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ִּיְזּכֹר ֱאֹלִקים ֶאת נַֹח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל "ו
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה" )ח, א(.

על  מסופר  לפרשתנו  רבה  במדרש 
אלכסנדר מוקדון, שהתעניין אצל מלך קציא על 
ענייני ניהול המדינה, ונקלע לסיטואציה מסוימת, 
לאירוע "חם" שהתרחש בארמונו של מלך קציא, 
וראה בעיניו "הצגת תכלית". שניים באו אל מלך 
)הקונה(  והשני  קרקע  מכר  האחד  לדין.  קציא 
במהלך  חקלאי.  לעיבוד  אדמה  קניתי  "התלונן": 
המטמון  אך  מטמון,  להפתעתי  גיליתי  החרישה 
והנני מבקש  איננו שלי! הוא איננו כלול בעסקה, 
להשיבו למוכר. כיוון שהמוכר ממאן לקחתו, באתי 
על  ותכפה  בינינו  שתשפוט  המלך  אדוני  אליך 
האיש לקבל את שלו. מנגד, "התגונן" המוכר: אני 
העובי  כל  את  האדמה,  כל  את  אדמה!  לו  מכרתי 
של  השני  צד  עד  לעומק,  ועד  מכאן  ותכולתו! 
כדור הארץ, עד אוסטרליה! ולכן, "הרי אלו שלו", 
המטמון כלול בעסקה. שמע המלך בקשב רב את 
ְלדין".  הקרובה  "פשרה  להטיל  והחליט  הסיפור, 
בן!  בת?  או  בן  לך  יש  המוכר:  אצל  התעניין  הוא 
השיב המוכר, ולי יש בת! הגיב הקונה. "נו, שֹוְיין!" 

יינתן  והאוצר  השניים,  את  תשיאו  המלך:  אמר 
הראשונים  לצעדיהם  וכהכנה  כנדוניה  הזוג  לבני 
משתומם  עמד  מוקדון  אלכסנדר  הנישואין.  בחיי 
שני  של  מובנת  הבלתי  הישרות  לנוכח  והופתע 
הצדדים. אבל עוד יותר הוכה בהלם מפסק הדין. 
ומלך קציא התעניין: ומה במדינתכם הייתם עושים 
במקרה שכזה? השיב אלכסנדר מוקדון בטבעיות 
גמורה: במקרה כזה היינו עורפים את ראשי שניהם, 
והאוצר היה מוצא את דרכו לקופת המדינה. מלך 
והתעניין  שלו,  ה"פרטנר"  מיהו  מיד  הבין  קציא 
זה הגיב בחיוב:  יורד במדינתו.  אצלו האם הגשם 
כמובן! מלך קציא המשיך לחקור: השמש זורחת? 
גם כן, כמובן! השיב אלכסנדר מוקדון. ובהמות יש? 
חקר מלך קציא. בודאי, השיבו אלכסנדר מוקדון. 
יורד  אה, הבנתי! הגיב מלך קציא, אצלכם הגשם 
בזכות  אלא  בזכותכם,  לא  כלל  זורחת  והשמש 

הבהמות... 
ניקח  אבל  נקודות,  הרבה  מאיר  הזה  המדרש 
לתת,  המעוניינים  שניים  כשבאים  מהן.  אחת  רק 
להעניק זה לזה, כאשר באים שני נותנים, הרי שהם 
הופכים להיות שותפים לדבר אחד גדול. מי שנותן, 

הגיליון  את  בידכם  אתם  אוחזים 
במתכונתו  שלנו"  "ישע  עלון  של 
שנים  משלוש  למעלה  החדשה. 
הראשון  הגיליון  הופיע  מאז  חלפו 
סיון  בחודש  שלנו",  "ישע  של 
תשס"ו, לפרשת 'שלח לך'. שניים-

שלושה מדורים, דבר תורה, ותמונת 
התרחשו  אירועים  הרבה  שער. 
הלך  העלון  גם  עמם  ויחד  מאז, 
והתקדם. שינויים עיצוביים וגרפיים, 
כותבים מתחלפים, מדורים נולדים, 
ואחרים נגנזים. לאחר שלוש שנים 
שהעלון התבסס וקנה לעצמו שם 
הגיע  ונאמן,  קבוע  קוראים  וקהל 
לחידוש,  פנים,  למתיחת  העת 

להתרעננות.

על הפרשה נח
הרב יצחק הלוי - רב המועצה המקומית ומראשי הכולל בישיבת ההסדר קרני שומרון 

המתנדבים בעם ברכו ה' 

ם"
ול

גב
 ל

ים
בנ

בו 
ש

"ו
 - 

מנו
אי

ל 
רח

ת 
יר

פט
ם 

 יו
ן -

שוו
 ח

"א
י

התמר
הכי זול בארץ! הכי טעים! הכי בריא!

תמרים מובחרים מזן מג‘הול 

רק 28 ש“ח לק“ג בקניית אריזת חיסכון של 5 ק“ג
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מבצע



מביאים  שאנו  שנים  משלוש  למעלה  כבר 
בעשרות  המופץ  שלנו'  'ישע  עלון  באמצעות 
ולעוד  הארץ,  ברחבי  מודפסים  עותקים  אלפי 
אותו  המקבלים  אלקטרוניים  מנויים  רבבות 
שלהם,  האלקטרוני  הדואר  לתיבת  במייל 
אליכם הביתה "טעימה" מחבלי יהודה ושומרון 
וממרחבי ארץ ישראל כולה. העלון נולד בשנה 
לאחר הגירוש, שיכול היה להתבצע רק כתוצאה 
ארץ  מחבלי  ישראל  מעם  חלק  של  מניתוק 
ההיסטורית,  חשיבותם  את  היכרותו  מאי  אלו, 
הערכית, הרעיונית, הרוחנית, וגם האסטרטגית 
היתר  בין  נולד  שלנו'  'ישע  וביטחונית.  מדינית 
קהלים  ההתיישבות  למפעל  לחבר  מנת  על 
העדות,  המגזרים,  מכל  שאפשר  ככל  גדולים 
ונוסחי התפילה, להכיר את ההתיישבות בחבלי 

