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הרב מרדכי אליהו  -חלק ג'

חיבת הארץ
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יש " עמדה

ההצהרות על זמניות הקפאת הבנייה
ועל חידוש הבנייה בתום עשרת
חודשי ההקפאה אותן השמיע ראש
הממשלה ושרי הקבינט שוב ושוב
יעמדו בזמן הקרוב למבחן .נתניהו
נוסע בשבוע הבא לוושינגטון ולא מן
הנמנע שייתקל בלחצים אשר ידרשו
ממנו להאריך את תקופת ההקפאה.
זו תהיה שעת המבחן לנתניהו ,לשריו,
ולממשלת ישראל .יהיה זה המבחן
להתחייבויות ולמילה שנתנו השרים
לציבור הישראלי .מועצת יש"ע יצאה
השבוע בקמפיין חדש אשר מזכיר
לשרים את התבטאויותיהם הנחרצות
לקראת סיום ההקפאה ,ודורש מהם
לעמוד במילתם .מילה זו מילה.

» עמוד 2

מטיילים ישראלים בבית הכנסת העתיק בכפר א-סמוע הוא אשתמוע התנכ"ית שבהר חברון

מילה זו מילה

על הפרשה פנחס
הרב רמי רחמים ברכיהו  -רב היישוב טלמון

ב

מבחן של מנהיגות

תחילת פרשתנו התורה מעלה על נס
ן-א ְל ָעזָ ר
את מעשהו של פנחס "ּפִ ינְ ָחס ֶּב ֶ
ת-ח ָמ ִתי ֵמ ַעל
ן-א ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןֵ ,ה ִׁשיב ֶא ֲ
ֶּב ַ
ת-קנְ ָא ִתי" .על מעשהו
ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ב ַקנְ אֹו ֶא ִ
פינחס זוכה לברית שלום ולברית כהונת עולם לו
אֹלקיו" (במדבר כה
"ּת ַחתֲ ,א ֶׁשר ִקּנֵ א ֵל ָ
ולזרעו אחריו ַ
יא-יג) .לכאורה מטרת התורה בסיפור דברי השבח
לפנחס כדי ללמדנו כי ראוי הוא שמעשהו של
פנחס יהיה דגם לחיקוי .אם כן ,קשה להבין מדוע
כאשר בפרשתנו משה מחפש יורש להנהגת
לּ-ב ָׂשר ִאיׁש
ֹלקי ָהרּוחֹת ְלכָ ָ
האומה " -יִ פְ קֹד ה' ֱא ֵ
ל-ה ֵע ָדה" .הדמות שהקב"ה ממנה כיורש של
ַע ָ
משה בהנהגת האומה היא דווקא של יהושע בן
"איׁש
נון משרת משה ,וטעם הבחירה ביהושע – ִ
ַ
ֲא ֶׁש
ר-רּוח ּבֹו" (שם כז טו-יח) " -שיוכל להלוך כנגד
רוחו של כל אחד ואחד" (רש"י שם).

לכאורה הדבר הוא פלא ,במנהיגות אין מקום
ל'הבין' את רוחו של כל אחד ואחד ,במנהיגות
ראוי הוא שהמנהיג יוביל קו מנהיגותו ,שכן
תפקידו של המנהיג הוא להוביל את העם לפי
האמת הצרופה בה הוא מאמין .לכן אם יש מנהיג
המתאים להחליף את משה בהובלת העם לארץ
ישראל זהו פנחס הכהן שכבר הוכיח את עצמו
במבחן של מנהיגות ואף זכה לדברי שבח של
הקב"ה .מדוע אם כן דמותו של פנחס היא לא
אופציה למנהיגות? מדוע לא להעדיף דמות
כריזמאטית חסרת פשרות כפנחס ,על פני דמותו
הכנועה כביכול של יהושע? מדוע לא להעדיף
אדם שגילה יוזמה ולא חשש מהמלעיגים עליו,
על פני דמות שאילולי תפילתו של רבו "י-ה
יושיעך מעצתם של אלו" ,לא ברור שהיה מסוגל
לעמוד מול העם בפרשת המרגלים?
» המשך בעמוד 3

יש"עמדה

בר אילן ,לאחר מכן בהקפאת הבניה ביהודה
ושומרון וכהמשך גם הקפאת בניה דה פקטו
בירושלים .זו שעת המבחן הגדולה לנתניהו
ולשרי ממשלתו .במשך כל תקופת ההקפאה
ישראל רק הפסידה ושוב ושוב .אין שום רווח
שישראל הצליחה להפיק כתוצאה ממדיניות
ההקפאה אשר פגעה בזכויותיהם הבסיסיות
של מאות אלפי אזרחים ישראלים במדינת
ישראל .הפלשתינים לא יושבים למשא-ומתן,
חמאס ממשיך להתעצם ,מעמדה הבינלאומי
של ישראל הולך ומתערער ,צה"ל נאלץ
להתמודד עם משטי טרור ,גינויים באו"ם ובכל

