סיפורו של מקום עֵ ת לִ ְבכּ וֹ ת וְ עֵ ת

ב

רכה מקובלת היא לברך איש את
רעהו בימי 'בין המצרים' ותשעה
באב ,בנבואה שניבא זכריה הנביא

הקודש .גם אם יתכנס כל עם ישראל
גדולים וקטנים לבתי הכנסיות ,ידליקו
נרות ויכריזו' :הגלות נמשכת!' 'נבכה
עוד אלפיים שנה!' לא יוכלו לשנות את
המציאות שכפה עלינו הקב"ה.
הנכנס בין כתלי המכון לא ישמע את
'צפצוף הזרזיר' .לא ישמע שם אנחה
קורעת לב על החורבן ,שהשומע מרגיש
את הזיוף שבבכי והאנחה .עין אחת עוד
דומעת אצלנו על החורבן ועל ממשיכי
החורבן לנצח .אך המבקר יוכל להווכח
כי עין אחת כבר שוחקת .במכון יראה
המבקר מנורת זהב ,שולחן זהב ומזבח
קטורת עשוי זהב .המבקר יפקח את
עיניו לרווחה בראותו בית מלאכה לבגדי
כהונה ,וכהנים נכנסים ,מודדים בגדים
איש כמידתו ,ומשם יוצאים לביתם עם
ארבעה בגדי לבן תחת בית שחיים ,כשהן
מוכנים ומזומנים לתחילת העבודה מחר
עם שחר.
הנה בתשעה באב תשס"ט ,נולדה
יוזמה חדשה :לבנות מזבח לה' ביום
החורבן .ביום זה ,כשכולם מורידים לארץ
את ראשם ארצה בתנועת אבלות ,כמנהג
חכמינו זכרונם לברכה ,אשר הנהיגו
את האבל לבל נסיח את דעתנו ביום זה
מן המקדש ,במכון המקדש נזקוף את
ראשנו ,כי ה' זוקף כפופים ,והוא ציוונו
בתורתו לבנות מקדש ומזבח גם בתשעה
באב ודווקא בתשעה באב .זה תוכן
נבואת זכריה "צום החמישי [תשעה באב]
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה" .ואין לך
שמחה גדולה לפני הקב"ה כשעה זו ,שיום
שריפת בית אלוקינו הופך ליום שמחה
של מצוה בבנין מזבח לה'.

ֹה־א ַמר ה' ,צוֹ ם ָה ְרבִ ִיעי וְ צוֹ ם
(ח ,יט)" :כּ ָ
ישי ...יִ ְהיֶ ה לְ בֵ ית־יְ הו ָּדה לְ שָׂ שׂ וֹ ן וּלְ שִׂ ְמ ָחה
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
וּלְ מ ֲֹע ִדים טוֹ בִ ים" .ברכה זו באה למלא את
הלב בתקוה ,כי הצום ,הבכי והקינה של
ימי האבל יהפכו לששון ולשמחה.
הגיעה עת לומר את האמת כפשוטה:
הששון והשמחה הם בידינו! הם ממתינים
על פתח בתינו! אנו נועלים את הדלת
בפניהם! כבר תיאר רבי יהודה הלוי בספר
הכוזרי (מאמר ב) את הקריאה השמימית
לבנות את המקדש" :קול דודי דופק":
הקב"ה מתדפק על דלת המקדש ומבקש
לפתוח את הדלת לרווחה ,ואילו עם
ישראל אוטם את אזניו מלשמוע ,וממשיך
באדישותו בעצלותו ובתרדמתו .ר' יהודה
הלוי לא חת מאיש ,ומצביע על הזיוף
שבבכיותינו על המקדש ,באומרו" :ואין

דבורנו' ...המחזיר שכינתו לציון' וזולת זה,
אלא כצפצוף הזרזיר!"
תקופת החורבן מאחורינו ,והקב"ה
זיכה את דורנו בעידן חדש .ב'מכון
המקדש' מברכים "שהחיינו והגיענו לזמן
הזה" ,ומשתדלים לחיות את העידן החדש
הלכה למעשה .מיום שהחזיר הקב"ה
ברחמיו את עם ישראל אל הר הבית
ומקום המקדש החלה תקופת הבנין.
מאותה שעה חלה חובת מצות בנין
המקדש על כל אדם מישראל ,ואין לך
אדם מישראל הפטור ממנה .מעתה הננו
מצווים במצות ה' לבנות מקדש ,להדליק
את נרות המנורה בהיכל ,להקטיר קטורת,
ולחגוג שלש רגלים בשנה בחצרות

