
נחעל הפרשה

באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:33 	16:20 	16:30 	16:20 	16:30 	16:15 כניסת שבת	
17:29 	17:26 	17:28 	17:27 	17:28 	17:27 צאת השבת	

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   41  | תשס"ט  חשון   |  119 גליון 
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המשך בעמ' 11

ּיֶָחל נַֹח ִאיׁש הֲָאדָָמה וַּיִַּטע ּכֶָרם. וַּיְֵׁשְּת "ו
 - כ'  ט'  )בראשית  וַּיְִׁשּכָר...".  הַּיַיִן,  ִמן 
כ"א(. בפרשתנו אנו מוצאים לראשונה 
מאוד  לי  קשה  הִשכרּות.  תופעת  את  באנושות 
לשמוע את הפרסומת: "אם שותים )ומשתכרים( 
"נהיגה  עם  רק  להתמודד  למה  נוהגים".  לא   -
בשכרות"? למה לא להתמודד ישר עם תופעת 
ה"שכרות"? הפרסומת החוזרת מלמדת שנהיגה 
גובה  היא  סיפור של אדם אחד,  אינה  בשכרות 
כל שבוע פצועים ופעמים רבות גם הרוגים. ואנו 
בכלל לא מבינים למה הם משתכרים? בוודאי לא 
מבינים איך הם מסכנים את עצמם? הפנייה של 
הפרסומת היקרה ל'אחריות' של הנהגים מלמדת 
שלא מדובר באנשים שהם שולי החברה. מדובר 
בבעלי  מדובר  תיכון,  ותלמידי  בסטודנטים 
באנשים  מדובר  לפרנסתם.  שעובדים  משפחות 

שהמושג "אחריות" מדבר אליהם. 
הבעיה  של  שורשה  על  לעמוד  שנוכל  כדי 
ולוט  נח  של  הסיפור  את  בעיון  לקרוא  כדאי 
מעידה  התורה  חיובי.  איש  היה  נח  שהשתכרו. 
עליו שהיה איש "צדיק" לפחות בתחילה: "ֵאֶּלה 
ְּבֹדֹרָתיו,  הָיָה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח,  ּתֹוְלֹדת 
היה  נח  ט'(.  ו'  )שם  נַֹח"  הְִתהֶַּלְך  הֱָאֹלהִים  ֶאת 
מול  צדיק  היה  לוט  גם  העולם.  את  זה שהציל 
י"ט(. בוודאי לא  י"ט  )רש"י בראשית  אנשי סדום, 
רשע כשני חתניו ואשתו. לשניהם הייתה סיבה 
טובה להיות בייאוש ועצבות. בימי נח - העולם 
והם  חרב  שמסביב  מה  כל   - לוט  בימי  חרב. 
חשבו שהעולם חרב. התגובה של שניהם דומה 
למרות שיש ביניהם הפרש של כמה מאות שנים, 
התגובה שלהם היא בבסיס הנפש האנושית שלא 

הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית

איך לרפא שיכורים?
כך  כל  לראות  יכולה  לא  ייאוש.  לסבול  יכולה 
צריכה  היא  חיים.  צריכה  היא  חורבן.  הרבה 
הנפש  של  מקורה  כי  למה?  טבע.  מים,  ירוק. 
הוא אלוקי, ואלוקים הוא הדבר החי ביותר שיש 
במציאות. שורש החיים. כשהנשמה רואה חורבן 
תכונות  את  תואמת  לא  המציאות  לה.  קשה   -

הנפש והיא מחפשת לברוח מהמציאות. 
חזר  שהוא  חשוב  ישיבה  ראש  לי  סיפר 
גדל  הוא  בעברו  הסמים.  בעקבות  בתשובה 
בילה  בחברה,  שמקובל  וכמו  מושבע,  כחילוני 
בפאבים עם כולם, סייר בהודו ובעולם. התנסה 
בכל מיני "חוויות רוחניות" דרך סמים. החוויות 
אנשים  ראה  הוא  מעניינות.  כך  כל  היו  הללו 
עד  פעם  אחר  פעם  הללו  החווית  את  שמנסים 
שהתמכרו, איבדו בתחילה את כל רכושם, אחר 
השפיות,  את  גם  כך  ואחר  בריאותם,  את  כך 
בסוף  החיים  את  גם  מאבדים  היו  לפעמים 
התהליך. חשב אותו חבר: "האם החוויות הללו 
נמצאות בסם? בודאי שלא. הם נמצאות בראש 
שלי, והסם רק עוזר לעורר את המחשבות הללו. 
בודאי שאלוקים יצר דרך להגיע לחוויות הללו 

גם בלי להרוס את החיים שלי, צריך לחפש". 
שהגיע  עד  דרכים  מיני  כל  ניסה  חבר  אותו 
בתפילה  חוויות  אותם  את  וחווה  לישיבה 
ובלימוד תורה. בשני הבדלים קטנים, בקדושה: 
א. הם באו בעמל גדול, ולא בשאיפה קלה של 
רק   - החיים  הרסו את  לא  הם  ב.  לבנה.  אבקה 
בנו אותם. עד ששמעתי את הסיפור הזה חשבתי 
ובודאי  דעת,  קלי  אנשים  הם  שהמסוממים 
לי  הסתבר  הזה  הסיפור  אחרי  אבל  נכון.  זה 
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עשרות אלפי מטיילים גדשו והציפו במהלך 

השונים  התיירות  אתרי  את  סוכות  המועד  חול 

כי  דיווחו  האתרים  מנהלי  ושומרון.  ביהודה 

למקומות  הגיעה  מבקרים  של  שיא  כמות 

השונים, כמות שלדבריהם, לא נראתה באתרים 

אלו מאז פרוץ הלחימה מול הפלסטינים בשנת 

לטיולים  נרשמו  מטיילים  מאות  בנוסף,   .2000

עציון,  כפר  שדה  ספר  בתי  של  המאורגנים 

סוסיא, עפרה ושל מדרשת 'חלקת השדה' באלון 

והרשמה  מידע  מוקדי  הופעלו  כן  כמו  מורה. 

עציון,  גוש  שומרון,  בנימין,  ברחבי  לסיורים 

הר חברון, ובקעת הירדן. המוקד הטלפוני פעל 

שיחות  אלפי  וקלט   19:00 עד   7:00 משעה 

בצמתים  מידע  דוכני  הוקמו  עצמו  בחג  ביום. 

זאב,  בפסגת  שילת,  בצומת  ובהם:  המרכזיים 

מעלה אדומים ובכביש חוצה שומרון.

וכל  מאוד  גבוה  היה  לסיורים  הביקוש 

הסיורים שהוצעו למבקרים היו מלאים עד אפס 

ואדי  בנחל מכמש,  סיירו  מקום. אלפי מבקרים 

קלט, ואדי מז'ור טיולי מעיינות במערב בנימין, 

נחל ראשש, סוכות שומרונים, שמורת הר כביר, 

בגבעות  החקלאיות  בחוות  קנה,  נחל  ואדי 

ובמעיינות  קלט  בוואדי  פרת,  בעין  השומרון, 

השונים באזור גוש עציון. 

היהודי  האתר  את  שגדשו  המטיילים  אלפי 

נהנו  המועד,  חול  ימי  במהלך  בסוסיא  הקדום 

משחקני תיאטרון רחוב שדימו את החיים בסוסיא 

לפני כ–1400 שנה, מהמיצג האור–קולי, ההדרכה 

לצד  העתיק.  הכנסת  ובבית  המגורים  במערות 

כגון:  חוויות  לשלל  המבקרים  נחשפו  המיצג, 

מנהרות זחילה לילדים, מערות מגורים, עמדות 

צילום ותלבושות, עבודות חימר וקדרות, יצירת 

פסיפסים ועוד. מבקרים רבים הגיעו לתל שילה, 

על  ולמדו  לחיים,  שהתעוררה  המקראית  העיר 

סגנון החיים בתקופה המקראית. האתר, שהוכן 

הציע  הרבים,  המטיילים  לקליטת  והוכשר 

רחוב  כגון:  ואירועים  פעילויות  למבקרים שלל 

ענבים,  דריכת  קדרות,  רחוב,  שחקני  מקראי, 

עור, בעלי מלאכה, הכנת קטורת ארון  סדנאות 

הברית ועוד... 