מילה זו מילה

בעוד כשלושה חודשים תסתיים תקופת
הקפאת הבנייה עליה החליט הקבינט .ראש
הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אז שמדובר
בהקפאה חד פעמית וזמנית וחזר שוב ,באוזני
הציבור בישראל ,בפני חברי מרכז הליכוד ,בפני
שרי הליכוד ,ובפגישות ובפורומים נוספים על
כך שבתום תקופת ההקפאה ישראל תחזור
לבניה ביהודה ושומרון .דברים דומים ,לעיתים
אף ביתר חריפות ,השמיעו חברי הקבינט
שנתנו ידם להחלטה על הקפאת הבנייה
וחלקם אף הצטערו עליה .אבל ההצהרות
האלו יעמדו בתוך זמן קצר מאוד למבחן
מכריע ,מבחן אמריקאי ,אם תרצו.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ייסע בתחילת
השבוע הבא לוושינגטון ויוועד עם הנשיא
האמריקני ברק אובאמה .מבחן העבר מלמד
שלא מן הנמנע – כך גם על פי הערכות גורמים
מדיניים – יפעיל אובאמה מכבש לחצים על
ראש ממשלת ישראל כדי להמשיך ולהאריך
את תקופת הקפאת הבנייה .שר החוץ
אביגדור ליברמן אמר השבוע כי תקופת
היציאה מהקפאה בחודש תשרי – ספטמבר
 – 2010תהיה שעת מבחן למדינת שראל.
ייתכן שנקודת המבחן הראשונה תהיה כבר
במהלך השבוע הבא.
על ראש ממשלת
ישראל לעמוד איתן
בלחצים ולומר לנשיא
האמריקני כי מילה
זו מילה ,והתחייבויות
צריכים לקיים .כניעה
נוספת ללחצים תהיה
קריסה מוחלטת של
העמדות הישראליות
כעמדות של מדינה
עצמאית וריבונית אשר
אל לה לקבל תכתיבים
זרים בצורה כוחנית.
בנימין נתניהו נבחר
לכהונתו בזכות קולות
המחנה הלאומי ,בזכות
ציבור גדול התומך
בדרך של פיתוח
וחיזוק ההתיישבות .אך
העמדות הישראליות
קרסו בזו אחר זו –
תחילה בהכרה בפיתרון
שתי המדינות בנאום
ישע שלנו 2

העולם .שרים בכירים בממשלה התבטאו
לא פעם במהלך החודשים האחרונים כי
ההקפאה הייתה טעות חמורה אשר לא הייתה
מתקבלת כיום בקבינט .אחרים התנחמו
בזמניות ההקפאה ובכך שבתאריך התפוגה
– י"ח בתשרי – 26.9.2010 ,צו ההקפאה
יבוטל – והצהירו כי בתום התקופה ישראל
תמשיך לבנות ולפתח את יהודה ושומרון.
היה זה נתניהו עצמו שאמר כי "בעוד עשרה
חודשים ,בתום תקופת ההקפאה גם אם
אבו-מאזן יבוא ויגיד 'שלום עכשיו' ,נתחיל
לבנות כפי שהיה קודם" .היה זה המשנה
לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים
משה יעלון שחזר ואמר כי "כשם שאפשרנו
בנייה שהחלה קודם להשהיה ,כך נחדש את
הבנייה לאחר תום עשרת חודשי ההקפאה
בקרוב" ואירוע לציון  30שנה למועצה
האזורית שומרון הוסיף" :בתום תקופת
ההשעייה ,נחזור לבנות במקום כמקודם.
זה טבעה של המדינה היהודית ,טבעה של
התנועה הציונית :בנייה והתיישבות ,פיתוח
והתרחבות" .השר בני בגין אמר באותו אירוע
מול קהל האלפים" :בי"ח תשרי ,חג סוכות,
יפוג צו ההקפאה מאליו ולא יהיה צו אחר

תחתיו" .בביקור בגוש עציון אמר בגין כי
"הייתה החלטה של רה"מ וועדת השרים
לביטחון לאומי להקפיא עד לספטמבר.
אני לא רואה מצב שלא יבנו לאחר מכן .אם
הממשלה רוצה להמשיך את המצב הקיים,
היא תצטרך להציע החלטה הפוכה – דבר
שלא סביר בעיניי" .רק בשבוע האחרון חזר
שוב שר החוץ אביגדור ליברמן על עמדתו
בפגישה עם קנצלר אוסטריה ואמר "איני
רואה שום אפשרות אחרת פרט לחידוש
הבנייה ביהודה ושומרון עם תום תקופת
ההקפאה בסוף ספטמבר" .יו"ר ש"ס אלי
ישי שעוד קודם ההקפאה התנגד לה והצהיר
שש"ס "לא תסכים להקפאת בנייה ולו של
יום אחד .מהלך זה לא ייחזק אף אחד אלא
ייצור מצג של חולשה" ,כבר הורה להאיץ את
הליכי התכנון של תוכניות המתאר ברחבי
יו"ש ,כהכנה לבנייה מיד בתום תקופת
ההקפאה .דברים דומים השמיעו גם שר
התקשורת משה כחלון ,שר התחבורה
ישראל כץ ,המשנה לראש הממשלה והשר
לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום ,ושר
החינוך גדעון סער.
לקראת נסיעתו של ראש הממשלה
לוושינגטון ולקראת סוף תקופת ההקפאה
יצאו בסוף שבוע במועצת יש"ע בקמפיין
"מילה זו מילה" אשר בא "להזכיר" לשרי
השביעיה החברים בקבינט את הצהרותיהם
בחודשים האחרונים ,ולהדגיש כי זו שעת
המבחן לעמדות שהציגו ,למילה שנתנו
לציבור הישראלי ,שעת המבחן ליכולתה של
ישראל לעמוד על דעותיה ועל עמדותיה
כמדינה ריבונית ועצמאית.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר ל'ישע שלנו'
כי ״הדברים שאמרו ראש הממשלה והרוב
הגדול של שרי הממשלה על כך שההקפאה
לא תוארך הם חד משמעיים ואינם משתמעים
לשתי פנים .זהו חוזה בין הנבחרים לבין
הציבור .אמינותם עומדת על כף המאזניים.
החלטנו לשוב ולהזכיר את הדברים ,גם למי
שאמרו אותם וגם לציבור .הגיעה עת פרעון
השטר הזה ואנו מאמינים שאכן כך יהיה".

