
וישלחעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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צאתו: כניסת השבת: 
17:16 	16:01 י-ם	
17:17 	16:15 ת"א	
17:15 	16:04 חיפה	
17:17 	16:16 חברון	
17:15 	16:05 שכם	
17:19 	16:19 ב"ש	

המשך בעמ' 9

יעקב ב בבוא  כי  מסופר  פרשתנו 
בתו,  את  העיר  יושבי  עינו  שכמה, 
דינה. אמנם, יעקב מדבר עם חמור 
אבי שכם על עינוי בתו וממתין בסבלנות 
לעומתו  בעניין.  לדון  בניו  כל  כינוס  עד 
אינם  אשר  בניו,  ולוי  שמעון  ניצבים 
מוכנים לקבל את חרפת עינוי אחותם בידי 
שכם ומכים את העיר לפי חרב ללא ידיעת 
יעקב   - שעשו  מה  את  בשומעו  אביהם. 
ימיו  ובסוף  קשים,  בדברים  אותם  מוכיח 
אף מנשל אותם מברכותיו בשל מה שעשו. 
לכאורה, לא מובנת כלל גישת יעקב. הלוא 
ד'  ודבר  אמת  מלאת  ולוי  שמעון  זעקת 
היא - 'הַכְזֹונָה יֲַעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו?' )בראשית 
ל"ד, ל"א(, וכי כיצד רצה יעקב לשאת ולתת 

כיצד  בתו?  וכבוד  ישראל  כבוד  ביזוי  על 
הוא מדבר וממתין לדון עם בניו בעוד בתו 

מעונה בידי גויי הארץ?
בכתוב.  מענה  ללא  נותרת  זו,  שאלה 
יותר  שאלה  עוד  עליה  נוספת  אדרבא, 
קשה על יעקב, שהרי בבוא יעקב להוכיח 
את בניו על נקמתם הוא מנמק את דבריו 
ֶאל  יֲַעֹקב  "וַּיֹאֶמר  הארץ:  מגויי  בפחד 
ְלהְַבִאיֵׁשנִי  אִֹתי  ֲעכְַרֶּתם  ֵלוִי,  וְֶאל  ִׁשְמעֹון 
ְמֵתי  ִי  וֲַאנ ּוַבְּפִרּזִי;  ִי  ֲַענ ַּבְּכנ הָָאֶרץ,  ְּביֵֹׁשב 

אלוהי הנכר אשר בתוכנו
ְִׁשַמְדִּתי ֲאנִי  ִי, וְנ ֶֶאְספּו ָעַלי וְהִּכּונ ִמְסָּפר, וְנ
ּוֵביִתי" )שם, פס' ל'(. והלא ד' הבטיח ליעקב 
והלוא  עימו?  לבן שהוא  אצל  בהיותו  אך 
מידת  הוא  שלנו  הגדולים  הערכים  אחד 
הגבורה היהודית, גבורה של מסירות נפש 
בד',  ביטחון  תוך  האמת  ועל  המוסר  על 
ללא הגשת הלחי השנייה ופחד מיותר. יש 
לברר אם כן, את מגמתו של יעקב אבינו, 
נכונותו  בשל  הן  תמוהה,  הנראית  מגמה 
מיושב  חששו  בשל  הן  שכם,  עם  לפשרה 
הארץ. מיד לאחר דברים אלה, מתגלה ד' 
אל יעקב ומורה לו לעלות בית אל. אמנם, 
מיוחד  תנאי  משפחתו  לבני  מקדים  יעקב 
ומפתיע לעלייה לבית אל: "הִָסרּו ֶאת ֱאֹלהֵי 
וְהֲַחִליפּו  וְהִַּטהֲרּו,  ְּבתֹכְכֶם,  ֲאֶׁשר  הַּנֵכָר 
ֵאל".  ֵּבית  ֲַעֶלה,  וְנ ָקּוָמה  וְנ ִׂשְמֹלֵתיכֶם. 
יעקב מתנה את העלייה לבית אל בהסרת 
אלהי הנכר מתוך בני ביתו, וכן בטהרת בני 
הבית. נראה שבדברים אלו טמונה גישתו 

של יעקב לכיבושה של ארץ ישראל.
העלייה לבית אל אינה רק שינוי מקום 
ונקודת  יעקב  בחיי  שיא  אם  כי  גיאוגרפי, 
ידי  על  הארץ  לכיבוש  היחס  לכל  משען 
ידינו. שכן בבית אל  ד'  יעקב אבינו ועל 

הרב ברוך אפרתי ראש המכינה הקדם צבאית בלוד

Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com

-  
ì  139

:   

   * .     1.1.09-    *
. .   .    * .    

ג'וזף קאופמן - המותג המוביל להלבשת חורף,

 בשיתוף עם עלון יש"ע שלנו
מחלקים מעילים מעודפי ייבוא וסוג ב' לנזקקים ביש"ע

m@myesha.org.il | 026516662 'לבקשת פליזים פקס
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מִנהלת ההסברה "יהודה ושומרון הסיפור 
כנס  הקרוב  א'  ביום  תקיים  יהודי"  כל  של 

שגרירים צעירים ראשון מסוגו ובו הרצאות 

חלק  לקחת  וצעירים  נוער  לבני  והזמנה 

"הסיפור  המוצלח  ההסברה  מסע  בפעילות 

של כל יהודי". 

כסלו  י"ז  ראשון  ביום  יתקיים  הכנס 

בהיכל   14:30 בשעה   14.12.08 תשס"ט 

הכינוס  ירושלים.   58 ג'ורג'  המלך  שלמה 

הסיפור של כל יהודי - ושלך
תלמידי  סטודנטים,  י"ב,  לתלמידי  מיועד 

בו  ויינתנו  ומדרשות,  מכינות,  ישיבות, 

הכלים הפרקטיים שיסייעו לכם לשכנע את 

הסובבים אתכם בחשיבות מפעל ההתיישבות 

ביהודה ובשומרון. בתוכנית הכינוס: הרצאה 

על חשיבות ודרך הפרסום והשיווק - מנציג 

"הסיפור  שלומי",  "דרורי  הפרסום  משרד 

של כל יהודי" - מה נעשה? מה נשתנה? ומה 

ההסברה,  מנהלת  ראש  מאת  שיחה  הלאה? 