שבהם  המקומות  על  ללמוד  התנ"ך.  ארץ 
התהלכו אברהם ושרה, שבו יעקב אבינו חלם 
בני  נכנסו  את חלומו, לקרוא על המקום שבו 
ישראל לארץ, על סיפורו של אתר משכן שילה 
ומשגשג,  פורח  יישוב  היום  קיים  אליו  שסמוך 
לפגוש את האזורים שבהם דוד המלך החל את 

מלכותו, וירמיהו החל להתנבא.
אנו משתדלים לעשות זאת באמצעות קשת 

מדורים  תורניים,  מאמרים  כותבים,  של 
ומגוונים, פינות לילדים, מידע  מעניינים 
היסטוריים,  אתרים  על  יישובים,  על 
אקטואליה  בשילוב  לטיולים,  הצעות 

מהנעשה בהתיישבות ועמדת מועצת 
סדר  שעל  השונים  בנושאים  יש"ע 

היום הציבורי. 
יתקדש"  והחדש  יתחדש,  "הישן 
כפי שאמר הראי"ה קוק זצ"ל באגרות 
במהלך  קס"ד(.  )אגרת  הראי"ה 
השנים קיבלנו מכם, הקוראים, הרבה 
לשיפור  והצעות  הערות  פניות, 
ולעשות  להתייחס  ניסינו  ולייעול. 
להטמיע  מנת  על  יכולתנו  כמיטב 
של  בעיצובו  הבונה  הביקורת  את 

הפורמט החדש של העלון.
בראש ובראשונה הגדלנו בצורה משמעותית 
את  גם  מכך  וכתוצאה  הגיליון  של  גודלו  את 
יותר  קל  על מנת שיהיה  גודלן של האותיות, 

'מתיחת  עבר  העלון  בנוסף  לעין.  ונגיש  לעיון 
פנים' משמעותית בעיצוב המדורים. פעלנו על 
מנת לחדש ולרענן את הפורמט, את הפינות, 
ואת המדורים השונים מחד תוך שמירה מצד 

אחד על הצביון הייחודי לעלון מאידך.
יתווספו  הקרובים  בשבועות  כן  כמו 
על  לפעם  מפעם  חדשים  וכותבים  מדורים 

מנת להעשיר ולגוון את העלון ואת תוכנו.
זו ההזדמנות להודות לכל 
במלאכה,  העוסקים 
תודה  אך  הם.  ורבים 
לצוות  מגיעה  מיוחדת 
סטודיו שילה-בר כץ בית 
העלון  את  שליווה  אל 
הראשון,  הגיליון  מאז 
שילה  בראשו  לעומדים 
בר-כץ,  ומרדכי  ליפשיץ 
מורי,  שקד  לגרפיקאית 
רותי  הלשונית  ולעורכת 
מסירותם,  על  ליפשיץ,  
על הזמן הרב, המחשבה, 
בפרטים  הדקדוק 
ההקפדה  על  הקטנים, 
ועל  והלשונית,  העיצובית 
ומעבר  מעל  ההשקעה 

בגיליונות השונים. 
רבה  תודה  ובעיקר, 
הנאמנים,  הקוראים  לכם, 
על  וההארות,  ההערות  על 

התגובות, הפניות, וההצעות לשיפור ולייעול. •
קריאה מהנה!
צוות עלון ישע שלנו

שתי תשובות ציוניות

ישע שלנו  2

פני ח"י שנים, בסתו תשנ"ב, שלהי 1991, ל
ג'יימס  דאז  האמריקני  החוץ  שר  החל 
המזרח-התיכון,  בבירות  לשוטט  בייקר 
במאמציו להביא את הצדדים להשתתף בוועידת 
השלום שיזם, שתתכנס לבסוף בבירת ספרד – 

"ועידת מדריד".
 ,1991 באוקטובר   28 תשנ"ב,  בחשוון  בכ"א 
קיימה  הוועידה,  פתיחת  לפני  ימים  שלושה 
מועצת יש"ע הפגנת ענק בכיכר מלכי ישראל, 

ראש  של  לחיזוקו 
שמיר  יצחק  הממשלה 
למדריד.  צאתו  לקראת 
גדשו  שהרבבות  שעה 
תל-אביב,  מרכז  את 
חוליית  כי  התבשרו  הם 
מחבלים תקפה אוטובוס 
האיזורית  המועצה  של 
שעשה  בנימין  מטה 
להפגנה.  משילה  דרכו 
בעיקול  בהתקפה, 
הדרך מול הכפר יתמא, 
תפוח  לצומת  מדרום 
מנוסעי  שניים  נהרגו 
יצחק  הנהג  האוטובוס, 

רופא ורחלה דרוק משילה, אם לשבעה. 
לא  מרכאות,  בלי  ההולמת,  הציונית  התשובה 
הוא  בידוע  כפולה.  היתה  והיא   – להגיע  איחרה 
נגאלו  הדור  שבאותו  צדקניות  נשים  ש"בשכר 
של  חברותיה  יצאו  ההלוויות  אחרי  מיד  ישראל". 
במקום  הקימו  הרצח,  למקום  הי"ד  דרוק  רחלה 

אוהלים, וקיבלו אישור לשבת שבעה במקום. ואחרי 
למשך  זיכרון  כמשמרת  הנשים  נשארו  השבעה 
יישוב,  להקים  ברורה  מגמה  מתוך  יום,  שלושים 
שייקרא "רחלים", לזכר רחל דרוק ולזכר רחל וייס 