פסיכולוגיה היסטורית בראי חז"ל
המשך מעמוד השער

עליה .אבל האמת שידעו בבירור שהקב"ה ייתן
את הארץ לדור שאחריהם ולהם ובשבילם ניתנה
התורה ,ורק כשחשבו כי את הדור ההוא שהמרו
את פי ה' גם במצרים אותם שנא ,ואם היה
מאבדם במצרים או במדבר איך היה מנהיג את
הטף לבדם .ולכן הוציא גם אותנו ויביאם לארץ
ישראל ושם ישמידום הכנענים והטף יישאר
בארץ ישראל ואז תהיה השגחתו יתברך עליהם
לעשות אותם לו לעם ולהאביד את הכנעני ובדור
אחר ימ"ש" -נמצאנו למדים שדור המדבר היה
משורש היווצרותו אחוז בדמיון שיש לו מהלך
שכלי והגיוני וכל ראייתם את המציאות הייתה
לפי סרגל זה שבנו.
נשאלת השאלה מה גרם לדור ענקים זה
להיות אחוזים בדמיון שכזה והתשובה לכך
נעוצה בהיסטוריה ההווצרותית של האומה
הישראלית על־פי דברי חז"ל שלכל אורך הדרך
עם ישראל חווה הצלחה שהיא עצמה הביאה
לכישלון:
פרעה הראשון מכבדם וגורם להם להרגיש
שהם אזרחיו הנאמנים ובכך דוחף אותם לבנות
יחד איתו את פיתום ורעמסס ובסופו של דבר
התברר להם שנעשה להם תרגיל להופכם
לעבדים.
בני אפרים מצליחים לבקוע את ההסגר

של מצרים הסגורה והמסוגרת ומגיעים לארץ
ישראל ושם נהרגים ע"י יושבי הארץ  -שוב
הצלחה שהופכת לכישלון.
משה רבנו מוסר להם את הסימן שהוא
מושיעם ולמחרת פרעה מכביד עליהם את
העבודה.
משה רבנו מביא על מצרים מכות וזה רק
גורם להכבדת לב פרעה.
כאשר סוף סוף יוצאים ממצרים ,עם ישראל
נתקע בין ים סוף לבין פרעה הרודף אותם
(אמנם בסופו של דבר היה נס קריעת ים סוף אך
בתודעתם היה חרוט הפחד מכישלון).
קבלת התורה הביאה בעקבותיה את חטא
העגל.
ולכן עם ישראל הורגלו לראות בטוב את
הרע.
מדור המדבר עלינו ללמוד את המסר לדורנו.
השנה צוין יום השנה הרביעי לנסיגה מגוש
קטיף .הדור שלנו שהורגל בייחוד בשנים
האחרונות לראות מהלכים חיוביים ,ניצב
לפתע מול מציאות ומול מהלכים שבחלקם
ישנה נסיגה .אלא שיש להסתכל בראיה חיובית
ובמבט כולל על המציאות ולהבין שיש מהלך
אלוקי העובר כחוט השני בכל המאורעות ובכל
המהלכים שאותם אנו חווים# .
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לִ ְשׂחוֹ ק

לשבת נחמו
הרב ישראל אריאל  -ראש מכון המקדש

(תענית כט ,א) בשעה זו החלו הבונים לבנות
מזבח לה' ככתוב ,כדי להעבירו בשלמותו
בבוא העת למקום המזבח בעזרה
שבהר הבית .כך תהפך שעת 'אתחלתא
דפורענות' ל'אתחלתא דגאולה'.
כה אמרו חכמינו בקהלת רבה (ג)'" :עת

לבכות' ככתוב' :בכה תבכה בלילה'' ,ועת
לשחוק' ככתוב' :אז ימלא שחוק פינו'' .עת
ספוד' – בתשעה באב [ראה רש"י]' ..ועת
רקוד'' ...עת כנוס אבנים' – [לבנין המקדש
והמזבח]".
רבותינו! הגיע זמן קריאת שמע של
שחרית! רבותינו גדולי עולם! הגיע זמן
בנין המקדש' .קומו ונעלה ציון אל בית ה'
אלקינו!'.
לפרטים ,סיורים וביקורים במכון המקדש
 02-6264545או www.temple.org.il

ביישוב מצפה יריחו נאספו בחדשים
האחרונים אבנים שלמות לקראת בנין
המזבח .האבנים נאספו בידי אוהבי ה'
השמחים לקיים את מצותו .בתשעה באב
בעת עלות המנחה ,בשעת בה החלה
שריפת המקדש  -כדעת חכמי ישראל

ם לבית–הספר עם

חוזרי

הקולקציה
תיק צד פאוץ’
ילקוט גב מעוצב כתום

ילקוט גב פרקטי

₪45

₪40

₪70

₪80

תיק גדול
 36ליטר

מבצע! 125

כל הסט:

מידנית לבקבוק  1.5ל’
₪20

תיק גב מזוודה  55ליטר

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

₪25

על מוצרי

₪

בלבד

מבצע! 130

כל הסט:

₪

צ’ופר
השבוע

הכתומה

מחירים מדהימים

לכל קונה
בסכום
מעל ₪100

מתנה

פנס לֶד

Led

חזק בשווי ₪10

בלבד

* ההכנסות קודש להמשך המאבק * המחיר אינו כולל דמי משלוח * המבצע עד גמר המלאי

להזמנות052-5665052 :
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ארץ ישראל יש לה
הסגולות החיות העליונות,
יש בכוחה להפך את התוכן
היותר רע והיותר מקולקל
לטובה ולברכה
עולת ראיה א' עמ' מ

טוסקנה זה כאן.

לא צריך לנסוע עד איטליה .בנימין במרחק נגיעה...

&

צילום כרם בשקיעה :כרמי שילה ,בנימין

כביש 5

תל שילה

מצפור
חרשה

מרכז מבקרים
בנימין

ביש

כ

נחל פרת

גוש דן

443

מודיעין

אדם

כביש מס' 1

ירושלים
טועמים ונהנים ,מטיילים ומתרעננים ,מתחברים ומבלים והכי קרובים!