חג האורים קרב! חג זה מסמל את אמונתו החזקה של עם 
ישראל ואת אחדותה של האומה כולה- שעמדה ונצחה גם 

במקרים בהם נראה היה שאי אפשר!

בימים אלו ישנם מאות משפחות שגם הן עומדות ומתמודדות 
עם מלחמה קשה ומפרכת של הישרדות יום יומית.

בחג זה נוכיח לאותם משפחות שאפשר גם אפשר 
להיחלץ מהמצב בו הן שרויות ולנצח את מלחמת 

הפרנסה הקשה! נושיט להם יד תומכת, יד של אמונה 
ואחדות. יד מנצחת!

הרה"ג יעקב עדס שליט"א קיבל על עצמו 
בלי נדר להתפלל על התורמים להצלחה 

ולישועה.
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לאחר המטיילים הרבים שפקדו בימי חול 

הקדומה,  סוסיא  העיר  את  סוכות  המועד 

סיור  מרכז  מדריכי  עם  יחד  באזור  וסיירו 

נערכים שם כבר לקראת חג  ולימוד סוסיא, 

סיורים,  פעילויות,  של  רחב  במגוון  החנוכה 

מסלולי טיול, אירוח באכסניית סוסיא, וכנס 

המתקיים  ישראל"  בארץ  והמדבר  "הְסְפָר 

והלימוד  הסיור  מרכז  הרביעית.  השנה  זה 

בסוסיא יקיים בימים שלישי ורביעי כ"ו - כ"ז 

כסלו, 23-24.12, טיול "חוצה מדבר יהודה" 

בקבוצות  י"ב(   - ט'  )כיתות  לנוער  המיועד 

נפרדות לבנים ולבנות. כמו כן יציעו בסוסיא 

לכת  מטיבות  למשפחות  טיולים  מבחר 

נחל  קינה,  נחל  אוג,  נחל  שונים:  במסלולים 

יזרח, נחל רום ולמעיינות מדבר זיף. 

שני  ביום  החנוכה,  ימי  סיום  לקראת 

פעילויות  שלל  יתקיימו  הקרוב  בחנוכה 

בארץ החשמונאים - בחבל בנימין ובהן: מירוץ 

ידיעת  מרתון  וכנס  אל,  לבית  מדולב  הלפיד 

הארץ עם הרצאות מרתקות על החשמונאים 

בנימין  מטה  של  הלפיד  צעדת  ותקופתם. 

 ,)19.12.08( כסלו  כ"ב  שישי  ביום  תתקיים 

)"ציר  אל  יאיר–בית  יד  בכביש  חנוכה,  ערב 

ולרשטיין"(, המחבר בין מערב למזרח בנימין, 

בין השעות 8:30 ל–12:00 בצהריים. 

ואפרים  איטה  לזכר  מתקיים  האירוע 

לפני  בחנוכה  זה  בציר  שנרצחו  הי"ד,  צור 

מתנ"ס  ביוזמת  המתקיים  באירוע,  שנה.   12

ישתתפו  בנימין,  מתנ"ס  ובשיתוף  בית–אל 

בתי ספר מכיתות ה' ומעלה, מבוגרים צעירים 

חלק  ליטול  יוכלו  המשתתפים  ומשפחות. 

הגדולים  מהעיקולים  שונים:  מסלולים  בשני 

בציר - בית אל )5 ק"מ(, או מבית אל - צומת 

הסעה  תצא  ב–8:15  ק"מ(.   2( וחזרה  סורדא 

תחילת  למקום  הפיס  מאולם  הרחב  לציבור 

מ"יד  הצעדה  תתחיל  ב–9:00-9:30  הצעדה, 

בהסעות  יאיר  יד  צומת  מכיוון  הגעה  יאיר". 

רכזות  אצל  מראש  ובהרשמה  בלבד  המועצה 

י"ז  עד לתאריך  הלימוד  מוסדות  או  הקהילה 

יאיר  יד  לכיוון  כניסה  אפשרות  )אין  כסלו 

להגיע  ניתן  אל  לבית  פרטיות(,  למכוניות 

בשעה  ולרשטיין(.  ציר  דרך  )לא  פרטי  ברכב 

מול  לנרצחים  זיכרון  עצרת  תתקיים   11:00

הישנה– הכניסה  )ליד  בבית–אל  הדלק  תחנת 

ראשי  רבנים,  בהשתתפות:  ליישוב(,  חדשה 

קטעים  ובליווי  צור  משפחת  נציג  המועצות, 

כנס "ידיעת הארץ ע"ש יאיר בשן" 

ושישי,  בימים חמישי  יתקיים בעפרה 

החל   25-26.12.08 כסלו  כ"ט   - כ"ח 

מהשעה 17:00 בערב.

למצוא  ניתן  ההרצאות  בתוכנית 

את: פרופ' אהוד נצר - 36 שנה לגילוי 

פרופ'  ביריחו,  החשמונאים  ארמונות 

יהודה  של  בקרב  נפילתו   - אשל  חנן 

טופוגרפיה   - אברג'יל  חיליק  המכבי, 

ובה כתובה היסטוריה, ד"ר יוסי שפנייר 

קובי  העיתונאי  המשואות,  הדלקת   -

אריאלי - "והארץ תחלק את שבטיה", 

גבי  המוזיקאי  יופיע  ההרצאות  לאחר 

ברלין עם מיטב שירי ארץ ישראל.