כ–10,000 איש פקדו את אירועי פסטיבל "על 

מסלול  בנחל,  סיורים  שכללו  קלט  בעין  הנחל" 

ובתוך  הנחל  לאורך  והצגות  שחקנים  עם  רגלי 

המים, פעילות אתגרית הופעות ועוד. 

בנימין הר חברון  במועצות האזוריות שומרון 

וגוש עציון ובמנהלת ההסברה של יהודה ושומרון, 

הביעו שביעות רצון רבה מכמות המטיילים הרבה 

רבבות מטיילים ביהודה ושומרון 
בחול המועד סוכות

התקיימה  במקביל  בחגים.  האזור  את  שגדשה 

הדגל"  את  "מרימים  ארגון  בשיתוף  פעילות 

ערים  בכעשרים  התנ"ך"  "סוכות  הוקמו  שבה 

ברחבי הארץ ובהן זכו עשרות צעירים ומבוגרים 

לפעילויות שונות ברוח חג הסוכות וסיפורי תנ"ך 

שהתרחשו ביהודה ושומרון.

ליווה הקמפיין החדש  את האירועים כאמור 

"יהודה   - ההסברה  ומנהלת  יש"ע  מועצת  של 

ושומרון, הסיפור של כל יהודי" בתשדירי רדיו, 

באינטרנט  בבאנרים  אוטובוסים,  על  במודעות 

לכל אורך החג שקראו לציבור להגיע ולבקר. 

אמר  שגב  יקיר   - ההסברה  מנהלת  ראש 

ליש"ע שלנו: "אין ספק שבחול המועד האחרון, 

עוצמת הקמפיין הורגשה. עשרות אלפי אנשים 

נענו לקריאתנו והגיעו לבקר, עם ישראל מצביע 

היסטוריים  באתרים  להנאתו  ומטייל  ברגליים 

תמשיך  ההסברה  מנהלת  ושומרון.  ביהודה 

ולייצר  מטיילים  למשוך  מנת  על  בפעילויותיה 

עוגנים תיירותיים ביהודה ושומרון". #

מאות מתושבי 
השומרון חגגו הקפות 

שניות בכפר תפוח

כמדי שנה ארגנה המועצה האזורית שומרון 

תושבי  לכלל  שניות  הקפות  הדתית  והמועצה 

תפוח  בכפר  ההקפות  התקיימו  השנה  האזור. 

כחלק מאירועי שנת ה–30 להקמת היישוב.  

המועצה  ראש  בנוכחותם  האירוע  את  כיבדו 

היישובים,  רבני  מסיקה,  גרשון  עו"ד  האזורית 

בני  מזכ"ל  שפירא,  דוב  הדתית  המועצה  יו"ר 

עקיבא הרב בני נכטיילר, ואישי ציבור נוספים. 

אברהם  אהוד  הזמר  הופיע  הערב  במהלך 

רבי  חב"ד,  מניגוני  שונים  בניגונים  ולהקתו 

תימן  וניגוני  קרליבך  שלמה  ר'  מברסלב,  נחמן 

המסורתיים והבליט בכך את פניו של התושבים 

והיישוב המורכב מגוונים רבים. #

הסיפור   - ושומרון  "יהודה  ההסברה  מסע 

של כל יהודי" שעלה לאוויר בערב ראש השנה 

עוצמת  מבחינת  אדירה  הצלחה  רשם  תשס"ט 

החשיפה והתגובות שלהן זכה הקמפיין.

חוצות,  בשלטי  לאוויר  שעלה  הקמפיין 

באינטרנט,  בבאנרים  אוטובוסים,  על  בשלטים 

ומאמרים  כתבות  לווה בעשרות  רדיו  ובתשדירי 

של  הדעות  מעמודי   - הישראלית  בתקשורת 

 ,Ynet–ב ומאמרים  כתבות  דרך  'הארץ',  עיתון 

'ישראל  ראשון',  'מקור  'הארץ',   ,Nrg–ו וואלה, 

בקול  וכתבות  לידיעה  ועד  ו'בשבע',  היום' 

זכה  כן,  כמו  הראשון.  ובערוץ  בגל"צ,  ישראל, 

מסע ההסברה להתייחסות באתרי אינטרנט רבים 

"יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי"
- בפורומים, בבלוגים, ובמאמרים שחלקם תמכו 

בצורה  נגדו  השתלחו  וחלקם  המרכזי,  במסר 

שלטי  הושחתו  אף  אחדים  במקרים  חריפה. 

חוצות ורוססו עליהם כתובות נאצה.

התומכים  שגם  מלמדות  הרבות  התגובות 

דבר  של  בסופו  נחשפו  המתנגדים  וגם 

האג'נדה  המסר,  עם  להתעמת  ונאלצו  לקמפיין 

והרלוונטיות שהניח והציף מסע ההסברה בשיח 

הציבורי. עוצמת התגובות הפתיעו גם את אנשי 

ההסברה.  את מסע  המלווים  המנוסים  המקצוע 

לעלייה  גרמה  אליו  הרבה  והחשיפה  הקמפיין 

משמעותית במספר המבקרים ביהודה ושומרון 

בימי חול המועד. #
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הציבור הלאומי בישראל הוא 

מגוון ומכיל דעות שונות, אך 

ישנם קווים אדומים שמי שחוצה 

אותם נמצא מחוץ למחנה. מותר 

ואף צריך לבקר ולהיאבק כנגד 

החלטות הממשלה כאשר היא 

פועלת בחוסר אחריות, בנקמנות, 

ובמדיניות של איפה ואיפה. אך 

מי שקורא לבצע פיגוע נקם 

בחיילי צה"ל כורך עצמו יחד עם 

הגרועים שבאויבינו.

הימני–לאומי  הציבור  כי  סוד  זה  אין 

במדינת ישראל רב מגוון ומכיל דעות שונות 

המהותיות  בשאלות  עמדות.  של  וקשת 

ביותר, של היחס בין המדינה לבין הארץ, 

בין הריבונות לבין ריבון כל העולמים, ובין 

האדם והאדמה, ייתכנו לא פעם מחלוקות 

דעות של ממש.  ונוקבות, מלחמת  קשות 

אך דווקא מתוך כך עלינו גם להציב קווים 

הגזרה של  גבולות  קווים שהם   - אדומים 

אותם  שחוצה  ומי  הויכוח,  ושל  הפעילות 

מוציא את עצמו מתוך המחנה. כאשר אנו 

שהקריאה  הרי  אדומים  קווים  מציבים 

הרחק  נמצאת  צה"ל  בחיילי  לפגיעה 

"לבצע  כגון:  אמירות  להם.  מעבר 

ו"שתנגפו  צה"ל"  בחיילי  נקם  פיגוע 

כולם"  את  "שיישחטו  אויביכם",  בפני 

הן  שליט"  גלעד  יהיו  שכולם  ו"הלוואי 

דברי נבלה חמורים הראויים לכל גינוי. 

בשורה  עצמו  מציב  כך  שמתבטא  מי 

אחת יחד עם הגרועים שבאויבינו ועם 

להעלות  שמסוגל  מי  רעתנו.  מבקשי 

עצמו  כורך  כאלה  אמירות  שפתיו  דל  על 

ולא  המתפרעים  האנרכיסטים  עם  יחד 

צה"ל,  חיילי  על  אבנים  להשליך  מהססים 

ריבונותנו  תחת  החותרים  אלה  עם  יחד 

ניתן לשמוע  זהות  ישראל, אמירות  בארץ 

מדי יום מפי מנהיגי ארגוני הטרור. 

