וְה ַר ִבים (מתוך ההפטרה)
צּומים ָ
ֵמי ַהנָ ָּהר ָה ֲע ִ

תמונת שיטפון בנחל אוג ניצחה השבוע בתחרות התמונה של ישראל (עמ' )7

שלנו

 | 280במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מדור טיולים

יש”עמדה

 2חדש!פה ושם 4
 260מורים חתמו השבוע על עצומה
שבה הם מצהירים כי אין בכוונתם
להשתתף בפרויקט הסיורים לחברון,
אותו יזם שר החינוך ,גדעון סער.
זאת בעקבות הצהרתו המבורכת
של השר כי גם בתי ספר מחוץ
לירושלים יוכלו מעתה להשתתף
בתכנית הסיורים החדשה .המורים
טענו במכתבם כי התכנית "עושה
שימוש מניפולטיבי בתלמידים
ובמורים שיהפכו בעל כורחם לכלי
משחק פוליטי" .בישעמדה השבוע
 מונולוג של יהורם גאון (בעקבותביקור בחברון) שיכול ללמד את
המורים דבר אחד או שניים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:45
תל אביב 17:00
חיפה 16:50

יציאה
17:58
18:00
17:58

כניסה
16:51
חברון
16:49
שכם
באר שבע 17:01

יציאה
17:59
17:58
18:01

8

לרגל שבת העם והארץ
מוסף מיוחד על הרצי"ה קוק זצ"ל

צועדים אל האביב
מה קורה

על הפרשה יתרו
הרב מנחם גורדון

שמוע בין אחיכם

כ

מו כל אדם התוהה למה ומדוע
הוא כל כך עמוס וכיצד יש
כה הרבה תהיות ומריבות בינו
לאנשים סביבו ,גם משה רבנו מוצא עצמו
עמוס בשאלות מבוקר עד ערב.
ונדייק ,היכן מתחילות כל השאלות שבני
ישראל הציפו את משה בהן? הרי במצרים
הוא לא נדרש לסיוע ולעזרת שרי עשרות
ומאות ושופטים לשבטיכם...
כשאדם יושב סטאטי במקומו ללא תנועה,
ללא התקדמות ,אין שאלות וקושיות...
ואיש לא בא להתקיפו .ממילא הוא נשאר
סטאטי ,יציב ושאנן .אבל כשהוא רק
מתחיל לזוז ,לנוע אל עתידו -כל התהיות
יוצאות ממקומן ,מתחילים סכסוכים בין

איתמר

אישיים והוא שואל את עצמו למה זה
אנוכי?
גם כשיתבונן על הסערות והגלים
השוצפים שכמעט והטביעו את אוניית
הזוגיות שלו ,יגלה שהרבה מהסערות
באו כשאחד מבני הזוג התחיל מהלך של
תנועה ,של מה שנראה ליוזם כהתקדמות
לשלב הבא ,ואילו לבן זוגו נדמה הדבר
כאיום פתולוגי על עצם הטוב שהוא כל
כך עמל לייצב ולשמר.
כאלה הם החיים.
בני ישראל יוצאים ממצרים ,יוצאים
ממקום סגור שעבד לא ברח ממנו ,אל
החרות ,אל אביב האומה ,אל העמידה
מול ה' לרגלי הר חורב .והשטן משטין:
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ללמוד מגאון