הסעות ייצאו מירושלים בהרשמה 

מראש בלבד: 02-9975516. #

חנוכה עם מרכז סיור ולימוד סוסיא
 29.12.08 טבת  ב'  חנוכה,  של  שמיני  נר 

בסוסיא  הסיור  במרכז  שנה  כמדי  יתקיים 

הכנס השנתי הרביעי "הספר והמדבר בארץ 

טבע,  בנושאי  הרצאות  מגוון  ובו  ישראל", 

אזור  על  ומדע  ארכיאולוגיה  היסטוריה, 

ללא  הסעות  ישראל.  בארץ  והמדבר  הספר 

לכנס  כניסה  וירושלים.  אביב  מתל  תשלום 

בתשלום.  צהריים  ארוחת  לאדם,   ₪35

לאתרים  סיור  יתקיים  הצהריים  בהפסקת 

ימי  כל  במהלך  המדבר.  בספר  נבחרים 

סוסיא  באכסניית  אירוח  יתקיים  החנוכה 

בשילוב אפשרויות מגוונות לטיולים באזור. 

על   25% של  הנחה  באכסניה  למתארחים 

טיולי חנוכה של מרכז סיור ולימוד סוסיא. 

לפרטים ורישום לפעילויות: 02-9963424, 

# .www.susya.org.il

הסיפור של כל יהודי - ושלך

כנס ידיעת הארץ

חנוכה בארץ החשמונאים
תידחה  הצעדה  גשם  של  במקרה  מוזיקליים. 

הנ"ל.  במתכונת   )22.12( כסלו  כ"ה  שני  ליום 

הצעדה והעצרת בתיאום ובאבטחה של הצבא 

והמשטרה, במתנ"ס בנימין אומרים כי מדובר 

נדירה שבה הסכים מפקד חטיבת  בהזדמנות 

האירוע,  לצורך  הציר  כל  את  לפתוח  בנימין 

ועל כן חשוב ביותר להגיע כדי לשדר לצבא 

חיבור  המהווה  הציר,  כמה  עד  ולרשויות 

משמעותי בין מערב ומזרח בנימין, חשוב לנו.

לפרטים: אלי ליפשיץ 050-4020825 #

ההסברה  אמנות  על  סדנה  שגב,  יקיר 

והשכנוע חברת "דיבייט", ושיחה מאת הרב 

שלמה אבינר שליט"א בנושא: מהו למעשה 

"הסיפור של כל יהודי"? למשתתפים תחולק 

להעלאת  אפשרות  ותינתן  הסברה  ערכת 

רעיונות לאפיקי פעולה ולהירשם לסדנאות 

הסברה מתקדמות. 

הדבקת  למבצע  תקדים  חסרות  תגובות 

ושומרון  "יהודה  הסיסמא:  עם  הסטיקרים 

"המדביק  ולתחרות  יהודי"  כל  של  הסיפור 

המתמיד". לאחר הפרסום בשבוע שעבר על 

הארץ,  ברחבי  מכוניות  על  ההדבקה  מבצע 

התקבל גל עצום של פניות במשרדי מנהלת 

סטיקרים.  לקבל  יש"ע,  ובמועצת  ההסברה 

כמות  ואזלה  כמעט  הרב,  הביקוש  לאור 

הסטיקרים הגדולה, והוזמנה מהדורה נוספת 

של מדבקות - בכמות גדולה אף יותר. 

לפרטים והרשמה 077-4009461

בין השעות: 14:00-9:00

# .office@jstory.co.il או בדוא"ל
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האירועים האחרונים בבית 

השלום בחברון כמו גם במקומות 

אחרים ביהודה ושומרון העלו 

בצורה חריפה את הצורך לשוב 

ולגבש מדיניות ברורה באשר 

לצורת ואופי המאבק למען 

מפעל ההתיישבות בארץ ישראל 

בכלל וביש"ע בפרט. אין ספק 

בצידוק המוסרי בתביעותינו 

להמשיך להיאחז לפתח ולבנות 

בכל מרחבי ארצנו בכלל ובחברון 

ובבית השלום בפרט. אך גם צדק 

צריך להיעשות ב'צדק' בחכמה 

ובתבונה מתוך ראיה מפוכחת של 

המציאות ויכולת לקדם בפועל את 

האידיאלים אליהם אנו שואפים.

את  ולהגדיר  להבין  עלינו  ראשית 

שאם  היעדים  ומהם  המאבק  מטרת 

כפי  כהישג.  אותם  נראה  בהם  נעמוד 

שכבר כתבנו בעבר במדור זה, המאבק 

ופיתוח  חיזוק  ביסוס  למען  הוא 

מתוך  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 

מטרה להחיל את הריבונות הישראלית 

ההתיישבות  ולמעשה.  להלכה  באזור 

זו.  מטרה  להשגת  המרכזי  הכלי  היא 

המאבק הוא כלי לחיזוק ההתיישבות 

כל  ממילא  עצמו.  בפני  מטרה  ואיננו 

מאבק שאינו משרת את ההתיישבות, 

ראוי  אינו  בה,  שיפגע  חשש  יש  ואף 

ויהיה  יצליח,  שמאבק  כדי  ופסול. 

בסיס  ליצור  עלינו  משמעותי, 

האפשר  ככל  רחב  משותף  ומכנה 

לאפשר  ובכך  במאבק,  התומך 

להצטרף  שניתן  ככל  גדול  לציבור 

אליו, ליטול בו חלק, ולהיות שותף. 

הצידה  דוחקות  אלימות  פעולות 

העצום  הציבור  מן  רבים,  אנשים 

הנאמן לארץ ישראל, ותומך במפעל 

לצערנו  שראינו  כפי  ההתיישבות. 