ט"ו באב נשי

בכרמי שילה | פסיטבל המחול לנשים בשילה הקדומה
שלישי י"ד באב  4.8 -בשעה .18:00

בתכנית :להקת ביה"ס למחול הללו במופע המחול המרגש "מקודשת"!
מגוון סדנאות מחול (אין צורך בידע קודם בתחום!) | דוכני מכירה | קפיטריה ממוזגת
כרטיסים :בהרשמה מראש | ₪ 20 -בערב הפסטיבל₪ 35 -
להרשמה02-9977101 :
סיורי השבוע עם בי"ס שדה עפרה:
חמישי ט"ז אב" 6.8 -בעקבות ההתיישבות החלוצית בצפון ירושלים".
שישי י"ז אב" 7.8 -אל העיר המקראית שילה"  -סיור באתר המשכן המקראי
ולמידה על מרכזיותו בהיסטוריה.
מגוון אטרקציות ,מים ,יקבי בוטיק וסיורים כאן במרחק נגיעה ,בבנימין!
מוקד מידע וטיולים tour@binyamin.org.il | 02-9975516 -

תיירות בנימין

בית ספר שדה עפרה

מטיילים ונופשים בלב של ישראל

12

גליון  | 157אב תשס"ט |  42שנים 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 19:02
ת"א 19:17
חיפה 19:09
חברון 19:15
שכם 19:07
ב"ש 19:17

צאתו:
20:15
20:18
20:19
20:16
20:16
20:16

אלפים בהפגנה במרכז ירושלים  " -כן לעצמאות ישראל ,לא לתכתיב האמריקני"

על הפרשה ואתחנן  -שבת נחמו
הרב אחיעד אטינגר ראש בית המדרש בישיבת אורות אביב  -דרום ת"א

פסיכולוגיה היסטורית בראי חז"ל

"ו

ֶא ְת ַח ַּנן ֶאל ה'ֶ ...א ְע ְ ּב ָרה ָּנא וְ ֶא ְר ֶאה
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן...
וַ ִ ּי ְת ַע ֵ ּבר ה' ִ ּבי לְ ַמ ַענְ כֶ ם וְ ל ֹא ׁ ָש ַמע

 אי רצונם של רבים לצאת ממצרים תמוה
שהרי נמצאו בסבל נפשי וגופני גדול.
 וההמשך תמוה שבעתיים  -האמירה שהייתה
שגורה בפיהם" :זָ כַ ְרנ ּו ֶאת ַהדָּ גָ ה" (במדבר

ֵאלָ י( "...דברים ג ,כג-כה)

משה רבנו בפרשתנו ממשיך במעמד שבו
החל בפתיחת ספר דברים .במעמד זה הוא
נושא דברים ומזכיר לבני ישראל את קורותיהם
והשתלשלות האירועים המרכזיים בחייו של
דור יוצאי מצרים – ממתן תורה ,דרך חטא
המרגלים ,ההליכה במדבר ,ועד לערב כניסתם
של בני ישראל לארץ ישראל ואי כניסתו שלו
עצמו .
ראשית כל בבואנו לדון בדור יוצאי מצרים
עלינו להזכיר את קטנותנו מול דורות עברו,
ולעורר את הדעת למסר הנצחי שחז"ל העבירו
לנו לגבי דור ענקים זה שיצא ממצרים.
אם נסתכל על דור יוצאי מצרים נראה שזה
דור של ראשית התגבשות האומה הישראלית,
וכן דור שיצא מהשפלה וסבל נפשי וגופני
לחירות על טבעית .מאידך נראה שיש בעיה
פסיכולוגית ציבורית נפשית לאורך שנות קיומו
של דור זה ,והבעיה היא חשדנות יתר שנובעת
מבעיות בכוח המדמה של אותו דור .ונביא
מספר דוגמאות מהתורה ומחז"ל למוטיב זה:

יא,ה)

 חשדנותם במשה רבנו -הדמות העל טבעית
שזכתה להוריד את התורה ולהוציאם באותות
ומופתי ואור פניה מאיר באור יקרות ובדמות
זו חושדים באיסור אשת איש .ובחרישת
מזימות כנגד העם.
ותסביך זה חוזר גם בדברי משה רבנו במעמד
ערב הכניסה לארץ לגבי חטא המרגלים (דברים א,
ֹאמר ּו ְ ּבשִׂ נְ ַאת ה' א ָֹתנ ּו
כז)" :וַ ֵּת ָרגְ נ ּו ְב ָא ֳהלֵ יכֶ ם ,וַ ּת ְ
הוֹ ִצ ָיאנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לָ ֵתת א ָֹתנ ּו ְ ּביַ ד ָה ֱאמ ִֹרי
לְ ַה ׁ ְש ִמ ֵידנוּ" ומסביר הנצי"ב" :יש להבין איך
עלה על הדעת לחשוב ולדבר כזאת ,אם רצון
ה' להשמידם למה היה לו להוציאם ממצרים
ולהביאם לכנעני ,אם חשבו שהקב"ה אוהב את
הכנענים באהבה עזה לעשות להם הנחת רוח,
אין שטות גדולה מזה ,ומה חשבו על ה' ומה
שהבטיח לאברהם ליצחק וליעקב את הארץ,
וגם התורה שניתנה בקולות וברקים מה תהא
המשך בעמוד 10

כל הגוונים...

להקת
לבחורי
ישיבות וסטודנטים

חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

ה400

₪

נחה!