אני מבהיר

ההקפאה הזאת היא זמנית
וחד פעמית ...נתחיל לבנות
כפי שהיה קודם

יום אחרי ההקפאה

נחזור לבנות
במלוא הקצב

•

מבחן של מנהיגות – המשך מעמוד השער
בפרשתנו אנו עומדים מול הכניסה לארץ
ישראל .הקב"ה מלמד אותנו שעם כל השבח
למעשה הקנאות של פנחס ,דמותו אינה ראויה
להנהגת כלל האומה ,כדי להנהיג את האומה יש
צורך במידת הסבלנות .מדוע? מה ערך של מידה
זו? מדוע מידה זו חשובה דווקא בעת שהאומה
נכנסת לארץ ישראל?
תורת ישראל כמו גם גאולת העולם אמורה
להבנות מתוך האדם ולא על ידי אמצעי חיצוני של
פחד או הכרח .המהר"ל בספרו גור אריה האריך
לבאר נקודה זו לאור חטאו של משה בהכאת
הסלע (פרשת חקת)" :והיה הוא יתברך רוצה שכל
הנמצאים נמשכים אחר דיבור ה' יתברך לעשות
רצונו מעצמם  -לא על ידי הכרחי ,ובזה יעשו בני
ישראל גם כן רצון ה' יתברך מעצמם בשמחה".
משה רבנו נענש בכך שהכה את הסלע כיוון
שבמעשהו ניסה להכריח את האומה לשמוע
בקול ה' .מתוך כך ברור הוא כי מחליפו של משה

לא יכול להיות דמות דוגמאטית חסרת פשרות,
כיוון שדמות מעין זו ,תמשיך את המגמה של
הנהגת משה במדבר שאינה תואמת את ההנהגה
בארץ ישראל שבה אמורים לבנות את הכל
מלמטה ,מתוך האדם .לכן הקב"ה ממנה את
יהושע בן נון איש אשר רוח בו ומסוגל להלך
כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
גם משה רבנו אחר שהפנים את עונשו כי לא
יכנס לארץ ,הבין שיש צורך ביורש שיש לו דפוס
מנהיגות שונה ,ולכן גם הוא מבקש מהקב"ה:
"יפקד ד' אלוקי הרוחת לכל בשר איש על העדה".
ומבאר רש"י" :אלקי הרוחות  -למה נאמר? אמר
לפניו :רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך דעתו של
כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה ,מנה עליהם
מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו".
ועדיין יש שאלה לפנינו ,מדוע אם כן ,בפתיחת
פרשתנו אנו פוגשים את יחסו המיוחד של הקב"ה
למעשה הקנאות של פנחס? הרי הדמות של

המנהיג הראוי הוא דמותו של יהושע "שסובל
כל אחד ואחד לפי דעתו"? אלא נראה כי התורה
מלמדת אותנו כי גם ממידת הסבלנות יש להיזהר.
ועל אף שמידה זו אמורה להיות המידה היותר
דומיננטית של המנהיג ,עדיין יש מקומות בהם
יש לנהוג בחוסר סבלנות ובקנאות חסרת פשרות.
מידה זו מצאנו גם אצל יהושע שכאשר שמע
את אלדד ומידד מתנבאים במחנה פנה אל משה
וביקש "כלאם" ,על כך שאל אותו משה "המקנא
אתה לי" .לכל מנהיג צריך שתהיה שמינית
שבשמינית של קנאה לערכים לתורה ולקרבת
אלוקים ,אולם עיקרה של מנהיגות היא להוביל
את האומה כולה על כל גווניה להכרה במלכות
השם בעולם מתוך סובלנות גדולה ,והכרה כי
מלכות השם תבנה מתוך בנין פנימי של האומה
והעולם כולו – "וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין
כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו
ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו משלה".
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1,480,000-Ě ĘēĐ ęĕĕčĕĔģĤĔČ ęĕĤĕēĚ
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É´¿´Ç¶¯ ¾± É´Ç¸²
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ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ čĘĐ ĦĚĕĞĠ ĦČ ĥĕĎĤĐĘ
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מרדכי אליהו חלק ג'
משה מאירסדורף