רובו  השלום,  בית  על  המאבק  בעת 

המוחלט של הציבור כאשר הוא רואה 

במאבק  ולא  בהתפרעויות  שמדובר 

נחוש אך באותה עת גם בעל גבולות 

מהמקום  רגליו  מדיר  הוא  ברורים, 

ועמו  המאבק  מתפזר  דקות   36 ותוך 

משק  באבק  המתכסים  האיומים  כל 

כנפי ההיסטוריה. מי שחושב שיצליח 

להכניע את מדינת ישראל בכוח הזרוע, 

שייטב  שסבור  מי  טועה.  אלא  אינו 

מציבור  יפחדו  ישראל  אזרחי  אם 

מתוך  בעיקר  פועל  המתיישבים, 

ייאוש  ישראל,  מעם  ייאוש  ייאוש, 

וממוסדותיה.  המדינה  מהנהגת 

וחסר  אמונה  חסר  מאבק  זהו 

בסתירה  העומד  ותוחלת,  מטרה 

להלכות מאבק

מפעל  של  קיומו  לעצם  מהותית 

ההתיישבות. נכון הדבר ולעיתים אין 

חובתנו  אך  למאבקים  מלצאת  מנוס 

ברורה  בצורה  לקבוע  למען הצלחתם 

את אופיים וגבולותיהם. 

ההתיישבות קמה כמפעל חלוצי של 

ובעידודה.  בתמיכתה  ישראל,  מדינת 

המתיישבים מאז ומעולם ראו עצמם, 

ועודם רואים עצמם, כשליחים של עם 

ישראל, ולא כפועלים מטעם עצמם. מי 

שרוצה להפוך את ציבור המתיישבים 

ישראל,  אויבי  ערבים  או  ל"בדואים" 

רובו  גם  כמו   - ישראל  שעם  יגלה 

המוחלט של ציבור המתיישבים, אינו 

נמצא עמו. לא ניתן לאחוז את המקל 

לאיים  אחד  מצד   - קצותיו  משתי 

עם  על  אימה  מאזן  וליצור  להפחיד 

להנהיג  להתיימר  שני  ומצד  ישראל, 

הנהגת  בצמרת  חלק  ולקחת  להוביל, 

בשל  לצערנו  כשותפים.  המדינה 

אנו  אסורים,  ומעשים  התפרעויות 

קצות  מכל  ואנשים  גורמים  מאבדים 

הקשת הפוליטית שהיו יכולים לתמוך 

במאבקנו הצודק ומוסרי. כאשר יש מי 

מוסרית  לא  בצורה  להיאבק  שבוחר 

לעבר  אבנים  השלכת  באמצעות   -

כוחות הביטחון, בשיסוי כלבים בחיילי 

מכוניות  צמיגי  בניקוב  או  מילואים, 

פרטיות של חיילים ועיתונאים או ע"י 

מעורבים  שאינם  ערבים  בתי  שריפת 

קשה  נזק  גורם  הוא  עוינת,  בפעילות 

להתיישבות כולה, ומהווה איום ממשי 

על המשך מפעל ההתיישבות.

על מנת להצליח במאבק הוא חייב 

האפשר,  ככל  רחב  מכנה  בעל  להיות 

הנהגה  שתהיה  צריך  מאבק  בכל 

'אחרי',  הקוראת  ואחראית,  מסודרת 

אמת.  בזמן  נרדמת  או  נעלמת  ולא 

הנהגה שיש אחריה ציבור גדול ורציני, 

שיקולים  בחשבון  שלוקחת  הנהגה 

רבים, יודעת ליצור מערך של איזונים 

לשלוט  היודעת  הנהגה  ובלמים, 

האנרכיה  את  מאמצת  ולא  בשטח 

הנהגה  מנהיגותית,  כשיטת 

היודעת  הציבור,  לרחשי  הקשובה 

משמעותיות  החלטות  לקבל 

ברגעים הקשים, הנהגה - המשלבת 

ההנהגה  המקומית,  ההנהגה  את 

ראשי  והנהגת  והרוחנית,  הרבנית 

ההתיישבות.

לו  שיהיו  צריך  אמיתי,  מאבק 

גבולות גזרה ברורים. מה ניתן וצריך 

לעשות במאבק, ומהן פעולות שמי 

שעושה אותן פוגע במאבק הצודק 

מחוץ  אל  עצמו  ומוציא  והמוסרי 

אנחנו  שאותם  הגבולות  בין  למחנה. 

פוגעים  לא  לעצמנו:  להציב  צריכים 

פיזית  לא   - הביטחון  כוחות  באנשי 

במתקני  פוגעים  לא  מילולית,  ולא 

ביטחון הנמצאים בשטח כדי להגן על 

פוגעים  לא  והמתיישבים,  היישובים 

בפעילות  מעורבים  שאינם  בערבים 

עוינת - לא בהם ולא ברכושם.

מאבקים כאלו נחלו בעבר הצלחות 

רק  מאחז  פינוי  נמנע  פעם  לא  רבות. 

מאבק  ובשל  מסודרת,  הנהגה  בשל 
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ברורים  כללים  עם  ומוסרי  צודק 

ציבור  אליו  ולרתום  להביא  שהצליח 

הגדולה  והכמות  למקום  שהגיע  גדול 

ובאמצעים  הפינוי,  כוחות  את  עיכבה 

אף  ופוליטיים,  משפטיים  נוספים, 

כלל. מאבקים  בוצע  ולא  בוטל הפינוי 

גם  אחריהם  לסחוף  הצליחו  כאלו 

וגם  תקשורת,  אנשי  גם  פוליטיקאים, 

ומנגד  ישראל.  מעם  גדולים  חלקים 

ללא  אלימים,  שמאבקים  הוכח 

פעם  נכשלים  מאבק  וקווי  הנהגה 

למפעל  נזק  וגורמים  פעם,  אחר 

ההתיישבות ביש"ע.