שנרצחה 3 שנים לפני-כן עם ילדיה ביריחו. 
נוסע  טרקטור  נראה  הרצח,  שלמחרת  ביום 
איתו  נושא  נישאה ממזרח לשילה,  גבעה  לעבר 
לקרוואנים  בסיס  שימשו  אלו  גדולות.  בלטות 
שהובאו לשם עוד באותו לילה. שתי משפחות וכמה 
תלמידי  רווקים, 
נכנסו  ישיבה, 
למקום עוד באותו 
למחרת  לילה. 
בוצע חיבור למים 
ובתוך  ולביוב, 
הגיע  יומיים 
הגנרטור.  גם 
עם  בהתייעצות 
קור,  אבשלום 
לקרוא  הוחלט 
"שבות- למקום 
שם  על  רחל", 
דרוק  רחלה 
דמה,  יקום  ה' 
על  המבכה  אמנו  רחל  של  לדמעותיה  וכרמז 
בניה, ומתנחמת כי יש שכר לפעולתה ושבו בנים 
לגבולם, ויום פטירתה חל בחשוון. שבות-רחל הוקם 
מלכתחילה כשכונה של שילה. אלא שה"שכונה" 

הזו פעלה מראשיתה כיישוב עצמאי.
שנות  באמצע  כבר  הוקם  המייסד  הגרעין 

ישיבת  היו חברים בעיקר תלמידי  ובו  השמונים, 
עיניהם  נשאו  הגרעין  חברי  בשילה.  ההסדר 
מחנה  ימים  באותם  שהיתה  נקודה  ל"קציף", 
צבאי בצד המזרחי של גבעות שילה, מעל כביש 
אלון, מזרחית לשבות רחל של היום. הגרעין עסק, 
התכתבויות,  ישיבות,  במפגשים,  לפניו,  כרבים 
טיולים באיזור, ובעיקר – בהמתנה. עד לרגע בו 

הוחלט לעלות לנקודה ממזרח לשילה. 
השבת השניה זכורה במיוחד. חניכי בני-עקיבא 
משילה ערכו סעודת שבת משותפת עם תושבי 
שבות-רחל. תוך כדי סעודה תקפו צירי לידה את 
ביישוב  שגרו  הנשים  משתי  אחת  שוקר,  רונית 
החדש. בעלה, יוסי שוקר, קטע שיחה שהעביר 
ללידת  החולים,  לבית  אותה  והסיע  לחניכים, 
הילד הראשון של המשפחה ושל היישוב. הברית 
התקיימה ביישוב הטרי בהשתתפות אנשי שילה.
מאד.  ומושלג  קשה  היה  הראשון  החורף 
החדשים  הדיירים  בוססו  שבועות  כמה  במשך 
בבוץ עד הברכיים, עד שהונח החצץ. לאט לאט 
הוכשרו עוד קרוואנים למגורי משפחות, והגרעין 
אחרי  שנתיים  הקבע.  למגורי  עבר  הצעיר 
הקמתה כבר גרו בשבות-רחל 20 משפחות, והיו 
לה משרד ומזכירות עצמאית, למרות שהמקום 
עדיין נחשב כשכונה של שילה. רק בקיץ תשנ"ז 

קיבל היישוב הכרה רשמית כיישוב עצמאי.
תצמיח  שבות-רחל  וגם  השנים,  יארכו  לא 
שכונות משלה: עדי-עד, אחיה, אש-קודש וקידה 
– רצף שכונות הקרוואנים שיחברו את גוש שילה-

עלי עם כביש אלון.

)מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספריית נצרים(.•
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שלג בשבות רחל

גליון ישע שלנו מס' 1

מבט להתיישבות



3 ישע שלנו

ובראשונה  שבראש  הרי  שמתנדב,  מי  שמעניק,  מי 
טובה  ברכה,  סיפוק,  חש  נבנה,  הוא  מקבל.  הוא 
וכדומה. הוא אומנם נותן אבל הוא גם מקבל, ובדרך 

כלל בריבית דריבית. 
הרב דסלר זצ"ל כותב ב"קונטרס החסד" המפורסם 
שלו: "הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, 
כי לאשר יֹאהב האדם - ייטיב לו. אבל הסברה השנייה 
היא כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו אשר 
חלק מן עצמיותו בהם הוא, ...כי כך שנינו במסכת דרך 
ארץ זוטא: אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הוי 
נושא ונותן בטובתו! כלומר האהבה היא פועל יוצא 

של הנתינה ולא להיפך. כך מתהדקת האהבה"'. 
הרב דסלר הוכיח את דבריו ב"סיפור מן החיים". 
הורים  צעירה:  משפחה  הייתה  השואה  בתקופת 
צעירים ובן קטן, אשר נפלו גם הם קורבן למוראותיה 
מן  נותקה  והאם  נקרעה  המשפחה  המלחמה.  של 
ה'  וברוך  המלחמה,  נסתיימה  בינתיים  והבן.  האב 

שרדו  הזאת  הקטנה  המשפחה  של  הצדדים  כל 
את  ולאחות  המשפחה  את  מחדש  לאֵחד  וביקשו 
אשר  את  לתקן  הצליחו  לא  הפלא  למרבה  הקרע. 
עמוקה  הייתה  לבנו  האב  אהבת  בזמנו.  להם  חסר 
ודבוקה עשרות מונים מזו של האם לבנה. היא הרי 
הניחה בן קטן ועכשיו קיבלה בן גדול. היא מתגעגעת 
השקיע  האב  פשוט,  הוא  ההסבר  לתינוקה.  עדיין 
והעניק, גידל וטיפח את הילד. חלק מישותו של האב 
ומעצמיותו טבוע בילד. זהו דבר שחסר כעת לאם. 
יוצא של הנתינה ושל  אותה האהבה, שהינה פועל 

ההשקעה בילד, נמצאת כולה אצל האב. 
משלו,  שנותן  מי  כי  היא  המתבקשת  המסקנה 
מי שתורם, מי שמעניק, מי שמתנדב, מי שמשקיע, 
ם עקרון ההדדיות, ונתח  חייב לדעת כי במעשיו ַקָיּ
אל  חוזר  ההענקה  ומאותה  נתינה  מאותה  גדול 
הנותן עם הרבה סיפוק, עם הרבה קורת רוח, ומוסיף 

קומה רוחנית לאישיותו.