ה

רב אליהו היה מעביר שיעור שבועי
בהלכה ואגדה בכל יום שני בערב
בבית הכנסת שלו בשכונת קריית משה
בירושלים .שיעורים אלו היו מועברים באמצעות
לווין למאות אנשים מהארץ ומהעולם הצופים
בהם .לאחר מכן היו השיעורים משוכתבים ומופצים
בבתי כנסת רבים באלפי עותקים באמצעות עלון
פרשת שבוע שנקרא "קול צופיך" .הרב אליהו היה
רבו של המרגל האמריקאי-ישראלי יונתן פולארד,
השתתף במאבק לשחרורו ,ואף ביקר אותו בכלאו

השב לארצו לאחר גלות ארוכה ,כשאתם מקיימים בו
מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל ,ואין עוול מוסרי
גדול מהניסיון לענות את נפשותיכם באיומי גירוש
ונטישת אדמת אבותינו.
מתוך אותו כוח מוסרי ברור ,אל לנו להקים
מחלוקת בציבור ובגיבורי צבאנו ,אנו לא סרבני
פקודה לשמה .החיילים שידרשו לבצע את הפשע,
יענו' :איני יכול' .ואם יאנסו אותם ,ישבו על הרצפה
ויבכו עם המשפחה שאותה רוצים לגרשה מביתה.
חובתנו למחות כנגד העוול המוסרי הנורא הזה.

ואומר כי אנחנו מאמינים באמונה שלימה שהתפילה
של כל אחד מאיתנו ובודאי של כולנו יחד תבטל
את הגזירה הרעה של הממשלה .ולכן אין לארוז
או לעשות שום מעשה שמחליש את ההתיישבות
או את המתיישבים שעומדים בגבורה גדולה מול
אלפי הפצצות שנורות עליהם .שעומדים בגבורה
מול אנשים המנסים להחליש אותם וברוך ה' ללא
הצלחה .ברוך ה' שאנו זוכים לראות את הניסים
שהקב"ה עושה עימנו ,הקב"ה אוהב אותנו אהבת
עולם .והוא מגן עלינו כנשר המגן על גוזליו.

"אין מעשה מוסרי יותר ממפעל התחייה
של העם השב לארצו"
הברית

שבארצות
פעמים.
הרב הרבה לדבר בשבחה
של ארץ ישראל והביא מקורות רבים לקדושתה
ועדיפותה מכל ארצות העולם .וכך כתב על
שבחה של ארץ ישראל לעתיד לבוא:
"מסכת כתובות היא מהמסכתות היותר מורכבות
שבש"ס ,ומסיימת בשבחה של ארץ ישראל ,וז"ל:
(כתובות קיב" ):אמר רב חייא בר אשי אמר רב ,עתידין
אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות ,שאמר
כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם" .ומכאן ניתן
לראות כמה חשובה מעלתה של ארץ ישראל שמסכת
כל כך קשה וחשובה העוסקת בענייני אישות וממונות
מסיימת בדבר זה דווקא .והחשיבות בכך שכל
האילנות שבארץ ישראל יתנו פירות היא ,שלעתיד
לבוא כל יהודי שגר בארץ ישראל ירצה רק לשבת
וללמוד תורה ללא שום מפריע וללא שום עול פרנסה
בזכות האור הקדוש שיהיה בארץ ישראל .וכיצד
יתכן הדבר? לכך ידאג הקב"ה לכל צרכיו ויצמיח
לו את כל הדרוש לו על העצים .ולא תהיה זו צמיחה
בעלמא ,אלא שיהיה בכל פרי די והותר למאכל אדם
ומשפחתו .וזהו שחז"ל אומרים שלעתיד לבוא אדם
יקח ענב אחד ,יבריג בו ברז ויוציא ממנו יין ללא עמל
וטורח ,וכך בכל פרי ופרי ימצא את מאכלו ובריאותו
הצריכה לו".
במהלך תקופת ההתנתקות היה הרב אליהו
משענת רוחנית ונפשית לאלפי המתיישבים בגוש
וענה והכריע בשאלות הקשות ביותר .בחודש
סיון תשס"ה ,כחודשיים לפני הגירוש ,כתב הרב
אליהו אגרת לתושבי גוש קטיף ובה דברי חיזוק
והדרכה מהם ניתן ללמוד גם על יחסו החם
אליהם ואל מפעלם:
"לאחינו המתיישבים ביש"ע ,גיבורי כח עושי
דברו ,הפועלים ומיישבים את מרחבי ארץ אבותינו
בגוש קטיף  -שלומכם ישגה לעד! באתי באיגרת
זו לחזק את ידכם נגד העוול המוסרי הנורא על
הכוונה לפנות יישובים ולגרש יהודים מביתם –
היה לא תהיה!
אין מעשה מוסרי יותר ממפעל התחייה של העם
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מספר