למספר  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 

וכוחות  צבא  אנשי  הותקפו  בהם  מקרים 

והריסה  פינוי  מעשי  בעקבות  הביטחון 

האמת צריכה להיאמר לא  של מאחזים. 

היתה שום תכנית או כוונה בדרג הצבאי 

ההנצחה  אתר  את  להרוס  המדיני  או 

לאחר  אך  לדולב,  הסמוך  יאיר"  "יד 

למקום,  שהגיעו  הפקחים  תקיפת 

של  למחנה  הגיעו  שמתיישבים  ולאחר 

החליט  אותם,  ותקפו  מילואים  חיילי 

מי שהחליט להיפרע בצורת החרבת יד 

כאשר יש החלטה על  יאיר בפתאומיות. 

מגיעה  ההוראה  החרבה,  או  גירוש  פינוי 

בראשה  מהעומד  מהממשלה,  מלמעלה, 

שאינו  מי  יש  כאשר  אך  הביטחון,  ומשר 

את  מכה  הוא  מההחלטות  רצון  שבע 

חיילי צה"ל העומדים  ותוקף את  השליח, 

להם  אין  אף  ולעיתים  ארצנו,  משמר  על 

קשר אמיתי עם פעולות ההרס.

מוציאים עצמם מחוץ למחנה

אירועים כאלו עלולים להביא לחורבנם 

חשש  ישנו  נוספים.  ואתרים  מאחזים  של 

לעצור  לא  המדיני  הדרג  שבכוונת  ממשי 

שגורמים  אסור  יאיר.  וביד  פדרמן  בחוות 

בתוכנו ייצרו את המשוואה שתחת הריסה 

ועקירה ינהגו בתוקפנות כלפי חיילי צה"ל, 

להחריב  לממשלה  אסור  השני  ומהצד 

ולהרוס בתי מתיישבים כאמצעי  יישובים 

לעשות  מעיזה  לא  שהיא  דבר  ענישה.– 

כאשר מדובר בערבים ובבדואים. 

כנגד  ולהיאבק  לבקר  צריך  ואף  מותר 

פועלת  היא  כאשר  הממשלה  החלטות 

בחוסר אחריות, בנקמנות, ונוהגת מדיניות 

סלקטיבית.  ואכיפה  ואיפה  איפה  של 

לחקור  בדרישה  לבוא  צריך  ואף  מותר 

את ההתנהלות רשויות המדינה בהכנסת 

חברון  לתוך  חמושים  פלסטינים  חיילים 

כל  ללא  משפחה  של  ביתה  והריסת 

התרעה מוקדמת, ומבלי יכולת לערער או 

אפילו להוציא מהבית חפצים.

התמונות  למראה  הקשות  התחושות 

הילדים,  צעצועי  כביסה,  מכונת  של 

ורמוסים  זרוקים  בגדים  תמונות,  אלבומי 

תחת הריסות הבית מעוררים שאט נפש. 

מרובת  משפחה  של  קטנות  חיים  פיסות 

ילדים מפוזרות תחת מה שהיה לא מכבר 

למעלה  במקום  שעמד  הבית,  קירות 

תאומן  הלא  המציאות  שנים.  מעשור 

שר   2008 שנת  של  ישראל  שבמדינת 

בראשה  עומד  שהוא  והמערכת  הביטחון 

להרוס  חודשים  כמה  כבר  מצליחים  לא 

ביתו של מחבל שביצע טבח נורא בתלמידי 

ישיבה ששקדו על לימודם ושנבנה גם הוא 

בצורה לא חוקית, אך ביתו של פעיל ימין 

נרמס תחת גלגלי הדחפורים ללא התראה, 

הזדמנות  לתת  ללא  ערעור,  יכולת  ללא 

היא  חפציהם  את  לאסוף  למשפחה 

מקוממת ואסור לנו להשלים עמה. פעולה 

"שלטון  של  מזויפת  אצטלה  שלבשה  כזו 

מוסרית  בלתי  היתה  למעשה  אך  חוק" 

נקמנות  מתוך   - נעשתה  שבו  באופן 

אישית ביושבי הבית, באישון ליל, בחופזה, 

איסור  סגור,  צבאי  שטח  הכרזת  כדי  תוך 

על כניסת עיתונאים למקום כדי לתעד את 

המעשה ועוד. 

הנורא  העוול  על  שנזעק  במקום  אך 

שהתרחש בעיר האבות, במקום להציף 

המתיישבים,  נגד  השוויון  חוסר  את 

את  לתקן  השלטון  מרשויות  ולדרוש 

המעוות ולהתחייב כי דבר מעין זה לא 

לקיים  נאלצנו  בעתיד,  עצמו  על  יחזור 

ההסתה  למול  בתקשורת  מאסף  קרב 

"המתנחלים"  נגד  התקדים  חסרת 

שניים  של  חמורות  התבטאויות  בשל 

והשתלחו  למקום  שהגיעו  מהתושבים 

בחיילי צה"ל. הכפשת ציבור שלם בשל 

אמירה של אדם בודד אף היא מקוממת 

וראויה לגינוי.

יום,  של  ובסופו  יום  של  בתחילתו 

המוסר  הערכי  הציבור  אנחנו.  זה  צה"ל 

בגבעות,  באחיזה  ישראל  ארץ  על  נפשו 

ושומרון  יהודה  מרחבי  בכל  ובהתיישבות 

הוא גם הציבור שנוטל חלק במילוי שורות 

 - בחזית  שנמצא  הציבור  הוא  הצבא. 

לא  סופג  גם  ולצערנו  ובמנהיגות,  בפיקוד 

יש  אם  גם  הקרב.  בשעת  אבדות  מעט 

וצה"ל סוטה ממשימתו המקורית - להגן 

על אזרחי ישראל - הרי מי שפוגע בחיילי 

צה"ל פוגע בראש ובראשונה בנו. #



של גדולי ישראל חיבת הארץ
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פרידמן ה יעקב  רבי  מהוסיאטין  אדמו"ר 

 ,)1878( תרל"ט  בחשוון  בכ"ה  נולד 

'יעקב'  נקרא  הוא  שברומניה.  בבוהוש 

בה  תולדות  פרשת  שבת  בערב  ונולד  מאחר 

מסופר על הולדת יעקב אבינו. אביו, רבי יצחק 

מבוהוש, היה נכדו של רבי ישראל מרוז'ין, ומצד 

האדמו"ר מהוסיאטין
"להכשיר יהודים לעלות ולהתנחל בארץ" חלק א'

ייחוסו, רבי יעקב היה צאצא ישיר )בן אחרי בן( 

של המגיד ממזריטש. מסופר כי על פיו של אבי 

המשפט:  שגור  היה  מרוז'ין,  ישראל  רבי  סבו, 

באת  מדוע  ישאלוני  ישראל  לארץ  "משאעלה 

דורו  איכשר  כיון שלא  היהודים שלך.  בלי  הנה 

לעלייה אף הוא נשאר בגלות". מימרא זו נעשתה 

פרוזבול

תנועת 

החסידות

פרשת 

השבוע

תשליך

שיבת 

ציון

גיורפרו ורבו

הנחת יסוד
הרב ישראל מאיר לאו

המורשת  את  להנחיל  שליחות  בתחושת  חדור 
פועל  השונים  לרבדיו  העם  בקרב   היהודית 
הרב ישראל מאיר לאו בדרכים מרובות לסייע 

בהכרת הערכים היהודיים.