הנתינה  על  כתב  סולוביצ'יק  דב  יוסף  הרב 
דברים כדורבנות: "שני כוחות נתן הקב"ה באדם. 
מחד גיסא, הכח להיות יוצר עולמות, הכח להיות 
להשפיע  הזולת,  את  ללמד  )מנהיג(  ומורה  רב 
עליו, או לשנות את אישיותו וליצור אותו מחדש. 
הכח  אחר.  כח  לאדם  לו  העניק  גיסא,  מאידך 
לאדם,  לו  אסור  מזולתו.  וללמוד  תלמיד  להיות 
אף הגדול שבגדולים, לשכוח כי יכול הוא ללמוד 
)לקבל( ֵמַאֵחר, באותה מידה שיש לאל ידו להעניק 
לאחרים. אף הקטן שבקטנים יש לו כוחות נפש 
ומידות טובות ואוצרות של רגש, אשר בהם הוא 
עליהם.  ולהשפיע  האחרים  עם  להתחלק  יכול 
כי אדם הוא גם רב וגם תלמיד. משפיע ומושפע, 

מקבל ונותן!". ודברי פי חכם חן. 
תחזקנה ידיכם! חזקו ואמצו במעלת הנתינה. כל 
אחד יכול ואולי אף חייב להתנדב. גם לתת לאחר 

וגם לשמש דוגמא אישית. •

המתנדבים בעם ברכו ה' - המשך מעמוד השער

www.k-etzion.co.il    02-9935133 לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון

השנה מציינים חמישים שנה לפטירתו של הרב הרצוג ששימש כיורשו 

של הרב קוק במשרה של רב ראשי בארץ ישראל.

הרב הרצוג פעל בתקופת השואה ובתקופת טרום המדינה וזכה להיות 

הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל.

נקדיש את סיורינו לסוגיות ולאתרים הקשורים לפעולתו הענפה של 

הרב הרצוג.

בין המקומות שנבקר בהם: משואות יצחק הישנה בגוש עציון, 

מסלול לחורבת ג‘ומג‘ום, מסלול לא מוכר באזור ואדי קלט ואתרים 

בירושלים כגון הר ציון, מרתף השואה, מנזר רטיסבון, בית כנסת 

ישורון, היכל שלמה, וקברו של הרב בסנהדריה.

הרצאות על דמותו ותורתו של הרב הרצוג ישולבו בתכנית 

הסיורים.

תאריכים: כ“ז-כ“ח בכסלו (14-15/12/09)

ביום הראשון נבקר באתרי פולחן של הבדויים והנבטים בהר 

הנגב ביום השני ניסע להר כרכום (המזוהה עם הר סיני) 

בעקבות יוצאי מצריים 

מדריך: גלעד בן צבי  תאריך: 13-14/12/09

יום א: נסיעה מכרמל לחשם אל-כרם. הליכה דרומה ברמת המדבר 

להר חצרון, נחל חצרון, נחל עדשה ונחל צאלים עליון. לינת שטח 

בחניון הלילה שמעל לברכת צפירה.

יום ב: ירידה לברכת צפירה שבנחל צאלים, המשך לברכת נעמה ועין 

נמר. הליכה דרך גיא סלעים עד למניפת הסחף של הנחל.

תאריכים: כ“ט-ל‘ בכסלו (16-17/12/09)

יסודות הניווט, מציאת מים במדבר, 

גששות בשטח מדברי, הפקת מים 

מצמחים, בחירת נתיב התקדמות, 

התמצאות, ניווט בעזרת כוכבים ועוד.

הסדנה תיערך במדבר יהודה, נצא מאזור 

רמת המדבר ונלך לאורך רמת המדבר

עד לים המלח. 

תאריכים: כ“ט-ל‘ בכסלו (16-17/12/09)

עולם שלם, קסום ונסתר, מחכה לכם מתחת 

למים. בואו לגלות אותו במחנה צלילה מקצועי 

אמיתי! 

נעבור קורס צלילה (כוכב ראשון, ע“י 

מועדון צלילה מוסמך), נבקר במצפה 

התת ימי, נלמד על יצורים ימיים מרתקים, 

נטפס על הרים ונספר סיפורים

מסביב למדורה.

אז קחו אויר - ובואו להכיר עולם חדש!

כולל: לינה, כלכלה מלאה, הסעות 

ואטרקציות

תאריכים: כ“ו-ל‘ בכסלו (13-17/12/09)



                

רב הגאון משה חיים לאו זצוק"ל, ה
מצאצאי השל"ה, הב"ח הט"ז ונכד 
המנחת ש"י, אשר שימש ברבנות 
חבר  בסלובקיה,  פרשוב  בוקובינה,  שאץ 
מועצת גדולי התורה ומראשי ישיבת חכמי 
שפירא  הגר"מ  דודו  בן  בראשות  לובלין 
זצ"ל, וכרבה האחרון של קהילת פיוטרקוב 

אשר נספה בשואה על קידוש ה'.
באייר  בי"ד  נולד  לאו  חיים  משה  הרב 
לאביו הרב צבי יהודה לאו זצ"ל, שהיה רב 
המזרחית  שבגליציה  לבוב  בעיר  קהילה 
ונקרא על שם סבו הרב משה חיים אבד"ק 
נוספת  חוליה  שהיה  זה  בית  מאניסטרץ. 
חכמים  תלמידי  של  ארוכה  בשרשרת 
השפיע רבות על התפתחותו של הילד משה 
חיים ובלט בשקידתו וכישרונותיו בקרב בני 
גילו. את ראשית לימודיו קבל בביתו על ידי 