ולחוסמי הכבישים – יש לעשות זאת אך ורק
בתנאי שישנה דרך חילופית .לא נחסום כביש כשאין
דרך חילופית ולא נסכן בכך חלילה חיי אדם.
קורא הדורות מראש שענה לאברהם אבינו
בהר המוריה ,הוא יעננו ויוציא לאור צדקתנו ,ואיש
לא יעצור את המהלך האלוקי של מפעל התחייה
הלאומי של עם ישראל השב לארצו".
לאחר כשבוע נערך מפגש של רבנים מהגוש עם
הרב אליהו ובו ענה לשאלותיהם והרחיב את דברי
האגרת כשהוא מפרט כל שאלה ותשובה .להלן
חלק מהשאלות והתשובות כפי שכתב הרב:
"....האם ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון
היא בכלל מצוות ישוב ארץ ישראל?
ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון
היא בגדר מצוות ישוב ארץ ישראל בהידור
ומדאורייתא .על המתישבים הללו נאמרו הפסוקים
רּוׁש ַלם ֵלאמֹר
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ָ
"הֹלְך וְ ָק ָר ָ
בירמיהו (ב) ָ
לּוֹלתיִ ְך
עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת ְּכ ָ
ּכֹה ָא ַמר ה' זָ ַכ ְר ִּתי ָלְך ֶח ֶסד נְ ַ
רּועה :ק ֶֹדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶל ְכ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ֹלא זְ ָ
בּואתֹה ָּכל א ְֹכ ָליו יֶ ְא ָׁשמּו ָר ָעה ָּתבֹא
אׁשית ְּת ָ
ַלה' ֵר ִ
ֲא ֵל ֶיהם נְ אֻ ם ה'" .ארץ שלא הייתה מיושבת כלל.
ישבתם בה .נטעתם וזרעתם .אשריכם!
האם כשהרב אומר וכותב "היה לא תהיה" זו
תפילה או מציאות?
"היה לא תהיה" – זו גם תפילה וגם מציאות .אנחנו
מתפללים שתתבטל המחשבה הרעה הזו .ואנחנו
בטוחים שהתפילה תעזור ותתבטל ההחלטה הרעה
של הממשלה .צריך להתחזק בתפילה לבורא עולם
ביתר שאת שיבטל את המעשה הנפשע הזה של
גירוש יהודים מאדמת קודש.
המעודדים את הגירוש פירשו את דברי הרב
ששודרו בטלוויזיה שיש להתכונן באופן מעשי
ולארוז את החפצים כי כבר "נפל הפור" ו"נגזרה
הגזירה" .הם זאת כוונת הרב?
לא "נפל הפור" ולא "נגזרה הגזירה" .אני חוזר

חייל מילואים הנקרא לשרות
מילואים ובהתגייסותו הוא תורם
ומסייע במישרין או בעקיפין
לפקודת הגירוש .האם הוא חייב
לנסות להשתחרר מהמילואים?
אני עונה לכם למרות שאני מאמין שזה לא
יהיה בעז"ה .לעצם השאלה .כיון שמימלא הרבה
משתחררים ממילואים בגלל סיבות של מה בכך ,בודאי
שלמנוע מעשה כל כך נפשע עליו לבקש שיחרור
מהמילואים ולא לסייע במישרין או בעקיפין.
אם לא תענה בקשתו ומאיימים עליו במאסר .האם
עליו להשתתף בפקודת הגירוש?
אמרנו לעיל שזה איסור תורה .ולכן על החייל
לומר למפקדו "איני מסרב פקודה ,אבל אני לא יכול
לבצע את הפקודה הזו" .ואם ישב בכלא בגלל אמירה
זו – זכות היא לו ואשריו שנתפס על דברי תורה.
אם כן מה משמעות דברי הרב שלא לסרב
פקודה לשמה?
אנחנו לא רוצים לפרק את הצבא שמגן על חיי
התושבים והאזרחים .ולכן לא מכריזים על סירוב
פקודה .רק עומדים ברפיון ידים ואומרים" :לא
יכולים".
לסיכום :יש לעשות הכל למען אחדות עם
ישראל .נמשיך להתפלל שתתבטל גזירת הגרוש.
בכל מקרה יש להימנע משימוש בכוח והרמת
ידיים איש על אחיו .לא על חייל ולא על מתיישב.
לבורא ואני מסיים בברכה לקיום נבואתו של
עמוס הנביא:
"וְ ַׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבּות ַע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל ָּובנּו ָע ִרים
נְ ַׁשּמֹות וְ יָ ָׁשבּו וְ נָ ְטעּו ְכ ָר ִמים וְ ָׁשתּו ֶאת יֵ ינָ ם וְ ָעׂשּו
גַ ּנֹות וְ ָא ְכלּו ֶאת ְּפ ִר ֶיהםּ :ונְ ַט ְע ִּתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם וְ ֹלא
יִ ּנָ ְתׁשּו עֹוד ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי ָל ֶהם ָא ַמר ה'
ֹלקיָך" .אכי"ר.
ֱא ֶ
הרב אליהו נפטר בכ"ה בסיוון תש"ע ,לאחר
תקופה של שנתיים וחצי שבה חלה הידרדרות
במצב בריאותו .קהל רבבות השתתפו בהלווייתו.
הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים בסמוך לרב
החיד"א ,שאת עצמותיו העלה לארץ חמישים
שנה קודם לכן.