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

"הרגשתי שייך" .גאון בביקורו בחברון ,אשתקד
בעולם ששרד את אלפיים השנים והוא נבנה אז
על ידי מלך ישראל על קברי האבות כהוקרה
למייסדיו של העם היהודי ,בבירה הראשונה של
מלכות דוד .למבנה הזה הוצמדה כנסיה בתקופה
הביזאנטית ומסגד בעותומאנית ושמישהו יספר
לי שלא היינו שם ראשונים.
אז באתי ממקום של התלבטות וניתוק ומצאתי
נחרצות וקשר בין דורות ,אפילו שזה נשמע כמו
סיפורי אגדה למי שלא רוצה להיעתר ולהאמין,
קשר בל יינתק בשלשלת של דורות שהולכת
אחורה לאברהם שקנה את קברו בקצה השדה
כאחוזת קבר לאשתו שרה ובחלקה הזאת
טמונים גם יצחק ורבקה ,גם יעקב ולאה .כאן
הונחו יסודותיו של העם היהודי וכאן הוענקה לו
זהותו ואמונתו ומכאן נקבע גם מעמדה של העיר
חברון לדורות בתודעת העם כעיר האבות.
הייתי שם ,כאמור ,והרגשתי שייך .שייך לעם שיש
לו ארץ ,לעם שאיננו אפיזודה חולפת בקורות
העמים כמו אשור או רומא או ביזנטיון ,מדי ,יוון
העתיקה או עוד אימפריות שכל העולם היה

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

האלון הבודד ,גוש עציון
נדב פרנקל
בהפטרה אנו קוראים את נבואת ישעיהו" :ועוד
בה עשיריה ושבה והייתה לבער כאלה וכאלון
אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבתה"
(ישעיה ו/י"ג).

הנביא מדמה את עם ישראל לאלון ואלה
 צמחיית החורש הטבעי של הרי ישראל.אע"פ שהעלים והענפים ייפלו בשלכת ,הגזע
(ה"מצבת") יישאר איתן והעם עוד יחזור לארצו.
השבוע נבקר עץ שמסמל יותר מכול את הגלות
ואת הכמיהה לגאולה  -האלון הבודד בגוש
עציון.
העץ ,ממין האלון המצוי ,נקרא בפי הערבים
"בלוטת ירזה" וגילו מוערך בכ 700-שנה.
בשנות הארבעים של המאה הקודמת נבנו

סביב לעץ ארבעת יישובי גוש עציון :כפר עציון,
משואות יצחק ,עין צורים ורבדים .במלחמת
השחרור שימש אזור האלון כמקום לפריקת
שיירות האספקה מירושלים.
לאחר חורבן יישובי גוש עציון בד' באייר תש"ח נותר
האלון אחד מן השרידים הבודדים מההרס של

+

+

"השבוע הייתי בחברון .הדימוי שיש שם מצוקה
גדולה ,מאבק אלים בלתי פוסק של דיכוי נורא
שלנו את הערבים ששם מזה דורות – הדימוי
הזה הוא חזיון שווא .להוציא את רחוב השוהדא
שיצר מתיחות ואלימות מתמדת והוא היום סגור
זמנית ,העיר הערבית גדלה במימדים אדירים
לכל כיוון אפשרי עם קניון אדיר מימדים ובתים
גבוהים ויפים להפליא וכל המגיע לחברון די
לו שיטפס מעט בהר כדי לראות מנהטן קטנה
שצומחת ופורחת לכל רוחות השמים.
אבל זה לא מה שבאתי לחפש שם .באתי ממקום
שיש בו הרבה התלבטויות .באתי מן המרכז -
מרכז שהוא מקום שיש בו רגשות אשמה וחוסר
ביטחון מוסרי .אף אחד לא רוצה להיות קלגס
וגם לא רוצה שבנו יהיה כזה .באתי ממקום של
ניתוק ממה שאחרים שחיים שם חושבים שהוא
שורש ומקור.
כשבדרך אתה קורא ציוני דרך כמו כפר עציון,
אפרת ,אלעזר ,כרמי צור ,אלון שבות ,עין צורים,
נתיב האבות ונווה דניאל  -אי אפשר ,עם כל
הרצון הרע ,לנסוע בדרך הזאת ולא להתחיל
לפחות להרגיש שייך .ואל תגידו לי בבקשה שזה
על חשבון מישהו ,כי אף אחד מן היישובים האלה
אינו עומד על חורבות יישוב ערבי קדום ואם כבר
שבו בנים ,אלה אנשי גוש עציון ששבו לגבולם
ולביתם הישן שנהרס ונבנה מחדש.
בחברון עצמה יש את מערת המכפלה ,שהיא
מבנה הרודיאני מרהיב ,מדויק ודומה לזה
הירושלמי ההרוס וזה אולי מבנה הציבור היחיד