חדשות ישע
הכנסת

חברי ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון בסיור ביש"ע:

"לבטל את דו"ח טליה ששון"

חברי ועדת המשנה לאזור יהודה ושומרון של
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סיירו בשבוע
שעבר בנקודות היאחזות בשומרון ובבנימין
כאורחי ראש המועצה האזורית שומרון גרשון
מסיקה .את הסיור ליווה גם יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין.
הנוכחות בסיור היתה גבוהה – כמעט כל חברי
הועדה היו בו :יו"ר הועדה ח"כ זאב אלקין וחברי
הכנסת ציפי חוטובלי ,גדעון עזרא ,מיכאל בן
ארי וניסים זאב.
במסגרת הסיור ביקרו הח"כים בברוכין,
ברחים ,בנופי נחמיה ,בשכונת היובל בעלי
ובמיגרון.
חברי הועדה נחשפו למצגת מיוחדת
של מועצה אזורית שומרון על עיוותי דו"ח
טליה ששון והאפליה הקשה באכיפה ביו"ש
לעומת חוסר האכיפה במגזר הערבי ,הקיבוצי
והעירוני .לאחר מכן התקיים דיון של הוועדה
על הממצאים .ח"כ ציפי חוטובלי אמרה בדיון:
"ביקור הועדה במקום הוא אמירה כלפי הציבור
שסיפור המאחזים וההתיישבות הוא לא מה
שהם מכירים .נושא הבניה במקומות אלו הוא
לא בעייתי וצריך לבנות ולפתח בהם כמו בכל
מקום אחר בארץ .יש להקים ועדה שתתקן את
דו"ח ששון".
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה

התריע כי "סף הזעם בציבור מול העוולות כנגד
ההתיישבות גבוה מאוד ובאם ינסו לעקור אלפי
תושבים במאחזים אנו עלולים לראות קרע נרחב
ובלתי ניתן לתיקון בחברה הישראלית".
ראש המועצה האזורית בנימין אבי רואה אמר
לחברי הועדה" :לא ארגוני שמאל קיצוני ינהלו
את המדינה ,אלא נבחרי הציבור שאנו מצפים
מהם לסיים את הליכי האישורים של השכונות
והמאחזים".
דני דיין יו"ר מועצת יש"ע קבע כי "הגיע
הזמן שיסתיים נשף המסכות המתנהל בסוגיית
המאחזים .המניעה היא פוליטית ולא משפטית
ועל הממשלה למלא חובתה כלפי התושבים
ולסיים את תהליכי האישור של הישובים שהיא
עצמה הקימה".
ח"כ זאב אלקין ,יו"ר הועדה ויו"ר הקואליציה
סיכם את הדיון ואמר" :חשוב מאוד שיכולנו
להגיע לשטח ולראות את המציאות בעינים.
ללא ספק דו"ח טליה ששון תופס מקום בולט
מאוד בשיח הציבורי למרות שאף ממשלה לא
אישרה אותו .זה דבר שצריך להשתנות".
הסיור המיוחד התקיים במסגרת מבצע סיורי
שרים ,ח"כים ומעצבי דעת קהל בשומרון של
היחידה האסטרטגית במועצה האזורית שומרון
בשיתוף ועד מתיישבי השומרון יחד עם חברי
הכנסת אלקין וחוטובלי# .

ט"ו באב

פסטיבל לנשים בלבד בשילה הקדומה
כמנהג בנות ישראל מימים ימימה ,שבות בנות ישראל השנה לחולל בכרמי שילה בט"ו באב
(רצוי בלבוש לבן!) .פסטיבל המחול בשילה יוצא לדרך ,ומתעתד להפוך למסורת.
האירוע יתקיים לנשים בלבד ,ביום שלישי אור לט"ו באב ( )4.8בתל שילה ,החל מהשעה
 .18:00בתוכנית :מגוון סדנאות מחול ותנועה כגון ריקודי עם ,מדרש מחול ,רגיעה בתנועה,
דוכני מכירה ,קפיטריה ממוזגת ועוד הפתעות מיוחדות.
להזמנת כרטיסים ,02-9977101 :בהרשמה מראש  ,₪20בערב הפסטיבל # .₪35

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
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

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

8648

ימים בכלא!

מתפללים 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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הודעה לתושבי יש"ע בעלי אזרחות אמריקאית
מועצת יש"ע מכינה רשימה של תושבי יש"ע
המחזיקים באזרחות של ארצות הברית.
נא שלח את שמך ,יישובך והמדינה שבה את/ה רשום/ה כאזרח/ית
למיילaliza.herbst@gmail.com :
תודה על שיתוף הפעולה
מחלקת דוברות והסברה  -דסק חו"ל

קונים בכתום
בס"ד

פ

מיזם קידום מכירות לחיזוק ההתיישבות ועסקים ביש"ע
של מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון ובקרב מגורשי גוש קטיף

והפצה
רסום
במגזר הדתי-לאומי

עם התמחות ביהודה ושומרון
הפצה  פרסום  הדבקת מודעות
 תליית שלטי פלריג  שליחויות

לפרטים 052-5665052
בלעדי!

לוחות ויומני שנת תש”ע

נפתח קורס

ליישובים ,למוסדות ולארגונים

Sujok
ג'וק
סו'
(רפואה משלימה)
לגברים ,בירושלים
לפרטים

02-9709060

052-8903993

אתרים ,צימרים ,אטרקציות ,טיולים...
כל עסקי התיירות ביהודה ושומרון
לקיץ ולחופש הגדול
מפרסמים כאן  -ב
!