מלמד מובחר. כשגדל הצטרף לבית המדרש 
הגדול בעיר שבו למד ולימד הגאון בעל 'פרי 

מגדים' בכהנו בלבוב. 
ללמוד  תורה  למקום  גלה  בחרותו  בימי 
רבי  הגאון  הדור,  מפוסקי  דודו,  את  ולשמש 
שלום מרדכי כהן, אבד"ק בראז'ן בעל מחבר 
לימודיו  שנות  לאחר  מהרשם'.  'שו"ת  ספר 
ידו,  על  שהוסמך  ולאחר  המהרש"ם,  בבית 
מאיר  ר'  הגאון  את  לשמש  לטורנא  המשיך 
ועוד.  יושר'  'אמרי  ספר  מחבר  בעל  אריק 
לאחר שזכה אף לסמיכתו חזר לבית המדרש 
בלבוב ובנוסף אף ארגן קבוצת צעירים ואמר 

בפניהם שיעורים כסדרם.
הציבור  והובלת  ההנהגה  אופי  גילוי  את 
שקרה  לאירוע  לחבר  נהוג  וטהרה  לקדושה 
עמדו  נוצרי  חג  ובזמן  שנים  י"ח  בן  כשהיה 
לפתוח  בלבוב  יהודיים  דגים  סוחרי  כמה 
לה  עשתה  הידיעה  בשבת.  חנויותיהם  את 
כנפיים ואלפי יהודים מהעיר שמו פניהם אל 
בפרהסיה  השבת  חילול  על  למחות  השוק 
את  לסגור  הדגים  מוכרי  את  להכריח  וכדי 
על  החנויות  לבעלי  כשנודע  חנויותיהם.  
המשטרה  את  הזמינו  להתרחש  העתיד 
היהודים  את  להרתיע  שהצליחו  הפולנית 
חיים  משה  קפץ  זה  ברגע  להפגין.  שהגיעו 
כי  התרשו  "יהודים,  בקול:  וקרא  הצעיר 
יום המנוחה הקדוש ברגל גאווה?  ירמסו את 
פחד  אל  אחדים?  שוטרים  מני  הנבהלתם 
נקדש  לנו!הבה  קוראת  קודש  שבת  יהודים!  
שם שמיים ברבים!" דבריו של הנער הצעיר 
על  שהסתער  הקהל  על  עצום  רושם  עשו 
ראוי  אחד  דג  יישאר  שלא  שדאגו  הסוחרים 

קפיצה  אותה  מספר.  רגעים  לאחר  למכירה 
למשה  גילתה  השבת  לשמירת  נחשונית 
החל  והוא  יכולותיו  את  וסביבתו  חיים 
ביוזמתו  המדרש.  בבית  חבריו  בפני  לדרוש 
שהפכה  הנאום  תורת  את  פיתח  האישית 
פרסום  לו  והקנתה  מרכזית  לתכונה  אצלו 
בן  כשהיה  באירופה.  היהודי  בעולם  רחב 
חבורת  לאו  חיים  משה  הרב  ייסד  עשרים 
עם  ללמוד  שמטרתה  לימוד'  'מחזיקי 
בית  פרנסת  בעול  נושאים  אשר  הצעירים 
הוריהם וחברת 'תפארת בחורים' המארגנת 
אותם  ומחזקת  המדרש  בית  יושבי  כל  את 
מן הרוחות הרעות הנושבות בחוץ.  בשנים 
מאמרים  והנמרץ  הצעיר  הרב  מפרסם  אלו 
בגילציא  לאור  שיצא  הדת'  'מחזיקי  בעתון 
ובהם קרא להתייצב נגד הזרמים החילוניים 
המדרש.   בבית  הצעירים  חוגי  את  שהציפו 

בחודש סיון תרע"ד התקיימה בלבוב הועידה 
משה  ורבי  ישראל'  'אגודת  של  הראשונה 
בנאום  הופיע  הצירים'  ל'צעיר  שהיה  חיים 
חוצב, נבחר למזכיר הוועידה ונתבקש לצאת 
למסע הסברה בערי גליציה. הרב משה חיים 
אגו"י  דגל  תחת  החרדי  הנוער  את  מארגן 
שאליה  ומלאכה'  תורה  'חברת  את  ומייסד 
הצטרפו כל העובדים ואנשי המסחר ללימוד 

תורה ויהדות.
נמלטה  הראשונה  העולם  מלחמת  בימי 
משפחתו לוינה. בתקופה זו החל הרב הצעיר 

החכמים  שימוש  עגונות.  בהתרת  להתעמק 
שימוש  לידי  לו  בא  זה,  בנושא  שעשה, 
שם  גם  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת 
נוער  כשהדריך  ציבורית  בפעילות  עסק 
יהודי, נתן שיעורים ודאג לייסד בית תבשיל 

עבור בני עניים.
יוסף  ישראל  רבי  הבכור  אחיו  בהשפעת 
שהיה חתנו של אחד מחשובי חסידי ויז'ניץ', 
חיים  משה  הרב  התקרב  ביידוף,  יעקב  ר' 
האדמו"ר  ישראל'.  'אהבת  בעל  לאדמו"ר 
מרת  ביתו,  את  לו  שהשיא  עד  מאוד  קירבו 

יהושע,  בכורם,  בנם  נולד  לשניים  דבורה. 
נפטרה  חיים  משה  רבי  של  רעייתו  אולם 

בדמי ימיה. 
לאחר תקופה קצרה, והוא בן 27 בלבד, עלה 
על כס הרבנות הוכתר כרבה של קהילת שאץ 
תורה,  תלמוד  להקמת  המרץ  באותו  ופעל 
הקהילה  את  שיעורים  לימוד  הנוער,  קירוב 

ובהקמת ישיבות בעירו ובמקומות נוספים.
 כאמור, פעילותו כרב הקהילה לא הגבילו 
אותו לתחומי העיר בלבד והוא המשיך ופעל 
התורה  לחיזוק  ארצית  ברמה  רבות  בדרכים 
מן  אירופה. הוא היה  והיהודים ברחבי מזרח 
הראשונים שעודדו ונתנו יד להקמת סמינרים 
כלבוב,  פולין  בקהילות  ונדד  יעקב'  'בית  של 
לעודד  מנת  על  וטרנוב  קולומיא  סטניסלוב, 
את הבנות והוריהן לכת ללמוד בסמינרים אלו 
כהתחזקות בפני פיתויי הרחוב והקמת בתים 