שייך להן פעם ושאינן עוד .הרגשתי חלק ממשהו
פלאי שנוגע בנצח ,כמו אש תמיד שאינה כובה.
מומלץ .מומלץ מאוד בהתעטף נפש,
כשמאבדים ביטחון בצדקת הדרך וכשמאבדים
כיוון ומרגישים אדמה שהיא בלימה  -מומלץ
ללכת לשם לחברון ,לראות את אנשיה ולהאמין
בכל לב.
וזה לא על חשבון איש  -די לעבור במוזיאון בבית
הדסה ולראות את מאורעות תרפ"ט ,כשטבח
איתמר עוד חי בראשך .די לקשור בין השניים כדי
להבין שזה לא על חשבון איש  -שרק ישלימו עם
נוכחותנו כאן באדמת וואקף מוסלמית כבאדמת
קודש יהודית מדורות .זה הכל .שרק יבינו שזה
משהו בסיסי שבוער ,שבער ושיבער לתמיד
בארץ הזאת ובעם החי בה.
בצאתי משם סיפר לי אחד האנשים סיפור על
הר האוורסט ,שטיפסו אליו במאמצים אדירים
במשך ימים רבים וכשהגיעו לפסגתו ראו שם
ילדים שמחים וצוחקים משחקים על הפסגה.
"מי אתם?" שאלו המטפסים שזה מקרוב באו,
"ומה הצחוק הזה בפסגת הר שהטיפוס אליו הוא
ייסורים רבים?" והילדים ענו להם" :אנחנו נולדנו
כאן למעלה" .והמשיך המספר ואמר לי :הלוואי
והילדים הצוחקים שנולדו כבר בפסגת ההר היו
יודעים את סיפורם של המטפסים הראשונים,
שלולא הם ,לא היו נולדים שם בכלל ובוודאי
שגם לא היו צוחקים"
מתוך התכנית "גאון ברדיו" ברשת ב' ,י"ב באדר
ב' תשע"א.

חיילי הלגיון הערבי .במשך תשע
עשרה השנים שלאחר המלחמה
צפו עליו פליטי הגוש משטח
מדינת ישראל והוא שימש להם
כסמל של כמיהה וגעגועים.
לאחר שחרור האזור במלחמת
ששת הימים שבו בני גוש עציון
לביתם והקימו את הישובים
כפר עציון וראש צורים .בשנת
תש"ל הוקם ליד העץ הישוב
אלון-שבות המונה כיום למעלה
מ 700-משפחות.
הוראות הגעה :ניסע בכביש המנהרות מירושלים
לכיוון גוש עציון .בצומת גוש עציון נפנה ימינה
ולאחר כקילומטר וחצי נפנה שוב ימינה לכיוון
מועצה מקומית גוש עציון .נגיע למעגל תנועה
בו נמשיך ישר ,ומיד לאחריו נראה מצד שמאל
את האלון.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

שמוע בין אחיכם

על הפרשה יתרו

המשך מעמוד השער

הללו עובדי ...והללו ...מה אנוש כי תזכרנו,
ומה ראית על ככה להפך סדרי בראשית,
לקרוע ים וחוקיו ,לטלטל סוס ורוכבו
בשביל עבדים סחופים אלו? לאנרגיית
ההתקדמות יש גם וקטור שלילי .האם
ראויים אלו לגאולה?
כשאדם רוצה להתחיל ללמוד תורה ברצינות
אחרי שנים של שקיעה בחומר ,באה רעייתו
וטוענת למולו ומה עם הפרנסה? ומי ישטוף
כלים? ואיך נסתדר? והוא נאלץ לאזור עוז
ומתינות ,להקשיב ,לישב ,לענות לטענותיה.
להבין למצוקתה ,לצדקתה .ואם רצונו לאזן
את ספינת ביתו על אדני תורה,הוא הולך אל
הרב ,ומבקש עצה ושואל :למה זה אנוכי?