•

"אם נחרבנו ונחרב העולם עימנו,
ע"י שנאת חינם ,נשוב להיבנות
והעולם עימנו ייבנה,
ע"י אהבת חינם".
("אורות הקודש" ,ג ,שכד')

אוהבים את הרב
לומדים את תורתו
הולכים בדרכו
∞∑

�

∞π

חדש°

�

דורש טוב לעמו  /הרב שמואל זעפרני
đĕĦđėĕĘĐ ,đĕĥĞĚ ,đĕĦđďĘđĦ ęĕĞĕĠđĚ ĤĠĝč
ěđĕĢĘ ěđĥČĤĐ ě"ĤĚ Ęĥ ĥďđģč đĕĦđČĘĠĜđ
.Ę"ĢĒ đĐĕĘČ ĕėďĤĚ čĤĐ

אליהו
אביהם שלל ישראלל  /הרב שמואלל ל
đĐĕĘČ ĕėďĤĚ čĤĐ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝ ĔģĘĚ ĤĠĝĐ
Ęĥ ęĕģĤĠĐ Ĥďĝ ĕĠĘ ,‘ĐĞčĥ‘č đĞĚĥĜĥ Ę“ĢĒ
”,ĦđĕģĜ ,ĦđĒĕĤĒ ,ĦđĤĕĐĒ ,ĐĤđĦ .“ęĕĤĥĕ ĦĘĕĝĚ
.ęĕĦĚĐ ĦĕĕēĦđ ĥďđģĐ ēđĤ ,Đĥđďģ ďĞ ‘đėđ
.ģĘē đč ĦēģĘ ĘėđĜ đĜēĜČ ęĎĥ ĕďė čĦėĜ ČđĐ
ĐĘĞĚ ĐĘđĞĐ ĐĘĕĝĚč ĦđĘĞĘ đĜČ ęĎ ĘėđĜĥ
.ĐĘĞĚ
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לרכישה מרוכזת∫ יצחק ≠ ∏∞∂≤∞µ∞≠¥±±
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סיפורו של מקום

אורי בן דוד
מנהל חינוכי מרכז סיור ולימוד סוסיא

מ

ועדי ישראל פרוסים באופן מדויק
על פני מעגל השנה .כל חג מחובר
באופן מובהק לעונת השנה שבה
הוא נחגג .יותר מכך – הפרוייקט הגדול של
עיבור השנה ,זה השומר על שילוב השנה
השמשית והירחית נלמד מהציווי 'שמור
את חודש האביב ועשית פסח "...כי הרי
איך אפשר לחגוג את חג האביב כששלכת
מסביב? (ארועים כגון אלו הינם חלק מלוח
השנה המוסלמי המתבסס רק על הירח ,כך
יוצא שהרמדאן נחגג לעיתים בחורף ולעתים
בקיץ).
התורה קבעה את חגינו בסתיו ובאביב .כך
בהתאמה :חגי תשרי ,ופסח  -עצרת .אלו עונות
השוויון :היום והלילה ,הקור והחום ,היובש
והלחות  .דווקא הזמן הממוצע ,הממוזג הוא
המאפשר והמזמין את חגי המקרא.
התורה השאירה את החורף והקיץ ריקים,
רק מאוחר יותר קבעו חז"ל את חנוכה בשיא
החורף .אולם ימי הקיץ נשארו ריקים מחגים,
שמורים למועדי האבל "קרא עלי מועד
לשבור בחורי".
מה יש בימי הקיץ המזמן את הפורענות?
האם הארועים הכואבים קשורים לימים אלו
דווקא?
מדרש איכה דורש את הפסוק שאיתו
פתחנו בכיוון מפתיע:
"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" ביומין
דעקא ,משבעה עשר בתמוז עד תשעה
באב ,שבהם קטב מרירי מצוי .כמד"א
"מדבר באופל יהלוך מקטב ישוד צהרים".
ימי בין המצרים הם ימים 'מעיקים' ימים

שבהם מסתובב בעולם השד 'קטב מרירי'.
על פי הפסוק  -צהרי היום ,הזמן שבו יוקדת
החמה ,הוא גם הזמן להופעת השד .ואכן כך
נפסק בשולחן ערוך:
"צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב שלא
לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות (משום
שבהם קטב מרירי שולט)" .לא המקום
כאן לעסוק בשדים וענייניהם ,מה שנלמד
לעניינינו ,הן מהפסוק והן מהמדרש ,הוא זמן
הצהריים ,הזמן שבו יוקדת החמה.
ימי בין המצרים נמצאים בשיא הקיץ,
בימים הארוכים בשנה ,הימים שבהם קרינת
השמש היא החזקה ביותר .אם נדמה את
מעגל השנה ליממה אחת ,כשהחורף הוא
הלילה ,הקיץ היום .ימי בין המצרים הם צהרי
היום.
ועדיין נשאל :מה הבעיה בשמש? מדוע ימי
החורבן חלים בימי השיא שלה?
הסבר פשוט הוא היחס בין ישראל לעמים.
שכן רומא צומחת במפלתה של ירושלים.
הזמן שבו גברו אויבנו אינו מקרי לימים אלו
שכן "ישראל מונים ללבנה ואומות העולם
מונין לחמה" (במדבר י').
השמש היא נקודת היחוס של אומות
העולם ,ובשיאה גם שיא כוחם ויכולתם לגבור
עד לחורבן בית המקדש.
נקודה עמוקה יותר קשורה למשמעות
נוספת של השמש .השמש היא מקור
האנרגיה ,האור והחום בעולם .בימי הקיץ היא
חזקה מדי בשבילנו ,אנחנו כבני אדם סובלים
מעומס החום ,מסתנוורים מריבוי האור.
גם במישור הרוחני אלו ימים של אור גדול,