כשרים בישראל.
רבי  הופיע  ובלודז'  בוורשה  הבמות  מעל 
ישראל  אגודת  של  דברה  כנושא  חיים  משה 
וכמעורר את היהודים להתארגנות במסגרתה. 
חילוניים  יהודים  של  מפלגה  ה'בונד',  פעילי 
סוציאליסטים, שידעו על כוחו של הרב לאו 
על היהודים במזרח אירופה הופיע באסיפותיו 
בניסיון להפריע להם אך לא תמיד הצליחו כיון 
שלפעמים עלה בידו בזכות כישוריו הרטוריים 

לשכנע ולהשפיע על המפגינים.
בתקופה זו נשא לאישה את מרת חיה הי"ד 
ביתו של הרה"צ רבי שמחה פרנקל תאומים 
חים  רבי  הגה"ק  נינת  פודגורז,   - מקראקא 
הלברשטאם מצאנז בעל ה'דברי חיים'.  אחרי 
נישואי והולדת בנו השני, נפתלי, נשלח כציר 
מטעם מרכז אגודת ישראל בוורשה לוועידה 
שהתקיימה  ישראל  ארץ  לענייני  הראשונה 
בפרנקפורט דמיין )פפד"מ( בשנת תרפ"ה בה 
החלה התעוררות למען עלייה לארץ ישראל. 
רבי משה חים נסע בכל רחבי פולין, גרמניה, 
סלובקיה ורומניה לעורר לב המחזיקים בדת 
תורת הקודש לעליה זו, ולהכשיר לב הנערים 
ברוחניות ובגשמיות לעלייה זו. בוועידה הנ"ל 
הציע להקים ביפו בית עולים מיוחד בו יגורו 
והסתגלותם  התבססותם  עד  אלו  צעירים 
בעצמו  ביקר  חיים  משה  רבי  הארץ.  לתנאי 
בכל העיירות הגדולות בגרמניה ואסף סכומים 

חשובים שנשלחו למרכז אגו"י למטרה זו. •
המשך אי"ה בשבוע הבא

ישע שלנו 4

חיבת הארץ של גדולי ישראל 

למען  
כלל ישראל

חלק א'

הרב משה חיים לאו

בשנת תרפ"ה נשלח ר' משה חיים 
כציר מטעם מרכז אגודת ישראל 
הראשונה  לוועידה  בוורשה 
לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט. 
הוא נסע בכל רחבי פולין, גרמניה, 
לב  להכשיר  ורומניה  סלובקיה 
ובגשמיות  ברוחניות  הנערים 

לעלייה זו.



"יניקת תורה שבעל-פה היא בגניזה מן השמיים 
ובגלוי מהארץ, וצריכה ארץ ישראל להיות 
בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים 
בכל סדריהם: מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, 
שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה תורה 
שבעל-פה בכל זיו תפארתה..."
) אורות התחיה, פסקה נ'(
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מבשילים ב כלל  בדרך  חשוון  חודש 
בינות   בנו  מביטים  והם  הזיתים, 
לענפי עץ הזית. צבעם ירקרק – כסוף 
ולעיתים מנוקד בנקודות לבנות. נראה כי אלה 
מוכנים עתה לקטיף. הזית הוא אחד משבעת 
מאז  ישראל.  ארץ  בהם  שהשתבחה  המינים 
בגלל  השלום  את  הזית  עץ  מסמל  ומתמיד 
היונה שהביאה עלה זית אשר סימל את סיומו 

של המבול וחורבן.
רק  לא  סגולי,  משקל  הזית  לעץ  כי  נדמה 
בשורשיות,  שלו,  בסמליות  אלא  בתכונותיו, 
 – שמן  בהפקת  גם  כמו  לקרקע,  ובחיבור 
וגם למאכל.  שמשמש גם למאור, גם לריפוי, 
טֹוָבה... ֶאל-ֶאֶרץ  ְמִביֲאָך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי 

הזית  שמן  ז-ח(.   ח',  )דברים  ֶׁשֶמן"  ֶאֶרץ-ֵזית 
מהמנורה  קדם.  בימי  תאורה  כמקור  שימש 
ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  "ְוִיְקחּו  במקדש: 
ועד  כ(,  כז,  )שמות  ָּתִמיד"  ֵנר  ְלַהֲעֹלת  ַלָּמאֹור 
להדלקת נרות בערב שבת – כפי שאומר רבי 
"במה  ב'(  )פרק  שבת  במסכת  במשנה  טרפון 
מדליקין ובמה אין מדליקין...רבי טרפון אומר 
האור  בלבד".  זית  בשמן  אלא  מדליקין  אין 
של  קודש,  של  מיוחדת,  לאווירה  סמל  הוא 
שבת ושל חג, ושל הארה של איש לחברו. אחד 
מהטעמים של הדלקת נרות שבת הוא משום 
הבית  בני  יתקלו  אור  בלי  שהרי   – בית  שלום 

בחפצים, דבר העלול לעורר ריב. 
גם  עמד  לאור  הזית  בין  הזה  הקשר  על 
ישראל:  לעם  הזית  את  בהמשילו  המדרש 
כל  אלא   - לזית?  ישראל  נמשלו  "מדוע 
אינו  והשמן  בזה  זה  מתערבין  המשקין 
מתערב אלא עומד, כך ישראל אינן מתערבין 
עם האומות" )שמות רבה ל"ו( וכן "נקראו ישראל 

זית רענן - שהם מאירים לכל" )שם(.
לעם  והקשר  הזית  עץ  של  והדרו  יופיו  על 
ישראל מעיד גם ירמיהו הנביא: "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה 
ְפִרי-תַֹאר ָקָרא ה' ְׁשֵמְך" )י"א, ט"ז( וכן בתיאור 
בירושלים  למקדש  הביכורים  מעלי  שיירת 
מעלין  "כיצד  ביכורים:  במסכת  במשנה 
הממונה  היה  למשכים  הביכורים?…  את 

אומר: 'קומו ונעלה ציון בית ה' 
אלוקינו'… השור הולך לפניהם 
ועטרה  זהב  מצופות  וקרניו 
מכה  והחליל  בראשו  זית  של 
קרוב  שמגיעים  עד  לפניהם 

לירושלים" )ביכורים ג' ב-ג(.
מהיכן הביאו את שמן 
המקדש?  לבית  הזית 

כנראה מהר המשחה:
הוא  המשחה  הר 
שמו העברי הקדום של 

הר הזיתים עוד מימי 
הבית הראשון - מן 

המשחה  שמן  את  מכינים  היו  שלו  הזיתים 
במקדש, למשיחת כהנים ומלכים.