השנה  בראש  הציבור  שליח  של  תפילתו  ברוח 
לאו  הרב  מזמין  להנחיל",  מורשה  הבינני  "יוצרי, 
היכרות  לערוך  הקוראים  את  החדש  בספרו 
מתוך  ביהדות,  יסוד  מושגי  מאה  עם  מעמיקה 
התשתית  להוקרת  תביא  זו  שהכרה  אמונה 

האמיתית של עם ישראל.
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יהודים  להכשיר   - בניו  ולבני  לבניו  לו  צוואה 

לעלות לארץ ולהתנחל בה. גם ר' יצחק מבוהוש, 

וגם רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין פעלו רבות על 

מנת ליישב את ארץ ישראל. רבי יעקב פרידמן 

באסיפות  השתתף  המזרחי,  בתנועת  פעיל  היה 

ופרסם מכתבים ומאמרים בשבחה של הציונות 

המעלה  תנועה  במזרחי  ראה  הוא  המגשימה. 

לקליטתם,  הארץ  את  ומכשירה  לארץ  יהודים 

תנועה של תורת ישראל וארץ ישראל והיה נאמן 

לה כל חייו.

עם  יעקב  רבי  שודך   ,4 בגיל  בילדותו,  כבר 

רבי  של  בתו  רחל,  שרה  חיה  משפחתו,  קרובת 

ישראל, האדמו"ר מהוסיאטין. בגיל 17 נשא רבי 

להוסיאטין,  ועבר  לאישה,  ארוסתו  את  יעקב 

לאוסטריה.  רוסיה  בין  ְספר  עיירת  אז  שהייתה 

בעיקר  למד  חותנו,  שולחן  על  סמוך  בהיותו 

תורה, אך גם השכלה כללית. לאדמו"ר נולדו בן 

ובת.  עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, עבר 

יחד עם חותנו לעיר וינה, שם שהה עד עלייתו 

לארץ. בווינה, ייסד ר' יעקב יחד עם קרוביו, רבי 

חיים יחיאל שפירא )האדמו"ר מדרוהוביץ'( ורבי 

שלמה מסדיגורא את 'חברת יישוב ארץ ישראל' 

שבה  המזרחי,  להסתדרות  מכן  לאחר  שחברה 

לגאולה ראה בהצהרת  היה אף חבר. בשאיפתו 

ובעלייה לארץ ישראל אותות אתחלתא  בלפור 

ישראל,  של  גאולתם  היא  ''כך  בחינת  דגאולה, 

ומרץ  זמן  ייחד  והוא  קמעא''  קמעא  בתחילה 

ומצוות  הציונות  של  אמיתה  את  להסביר  רב 

הגשמתה בעלייה ובבניין.

באחד ממאמריו הראשונים, כותב רבי יעקב 

הביסוס  על   )1918( תרע"ח  בשנת  פרידמן 

יישוב  לעניין  ראשונים  דברי  יסוד  על  ההלכתי 

ארץ ישראל: "בנוגע למצוות יישוב ארץ ישראל 

יישוב  מצוות  כי  המצוות  בספר  הרמב"ן  כתב 

ארץ ישראל העיקרית היא דווקא ישבת קרקע, 

הסכימו  והטור  הרא"ש  ובניין.  זריעה  חרישה, 

יש  כי  ק"י(  )כתובות  התוספות  דברי  ועל  לו. 

כמה מצוות שאין אנו יכולים להיזהר בהן כתב 

והריב"ש  כך.  כתב  טועה  שתלמיד  המהרי"ט 

)ס' שפז( כותב: 'יישוב ארץ ישראל אינה מצווה 

ור'  לעולם'.  המתקיימת  מצווה  אלא  לשעתה 

מאיר אומר: 'כל הדר בארץ ישראל וקורא קריאת 

הקודש  בלשון  ומדבר  וערבית  שחרית  שמע, 

והרמב"ם  האזינו(.  )ספרי  הבא'  עולם  בן  הריהו 

ואומרים  עצמם  שמפתים  'אלה  באיגרותיו: 

המשיח  מלך  שיבוא  עד  במקומם  שילמדו 

עוברים  ירושלימה,  ילכו  ואז  המערב  למדינות 

הם ומחטיאים לזולתם'. הרמב"ן בביאור לשיר 

השירים על הכתוב: 'האלף לך שלמה' כותב: 'כי 

ישראל  ילכו  ובעזרתם  האומות  מלכי  ברישיון 

לארץ ישראל'. ובספר החרדים: 'וצריך כל איש 

אליה  ולבוא  ישראל  ארץ  את  לחבב  מישראל 

מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אימו 

ומהר"י  הגאולה'.  תהיה  מהירה  הארץ  ובפדיון 

עקב:  בהפטרת  יונתן  אהבת  בספרו  אייבשיץ 

המלכות  לב  יתנדב  דדים,  עת  כשתגיע  'לעתיד 

ה'  וירחם  ישראל  בארץ  לדור  ישראל  שילכו 

עליהם וישלח משיחו'".

בשבועון  שנה  באותה  שפרסם  שני  במאמר 

השאר:  בין  נאמר  בוורשה  שהופיע  'המזרחי' 

נתאשר  וזה  דתית  חברה  רק  ולא  אנחנו  "לאום 

ונתקיים כבר בבית מדרשם של שם ועבר: 'ושני 

לאומים ממעייך יפרדו'. דתנו דת לאומית היא 

האומה:  בגאולת  קשורה  הראשונה  והדיברה 

עבדים'.  מבית  מצרים  מארץ  הוצאתיך  'אשר 

אישה  משולבות  והלאומיות  הדת  ביהדות 

וכשם  מתפרדות.  ולא  מתלכדות  אחותה,  אל 

כן דתנו  לנו  שהלאומיות בלי דת אינה מספקת 

בלי לאומיות אינה קשר של קיימא... אנו רואים 

הרגש  בהתלהב  בדעותיהם,  חופשיים  יהודים 

התורה  אל  לאט  לאט  התקרבו  בלבם,  לאומי 

בהשתתפות  רצון  מתוך  חיבה,  מתוך  והמצווה 

שלא  שמתוך  נקווה  לא  ולמה  ובהתחברות. 

הטוענים  יטענו  ואם  לשמה?  יבואו  לשמה 

נבוא  כי צביון חילוני לציונות, אדרבא,  ויאמרו 

כלי  נריק אותה אל  יהוד,  לה אופי  וניתן  אנחנו 

הקודש ויקדשוה".

של  יחס  היה  החילונית  הציונות  אל  יחסו 

ותקיפות  מחד,  זכות  ולימוד  גדולה  אהבה 

שרואה את האורות אך לא מתעלמת מן הצללים. 

האדמו"ר בירך על נס המדינה מחד, ומאידך כאב 

למראה גילויים שלילים בחייה. מסופר כי דכדוך 

'מיהו יהודי' כששאל  גדול בא לו בעקבות חוק 

כה  ניסים  שאחרי  לנו  מילל  "מי  רב:  בתימהון 

גדולים שעשה ה' לנו במלחמת השחרור ימצאו 

מנהיגי מפלגות בארץ ישראל שישאפו להנהיג 

קדושת  ביטול  אומרת  זאת  אזרחיים,  נישואין 

מקדש  יתברך  ה'  שהרי  ושלום,  חס  האומה, 

ביטול  וקידושים.  חופה  ידי  על  ישראל  עמו 

של  הקיום  שורשי  עקירת  פירושו  הקדושה, 

העם. ומהו הגורם לליקויים רוחניים אלה? רוח 

יהושע  ר'  אמר  בשיטים'  ישראל  'וישב  שטות. 

שנתעסקו בדברי שטות. אין אדם עובר עבירה 

אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם אין דעה, 

לחול,  קודש  בין  להבדיל  חדלים  מנין?  הבדלה 

בין ישראל לעמים ובין יום השביעי ובין ששת 

ימי המעשה".