קונים בכתום

052-8903906

ָ
מצתזMats

להשכרה
בבית–אל
דירת  4חדרים

מבקרים:
“מעולה”
“יוצא דופן”
“כשרון”

מחיר מיוחד  -כניסה מיידית

052-5666948

מורת & DJ
שירה בציבור
קריוקי
כל הסגנונות

052-2675830

זיקוקין...
זה לא בשמים!

הפעלת זיקוקים ופירו–טכניקה
לכל אירוע | בכל הארץ | הסדר אישורים
לפרטים:

זיקוקי טלמון 052-8903993
בעלי עסקים המעוניינים למכור את
מוצריהם בעזרת המיזם יפנו
אלינוbst444@gmail.com | 052-8903906 :
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יש"עמדה

אלפי בני אדם הגיעו
השבוע למרכז ירושלים
לעצרת מחאה בככר
פאריז סמוך למעונו
של ראש הממשלה
כנגד מכבש הלחצים
שמפעיל הממשל
האמריקני בניסיון לכפות
מדיניות של הקפאת
בנייה ביהודה ושומרון
ובירושלים.

אלפים בהפגנה במרכז ירושלים תחת הק

"כן לעצמאות ישראל ,לא
את התקופה הזאת של איסור
ליהודים לגור במקומות שונים.
הנשיא אובמה תיזהר  -אתה תיגע
בתהליך האלוקי ,החוצפה תביא
להתפוררות ונפילה של ההנהגה
האמריקנית".
ראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה אמר בעצרת" :האמת
צריכה להיאמר  -הויכוח הוא לא
על מאחזים וגם לא התנחלויות,
הם לא רוצים אותנו בשום מקום
בארץ ישראל .על במה זו אני קורא
לבנימין נתניהו ראש הממשלה:
אתה עומד בשעת מבחן :האם
תעמוד איתן ותרים את כבוד עם
ישראל או חס וחלילה תצטרף
לאותם פוליטיקאים שפגעו בארץ
ישראל .ארץ ישראל איננה מטבע
העובר לסוחר ,ארץ ישראל שייכת
לעם ישראל ע"פ תורת ישראל ואין
רשות לאף אחד לסחור בה".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר
בנאומו" :אנחנו גרים בלב ארצנו על
אפו וחמתו של הלחץ האמריקאי.
אנחנו קוראים לנתניהו ,אל תלמד
מאלה שמנסים לעשות עצמנו
כחגבים .תלמד אפילו מקודמייך
בתפקיד .אילו הפוליטיקאים
של היום היו צריכים לעמוד בפני
ההחלטה ההיסטורית ב– '48ולהכריז
על ריבונות ישראל או להיכנע
ללחץ האמריקאי ,ספק אם מדינת

אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ
השתתפו ביום שלישי השבוע
בהפגנה ובצעדת לפידים מול
הקונסוליה האמריקאית בירושלים
במחאה על מדיניות הממשל
בוושינגטון כנגד הבנייה בירושלים
וביהודה ושומרון.
מפגינים רבים אחזו בידם שלטים
עליהם נכתב" :ישראל לא תתקפל",
ו"."OBAMA! NO YOU CAN'T
המפגינים קראו קריאות בוז כשהוזכר
שמו של השליח האמריקני ג'ורג'
מיטשל שהגיע השבוע לישראל,
וצעקו לו באנגלית" :לך הביתה".
בעצרת ,שאותה הנחה ראש
המועצה המקומית קרני שומרון
הרצל בן ארי ,השתתפו ראשי
הרשויות ביהודה ושומרון ובהם ראש
מועצת קדומים חננאל דורני ,ראש
מועצת קרית ארבע מלאכי לוינגר
וראש מועצת בית–אל משה רוזנבוים,
וכן חברי כנסת מסיעות הימין ובהם:
יו"ר האיחוד הלאומי יעקב כץ כצל'ה,
פרופ' אריה אלדד ,ד"ר מיכאל בן–ארי,
אורי אריאל ,יו"ר ועדת חוק חוקה
ומשפט דוד רותם ,ואיש מפלגת הבית
היהודי ,ניסן סלומיאנסקי.
את העצרת פתח ראש ישיבת ניר
בקרית ארבע ,הרב אליעזר ולדמן
שקרא על הבמה" :אתה ,הנשיא
אובמה ,גזען .מה זה להגיד ליהודים
אסור להם לגור פה או שם .עברנו
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קריאה:

א לתכתיב האמריקני"
דרישות בלתי מוסריות .לחלק
את ארץ התנ"ך ,ולפגוע בריבונות
עם ישראל על ארצו .אבל לנו יש
דרישה מהממשל האמריקאי.
דרישה מוסרית מאין כמותה.
שחררו את יהונתן .שחררו את
גיבור ישראל יהונתן פולארד .זו
דרישתנו הצודקת והמוסרית".
בן–ארי הביע תקווה לשובו של
החייל החטוף גלעד שליט ,שהמאהל
למענו נמצא בצמוד למקום שבו
התקיימה ההפגנה.
בתום העצרת יצאו המשתתפים
לכיוון הקונסוליה האמריקאית
בצעדת לפידים ארוכה והפגינו
מול הקונסוליה בקריאות בשפה
האנגלית .האירוע ,שזכה גם לכיסוי
תקשורתי נרחב בארץ ובעולם,
הסתיים בשירת 'אני מאמין'
ו'התקווה'.
מארגני העצרת ובהם מועצת
יש"ע ,קוממיות ,מטה מאמ"ץ ,ועד
מתיישבי בנימין וועד מתיישבי
שומרון ,הביעו שביעות רצון רבה
מכמות המשתתפים שעלתה
על כל הציפיות .מדובר בפעולה
ראשונה בשורה של פעולות מחאה
במסגרת המאבק כנגד מדיניות
הקפאת הבנייה ביו"ש ובירושלים
עד להסרת הגזירות ולחידוש פיתוח
ההתיישבות והבניה בכל מרחבי
ארץ ישראל# .