הר  על  בעבר  גדלים  היו  רבים  זית  עצי 
זית  עצי  שם  קיימים  אלה  ימינו  ועד  הזיתים, 

עתיקים מאד.
ובשמו  בתורה  מוזכר  אינו  הזיתים  הר 
המפורש מוזכר רק בספר זכריה. בשמואל ב' 
פרק ט"ו פסוקים ל'-לב' מתואר כיצד ברח דוד 
המלך מאבשלום דרך הר הזיתים "ְוָדִוד עֶֹלה 
ְבַמֲעֵלה ַהֵּזיִתים עֶֹלה ּובֹוֶכה, ְורֹאׁש לֹו ָחפּוי... 
ַוְיִהי ָדִוד ָּבא ַעד-ָהרֹאׁש, ֲאֶׁשר-ִיְׁשַּתֲחֶוה ָׁשם 

ֵלאֹלִקים".
פעולת הקטיף של הזיתים נקרא מסיק. 

ישנם צורות שונות של מסיק זיתים, בידיים, 
על-ידי טרקטור ומנערת, ועד הצורה המסורתית 
היא הנקיפה אשר בתורה נקראת 'חבטה' "ִּכי 
ַלָּיתֹום  ַאֲחֶריָך: ַלֵּגר  ְתַפֵאר  ֹלא  ֵזיְתך  ַתְחּבֹט 

ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה" )דברים כד' כ'(.
במקלות  משתמשים  המסורתית  בנקיפה 
דקים, כדי להגיע למקום שהיד לא מגיע אליהם.

היריעה  קצות  את  מרימים  המסיק  בגמר 
מהצדדים כלפי המרכז  הזיתים יתגלגלו להם 

כלפי המרכז, ושם הם נאספים.
הפקת השמן:

את הזיתים מביאים לבית הבד כדי לפרק 
ולרסק את הזיתים וכתוצאה מכך להפיק שמן. 
'הים' שהוא החלק  את הזיתים מפזרים  על 
התחתון במתקן בית הבד ועל גבה ניצבת אבן 
וכותשת  מתגלגלת  האבן  הכבדה.  'הממל' 
את הזיתים עד כדי פריכתם והפיכתם לעיסה 
שמנונית. הממל הונע בעזרת בהמה, לרוב 
קשורת עיניים,  הסובבת סביב "הים" 

ורתומה לציר הממל.
ק  ס ר ה

השמנוני הועבר לסלים הארוגים מאריג גס או 
חבלים ולפעמים מזמורות הגפן  . סלים אלה 

נקראים "עקלי בית הבד". 
את הסלים מניחים מתחת לקורת עץ כבדה 
לחץ  ובשיטת המנוף הפעילו   , בקיר  הנעוצה 
בעזרת משקולות התלויות בקצה הקורה וכך 

נוצר לחץ על הסלים.
בתקופה מאוחרת יותר פינו המשקולות את 
להפעיל  ניתן  בעזרתו  משוכלל  לבורג  מקומם 
לחץ חזק יותר ולהפיק כמות רבה של שמן.  בכל 
המתקנים התמצה השמן לגומה בסלע או לכלי 
מיוחד. לאחר מכן השמן נלקח לסיר בישול עם 

מים רותחים , השמן צף והלכלוכים שוקעים.

 והנה לנו שמו זית זך!•

לסיורים בבנימין, שומרון ובבקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה – 02-9975516

סיפורו של מקום
אלישע מלאכי

"וָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִהֵּנה ֲעֵלה-ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה; 
ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי-ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ"

)בראשית ח', י"א(          

בית הבד העתיק בבית גוברין
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

מה שעליכם לעשות לזהות את המקום ולמצוא 
את הקשר ההסטורי של עם ישראל לתאריך החל 

השבוע ולמקום זה.
המקוםזהה את  בהצלחה רבה! פתרון החידה הקודמת: גבעת הראל. שמות הילדים הזוכים: 

  חיים כהן, ירושלים  טל שניר, פסגות  אליה יגודה, קדומים

לב
ל ה

ם כ
בית הצבעוני        בית ע

בפרוייקט בתים דו≠משפחתיים מרווחים וצמודי 
חדרים   ¥ ל≠  הכנה  ©עם  חדרים   ¥ בני  קרקע 
ופיתוח  ויוקרתי  נוספים®¨ עם מפרט טכני עשיר 
חברת  שרק  הפינוקים  כל  ועם  איכותי  סביבתי 

 Æבתי אמנה¢ יודעת לתת¨ ומכל הלב¢
של  היתרונות  מכל  נהנים  אתם  הצבעוני  בבתי 
מוסדות  לכל  קרובים  אתם  עלי∫  בלב  מגורים 
תורה  תלמוד≠  הילדים¨  וגני  מהמעון  החינו̈ך 
והסעות לבתי הספר עד למכינת ¢בני דוד¢Æ אתם 
סמוכים למרכז הספורט¨ לבריכת השחייה ולמכון 
ולגני  למדשאות  צמודים  אתם   Æביישוב הכושר 
קהילה  בלב  גרים  אתם   Æמטופחים שעשועים 

  Æמגוונת ואיכותית

וכל זה ≠ במרכז האר̈ץ ∞¥ דקות מגוש דן¨

 Æדקות מירושלים ו≠∞± דקות ממכללת אריאל ≥∞

"בתי אמנה", מחברות הבניה 
המובילות בארץ, מגישה לכם את 
פרוייקט המגורים החדש בלב עלי.