באלה  להילחם  יש  כיצד  האדמו"ר  כשנשאל 

המעמידים את הבניין הרוחני בארץ על יסודות 

זרים הלקוחים מאמות העולם ענה: "לא בנשק 

של שנאה ולא בנשק של לשון הרע. אף על פי 

מותר  בחבירו  ערווה  דברי  הרואה  אמר:  שרב 

מצווה  יצחק,  בר  נחמן  רבי  ולדברי  לשנאותו, 

לשנאותו, הרי הורונו תלמידי הבעש"ט והמגיד 

בכלי  לא  גם  שבו.  הרעה  למידה  היא  שהכוונה 

רבי  של  מתלמידיו  אחד  הרע.  לשון  של  נשק 

מנחם מנדל מלובאוויץ, 'בעל הצמח צדק', היה 

משתדל לקיים "הווי שפל רוח בפני כל אדם". 

פעם אחת ראה בשוק איש יהודי עושה מעשה 

גס מאוד ובא במבוכה: 'איך אפשר לקיים בפני 

בר–נש זה את המצווה? כששאל את ר' מנדל ענה 

ביותר.  גרוע  וזה  הרע  לשון  מספר  אתה  הן  לו: 

שאנו  נשק  באותו  בהם?  נילחם  נשק  ובאיזה 

נלחמים ביצרנו אנו, בהשתלמות בקדושה. אם 

אין להם התבטלות לפנינו אות היא כי גם אצלנו 

הדיבורים  המעשים  את  נקדש  בסדר,  הכל  לא 

עמי  כל  'וראו  לבוא.  הניצחון  וסוף  והמחשבות 

הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

עם  יחד  לארץ  עלה   ,)1937( תרצ"ז  בטבת 

ביאליק  ברחוב  אביב  בתל  והתיישב  חותנו, 

עם  מדרשו.  ובית  הכנסת  בית  היה  גם  שם   ,9

)1949( מילא את  פטירת חותנו בחנוכה תש"ט, 

בתור  התפרסם  יעקב  רבי  פטירתו.  עד  מקומו, 

תלמיד חכם, ובהסתפקותו במועט, בניגוד לדרך 

חסידות רוז'ין - שחסידות הוסיאטין היא אחת 

מענפיה - שהתפרסמה ב'דרך המלכות' שלה - 

הנהגה של פאר והדר. #
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היישובים כ חלוץ  היה  פר–עציון 

ששת  מלחמת  אחרי  ביו"ש 

קמה  ארבע  קרית  הימים. 

השלישי  היישוב  של  שמו  אבל  אחריו. 

לשולי  נדחק  "הקו–הירוק"  את  שפרץ 

ההתנחלויות  מפעל  של  ההיסטוריה 

הקרבות  תום  עם  מיד  בצדק.  ולא   -

הגיע מנהל בית–ספר שדה "הרי יהודה" 

במושב בר–גיורא, ברנש צבעוני ותוסס 

בשם יורם מאיר - שגם הוא לא תמיד 

לו  קראו  כולם  כי  המלא  שמו  את  זכר 

פיצ'י - לראשי החברה להגנת הטבע. 

של  להצעתו  מאד  דומה  רעיון,  לו  היה 

להקים  כפר–עציון:  לאנשי  כהן  יהושע 

בית–ספר שדה חדש בראס בית–ג'אלה 

העיירה  מעל  לירושלים,  שמדרום 

הערבית בית ג'אלה. מדובר ברכס גבוה, 

מהיפים בארץ, הצופה לכל עבר, נשקף 

אל העיר בית לחם והעיירה בית ג'אלה 

ממזרח ועל ירושלים מצפון. 

שם  על  שחשב  הראשון  היה  פיצ'י   

עברי למקום. במקום "ראס בית–ג'אלה" 

שגילה  לו  התברר  לימים  הר–גילה.   -

בעל  אחיתופל  של  עירו  המקראית, 

שכולם  למה  בניגוד  )הטובה,  העצה 

אלא  כאן  היתה  לא  בטעות(,  חושבים 

עם  גוש–עציון.  באזור  יותר,  דרומה 

פיצ'י  הלך  שדה  בית–ספר  של  הרעיון 

מייסד  הטבע,  להגנת  החברה  לראשי 

אמוץ  פרופ'  הראשון  ומזכירה  החברה 

שהיו  הגם  השניים,  אלון.  ועזריה  זהבי, 

ויישוב  מוצקות  לאומיות  דעות  בעלי 

משימה  בעיניהם  היה  ארץ–ישראל 

את  למשימה  לרתום  היססו  נעלה, 

גוף  לא  "אנחנו  עמדו.  בראשו  המוסד 

התיישבותי, אנחנו גם לא גוף אידיאולוגי" 

- הסבירו לו - "המטרה שלנו היא ידיעת 

הארץ, והצעד שאתה מציע הוא פוליטי 

בעיקרו. לא נוכל לעזור לך".

בחג  יירתע.  כפיצ'י  איש  לא  אך   

בעצמו  פיצ'י  יזם  תשכ"ח  הסוכות 

נוער  בני  הביא  הוא  ברכס.  פעילות 

עם  והיכרות  ירושלים  על  לתצפית 

החלוץ הנשכח

ּיֶָחל נַֹח ִאיׁש הֲָאדָָמה וַּיִַּטע ּכֶָרם. וַּיְֵׁשְּת "ו
ִמן הַּיַיִן, וַּיְִׁשּכָר; וַּיְִתּגַל ְּבתֹוְך ָאהֳֹלה" 
שני  ישנם  כ"א(.   - כ'  ט',  )בראשית 
ִמּגִָדיׁש  )"וַּיְַבֵער  זיתים  כרמי  כרמים:  סוגי 

ה'(,  ט"ו  שופטים   - ָיִת"  ז ֶּכֶרם  וְַעד  ָקָמה,  וְַעד 
בגפן  מדובר  כי  ברור  אצלנו  גפן.  וכרמי 

אשר  זו  קשה  פרשייה  ליין.  גפן  ובייחוד 

נח מהתיבה  יציאתו של  מתרחשת לאחר 

מעלה תמיהות רבות. מדוע היה על האיש 

אשר ראה במעשיהם הרעים של בני דורו 

והשמדתם לעסוק תחילה ביין? מהו משך 

עד  מהתיבה  היציאה  מזמן  שלקח  הזמן 

לפרשייה זו? וקושיות נוספות.

בין  המשווה  מעניין  מדרש  מביא  רש"י 

אנשים  לבין  יין  ושותה  כרם  הנוטע  נח 

ממדרגתם  שירדו  אחרים  בזמנים  אחרים 

בגלל היין. להבנת המדרש צריך לשים לב 

מסתיים  הקרי  ָאהֳֹלה.  המילה  של  לניקוד 

באות ו' ומביא אותנו להבין כי הוא מתגלה 

בכתיב  אולם  שלו.  האוהל  בתוך  בערוותו 

אחרת.  ולהבנה  אחר  למקום  אותנו  לוקח 

 - "אהלה  כ"א(  ט',  )בראשית  רש"י  אומר 

על  שנקראו  השבטים  עשרת  על  רמז 

ִלי  "וִַּתהְיֶינָה  אהלה:  שנקראת  שומרון  שם 

ָאהֳָלה,  ׁשְֹמרֹון  ּוְׁשמֹוָתן  ּוָבנֹות;  ָּבנִים  וֵַּתַלְדנָה 
שגלו  ד'(  כ"ג,  )יחזקאל  ָאהֳִליָבה"  וִירּוָׁשַלִם 
יַיִן"  ְְרֵקי  ְּבִמז "הַּׁשִֹתים  יין שנאמר:  על עסקי 

אשר  נח  בין  מחבר  המדרש  ו'(.  ו'  )עמוס 

של  השבטים  עשרת  לבין  בשכרות  חוטא 

ולא  אדמתם  מעל  שגלו  ישראל  ממלכת 

שבו עדיין. מה הקשר ביניהם? 