ומזווית אחרת :אתה חדור אידיאל של
התיישבות ,מקים נקודת ישוב על אדמת
הקודש ,פה תהא השכינה שורה ,פה
תפרח גם שפת התורה ...מצוות ,חלומות,
אידיאלים ...אך ראה מה נורא המקום הזה
 ויכוחים בין חברים ,התנגדות המוסדות,הריסה בידי הממסד .שוב אתה שואל :למה
זה אנוכי ,ומאז החילותי הרע לעם הזה.
כך היא דרכה של תורה  -אם אתה רוצה
לצאת לדרך ,לשנות ולהתקדם  -צפה
לרגליים בדרכך .לדחיפה גסה שתאלץ אותך
להתמודד ,לשתף את סביבתך ,להרחיב
את רעיונך .כן ,לא החרבה יש כאן כי אם
הרחבה .כי הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.

שים אזנך כאפרכסת ושמע את קול ה'
הקורא לנו בקריאה של חיבה ,שובו
בנים חביבים אל ארץ מכורה ,אל
קדושת הארץ שובו ,התמסרו לבניינה.
אך אנא אל תשכחו את אחיכם שאליהם
הגיעה רק בת קול עמומה ,אל תזנחו
את אחיכם השואלים 'ותורה מה תהא
עליה?' או את השואלים' :ומה יאמרו
הגויים'?
כי הגדיל ה' לעשות בארץ וגם זאת
וגם זאת תעלה בידכם ,אם רק תאבו
ושמעתם את דבר אדון הנביאים הקורא
לכם לשמוע את אחיכם – אזי טוב הארץ
תאכלו.

Ù
Á˙ÊÁ
¯Â ≥ Ó

˜ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÈÏ‰Ó Ò¯Â
˘‰Ó‡ Ï
±¥ ≥ ≤∞±≤ ÍÈ¯‡˙‰Ó ÏÁ‰ ÈÚÈ·¯¯ ÈÓÈ· Í¯ÚÈÈ Ò¯Â˜‰
≤±¥Æ≥Æ≤∞±
ÆÏ‡È¯‡· ÔÂ¯ÓÂ˘‰ Ï˘‡ ÔÂÏÓ· ¨ÌÈ˘‚ÙÓ ±¥ Í˘ÓÏ
∫Ò¯Â˜Ï Ì
ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙ÂÂÈ‡¯ ÈÓÈ

¯˙‡· ‰Ó˘¯‰Â ˙ÈÎÂ˙‰ ËÂ¯ÈÙ
‰Ó‡ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰
www.amana.co.il

ÌÈ‰ÎÓ ÌÈ¯ÈÎÊÓÏ „ÚÂÈÓ
ÚÂÈÓ Ò¯Â˜‰
ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ÏÂ

≤≤ π∫∞∞ ≠Ó ÏÁ‰
≤≤≤Æ≤ ˇ ±≥∫∞∞ ≠Ó ÏÁ‰ ≤±Æ

Ï·‚ÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ¯ÙÒÓ ≠ Ì˘¯È‰Ï ÂÊ¯„Ê‰
משרד הפנים
האגף למינהל מונציפלי

ענק למסיימים בהצלחה
תעודה מטעם בר אילן תוענק

תנועת
ההתיישבות

אמנה

ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ

ĕĤĥĠČ ĐĒ ĕĜđĕē ĐĒ đĜĘĥ ĐĒ
ęĕĕĜėďĞĐ ęĕĤģēĚĐđ ęĕĜđĦĜĐ Ęė
ĦđĠĚ Ĕĝ ĦĠĝđĦč ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĦđďđČ
ÂĐĠĚĐ ĘĞ ĕĘĥ ĘČĤĥĕÃ - ĐĤčĝĐ

052-5665052 :ĞÂĥĕ ďģđĚ - ĦđĜĚĒĐĘ

ĢčĔĝĚ+čĐĤđĕčĝĥĐ ėěđĤĞĠĝđ
ĞĦđĠĚ
ďčĘč ē"ĥ 25 č
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סיפורי ארץ ישראל

