עבר
השל"ה לטבריה ,שם סיים את חיבורו הגדול
אותו שלח לבניו בפראג .צפת וטבריה היו
באותם ימים מרכזים ללימוד הקבלה והשל"ה
התמסר גם הוא ללימוד הקבלה ופנימיות
התורה שימשה יסוד לחיבורו הגדול "שני
לוחות הברית" .בארץ ישראל ערך השל"ה

את סידורו המפורסם "שער השמים" .הוא
נתן לסידורו שם זה היות ששמו ישעיהו עולה
בגימטריה כמילת 'השמים' וכן בגלל שבשבוע
בואו לירושלים קראו בתורה את פרשת השבוע
'ויצא' שבה אמר יעקב "וזה שער השמים".
כשנתיים לאחר בואו לארץ ישראל השלים את
חיבורו הענקי "שני לוחות הברית"# .

המשך אי"ה בשבוע הבא
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
הגבול הדרום–מערבי
של תחום עולי מצרים  -נחל מצרים
בשנה השביעית ,וכן כתבו התוספות (מס'
ערכין טו ע"א)" :ונילוס מפסיק בין מצרים ובין

הגבול המערבי של ארץ–ישראל שנצטוו
"עולי מצרים" לכובשה מסתיים בנחל
מצרים ,שם הוא נפגש בגבול הדרומי של
ארץ–ישראל; כמפורש בפסוק בפרק העוסק
בגבולות הארץ בפרשת מסעי" :וְנ ָסַב הַּגְבּול
ֵמ ַעצְמֹון נ ַ ְחלָה ִמצְָרי ִם וְהָיּו תֹו ְצאֹתָיו הַּיָּמָה"
(במדבר לד ,ה) .יוצא מכך ש"נחל מצרים" הוא
הגבול הדרום–מערבי של ארץ ישראל .זיהויו
של נחל מצרים נתון כפי הנראה במחלוקת
ראשונים ובעקבותיהם האחרונים שדנו
בדבריהם .הסוברים שנחל מצרים הוא
הנילוס .לדעת הרבה מן המפרשים נחל
מצרים הוא הנילוס כפי שמבואר בתרגום
ירושלמי בפרשת גבולות הארץ (במדבר לד,
ה)" :ויקיף תחומא מן קסם לנילוס מצרים
ויהון מפקנוי מן מערבא" .כך גם ביארו חלק
מן המפרשים את דברי ה' ליהושע (יהושע,
יג ,ב–ג) בציוויו על המשך כיבוש הארץ" :זֹאת
ׁשּתִים וְכָל
ׁשאֶָרת ּכָל ּגְלִילֹות הַ ְּפ ִל ְ
הָאֶָרץ הַּנ ִ ְ
הַּגְׁשּוִרי .מִן הַּׁשִיחֹור ֲאׁשֶר עַל ְּפנ ֵי ִמצְַרי ִם,"...
כאשר כוונת המילים "מן השיחור" ,היא
ל"נילוס נחל מצרים והוא למקצוע דרומית
מערבית של ארץ ישראל( "...רש"י ,רד"ק
שם) .כך גם ביאר רבי שלמה סיריליאו

א"י" .התייחסות זו מובאת גם בביאור הגר"א
(יהושע טו ,ד) בתיאור הגבול הדרומי של
שבט יהודה שהוא כידוע גם הגבול הדרומי
של ארץ–ישראל ,אשר בסיומו נאמר" :וְיָצָא
נ ַחַל ִמצְַרי ִם וְהָיּו ּתֹצְאֹות הַּגְבּול יָּמָה ז ֶה יִהְי ֶה
ָלכֶם ּגְבּול נ ֶג ֶב" .ופירש הגר"א (שם)" :שהנחל
היה הולך ממצרים עד ארץ–ישראל ,והוא
נילוס והגבול היה מתרחב עד קצה הנחל
ומשם הולך הקו במישור עד הים הגדול" .יש
המבארים שלפי זה "נכנסה בכלל הארץ אף
ארץ מצרים שעד הנילוס"; ואף ארץ גושן
המוזכרת בכיבושי יהושע ,היא אותה ארץ
גושן המוזכרת בתורה (רש"ס כפי שנזכר לעיל;
מקורות נוספים לביאור זה; ראה אנציקלופדיה
תלמודית כרך ב'; ארץ ישראל הע'  .)238אולם

יש שפירשו שהנילוס המצוין בתרגומים
ובשאר הראשונים; הוא רק "זרוע" מסוימת
של הנילוס שנקראה "שיחור" ,ובשל קוטנה
היחסי צוינה כ"נחל מצרים"; בניגוד לערוץ
הגדול והעיקרי של הנילוס הנקרא "נהר
מצרים" .זרוע ה"שיחור" זרמה מזרחה
מהערוץ המרכזי של הנילוס ומזרחית מארץ
גושן; והיא עברה בתוואי בו עוברת בימינו
תעלת סואץ( .להרחבת הדברים ,ראה" :אטלס

(רש"ס לירושלמי שביעית פ"ו ה"א במשנה ד"ה
ועד אמנוס) את הביטוי" :עד הנהר" שנזכר
במשנה (שביעית פ"ו מ"א) כנקודת גבולות

ארץ ישראל לגבולותיה עפ"י המקורות" עמ' ;77
הרב ישראל אריאל שליט"א)# .

עולי מצרים שבהם אסורה עבודת הקרקע
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מרכז מבקרים
יקב בוטיק  -פסגות
אירועים
N a c h a l a t

< אירועים משפחתיים עד  200איש )בוקר וערב(,
בר ובת מצווה ,בריתות ,ימי הולדת ,שבע ברכות,
אירוסין ,כנסים ועוד.
< אירועי קיץ בגן הפתוח עד  600איש.
< סיור חוויתי ,הכולל טעימות ,וביקור ביקב פעיל.
XYp `g\o d\c`m `e qX \`Z\_h

< בקרוב ייפתח במקום מרכז המבקרים של בנימין.
לפרטים והזמנות :אלינור 052-7710000
דוא“ל nachalat@binyamin.co.il
הגעה :על ציר  60בדרך העולה לישוב מיגרון
נ ח לת

ב נ י מ י ן .
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את
ארצנו הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה
הקשורה לארצנו וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.

פיתרון החידה מהשבוע שעבר :האתר הארכיאולוגי בהר גריזים.
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם :איתמר מאיר מאיתמר

חדש!
המתנה הערכית לכבוד פסח
הגדה של פסח
הגדת ישראל אלדד

98₪

המחיר:
 12₪+דמי משלוח

052-5665744
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