אלמלא חטאנו היה י"ז בתמוז יום קבלת
הלוחות הראשונים וט' באב הינו לפי המסורת
גם יום הולדתו של המשיח.
וכך הן במישור הרוחני והן בזה הגשמי -
אור השמש המיטיב כבר 'גדול עלינו' הופך
לקרינה שורפת .איננו עומדים בריבוי האורות.
כלינו לא מספיק מוכנים בשביל להכיל אותם.
ובהעדר הכנה הכלים נשברים ,החומה
נפרצת ,הלוחות נשברים והמקדש נחרב.
ועם אותה הבנה נשוב ונתנחם .שכן זוהי
משמעותה של נבואת הנחמה של זכריה
ההופכת את צום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום
החמישי (ט' באב) לששון ולשמחה .עבודה
פנימית הבונה את עצמנו ומכינה את כלינו
לאור האלוקי ,תהפוך את ימי הקיץ לימי שמחה
ואת אור החמה המעיק לאור המיטיב "ואור
החמה שבעתיים כאור שבעת הימים".

•

לפעילויות קיץ למשפחות ונוער ,אירוח,
קורסים למבוגרים בתשע"א:
www.susya.org.il ,02-9963424
טיול נודד לבנות בוגרות ט' – י"ב
להר הנגב הגבוה ,יצא בשבוע הקרוב,
ימים שני עד חמישי כ"ג – כ"ו תמוז.
לפרטים והרשמה.02-9963424 :

"כ ל -
ָּ
יה
ר ְֹד ֶפ ָ
ׂיגּוה ,
ִה ִּש ָ
ֵּב ין ַה ְּמ ָצ ִר ים"
(איכה א' ,ג')
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :קבר רבי יונתן בן עוזיאל (עמוקה).
שמות הילדים הזוכים :יאיר חיים הירש ,ירושלים  יונתן סגל,
נגוהות  יצחק-אליאב גולגי ,יבנה

עכשיו!
בעיצוב
חדש

ת
זהה א ה

מקום
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מלון בוטיק מפואר  Æבלב אתרי הטבע והתיירות בגוש עציון
 15דק‘ מירושלים  Æאפשרות ללינה והסעה לימי העיון של מכללת הרצוג

מחירים מיוחדים למשפחות

|

ההרשמה ליולי-אוגוסט בעיצומה

להזמנות | 02-5488440 :פקסwww.efratrc.com | 02-9932566 :
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חדשותיש"ע

נשיא איגוד
לשכות המסחר
בביקור בגוש
עציון

עו"ד אוריאל לין נשיא
איגוד לשכות המסחר
הגיע לביקור מיוחד
בגוש עציון כאורחו של
ראש מועצת גוש עציון
שאול גולדשטיין.
הביקור החל באתר
ההרודיון שם נחשף
לין לתגליות החדשות
במקום ואף נהנה מאוד
מהנוף המרשים ומהפאר

וההדר במקום וציין כי זו הפעם הראשונה כי
הוא זוכה להיות במקום חשוב זה.
לאחר מכן סייר בחוות שדה בר חווה
המסייעת לנוער מנותק ושם קיבל טעימות
ממוצרי החלב המיוחדים שמיוצרים במקום
ע"י הנוער המתגורר בחווה ,והבטיח לסייע
למקום ככל יכולתו מול הגורמים הרלוונטיים.
משם נסע לישיבת עבודה באזור התעשייה
המתפתח של גוש עציון שם פגש במנכ"ל
החברה לפיתוח אבי לוינזון וצוותו ודן עמם
באפשרויות לפיתוח המסחר במקום.
נשיא איגוד לשכות המסחר וצוותו נכנסו
לחיזיון האור-קולי שם התרגשו מסיפורי
הגבורה של לוחמי גוש עציון .ולסיום קינחו
בארוחת צהריים ביקבי גוש עציון ואף נהנו
מהיין המיוצר במקום .כביטוי להערכתו לאיכות
הגבוהה של היקב ,רכש לין  2בקבוקי סוביניון
פרנק .בסיום הסיור אמר נשיא איגוד לשכות
המסחר" :גוש עציון הוא אזור מרשים ביותר,
גם ביופיו הטבעי וגם בקצב התפתחותו .הוא
חיוני ברמה הגבוהה ביותר לכלכלת ישראל
ולבטחונה .יש לחזק את המגזר העסקי באזור
זה ולבצר את מעמדו כאגרוף מול רשויות
המדינה .מסיבה זו ,ציין לין ,אשמח לסייע
להקים לשכת מסחר בגוש עציון שתכלול את
כל העסקים הפועלים באזור ,למען פיתוח
המסחר באזור" .עוד ביקרו בגוש עציון בשבוע
האחרון :נועז בר ניר מנכ"ל משרד התיירות
– שהבטיח לסייע בתכנון מלונאות לטובת
תיירות בגוש עציון ,עמיקם סבירסקי ראש
אגף במשרד הבטחון ,וראש מטה מפקד
פיקוד מרכז תא"ל מוטי אלמוז אשר ביקר
באמת הביאר.

•
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מועצת הר חברון בסיור לבית
הכנסת העתיק באשתמוע
התנכ"ית

בזמן לימודיו בישיבה ומשפ' פדה-אל שבנם,
בוגר הישיבה נהרג בתאונת דרכים .הערב החל
בהתכנסות ומפגש בין כל הבוגרים ולאחר מכן
כל מחזור התכנס למפגש בכיתה ובהנחיית
רבני ומחנכי הישיבה .בהמשך התקיים הטקס
המרכזי ,ולאחריו הופיע הזמר אהרון רזאל.