לגידול  מצוין  אזור  הוא  השומרון  אזור 

גפנים ליין. יש הבדל גדול בין גפן למאכל 

אזור  בכל  כמעט  לגדול  מסוגלת  אשר 

ה'מפונקת'  היין  גפן  לבין  בארץ  אקלימי 

אשר זקוקה לתנאים מיוחדים בהרבה. גפן 

וַּיִּטַע ּכֶָרם וַּיֵׁשְּתְ ִמן הַּיַיִן
היין זקוקה למנות קור חזקות בחורף וזאת 

ניתן למצוא בשומרון בשפע, כאשר רבות 

בין הגבהים  נעות  באזור  מפסגות ההרים 

כמות  הים,  פני  מעל  מטר   1000  -  800

הגשמים גדולה בחורף, ובקיץ שעות שמש 

רבות. מסיבה זו צצו ועלו ברחבי השומרון 

יין מוצלחים אשר  בשנים האחרונות יקבי 

זוכים שנה אחר שנה במדליות בתחרויות 

יין יוקרתיות בארץ ובחו"ל. למעשה היום 

יקב.  יש  יהודי בשומרון  יישוב  כמעט בכל 

בבית אל, בעופרה, בשילה, בגבעת הראל, 

במעלה לבונה, ברחלים, בהר ברכה, וביצהר 

יש יקב )והרשימה חלקית...(. מסתבר שאנו 

לא המצאנו דבר וגם אבותינו ידעו כי אזור 

השומרון הוא מצוין לגידול גפנים ליין עד 

שכל האזור ההררי של במת בית אל היה 

נקרא בזמן הבית השני 'פלך גופנא' )גופנא 

לפלכים  נחלקות  הערים  "ויתר  גפן(:   -

השני  הפלך  גופנא,  שמן  על  הנקראים 

ג',  היהודים,  )מלחמות  וכו'  עקרבים"  אחריו 

ג', ה'(. העיר גופנא מזוהה כיום עם הכפר 

ג'יפנא מצפון מערב לבית אל.

בין  מחבר  היין   - בה  וקוץ  אליה  אולם 

את  שמקרבת  לגימה  ו"גדולה  אנשים 

לגרום  עלול  היין  גיסא  ומאידך  הלבבות", 

חז"ל  בו.  בשתייה  למפריזים  חולה  לרעה 

אסרו  לשוכרה  השותים  את  כמובן  גינו 

איסורים.  ועוד  לדון  להתפלל,  עליהם 

כולו  העולם  "כל  שיכור  כי  אמרו  חכמים 

השיכור  פ"ד(.  )יומא  כמישור"  לו  דומה 

איננו מבין מי הוא מלך אשר צריך לירא 

למעלה  מה  פשוט.  אדם  הוא  ומי  ממנו 

של  החברתיים  בסדרים  למטה  ומה 

העולם. חטאם של עשרת השבטים היה כי 

- ריבונו  לא הבינו מי נמצא למעלה מהם 

של עולם. הוא זה אשר קרע מרחבעם בן 
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היתה הפעילות הראשונה  זו  הסביבה. 

בסדרת פעולות כאלו, שנמשכו למעלה 

דצמבר  תשכ"ט,  החנוכה  בחג  משנה. 

1968, החליט פיצ'י שהגיע הזמן לקבוע 

למבנים  נכנס  לבדו  בשטח.  עובדות 

במקום.  שהיה  נטוש  ירדני  מחנה  של 

על  החמישים  בשנות  הוקם  המחנה 

ממלחמת  מצרי  צבאי  מאחז  בסיס 

השחרור, כאשר המצרים ביקשו להשיג 

את הירדנים בהשתלטות על הר–הבית 

ונעו לירושלים מדרום. אחרי ההיסטוריה 

תיכנן  המקום,  של  והירדנית  המצרית 

בית–ספר  ישראלית:  מהות  פיצ'י  לו 

שדה. לשמחתו תמכו בכך שר–הביטחון 

ואלוף פיקוד המרכז החדש,  דיין  משה 

אישור  היה  שלא  כיוון  זאבי.  רחבעם 

וגנדי  דיין  לו  אישרו  להקמה,  ממשלה 

להשתמש במבנים של הבסיס הירדני, 

לא  עצמם  הבתים  צבאי".  כ"שטח 

ממש היו ראויים למגורים, ופיצ'י הצליח 

נוספים,  מבנים  במקום  שייבנו  לדאוג 

שדה  בית–ספר  אנשי  של  למשפחות 

הר–גילה שעברו לגור במקום. 

 האם הר–גילה היה היישוב השני או 

שואלים.  מי  את  תלוי  ביו"ש?  השלישי 

את  מציינים  בהר–גילה  רשמי,  באופן 

יום ההולדת בחג החנוכה, לציון כניסתו 

הסופית של פיצ'י למחנה הירדני. פיצ'י 

עצמו מציין את חג הסוכות, החג בו החל 

שבה  כמועד  הנוער  בני  עם  בפעילויות 

הר–גילה  זה,  מועד  לפי  הר–גילה.  קם 

הקדים אפילו את ההתיישבות בחברון.

6 שנים אח"כ, בתחילת שנת תשל"ה, 

שלהי 1974, בימי כהונתו של יצחק רבין 

שרים  ועדת  הוקמה  כראש–ממשלה, 

את  לאכלס  שאישרה  הר–גילה,  לעניין 

במסגרת  קבע  צבא  באנשי  המקום 

היה,  המקום  )שהרי  צבאית"  "מדרשה 

כזכור, "מחנה צבאי"(. כך נעקף הצורך 

היישוב.  להקמת  ממשלה  באישור 

באתר  להיאחז  פיצ'י  של  עקשנותו 

ולהקים במקום בית–ספר שדה יצרה את 

והפורח  הקטן  הקהילתי  ליישוב  הבסיס 

מהתחום  בלבד  מטר   300 הר–גילה, 

היה  אם  בין  ירושלים.  של  המוניציפאלי 

השני ובין אם היה השלישי מבין היישובים 

זכה  לא  הר–גילה  הירוק,  לקו  שמעבר 

קודמיו  לו  שזכו  לכבוד  הצער  למרבה 

החלוציים, כפר–עציון וקרית–ארבע. #

)מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן 

"כנגד כל הסיכויים" על תולדות מפעל 

ההתיישבות ביו"ש, הוצאת ספריית נצרים(.

איך לרפא שיכורים? המשך מעמ' השער
שהנהייה אחרי סמים ושכרות - מקורה בצימאון 
בנפש  שטבוע  צימאון  רוחנית.  לחוויה  נפשי 
יש  בשכרות.  אור  נקודת  איזה  יש  יצירה.  מאז 
את  הורסים  הם  זועקת.  והיא  נשמה  לשיכורים 
בעינינו.  בזויים  הם  ולכן  סביבתם  ואת  עצמם 
להם  שיש  להבין  אפשר  הזאת  מהשכרות  אבל 
אני  כן  כן  והם מרגישים אותה.  נשמה אלוקית 
מדבר על הנוער שרץ לפאבים כל לילה. הנפש 
שלהם לא יכולה לסבול את השחיתות המוסרית 
והיא  ממוצע  חילוני  נער  של  לחיים  שמתלווה 

בורחת לעולמות יפים שאינם קיימים. 
זה לא סוד שבעבר כמעט לא היו קיימים בעם 
גויים".  זו הייתה "מחלה של  ישראל שיכורים. 
והיצירה  החלוציות  בשנות  ישראל  בארץ  גם 
לא היו שיכורים. אנשים היו שלמים עם עצמם 
ועם מעשיהם. אנשים לא הרגישו צורך לברוח 
לשום מקום. לעומת זאת ברוסיה הקומוניסטית 
השכרות  שקר  של  תרבות  על  אנשים  שגידלה 
הייתה המחזה היותר נפוץ בחיים. שם לא התירו 

צמאה  הייתה  והנפש  אלוקים  עם  בריא  קשר 
של  נפש  וגם  פרופסור  של  נפש  גם  ומיובשת. 