הרב צבי יהודה זצ"ל

יערה וייס

לזכות בשחרורה

לקראת יום
השנה ה30-
להסתלקותו
לקט סיפורים על
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הימים ,ימי חג הפסח תשכ"ז .המצב
הביטחוני בארץ הלך והידרדר ,שכנותיה
הערביות של ישראל – מצרים ,ירדן ,סוריה
ולבנון – כרתו ביניהן ברית ,והאיום על
המדינה הקטנה הלך והתהדק .כשהגיע
יום העצמאות ה 19-של ישראל ,ניסו
כולם לשוות לו אווירת חג ,ועצרת ההודיה
המסורתית שהתקיימה בישיבת מרכז הרב
תוכננה להיערך כרגיל .רבנים ומנהיגי
ציבור נועדו לנאום בעצרת ,ובסופה היה
אמור לשאת דברים הרב צבי יהודה.
לעיתים היה עוסק הרב בבירור מהותו של
יום ,ולעיתים היה מגיב לדברים שאמרו
אחרים; אולם הפעם פתח וסיפר על הצער
שאפפֹו בשמעו אודות תכנית החלוקה של
האו"ם שהתקבלה בכ"ט בנובמבר תש"ח,
שמכוח החלטתה חולקה הארץ
תכנית ִ
לפני  19שנה .הרצי"ה לא יכול היה לשאת
בשבר על כך שארצנו מחולקת ,ופרץ
בזעקות שבר נוראות" :כן ,איפה חברון
שלנו – האנחנו שוכחים את זה?! והיכן
שכם שלנו ,ויריחו שלנו ,איה  -הנשכחן?!
וכל עבר הירדן – שלנו הוא ,כל רגב ורגב,
כל ד' אמות ,כל חבל ארץ וכברת אדמה
השייכים לארץ ה' – הבידינו לוותר אפילו
על מילימטר אחד מהן?! חלילה ,חס
ושלום!"
וסיפר הרב חנן פורת ז"ל" :אם אני מנסה
לשחזר שיחות או נאומים שהשפיעו עליי,
אין ספק שזה היה הגדול מכולם .הרגשנו
שרּבנו אומר את דבריו ברוח הקודש ,וכי
ֵ
השכינה מדברת מתוך גרונו .כל הקירות
רעדו .האנשים הסתכלו אחד על השני ולא
ידעו את נפשם"
לא עברו אלא ימים מעטים ,ואכן זכה עם
ישראל להשיב אליו את חברון ,שכם ויריחו,
כדבריו של הרב צבי יהודה .לאחר המלחמה
ניגש אל הרב תלמיד אחר ,הרב בני אייזנר
ז"ל ,ושאלו" :איך ידע הרב ביום העצמאות,
שתפרוץ מלחמה ונשחרר את כל המקומות
הקדושים ואת נחלת אבותינו? הרי אף פעם
לא דיבר איתנו באותה תקיפות ובאותה
עוצמה על חבלי-מולדת" .הביט בו הרב
ואמר" :בנימין ,תאמין לי  -לא הכנתי נאום,
ודיברתי" .ובעיניים דומעות שם ידו על
כתפו ואמר לו" :בנימין ,זכית .לא הרבה זכו
לשחרר את הארץ".