הרבנים,  על  כולנו,  על  חובה 

מנהיגי  על  הציבור,  ואישי  המחנכים, 

הפוליטית  המנהיגות  ההתיישבות 

הפעילים  על  והמקומית,  הארצית 

את  למצוא  עצמו  הנוער  על  וכמובן 

הדרך לגבש כללי מאבק ברורים אשר 

לחזק  לבסס  להמשיך  יהיה  בכוחו 

מרחבי  בכל  ההתיישבות  את  ולפתח 

ארצנו. #

yesha_shelanu_.indd   1 12/9/08   1:13:45 PM
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ֲאֶׁשר "ו ְׁשכֶם  ִעיר  ָׁשֵלם  יֲַעֹקב  ּיָֹבא 
י"ח(.  ל"ג,  )בראשית  ְּכנַַען"  ְּבֶאֶרץ 
לבית–אל  לפני שיעקב ממשיך 

שראינו  כפי  לה',  נדרו  את  לקיים  כדי 

בפרשה הקודמת, פרשת ויצא: "ָאנֹכִי הֵָאל 

ֵּבית–ֵאל, ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר נַָדְרָּת ִּלי 
ָׁשם נֶֶדר; ַעָּתה קּום ֵצא ִמן הָָאֶרץ הַּזֹאת, וְׁשּוב 
ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתָך" )בראשית ל"א, י"ג(, עוצר 
"ויבא  מפרש:  עזרא  אבן  בשכם.   יעקב 

יעקב שלם - שם התואר, והטעם, שבא 

מאורע".  שום  לו  אירע  שלא  בשלום 

יעקב בא ללא שום איום על אנשי שכם. 

זה  בשכם  עושה  שיעקב  הראשון  הדבר 

קניית השדה מידי חמור אבי שכם, שהיה 

נשיאה של העיר. לאחר שהוא קונה ובונה 

את מזבחו שם מתרחש סיפור דינה בת 

לאה שמסתיים בהירצחם של חמור ובנו, 

שכם, ע"י בניו של יעקב.

חשוב  מקום  תפסה  שכם  העיר   

שם  בה:  שהתרחשו  תנ"כיים  באירועים 

ישראל,  לעדת  ברית  בן–נון  יהושע  כרת 

ע"י  למלך  גדעון  בן  אבימלך  נמשך  שם 

בעלי שכם, ושם מלך ירבעם בן נבט על 

התפלגות  לאחר  והצפון  המרכז  שבטי 

וכו'.  דוד  בית  של  המאוחדת  הממלכה 

שכם,  של  שמו  על  כנראה  נקראת  שכם 

הטוענים  חוקרים  יש  אך  חמור,  של  בנו 

למקרא  שמחוץ  הקודמות  בתעודות  כי 

נקרא השם שכם על חבל ארץ רחב ידיים, 

של  המרכזי  ההר  אזור  בכל  שהשתרע 

השלישי  פרעה  המערבית.  ישראל  ארץ 

בגליל  שוד  למסע  יצא  הי"ב  משושלת 

עיר שכם
"שכמם". באחד ממכתביו של עבדח'פה, 

על  כותב  הוא  לפרעה,  ירושלים,  מושל 

לבין  בינו  "ארץ שכם" בהקשר העניינים 

יריבו, לבאיא, שתחום שלטונו ושלטון בניו 

הקיף את כל המרחב של ירושלים בדרום 

השופטים  בתקופת  בצפון.  העמק  ועד 

"שכם"  הקדום  השם  הוחלף  המאוחרת 

בשם הישראלי "ארץ אפרים".

בעמק  היה  זה  ארץ  חבל  של  מרכזו   

צר המפריד בין שני הרים מקודשים, הר 

בהרים  מדרום.  גריזים  והר  מצפון  עיבל 

והקללה".  "הברכה  מעמד  אירע  אלו 

מזרחית לשכם מתנשא לו הר כביר )ג'בל 

מורה.  אלון  היישוב  נבנה  שעליו  כביר(, 

ובקצה  כביר  הר  של  הצפוניים  במורדות 

מתחילים  שכם  העיר  של  מזרחי  הצפון 

יובליו של נחל תרצה, אשר מימיו ניזונים 

פ'ארעה.  ומעיינות  בידאן  ממעיינות 

מעיינות נוספים מצטרפים אליהם במורד 

ימות  כל  הנחל  זרם  מכבר  לא  עד  הנחל. 

והגינות  הפרדסים  את  והשקה  השנה 

הממוקמים לאורכו. שלמה המלך מתאר 

את נחל תרצה:"יָָפה ַאְּת ַרְעיִָתי ְּכִתְרָצה, נָאוָה 

ִּכירּוָׁשָלִם; ֲאיָֻּמה ַּכּנְִדּגָלֹות" )שיר השירים ו', ד'(. 
לא לחינם הייתה שכם לעיר מסחר גדולה. 

היו בה מים בשפע, והיא ישבה על צומת 

דרכים שבו עברו ארבע דרכים מרכזיות: 

בג'נין.  העוברת  צפונה  משכם  הדרך   .1

2. הדרך למערב היורדת משכם דרך נחל 

אלכסנדר. 3. הדרך משכם לירושלים דרך 

.)60 כביש  )כיום  האבות"  "דרך  ההר  גב 

היורדת  הירדן  לבקעת  משכם  הדרך   .4
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דרך נחל תרצה מזרחה. 

אברהם  של  הראשון  מסעו  את   

בארץ ישראל, כפי שמתאר התנ"ך, בחר 

דרומה  משכם  המובילה  בדרך  אברהם 

הרים  במורדות  עוברת  אך  )לירושלים( 

מיוערים. אברהם בחר בדרך קשה זו כדי 

שיהיה לו למגננה משודדים שלא עוברים 

היה  יכול  לא  אברהם  שהרי  זה,  באזור 

שעה  ובקלע  בקשת  התגרות  את  לנהל 

שהכנענים ניהלו אותן בחרבות וחניתות. 