פועל בנין. המפלט היחידי היה בוודקה. 
צורך  אותו  את  משלימים  סרטים  או  סמים 
בדיוק. הם מאפשרים לאדם היגע לברוח מעולם 
ושמח  מרתק  דמיוני  עולם  אל  ועצוב  מציאותי 
נוחתים בעצב  לפחות לתשעים דקות. אחר כך 

לחיים עצובים ומייאשים. 
מסקנה. אם אתה באמת רוצה לגמול מישהו 
שמולך  תחשוב  סרטים  או  סמים  מאלכוהול, 
עומד נח. מה היית אומר לנח כדי לגמול אותו 
משתייה חריפה. איך היית מדבר אליו? בוודאי 
לו  ומראה  לו תקווה  נותן  היית  בוודאי  בכבוד. 
להיות  שיכול  העולם  את  הטובה  הדמיון  כיד 
בנוי לתפארה אם הוא לא ישתכר. כמו שתדבר 
אל נח - כך תדבר לשיכור מצוי. כך תדבר אל 
שמכור  מי  אל  תדבר  כך  לסמים.  שמכור  מי 
של  כאבה  את  תכיר  בהם.  תזלזל  אל  לסרטים. 

הנפש הגדולה, ותצליח. #

וַּיִּטַע ּכֶָרם וַּיֵׁשְּתְ ִמן הַּיַיִן

ממלכה.  להם  ונתן  ממלכתו  את  שלמה 

בדן  עגלים  מקים  נבט  בן  ירבעם  אולם 

ובבית אל לעבודה זרה, אחאב המלך הורג 

רבים  ועוד  מאליהו  חוץ  ד'  נביאי  כל  את 

וכבדים היו חטאי שומרון.

מי  הבין  לא  בניסיון  עמד  לא  נח  גם   

הקב"ה  ממנו.  מצפה  הוא  ומה  מעליו 

יחידי בדור על–מנת להנחיל  השאיר אותו 

לספר  הלאה.  העולם  אבות  מורשת  את 

לעולם כולו על החטא ועונשו ועל הבטחת 

אך  הארץ.  על  מבול  שוב  להביא  שלא  ד' 

הוא בחר שלא להנהיג ולהוביל אלא להיות 

מובל ע"י בנו הקטן אשר רואה את קלונו 

וחרפתו. #

סיורים עם בית ספר שדה עפרה

ח' חשון )6.11( סיור בוטני בפארק 

קנדה עם אילן נרינסקי

ט' חשון )7.11( מעמד הברכה 

והקללה - ז'אבו ארליך

נשמח לראותכם איתנו 02-9975516



ברכונים 
וזמירונים
לשמחות 
ואירועים

02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

www.birkonim.co.il
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מגילת 
היסורים

הרה"ג יעקב עדס 
שליט"א קיבל על עצמו 

בלי נדר להתפלל על 
התורמים למקרה 

חשוב זה.

מ. ל. יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו היה חי בדוחק 
גדול ומצבו הכלכלי היה בכי רע- חש לפני מספר 

חודשים כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה, 
הוא פנה לעשות את הליך הבדיקות- בדיקות 

דם, סי.טי. וכדו' ולאחר שאלה לא העלו דבר פנה 
לעשות בדיקה באפו (ע"י ניתוח)- שגילה גידול 

ממאיר באזור הלימפה.
תוצאות ה"אם. אר. איי" שעשו לו לאחר הגילוי- גילו 

שהוא סובל מגידול אלים ביותר (כלשון הרופאים) 
שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו 

השתבש וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים 
סכומים גדולים אשר אינם בהישג ידם, ועל כן פנה 

הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש 
להירתם ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על 

רגליו- ולחזק את ידי המשפחה.
ישנו עדיין מחסור בכסף- ובשל כך 

מתעכבים הטיפולים להצלת חייו.
עזרו לקרן 529



קדושת הארץ
הרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ 
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"וְִלְבהְֶמְּתָך  ז’(:  כ”ה  )ויקרא  בתורה  נאמר 
וְַלַחּיָה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתהְיֶה כָל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹל", 
הל’  א  פר’  בהר  כהנים  )תורת  חכמים  ודרשו 
מן  זה  ממין  אוכלת  שחיה  זמן  ”כל  ח'( 
כלה  שבבית,  ממה  אוכל  השדה  אתה 
אותו  לבער  אתה  חייב   - השדה  מן  לחיה 
המעשית  המשמעות  הבית”.  מן  המין 
אחד  שכל  שבשעה  היא  זו  הלכה  שלה 
מסוגי הפירות והירקות שיש בהם קדושת 
שביעית, אזלו משטחי הגידול או המטעים, 
צריך גם להוציאם מביתנו )עפ”י שביעית פ”ט 
אכן  ה”א(.  פ”ז  ויובל  שמיטה  הל’  רמב”ם  מ”א 

נחלקו המפרשים אודות אופן הביעור והאם 
החובה היא מהתורה או רק מדרבנן. ניתן 
בנידון,  עיקריות  שיטות  שתי  שישנן  לומר 

ועל גביהן מסתעפות שיטות נוספות. 
)הל’ שמיטה  א’, שיטת הרמב”ם  שיטה 
ביעור  זהו  הביעור  אופן   - ה”ג(  פ”ז  ויובל 

הפירות מן העולם. אכן ”אם היו לו פירות 
לכל  סעודות  שלוש  מזון  מחלקן  מרובין 
אחד ואחד”. אך מה שלא הספיק לחלק 
”אסור לאכול אחר הביעור בין לעניים בין 
אוכלין  מצא  לא  ”אם  לפיכך  לעשירים”, 
שורף  הביעור  בשעת  שיאכלו(  )אנשים 
באש או משליך לים או מאבד בכל דבר 
חובת  זו  לשיטה  הנראה  כפי  שמאבד”. 
קוק  הגראי”ה  )עי’  התורה  מן  היא  הביעור 

ביעור פירות שביעית
זצ”ל שבת הארץ שם אות ב פיסקה 3 והע’ 13(, 

שבהגיע  התורה  צוותה  שלדעתו  דהיינו 
המועד צריך להפסיד את הפירות. 

שיטה ב’, שיטת הרמב”ן )ויקרא כ"ה, ז'( 
אופן הביעור הוא ביעור הפירות מרשותנו 
והפקרתם. לפי דעה זו בהגיע זמן הביעור 
קדושת  בלוחות  המופיע  )כפי  מין  כל  של 
שביעית וביעור( צריך כל אדם להוציא מביתו 

ברשותו  שנותרו  השביעית  פירות  את 
מאותו המין, להפקירם לעניים ולכל אדם. 
התוספתא  לשון  על  מבוססת  זו  שיטה 
שביעית  פירות  לו  שיש  ‘מי  ה’ד(:  )פ’ח 

והגיעה שעת הביעור - מחלק מהן לשכניו 
ומניח על פתח  ומוציא  וליודעיו,  ולקרוביו 
ביתו ואומר: אחינו כל בית ישראל, כל מי 

שצריך ליטול - יבוא ויטול...’.
כשיטה זו נוקטים כמעט כל הפוסקים 
הולכים  כלל  שבדרך  אלו  אף  בדורנו, 
בדרכו של הרמב”ם, כפי שמובא בפסקי 
הגר”מ אליהו שליט”א )התורה והארץ ח”ה 
בן  מהר”ם  בשם   )2 והע’  א  סעי’   54 עמ’ 