ישראל הייתה קיימת .מי שאומר
שאי אפשר לעמוד מול הלחץ
האמריקאי הוא בור או שקרן.
שילה וחברון הם של עם ישראל
לנצח נצחים ואת ההתחייבות
הזאת אנחנו נכפה על מדינת
ישראל".
בעצרת אמר ראש מועצת קרני
שומרון הרצל בן–ארי" :הממשל
האמריקאי מציב לישראל
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי יצחק בלאזר חלק ב'
בסירה קטנה בדרך לחופי ארץ ישראל -
"דוכתא משה ואהרון לא זכו לה "

מ

לבד פעולותיו למען ישיבות המוסר,
התמסר רבי יצחק בלאזר בכל לבו
לעבודת ה' ולהשתלמות עצמו .בראותו
את המניע העיקרי של האדם  -ביראה ,הטביע
בנפשו יראת אלוקים מופלגת .כל הווייתו הפיקה
יראה ופחד .את פחדו מלעבור חלילה עברה אין
לשער .הוא היה נוהג בעצמו חומרות רבות והיה
מלא תמיד חששות וחשדות .סיסמת חייו הייתה
 לימוד המוסר .הוא היה מקדיש שעתיים ביוםללימוד המוסר ,בהתבודדות ובהתפעלות ,שעה
אחת בבוקר ושעה אחת בערב .בעיקר ,התגלתה
עבודתו ביראה בחודש אלול ובימים הנוראים.
בימים אלו קבע לו סדר חיים אחר .הוא היה נוהג
מר"ח אלול עד למחרת יום-הכיפורים לעזוב את
ביתו ולהתבודד במקומות מיוחדים :במעון הקיץ
שלו ,או בבית-המדרש שבסלובודקה .במשך
ימי ההתבודדות היה רבי יצחק פורש מכל ענייני
העולם ,אינו מדבר דברי חולין ועוסק רק בענייני
תורה ומוסר .תלמידי סלובודקה היו באים למקום
התבודדותו בזמנים קבועים ,והוא היה מרצה
לפניהם שיחות4מוסר ודברי התעוררות .בימים
אלה היה מתעטף ביראה וקדושה ,וחרדת אלוקים
הייתה נופלת עליו .יש שהיו מוצאים אותו כשהוא
רועד ממש מאימת הדין .רוב זמנו היה מבלה
בלימוד המוסר .תפילתו בזמן זה הייתה מזעזעת.
הוא היה משתפך בבכיה חרישית וכל השומע היה
נרעד .גם שיחותיו המוסריות באותו חודש היו
נלהבות יותר .בימי התבודדותו בסלובודקה היה
מטיף את שיחותיו בישיבות שהייתה מתמלאה
בחודשי אלול גם מרבני הסביבה ומתלמידים
לשעבר .את מנהגו לא לדבר דברי חולין בחודש
אלול עד צאת יום-הכיפורים שמר כל ימיו .מלבד
פעם אחת שנולדה לו בת בחודש אלול ביקר את
אשתו היולדת ואמר לה רק" :מזל טוב" ,ולאחר
מכן היה מבקרה יום יום ,ומדבר איתה ברמזים.
אך כשהגיעו ימי חג הסוכות ,היה ר' יצחק בלאזר
נהפך פתאום לאיש אחר ומתמלא רוח של
שמחה ,בני-הישיבה והכוללים היו מקיימים בו
הקבלת פני הרב ברגל באחד מלילי שמחת בית-