ואת  נפשו  את  אברהם  סיכן  לא  כך 

משפחתו. בדרך משכם היורדת לבקעת 

הירדן מזרחה דרך נחל תרצה, עבר יעקב 

דרך  הירדן.  מעבר  לשכם  הגיע  כאשר 

"בעברכם  השמש",  "מבוא  נקראת  זאת 

את הירדן, אחרי דרך מבוא השמש מקום 

שהחמה זורחת" )ילקוט שמעוני יהושע רמז 

י"ד(. לאחר שיעקב בנה לו סוכות: "וְיֲַעֹקב 

לגב  עלה  י"ז(  ל"ג,  )בראשית  ֻסּכָֹתה"  נַָסע 
ההר )שכם( דרך נחל תרצה. 

תל  עם  זוהתה  המקראית  שכם   

שהיו  הראשונות  החפירות  "בלאטה". 

בשכם היו בשנים  1914-1913 על–ידי זוג 

חוקרים מגרמניה שחשפו קטע של חומה 

העיר  את  התוחמת  מטרים   65 באורך 

המערבית של שכם המקראית. במרוצת 

שלושה  עם  שער  החוקרים  גילו  השנים 

בעת  לביצורים  כנראה  ששמשו  פתחים 

מלחמה. אחד האתרים הנמצאים באזור 

בכל  מחלוקת  אין  מיקומו  שעל  שכם 

אמנם  יוסף  יוסף.  קבר  הוא  המסורות 

נפטר במצרים, אך לפני מותו ציווה שאת 

עצמותיו יעלו לארץ ישראל )בראשית, נ'(. 

קבר יוסף הוא אחד משלושת המקומות 

בכסף  שנקנו  בפירוש  עליהם  שכתוב 

מערת  עם  יחד  במדרש  ונמנה  מלא, 

המכפלה והר הבית ש"אין אומות עולם 

גזולים  יכולים להונות את ישראל לומר, 

הם בידכם" )בראשית רבה ע"ט(.

ובית  השופטים  ההתנחלות,  בימי   

העניינים.  למרכז  היה  השומרון  ראשון 

בימי  והביזנטית,  הרומית  בתקופה  אך 

היהודים  בידי  נשארו  ואחריו,  בית השני 

היה  והשומרון  והגליל,  ירושלים  רק 

)הכותים(.  השומרונים   - אחר  עם  בידי 

לפני מלחמת ששת–הימים לא ידע איש 

בספרי  הופיע  שלא  זה,  ארץ  חבל  על 

על  גדל  אז  המטייל  הדור  הגיאוגרפיה. 

מצדה  פלמ"ח,  מסעות  יהודה,  מדבר 

היה  שהשומרון  לזכור  צריך  ועין–גדי. 

מרכז ממלכת ישראל. חבל ארץ זה הוא 

מהמרשימים בארצנו.

 "תמיד רציתי לטייל במקום שכף רגל 

הגיע  האדם  אך  מעולם,  בה  דרכה  לא 

כבר לירח. עכשיו אני רוצה לטייל במקום 

שכף רגל שכחה" )גבריאל ויינברג(. #

ומרתון  החשמונאים  בארץ  חנוכה 

ידיעת הארץ בחנוכה - פרטים במדור 

"חדשות ישע". נשמח לראותכם!
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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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

 3424 ימים בכלא!
נתפלל כולנו לשחרור

יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:

www.pollardnow.org

של גדולי ישראל חיבת הארץ
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ל
איסר  הרב  כתב  ארצה  עלייתו  אחר 

במעלות  דרגתם  על  מלצר  זלמן 

בעת  ישראל  ארץ  בני  של  התורה 

זה  לפה  "...באתי  לירושלים:  שהגיע 

ומצאתי  ראיתי  ואשר  שבועות  כשלושה 

בחו"ל  יאמרו  לא כאשר  כי  לכתר"ה  אודיע 

ובלא  עיון  בלא  לומדים  הקודש  ארץ  שבני 

שלומדים  יאמרו  ואחרים  תלמידים,  פלפול 

גדול,  טעות  הוא  הכל  וזוהר.  משניות  רק 

מצוינים  ואברכים  בחורים  יש  פה  גם 

עקא  דא  רק  ובקיאים.  חריפים  גדולים 

שאחר השתלמות למודם אין להם כר נרחב 

להשפיע על חייהם. ועלינו רק לקוות לזמן 

הרב איסר זלמן מלצר חלק ב' פעולות	ממשיות	למען	יישוב	ארץ	ישראל
שיתווספו קבוצים וקהילות ישראל - וכאלה 

- שידרשו רבנים ומורי הוראות...".

על יחסו לקדושת ארץ ישראל והחשיבות 

אחד  מספר  האדמה  בעבודת  לעסוק 

בה  מצווה  של  שמחה  "בעת  מתלמידיו: 

השתתף רבינו, הרב איסר זלמן מלצר, סיפר 

חיים  מרבי  מכתב  הגיע  השמיטה  בשנת  כי 

סולוביצ'יק  חיים  רבי  אל  מירושלים  ברלין 

לבריסק, בו כתב רבי חיים ברלין על אודות 

הינו  ישראל  בארץ  שהמצב  השמיטה,  שנת 

ולמצוא  לחפש  להתאמץ  ואולי אפשר  קשה 

יהודי  נמצאים  בה  הדחק  שעת  עקב  היתר, 

את  בריסק  של  רבה  משקיבל  ישראל.  ארץ 

 ¯È¯‚˘ ¯·Ú˘Ï ¨„ÏÂ‚ È¯Â„ ¯¢„ Ï˘ Â¯ÙÒ
 ˜ÒÂÚ ¨Ì¢Â‡· Ï‡¯˘È

 Ï˘  ÈËÓÂÏÙÈ„‰ „ÓÈÓ·
             ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ‰Î¯ÚÓ‰