כנס "דורשי 
ציון" לכבודה 
של תורה הר 

הבית והמקדש
הר  סגירת  בעקבות 
בחג  ליהודים  הבית 
אלימות  בגלל  סוכות 
יקיים  מוסלמית 
זכויות  למען  "הארגון 
 – הבית"  בהר  האדם 
המשותף  המטה 
והר  המקדש  לארגוני 
בראשות  כנס  הבית 

רבנים ואישי ציבור. 
מרחשוון  ז'  ראשון   ביום  בע"ה  יתקיים  הארוע 
תש"ע )25.10.09(, לכבוד יום עליית הרמב"ם להר 
הבית, בשעה 19:00 באולם "היכל שלמה" ירושלים.

לעם  קריאה  תצא  בכנס  המארגנים  לדברי 
ובטהרה,  בקדושה  הבית  להר  לעלות  ישראל 
זכותם  את  גם  לכבד  ישראל  ממשטרת  דרישה 
הפגיעה  על  מחאה  הבית,  בהר  היהודים  של 
בכבוד הרבנים בבדיקות בכניסה להר הבית, וגם 
קריאה כלפי המנהיגות המוסלמית לגנות שימוש 
בבתי תפילה להסתה ולאלימות. באירוע ישתתפו 
הערב  במהלך  ציבור.  ואישי  כנסת  חברי  רבנים 
יוצג לציבור לראשונה "דוח זכויות האדם בהר 
הבית" מס' 1, וכן קטעי מוזיקה מעולם המקדש, 
צילומים וסרטונים מהר הבית, ותתקיים תפילה 

לבניין המקדש.
לפרטים נוספים: 

02-9964215 או 052-4767495.•

יו"ר הקואליציה בשבי 
שומרון: "ההתיישבות ביהודה 

ושומרון זקוקה 
לתנופת בנייה"

)ליכוד(  יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין 
בשכונת  בשבת  החורף  מושב  את  פתח 
ושא-נור בשבי שומרון, שם  מגורשי חומש 
שכונת  תושבי  כאורח  משפחתו  עם  שהה 
לחומש  השיבה  גרעין  חברי  המגורשים 
במסגרת מבצע הסיורים בשומרון של היחידה 

האסטרטגית במועצה האזורית שומרון . 
ביישובים  סיור  אלקין  קיים  שישי  ביום 
גרשון  המועצה  ראש  עם  יחד  ובמאחזים 
מסיקה, ובמהלך השבת צפה יו"ר הקואליציה 
אל חומש וקיבל סקירה על הנסיונות לחדש 
בצאת  במקום.   היהודית  ההתיישבות  את 
שום  היה  "לא  אלקין:  ח"כ  אמר  השבת 
בצפון  הישראליים  בישובים  בפגיעה  הגיון 
מחומש  למגורשים  מצדיע  ואני  השומרון, 
תחילה'  'חומש  תנועת  ולאנשי  ושא-נור 
שכחלוצים לפני המחנה  מרימים את הדגל 
של השיבה לחומש. כמו שאנשי כפר-עציון, 
את  מחדש  להקים  זכו  תקווה,  איבדו  שלא 
הישוב, כולי תקווה שנוכל ביחד לראות 'ושבו 
בצפון  ושא-נור  בחומש  גם  לגבולם'  בנים 

השומרון".
ושומרון"–  ביהודה  היהודית  "ההתיישבות 
"זקוקה   – הקואליציה  יו"ר  דבריו  את  חתם 
התחומים,  בכל  ועזרה  לחיזוק  אלה  בימים 
ובראש וראשונה לתנופת בניה, לאחר שנים 

של פגיעה בימי הממשלה הקודמת".•

עם תחילת ספר בראשית: 
יום עיון בישיבת ההסדר 

בקרני שומרון
הרב  של   שיחותיו   ספר  הוצאת  לרגל 
בישיבת  ורב  היישוב  רב   – הלוי  יצחק 
בראשית,  ספר  על  שומרון  קרני  ההסדר 
נערך בישיבה יום עיון בנושא  תיקון הנפש 
והמידות  בתורה.  במהלך יום העיון, מאות 
באו  ותושבים  הורים  בוגרים,  תלמידים, 
ובהם  והרצאות מפי רבנים  לשמוע שיחות 
הרב  שומרון,   קרני  ההסדר  ישיבת  רבני 
אוריאל גנזל- רב היישוב רבבה, הרב יהושע 
גן,    רמת  ההסדר  ישיבת  ראש   – שפירא 
הרב יעקב ורהפטיג- ראש הכולל להכשרת 

דיינים ורבנים בבית אריאל.
הרב הלוי הדגיש בדבריו כי ספר בראשית הינו 
על  ללמוד  ניתן  ממנו  ואקטואלי,  רלוונטי  ספר 
מוסריות האדם ועל הדרכים השונות להתנהג 

ולעבוד על המידות שלנו.
המהדורה  צאת  לאחר  ספורים  ימים 
אל,  בית  ברכץ  שילה  בהוצאת  הראשונה, 

כבר מדברים על הדפסת מהדורה נוספת.•

ש"ע
שותי

חד

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

כותב: משה מאירסדורף
צילום השער: מירי צחי

פרסום מודעות: שיראל בלייכר 
052-8903906

הפצה: מקור ראשון - דוד 
052-8708519

עיצוב גרפי: תקוה דגן
הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l
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שיעור לנשים בקבר רחל
ביום ראשון ז' במרחשוון יתקיים בעז"ה שיעור לנשים בקבר רחל מפי הרבנית אורה רבקה 

וינגורט. למעוניינות - הסעות מבנייני האומה בשעה 19:00. עלות: 17 ₪. 

נא לתאם מראש בטל': 054-4698161 או 052-8243017.•