השואבה ,והיו מבלים אצלו בתהילות ותשבחות
ובשירה עד אור הבוקר .הוא היה מבדח את
הקהל בדברי חרוזים בלוית הניגון המיוחד להם,
ומביע בהם רעיונות התעוררות מענייני דיומא
ודברי בדיחה משולבים בקורת נאה על הרבנים
והתלמידים המשתתפים .לשיא פסגת השמחה
היה מגיע ב'שמחת תורה' .הוא היה מפזז כל היום
ולהתלהבותו לא היה גבול.
עם פטירתו של רבי שמחה זיסל זיו ,ה"סבא
מקלם" ,בשנת  ,1898התמנה רבי יצחק לאביה
הרוחני של ישיבת קלם ,ונהג להגיע אליה
לעתים קרובות ולהדריך את תלמידיה.
פעם הוזמן ר' יצחק ע"י קבוצת אברכים
להשמיע דברי התעוררות באחת העיירות .הוא
עלה על הבימה ,התעטף הטלית והחל לדרוש:
"מעשה ביהודי שתעה ביער עבות ללא מוצא.
לאחר יומיים ,ראה פתאום יהודי אחר מולו ,מיד
רץ אליו בשמחה וביקש שיראה לו את הדרך
החוצה .אמר לו היהודי השני ,אני תועה כאן
כבר כמה שבועות ועדיין לא מצאתי דרך ,ואתה
תועה יומיים בלבד ובא לשאול אותי?!" ,וכאן
הרים ר' יצחק את קולו והחל לזעוק" :רבותי,
הרי אתם אברכים צעירים ותועים בחיים רק זמן
קצר ,אבל אני הריני זקן וכבר תועה כל-כך הרבה
שנים ומחפש דרך לצאת מהסבך הזה ואינני
מוצא ,ואיך אראה לכם את הדרך?!" והחל
לגעות בבכי מר ,וכל הקהל אחריו" ...אולם" –
סיים ר' יצחק – "בידי לעזור לכם .מתוך ניסיוני
והתעיות הרבות שלי אוכל לומר לכם איזוהי
הדרך שאיננה מובילה למטרה ,ולהזהיר אתכם
מללכת בה".
בשנת תרס"א ( ,)1901פנו אל רבי יצחק
מנהלי ישיבת "אור חדש" בירושלים בבקשה
"לבוא אל הקודש לחזק שמה בדקי הבית לתורה
ויראה השי"ת ולהרים קרן התורה והיראה" .גם
ר' יוסף חיים זוננפלד חתם על מכתב זה והוסיף
"כי ייחשב ביאתו אל הקודש כי הוא דבר גדול
בלי שיעור וערך" .ר' יצחק בלאזר השיב להם
כי זה מזמן אדיר היה חפצו לבוא אל הארץ ''וכי
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מאוד חשקה נפשו לבוא אל הקודש עם
בני ביתו להיות עובד את ה' בקודש במקום
קדוש'' .בשנת תרס"ג מכר את כל רכושו
ולאחר מספר חודשים של מסע והתעכבות
ברוסיה בשל הפצרות הקהילה שם ,הגיע
רי"ב לארץ ישראל בחודש תמוז תרס"ד
( .)1904מי שהיו באותו מעמד מספרים
כי לשמחתו לא היה גבול ובשבתו בסירה
הקטנה שהביאה אותו מהאוניה לחוף יפו חזר
לעצמו על המילים" :דוכתא משה ואהרון

לא זכו לה" .כל אותו היום לא פסקו שפתותי
מלרחש תפילות והודאות .ביפו יצאו לקראתו
חכמי ירושלים ובראשם רבה של יפו הראי"ה
קוק זצ"ל שקבלו באהבה רבה ובכבוד .אהבה
וכבוד אלו מתגלים בחליפות המכתבים ביניהם
ובמספר סיפורים אודות הקשר האמיץ בין שני
הצדיקים .הרב צבי יהודה ,הרצי"ה קוק זצ"ל,
סיפר שכשהלך אביו הראי"ה לבקר את הגר"י
בלאזר בבית החולים 'שערי ציון' ,הפצירו
בו מקורביו לנסוע בעגלה ולחסוך את יגיעת

השומר

עוד לא רא

לנופשים

בואו להתארח בשומרון

חדרים ממוזגים ,כשרות
מהדרין ,בריכת שחיה נפרדת,
סיורים ,טיולים ואטרקציות
למבוגרים וילדים.
י”ב-ל’ אב ()2-20.8
ב “חלקת השדה” ,אלון מורה
י”ט אב  -ח’ אלול ()9-28.8
במדרשת שומרון ,שבי שומרון

מוא”ז שומרון

תיירות
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למשפחות

בין מטעי הזיתים מפכים
מים זכים .בואו לטבול
במעיינות ובבריכות,
וליהנות מהחורש הטבעי
ובוסתני הפרי.

חלקת השדה מרכז סיור ולי
מדרשת שומרון ,שבי ש

הדרך הקשה ,אך הראי"ה סירב ואמר" :כדי
לבקר חולה את ר' יצ'ל רוצה אני ללכת ברגל".
בירושלים נפגש רבי יצחק בלאזר עם חבריו
מצעירותו ,רבי נפתלי אמסטרדם ,ורבי צבי
לויתן ,והתגורר ב"חצר שטראוס" שבשכונת
מוסררה .הוא סירב לקבל תמיכה ,ולמרות
חולשתו וזקנותו עבד במשרדי "ועד הכללי"
לפרנסתו.
רבי יצחק בלאזר נפטר בירושלים בי"א באב
תרס"ז ,ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים לימינו

של האדר"ת .כשנפטר נתברר שהוא ציווה
בפירוש שלא יספידו אותו ,בכדי שלא ישמיעו
דברים בשבחו .אולם הראי"ה הורה לנהוג כפסק
ההלכה של הגאון בעל ה'נודע ביהודה' ביחס
לגאון בעל 'פני יהושע' ,שאעפ"י שציווה שלא
להספידו ,הואיל והוא 'רבן של כל בני הגולה' –
כבוד תורתו מחייב הספד .ואמר הראי"ה" :קשה
להכריע לפעמים מי הוא גדול הדור בהלכה,
אולם ביראת שמים ודאי שרבי יצ'לי היה הגדול
בדורנו!" #

רון

איתם הכל...

ומרון

ד לא ראיתם הכל...