Æ‰ÓÂ‡‰ ·Ï

 ‰·‰‰ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ¯ÙÒ‰
 ¨˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ÒÁÈ·

 Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰Â ˙ÂÈ¯ÒÂÓ‰
ÆÌÈÏ˘Â¯È· Ï‡¯˘È

 ˙˘· „ÈÂÈ„–ÙÓ˜ ˙„ÈÚÂ Ê‡Ó
 ÏÂÏ˘Ï ˙ÂÂÈÒÈ‰ Â¯·‚˙‰  ≤∞∞∞

 Ï‡¯˘È ˙ÂÂ·È¯ Ï˘ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï‰ ˙‡
 ‰„ÓÚÓ ˙‡ ¯Ú¯ÚÏÂ ÌÈÏ˘Â¯È·

 ˘ÂÏ˘Ï ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙È‚ÓÎ
Æ˙Â˙„‰

 ¯˘‡Î ˙‡ˆÂÈ ˙È¯·Ú‰ ‰¯Â„‰Ó‰
 ¯Â·Èˆ· ÔÂÈ„‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰¯ÊÁ ÌÈÏ˘Â¯È

 ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ·Â Ï‡¯˘È·
 ÏÚ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ÈËÓÂÏÙÈ„‰

Æ‰˙¯È·

www.ybook.co.il



7

הרב איסר זלמן מלצר חלק ב' פעולות	ממשיות	למען	יישוב	ארץ	ישראל
שאומר  'מי  אמר:  המכתב 

להתיר  דרך  למצוא  שצריך 

צדדי  את  לחפש  יש  ואולי 

האיסור? יש להשתדל ולהתאמץ ולמצוא את 

"אבל דעתי  הדין, למצוא מה היא ההלכה'". 

בנושא זה", הוסיף רבנו ואמר, "שבאמת יש 

דרך  ולמצוא  מאמץ  כל  לעשות  להשתדל 

מפורשת  וגמרא  האפשר.  במידת  להתיר 

ריבונו של  דוד לפני הקב"ה:  'כך אמר  היא: 

עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב 

ידי  ואני  בכבודם  אגודות  אגודות  יושבים 

כדי לטהר  ובשליא  ובשפיר  בדם  מלוכלכות 

לטהר',  'כדי  נאמר  ד.(  )ברכות  לבעלה'  אשה 

צריכה  מרובה  והשתדלות  שטרחה  משמע 

והוסיף  לטהר...",  דרך  למצוא  כדי  להיות 

כאן  שנאמר  "חסיד"  ש"הביטוי  וציין  רבנו 

הינו מלשון 'חסד'".

ענווה  ובעל  אדם  כאוהב  ידוע  היה  הרב 

היתה  הידועות  ממידותיו  אחת  גדולה. 

הכנסת אורחים וכל אדם שהגיע לביתו נהג 

ועמד עליו לשרתו כאברהם  גדול  בו בכבוד 

באו  פעם  כי  ביתו  בני  מספרים  אבינו. 

והודיעו לו שה"חזון איש" הגיע לבקרו. מיד 

נחפז רבי איסר זלמן ולבש לכבוד האורח את 

חליפת השבת שלו ויצא במרוצה אל מדרגות 

הבית להקביל את פניו. כעבור רגעים אחדים 

נדהמו בני המשפחה בראותם את רבי איסר 

פשוט,  ירושלמי  יהודי  לבית  מכניס  זלמן 

דמיון  בו  היה  באמת  החיצוני  שבמראהו 

לחזון איש, ורבי איסר זלמן מכבד את האיש 

בראש  אותו  ומושיב  כרגיל  שלא  בכיבודים 

אותו  שואל  עצמו.  שלו  המקום  על  השולחן 

את  לכבד  יכול  אני  "במה  זלמן:  איסר  רבי 

כוס תה? שמא  ילגום  אורחי החשוב? שמא 

לסעודה?"  ידיו  יטול  אולי  מגדנות?  יטעם 

כלשהו,  נבוך  האלמוני  והאיש 

בפני  מאד  ומתנצל  מסמיק 

אדם  להטריח  לו  חלילה  הרב. 

הוא  שעומד  אלא  כמותו,  גדול 

לנסוע בקרוב לחו"ל כדי לבקש 

נישואין  לצרכי  מנדיבים  עזרה 

פשוט  ובא  הבוגרת,  בתו  של 

להצטייד במכתב המלצה. מיד נטל רבי איסר 

מכתב  לאיש  וערך  וקולמוס  נייר  בידו  זלמן 

מלא שבחים ותהילות, כמו "ידידי החשוב... 

מיקירי עיר הקודש". חתם הרב על המכתב 

פה  בעל  לו  הוסיף  וגם  האיש,  לידי  ומסרֹו 

קם  אח"כ  להצלחה.  הלב  מעומק  איחולים 

ללוותו וירד עמו את כל המדרגות, עד שיצא 

האיש לרחוב ופנה לדרכו. כשחזר אל הבית 

שנכחו  משפחה  ובני  תלמידים  הקיפוהו 

"מה  לשונם:  על  והתמיהה  המעשה,  בשעת 

פשר הכבוד הגדול בו כיבד הרב את האורח 

זלמן:  איסר  רבי  להם  אמר  לבית?"  שבא 

"באמת הכנסת אורחים מצווה גדולה היא, גם 

מצוות כיבוד הזולת יקרה וחביבה, עד שמן 

היושר היה להתנהג לכל אדם מישראל, יהיה 

כדרך  מופלג,  חכם  לתלמיד  כמו  שיהיה,  מי 

שכיבד אברהם אבינו את אורחיו המלאכים 

בעוונות  מה?  אלא  לערבים.  שחשבם  בעת 

שרבו, המצוות מזולזלות בעינינו ואנו באים 

אבל  למשנהו,  אחד  יהודי  בין  אפליה  לידי 

עכשיו שסיבבה השגחתו יתברך שהתכוונתי 

לקבל את פני הגאון ה"חזון איש" ולחלוק לו 

כבוד מלכים, למרות שבסוף התברר שהייתה 

לחדול  כך  משום  עלי  היה  האם  טעות,  כאן 

בדחילו  ההכנה  ומן  הטהורות  הכוונות  מן 

ורחימו לקיים מצווה זו של הקבלת פני אורח 

מן  להפסיק  עלי  היה  האם  ההידורים?  בכל 

המעשה הטוב אך ורק משום שהאורח הנהו 

יהודי פשוט? ועוד, היש בכלל בנמצא יהודי 

שהוא יהודי פשוט?" # 

המשך אי"ה בשבוע הבא

moshemem@walla.com :לתגובות

Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com

-  
ì  139

:   