ע”א(  פג  יומא  הכיפורים  יום  )תוספת  חביב 
לקיים  ירושלים,  חסידי  מנהג  הוא  שכן 
מצוות הביעור בהפקרת הפירות. כשאחד 
כדעת  שלהחמיר  הוא  לכך  הנימוקים 
הרמב”ם היא חומרא המביאה לידי קולא 

של איבוד פירות שביעית. #



עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
נדב אברמוב

צילום תמונת הרב אליהו:
אביעד פניגשטיין

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

ושבו בנים לגבולם
יהונתן פולארד נמק

בכלא האמריקני

8382 ימים
עד מתי?!
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ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 64

פתרון החידה משבוע שעבר: מוצא המים מבריכת השילוח
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il או באמצעות 
הפקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף. 

 www.myesha.org.il פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר

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
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ושוב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

מבקרים ביישוב שסיפורו משתרע על כמעט 

שמונים שנה. יישוב שתחילתו בפרדס שנחרב 

של  כמאחז  והמשיך  ערבים  פורעים  ע"י 

מגיעים  ושוב  אוריאל  כעת  הדתי.  הקיבוץ 

אי שם  גדולה  מלחמה  בעיצומה של  ליישוב 

בשנת תש"ח, השנה בה הוקמה המדינה...

ּכְְׁשיָצַא  ּבְהַפְתָעָה  אֹוִריאֵל  אָמַר  "וואו!" 

מֵהַּמַעְֲרּבֹולֶת. "זֶה הַּמָקֹום ּבֹו הָיִינּו לִפְנֵי ֶרגַע?" 

אֹוִריאֵל זָכַר אֶת חֹוְרבֹות הַּפְַרֵדס ּבֹו ּבִּקְרּו ְרגָעִים 

סְפּוִרים קֹוֶדם לָכֵן. עַּתָה הֵם עְָמדּו ּבְמַה ׁשנְִראָה 

ּכְמֹו הְַתחָלָה ֶׁשל יִיׁשּוב מְכּוּבָד. "ּבָרּוְך הַּבָא לִכְפַר 

נְִמצָאִים  "אָנּו  ּבְהְִתַרּגְׁשּות.  ׁשּוב  אָמַר  ּדרֹום!" 

ָקמָה  ּבָה  "הַָּׁשנָה  ּוְׁשמֹונֶה".  אְַרּבָעִים  ּבְִׁשנַת 

"ּכֵן,"  ּבְהְִתלָהֲבּות.  אֹוִריאֵל  הְִתּפֵָרץ  הְַּמִדינָה!" 

אָמַר ׁשּוב וְחִּיֵיְך. "אֲנַחְנּו מַּמָׁש חֹודִָׁשים סְפּוִרים 

אַחֲֵרי הַצְהָָרת הַחֲלּוָקה ֶׁשל הַאו"ם, הַּכְפָר מֹונֶה 

ּכְבָר ּכְ–60 ְמגִינִֹים". ׁשּוב ָׁשתַק. "מַה זֹאת אֹומֶַרת 

'ְמגִיּנִים'?" ָׁשאַל אּוִריאֵל. "עַל מִי הֵם ְמגִיּנִים?" 

ּפָנָיו ֶׁשל ׁשּוב הְִרצִינּו. "ּכְמֹו ֶׁשאָמְַרּתִי לְָך, הַּסִיּפּור 

ֶׁשל ּכְפַר ּדָרֹום הּוא אָרֹוְך ּומָלֵא ּבְעֲלִיֹות ּומֹוָרדֹות. 

ּבָה  הַָּשנָה  ּגַם  הִיא  הְַּמִדינָה  ָקמָה  ּבָה  הַָּׁשנָה 

ֶׁשהַעֲָרבִים  מֵֶרגַע  הַעַצְמָאּות.  מִלְחֶמֶת  נֶעְֱרכָה 

לִפְעֹול  הֵחֵלּו  הֵם  הַאו"ם  הַצְהָָרת  עַל  ָׁשְמעּו 

יְהּוִדים  ֶׁשל  הְִתיַיְׁשבּות  לְִמנֹועַ  ּכְֵדי  ּוְלהִיּלָחֵם 

ּבַאֶָרץ. עִם הַכְָרזָת הַעַצְמָאּות ּבְְׁשנַת תש"ח, ּגַם 

צִבְאֹות עֲָרב הִצְטְָרפּו לַלְחִימָה נֶגֶד הַּיִיׁשּוב הַּיְהּוִדי 

ָׂשם  הּוא  ּכָעֵת  סְבִיבֹו.  הִסְּתַּכֵל  אֹוִריאֵל  ּבַאֶָרץ". 

ּבּונְֶקר  יְֶׁשנֹו  ּבַּמָקֹום  וְעֵצִים  ֶׁשמִלְבַד צְִריפִים  לֵב 

ֶׁשאֲנַחְנּו  אֹומֶֶרת  "זֹאת  נֶֶׁשק.  ּכְלֵי  עִם  וְאֲנִָׁשים 

אֶת  ָׁשאַל  הּוא  מִלְחָמָה?"  ֶׁשל  ּבְעִיצּומָה  ּכָעֵת 

ׁשּוב ּבְחֲָׁשׁש. "ּכֵן, וְהַאֱמֶת הִיא ֶׁשּכְפַר ּדָרֹום הּוא 

אֶחָד הְַּמקֹומֹות ֶׁשסָבַל מֵהַּמִלְחָמָה הַּזֹאת הָמֹון. 

עְָמדּו  מִצְִריֹות,  הְַתָקפֹות  הְָדפּו  הַּיִיׁשּוב  ְמגִיּנֵי 

ְמטֹוסִים  ֶׁשל  מֵהְַתָקפֹות  וְסָבְלּו  ָקֶׁשה  ּבְמָצֹור 

הִצְלִיחּו  הֵם  "מַה  אְַרטִילְֶריָה".  ֶׁשל  וְהְַתָקפֹות 

לַעֲמֹוד מּול ְמטֹוסִים וְהַפְגָזֹות?" אֹוִריאֵל הִסְּתַּכֵל 

נְִראּו  ֹלא  סְבִיבֹו  הַאֲנִָׁשים  ּבְהַפְתָעָה.  סְבִיבֹו 

חֲמּוִׁשים ּוְמצּויִָדים ּבִּכְלֵי נֶֶׁשק ּכַָראּוי. ׁשּוב חִּיֵיְך 

ּבְגַאֲוָה. "ּתֹוָׁשבֵי הַּכְפָר עְָמדּו ּבִגְבּוָרה יֹוצֵאת ּדֹופֶן. 

הַָדף  הַּכְפָר  הְַּמִדינָה  הַכְָרזָת  לִפְנֵי  יֹום  לְמַעֲֶׂשה, 

הַּמִצְִרי,  הַּצָבָא  ֶׁשל  סּודָנִית  יְחִידָה  ֶׁשל  מְִתָקפָה 

ּפָנָיו  עָצַר.  ׁשּוב  טַנְִקים!"  עִם  ֶׁשהִגִיעָה  יְחִידָה 

הַּסֹוף..  עַד  ּכְִמעַט  ּבִגְבּוָרה  עְָמדּו  "הֵם  הְִרצִינּו. 

אֲבָל אֲנִי רֹוצֶה ֶׁשתָבֹוא וְתְִראֶה אִּתִי אֶת זֶה..". 

המשך בשבוע הבא...
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כל זמן שלא ילמד עצמו שתתברר לו
מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל

ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה
לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל 

והתרוממותה בעולם, כמעט שאי אפשר
לטעום טעם עבודה

)הראי"ה קוק, הקדמה למוסר אביך(
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