•

זמן שומרון

למעלה מ 200-מטיילים ישראלים נכנסו
השבוע אל הכפר א-סמוע ,הלא הוא אשתמוע
התנ"כית ,לסיור בבית הכנסת העתיק שבו,
במסגרת טיול לזכרו של יאיר הר סיני הי"ד
שהתקיים ביום האזכרה להירצחו .הסיור כולו
תואם מראש עם חטיבת יהודה ,והמטיילים
נכנסו באוטובוסים בליווי כוחות מג"ב וצבא ,אל
הכפר המצוי בשטח .A
בית הכנסת העתיק באשתמוע שהתגלה
בחפירות עוד בטרם הקמת המדינה ב1934-
הוא אחד מארבעת בתי הכנסת מתקופת
התלמוד הידועים כיום הנמצאים בהר חברון.
בסקירה שנעשתה בו נמצאו מספר פרטי
אדריכלות יהודיים ובין היתר נמצאו עיטורי
מנורות על המשקופים.
המטיילים התרשמו מן הכתובות העבריות
ומן הסמלים היהודיים ,הנמצאים בבית הכנסת
ועל חלק מבתי הכפר .את הסיור הדריכו
הארכיאולוג אריה קליין וד"ר דורון שר-אבי.
היישוב אשתמוע מוזכר כבר בספר יהושע
ת-עיר ִמ ְק ַלט ָהר ֵֹצ ַח-
"וְל ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַה ּכֹ ֵהן ,נָ ְתנּו ֶא ִ
ִ
ת-מגְ ָר ֶש ָׁהֶ ,וְאת-
ת-יַתרֶ ,וְא ִ
ת-ח ְברֹוןֶ ...וְא ִּ
א ֶֶ
ת-מגְ ָר ֶש ָׁה" .הטיול אורגן על ידי
ֶא ְש ְּׁתמ ַֹעֶ ,וְא ִ
המועצה האזורית הר חברון ובשיתוף גופי
התיור בסביבה.

•

חצי יובל לישיבת בני עקיבא
מטה בנימין

עשרות עיתונאים בכירים ובראשם כל
העורכים ועורכי המשנה של מקומוני רשת
"מעריב" סיירו במועצה האזורית שומרון
כאורחי היחידה האסטרטגית במועצה.
למעלה מ 20-כתבים בכירים ,עורכים ראשיים
וסגני עורכים של מקומוני רשת "מעריב" סיירו
בשומרון ,מלווים בבכירי הרשת ובראשם העורך
הראשי הארצי אורי שרצקי ,הילה קובו עורכת
"זמן תל אביב" ,אליענה שפר עורכת "זמן
חיפה" ,משה ניר עורך "זמן הזגב" ו"כל-בי" ,בת
חן בן בן עמי  -סונין עורכת ,זמן דרום" ,רלי כהן
עורך "זמן ירושלים" ,חגי ירון עורך "זמן חדרה",
"זמן נתניה" ו"זמן השרון" ,רם שרון עורך "זמן
ראשון" ו"זמן חולון-בת ים".

הסיור התפרס על פני יום שלם  -מהבוקר
עד הערב ובמהלכו ביקרו הכתבים באזור
התעשיה ובישובים ברקן ,ברוכין ונופים.
לאחר סיור רכוב בעיר אריאל המשיכו לישוב
איתמר ולחוות גבעות עולם ,לאלון מורה
לתצפית ולשיחה מעמיקה עם בני קצובר
יו"ר ועד מתיישבי השומרון ולישוב הר ברכה
ובמסעדת היקב "ברכה על ההר" בכניסה
לישוב ,שם נהנו מטעימות ומיין תוצרת יקב
בוטיק "הר ברכה".
המוציא לאור:

•

עורך :ישי הולנדר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999

עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

בע"מ

www.myesha.org.il
באירוע חגיגי בהשתתפות מאות מבוגריה
יחד עם רבנים ואנשי הצוות ציינה ישיבת בני
עקיבא מטה בנימין חצי יובל להקמתה.
באירוע נשאו דברי ברכה ,ראש מרכז ישיבות
בני עקיבא הרב חיים דרוקמן ,ח"כ יעקב כץ
(כצל'ה) שבנו בוגר הישיבה וראש הישיבה הרב
שלמי פלהיימר ,וחולקו תעודות הוקרה לאנשים
שעשו ופעלו למען הישיבה לאורך השנים-
ראש הישיבה הראשון -הרב משה פטרון ,מנהל
הישיבה בעבר -משה אייל ,ד"ר ג'ודי רוזן בשם
חוג ידידי הישיבה בארה"ב ,ראשי מועצות מטה
בנימין ובית אל ,משפ' בוים שבנם נרצח בפיגוע

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

"ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה
מעל כל פנים"
בית מועצת יש"ע ומערכת ישע שלנו
משתתפים באבלו הכבד של חברנו ושותף
לכתיבת העלון אלישע מלאכי
במות עליו רעייתו

תהילה ז"ל
המקום ינחם אתכם בתור שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד.
בבנין הארץ וירושלים תנוחמו.