הפרס המכובד

ממשיכים ומספרים תלמידיו של הרב
על יום שחרור ירושלים במלחמת ששת
הימים ,כ"ח באייר תשכ"ז ,כפי שסיפר להם
הרצי"ה:
ביום רביעי בשעה  11בערך ,דפק קצין
בפתח ביתו של הרב ,ואמר לו בשמו של
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הרב גורן ,הרב הצבאי הראשי ,שהוא
מוזמן על ידו לבוא מיד אל הכותל .הרב
עלה לזחל"ם שחיכה תחת ביתו ,ואליו
הצטרף גם הרב הנזיר ,חותנו של הרב
גורן .בדרך סיפר הקצין לרב ,שהרב הוזמן
לכותל ע"פ בקשתו של הקצין יורם זמוש,
תלמיד ישיבת "מרכז הרב" ,שהניף את דגל
המדינה בכותל המערבי .לקול תשואות
הצנחנים ,אמר מפקדו של יורם שמגיע
לו פרס ,ושאלו במה הוא בוחר .בדומיה
שהשתרר השיב יורם" :הפרס המכובד
ביותר בשבילי ,הוא שתביאו הנה את הרב
צבי יהודה הכהן קוק ,ראש הישיבה שלי,
שיהיה בינינו בשמחתנו העצומה!" וכך
היה  -ריקודים ,חיבוקים ,דמעות ותפילות
היו מנת חלקם של החיילים באותו מעמד
מרגש .ובטרם עזבו את רחבת הכותל,
אמר הרב צבי יהודה לכתבים מכל העולם
שהתקבצו שם :הננו מודיעים לכל ישראל
ולעולם כולו ,שבפקודה אלוקית חזרנו
הביתה ,במעלות הקודש ועיר מקדשנו.
מהיום ואילך לא נזוז מכאן!

"הארץ" שלנו

בראיון שערך עם הרצי"ה בחודש אב
תשל"ז ,שאל העיתונאי אברהם נוה מעיתון
"הארץ" :רבים טוענים כי בשליטתנו
על יהודה ושומרון אנו הופכים לעם
של כובשים .השיב הרב :אין אנו עם של
כובשים .אנו חוזרים לארץ אבותינו.
אנחנו לא דיכאנו את הערבים; אדרבה,
תחת שלטוננו נעשו הערבים בעלי
השכלה ובעלי רכוש .הארץ הזאת שייכת
לנו ִמדורות קדם ,ע"פ ההיסטוריה וע"פ
התורה והנביאים .הייתה הפסקה ,היינו
בגלות ,ועתה חזרנו למצב של חרות ,חזרנו
הביתה .וכל העולם יודע זאת.
שאלה :ומה דעתך על העם הפלשתינאי?
השיב הרצי"ה :יש מקום גם ללא-יהודים
בארץ .הרמב"ם כותב דברים ברורים:
המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה .הם
יכולים לחיות בתוכנו ,תחת הממשלה
שלנו.
שאלה :איך תסביר את העובדה ,כי יהודים
רבים כל כך מסרבים להכיר באמיתות
עמדותיך? וענה הרצי"ה :יש יהודים שיש
בהם חולשה גלותית .ענה לו המראיין
בתימהון משהו" :מדוע מכנה זאת הרב
"גלותיות?!" השיב לו הרב בתוקף :האם
אין זו גלותיות? אנחנו בעלי-הבית של
הארץ הזאת .האם חזרנו לכאן כדי להקים
מדינונת קטנה? אנחנו השליחים של
ההיסטוריה היהודית ,של מיליוני יהודים.
יש פתגם ידוע :אדם עושה שליח לתיקון
ולא לקלקול .אנו לא נבגוד בשליחות ולא
נמעל בה!

ארץ ישראל – רק מתוך תורה

ומספר הרב ישראל מלכיאל ,תלמיד קרוב
של הרצי"ה :הרב צבי יהודה זצ"ל הדגיש כל
הזמן את חשיבותה של התורה ,וגם כאשר
דיבר על אביו הרב קוק (על אף שמיעט בכך
מאד) ,הדגיש באופן מיוחד את תורתו של
אביו ,ולא את ה'מופתים' שעשה .רבנו הדגיש
שהכל נובע מהתורה ,ורק מכוחה יש לעשות
ולפעול .דבריו אלו התחדדו מאד שנים אחר
כך :לאחר מלחמת ששת הימים ,הרוח בעם
הייתה מרוממת בזכות הניסים הגדולים
שנעשו לנו בזמן כה קצר .ברוח ימים אלו
הוקמה תנועת "ארץ ישראל השלמה" (לימים