סטודיומירקם@חזני צילומים :מדרשת שומרון ,אלחנן שושן ,שרה קורלק

דה מרכז
שומרון,

סיור ולימוד אלון מורה www.shechem.org/teva 02-9973106
w w w. m i d s h o m r o n . o r g . i l
שבי שומרון 09-8841359

תיירות
תיירות
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סטודיומירקם@חזני צילומים :מדרשת שומרון ,אלחנן שושן ,שרה קורלק

למטיבי לכת

לאוהבי דעת

מרחבי הרים ,גאיות ועמקים .סיורים וקורסים לאוהבי
לכתכאן תוכלו לצאת
למטיבי הידע.
שפחות עתיקות ומעיינות
חורבות
לאוהבי דעת
סיפורי
בעקבות
למסע
מסלולים
מבחר
נסתרים.
הזיתים מפכים מרחבי הרים ,גאיות ועמקים .סיורים וקורסים לאוהבי
בפינות
ומעיינותולבקר
עתיקותהתנ”ך
חורבותלכת
לטבוללמטיבי
מאתגרים
תוכלו לצאת
הידע .כאן
בואו
בשומרון.
צפונות
השומרון.
בארץ
ו ב ב ר י כ ו ת  ,נסתרים .מבחר מסלולים למסע בעקבות סיפורי
רשמה :למטיבי לכת התנ”ך ולבקר בפינות
הטבעי ו המאתגרים
החורש פ רטים
ל
בשומרון.
צפונות
02-9973106השומרון.
בארץ
הפרי.
תני
www.shechem.org/teva
אלון מורה
ימוד
הw w w. m i d s h o m r:
ש.מo n
הרo r
פרט י םi lוg .
ש ו מ ר ו ן 8 8 4 1 3 5 9ל 0 9 -

מבט להתיישבות
שמיטה והתיישבות בבקבוק אחד

ה

יישוב מבוא חורון שבבנימין מגדל
שטחים גדולים של ענבי יין כדברי
ּטעִי כ ְָרמִים ּבְהֵָרי
ּת ְ
הנביא "עֹוד ִ
ׁשמְרֹון" (ירמיהו לא ,ד) .ליישוב כרם של ענבי
ֹ
יין בגודל של כ– 500דונם .בשנת השמיטה
התשס"ח החליט היישוב לגדל ענבים עם
קדושת שביעית.
היישוב מסר בשנת השמיטה את כל
כרמיו לידיו של אוצר בית דין  -כרמי יין,
בנשיאות הרב דב ליאור ,אוצר בית הדין
מפיץ את היין ללא סחר ,ומבלי ליהנות
מרווחים כפי שדורשת ההלכה בשנת
שמיטה.
"אוצר בית דין  -כרמי יין" של כרמי
מבוא חורון הינו אוצר בית דין "למהדרין",
המתחיל את הטיפול בכרם מסוף בציר
שנה שישית ,ובהשגחה צמודה .הגידול
והטיפול בענבים נעשה תוך הקפדה חמורה
לפי הנחיות רב היישוב ,הרב יונה דברת,
ובית דינו ,בכל הפעולות החקלאיות כולל
בחלוקת מיץ הענבים אשר נעשית בדרכים
שאינן נחשבות למסחר בפירות שביעית.
את התוצרת לא ניתן למצוא בחנויות או
ברשתות השיווק אלא רק בחלוקה דרך
שליחי בית הדין ביישובים השונים.
הרצון להגיע אל ציבור שידע להעריך
ולשמור על קדושת הפירות מכתיב גם הוא
את הפריסה של חלוקת המיץ אך דא עקא
הציבור לא מספיק ער לצורך להשתמש
במיץ הזה הגם שהוא מעולה היות והוא
עשוי מהענבים המשובחים ביותר,

הוא אינו מעורב במים כלל והסכום
המתבקש לתשלום ההוצאות נמוך
במיוחד .יש לציין שכל העלויות של הייצור
כבר כוסו וכל המטפלים באכסנה והובלה
וכו' כבר קיבלו מבית הדין את הוצאותיהם
ונשאר החלק האחרון שהוא החלק של
החקלאים שבעצם לקחו על עצמם את
ההוצאות והסיכון.
באופן ייחודי לשנת השמיטה ,מיוצר
מיץ הענבים מענבים איכותיים במיוחד,
המשמשים בשנים רגילות לייצור יין יבש
בלבד ,מה שנותן לציבור הזדמנות של פעם
בשבע שנים ליהנות ממיץ ענבים איכותי
וטעים במיוחד .כדי לסייע לחקלאים שומרי
תורה כהלכתה המקפידים על המצוות
התלויות בארץ קורא היישוב מבוא חורון
לציבור להירתם ולקראת תקופת החגים
הבעל"ט ,לרכוש מיץ ענבים קדוש בקדושת
שביעית ,ולהרוויח גם חיזוק ועידוד חקלאים
שומרי מצות ,וגם סיוע להתיישבות – כל
זאת בבקבוק אחד .מתוך השתייה של מיץ
פירות קדושת שנת השמיטה נזכה כולנו
להתקדש ולהתעלות בגופנו ונשמותינו.
ניתן לקבל מיץ ענבים לבן או אדום
באריזות של  6בקבוקים של ליטר או מיץ
אדום באריזות של  12בקבוקים של ליטר
הסכום המתבקש לתשלום ההוצאות ₪10
לבקבוק.
להזמנות :דוד  ,050-2050809אלידע
 ,050-2050940חוה # 08-9726722

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
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