   * .     1.1.09-    *
. .   .    * .    
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משנה את שמו מ'יעקב' האוחז בעקב הגוי 
ל'ישראל' השורר עם אלקים ואנשים ויכול 
להם. בבית אל יעקב מקבל את הבטחת ד' 
מבית  זרעו,  ידי  על  תיושב  ישראל  שארץ 
אל הוא עולה אפרתה, ערש ממלכת יהודה 
רחל  מתה  אל  מבית  בירידה  העתידית, 
הנקברת בדרך, כסימן מעודד לבניו בגלות. 
אל  עלייה  היא  אל  לבית  העלייה  כי  ניכר 
ישראל  ארץ  יישוב  מצוות  של  תמציתה 
בשלמות. על כן, משמעות רבה נודעת לכך 
כיבוש  כי  ביתו,  בני  בפני  מדגיש  שיעקב 
תלויים  אל  לבית  והעלייה  ישראל  ארץ 
הגורמים  ובהסרת  בטהרתנו  חד-משמעית 

החיצוניים - 'אלהי הנכר' - מקירבנו.
הוא,  ואלינו  ביתו  לבני  יעקב  דבר 
ד'  מדבר  לנבוע  חייב  הארץ  כיבוש  כי 
ומשמעותו.  חלקיו  כל  על  שבתורה, 
הגויים  ככיבוש  אינו  ישראל  ארץ  כיבוש 
כללי  גיאוגרפי  כיבוש  ארצותיהם,  את 
רגש  אפילו מתוך  או  ממון  כבוד,  מטעמי 
נובע  ישראל  ארץ  כיבוש  כללי.  לאומי 
ממגמת אברהם אבינו, המסיר הגדול של 
האומה  של  הגדול  המטהר  הנכר,  אלהי 
והאנושות, ועל כן דרוש לכובשי הארץ כל 
הכובד של טהרת המידות ויראת השמיים, 
והזריזות,  הזהירות  מידת  של  הכובד  כל 
אנו  שומעים  הן  ומכלל  והטהרה.  הנקיות 
לאו. כיבוש הארץ אסור לו שינבע מכוחות 
אנושית  נעורים  השתוללות  של  נוכריים 

עיר  שחיטת  טהורים.  שאינם  מדחפים  או 
זו   - ומשפט  דין  ללא  יושביה  על  שלמה 
אין  ואברהם.  יצחק  יעקב  מגמת  אינה 
היה  דבר  של  בסופו  כי  מאד  יתכן  ספק, 
פוסק יעקב אכן לשחוט את כל שכם, אך 
כזו היתה צריכה להגיע  מיישוב  החלטה 
ובניו,  אבינו  יעקב  דינו של  מבית  הדעת, 
ולא מרגש עמום, צודק ככל שיהיה. על כן, 
יעקב כועס על בניו, שכן שחיטת עיר ללא 
דין, גם אם זו האמת, כיוון שאינה מגיעה 
אנושי  מרגש  אלא  בד'  ומדֵבקות  מטהרה 

של כבוד המשפחה, הרי שהיא פסולה. 
האומה  שטהרת  יודע  אבינו  יעקב 
ומתוכה טהרת העולם, יגיעו רק מקידוש 
ד' ולא מהבאשת שמו, ועל כן הוא מנמק 
את כעסו על בניו בזה שהם הבאישו את 
יעקב  של  שמו  הארץ.  יושב  בקרב  שמו 
הוא שם ד', והופעת שם ד' בטהרה אינה 
נעשית בצורה פרועה - גם אם צודקת - 
אלא בצורה מסודרת, אחראית, ממלכתית, 
בעלת כח שיכלול של כל הגורמים. אין זה 
אומר רפיון או הפסקת הפעלת כל הכוחות 
כולם לכיבוש הארץ, כי אם השלטת סדר 
ממקום  לנביעתם  דאגה  הללו,  בכוחות 
אחד של דבר ד'. יעקב יודע שללא נשיאת 
של  פחדו  הארץ.  יושבי  אותו  יכו  ד'  שם 
אם  כי  הגויים,  מכח  פחד  היה  לא  יעקב 
שיביא  מה  מקרבו,  ד'  שם  מהסרת  פחד 
במידת  נידבק  עליו.  הארץ  גויי  לניצחון 
את  לכבוש  ונדע  אל,  בית  העולה  יעקב 
ולא  שמיים  ויראת  תורה  מתוך  ארצנו 
מתוך אלוהי נכר אשר אינם טהורים. #

אלוהי הנכר אשר בתוכנו
המשך מעמ' השער
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כשירים ד' קרן עמו,
אז יהיו גם המסדרים את הכוחות

החומריים הנתונים לכל עמי הארץ,
איך יפעלו כל אחד לתכלית למען הטוב והצדק. 
על כן ילכו עמים רבים אל הר ד' ואל בית אלקי 

יעקב, לאמר יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו
)הראי"ה קוק, עין אי"ה ברכות(

12

office@jstory.co.il

מס' בריף: 13722 גודל:  22.6*10.3שם הקובץ: flayer_13722 תאריך: 9.12.08