תנועת 'התחיה') ,ע"י פרופסור ישראל אלדד
ז"ל ,כשהבחירות לכנסת נועדו להתקיים אחרי
החגים .היינו אז בבית של הרב ,ושאלנו אותו
– מה להצביע? נושא ארץ-ישראל היה אז
במרכז העניינים ,והיינו בטוחים שהרב יורה
לנו להצביע למפלגתו של פרופ' אלדד .אך
להפתעתנו ענה הרב ,שיש להצביע למפד"ל,
כי היא מפלגה המשלבת את כל העניינים גם
יחד – תורה ,ארץ-ישראל וחינוך' .הכל מתחיל
בתורה ובחינוך' ,אמר הרב בנחרצות .אחד
התלמידים תמה על תשובתו של הרב ,הרהיב
עוז ושאלֹו :האם לא נושא ארץ-ישראל הוא הוא
המרכזי עתה והחשוב ביותר על מנת לקיים חיי

עם בארצו? לשמע השאלה דפק הרב באגרופו
על השולחן ,הרים את קולו וענה בתקיפות
בזו הלשון" :לא! תורה! כל הבירורים שלנו על
ארץ-ישראל שלא מתוך תורה – יש לנו על זה
ספקות גדולים" .לצערנו הגדול ,נזכרנו באירוע
מכונן זה כאשר מנחם בגין ז"ל מסר את חבל
סיני וימית לידי המצרים ,וכשאריאל שרון מסר
את גוש קטיף וצפון השומרון לפלשתינאים
לפני שנים אחדות .בזמנים אלו ראינו כיצד
ראייתו הברורה של הרב הייתה נכונה גם שנים
רבות אחרי שאמר את דבריו הנחרצים.
מעובד מתוך הספר "משמיע ישועה" בהוצאת
ישיבת אור עציון.

8đĚĞ
4
1ęĕď

!

čđĔ ĘĒĚ

8

8

,ĐĚĕĜĠ ěĕĒĎĚĘ ĐĜĥ ĦČĘĚč
.ģĜĠĚđ ĤĕĥĞ ,čēĤđĚđ ĕĎĕĎē ěđĕĘĕĎ ĖďđčėĘ đĜČĢđĐ
ĖĘĥ ĦđĜĚďĒĐĐ đĒ
ĐĚĕĜĠ ĦđĕđĜĚ ĦēĠĥĚĘ ğĤĔĢĐĘ

4

22

Ĭ2

Ěč !ĞĢčĚ
č
ģĤ

ęđģ

Ĭ Ęč ĥďđēĘ
ďč

đĚđĤė ĕďđĚĞ 1

ĦđčĦđėĐ ěĕč
ěđĤĕ ĐĞđĜ | ČĜĐė ĖđĤč Ĥ"ď | ěĔģ ĐĜē Ĥ"ď | ĕēĤĒĚ ĐĚĕĚĕ ĦĕĜčĤĐ
ĤĕČĚ ĐđđĕĒ ĦĕĜčĤĐ | ġĘĒ ĘĞĕ | ĘđČĥ Ĥč ĞďĕĘČ | ĐĕĤĒĞ ĦđĤ | ĤĜĝĘĎ ĕĤĥ
ěđĤđď ĐĥĚ ĒĤČ čĤĐ | ěđĤĐČ ĕďĞ | đĐĕĘČ ĐčđĔ ĦĕĜčĤĐ | ĤĠĥ ĐĕĘĔ | ĤĕČĚ Đĕē

ěĘđėĘ ęđģĚ .ĐĚĕĜĠ

02-6646001 :ĦđĠĤĔĢĐĘ

יש”ע שלנו \\ 5

מדור דמויות המופת ישוב בשבוע הבא
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ֲהי ַָד ְע ָּת?

ְהוּדה קוּק
ִס ְפ ֵרי ָה ַרב ְצ ִבי-י ָ

ְהוּדה קוּק לֹא ָכ ַתב ְס ָפ ִרים ְּב ַע ְצמ ֹו ֶא ָּלא ִה ְת ַמ ֵ ּקד ַּב ֲע ִר ַיכת ַה ְּכ ָת ִבים ׁ ֶשל ָא ִביוָ -ה ַרב ַא ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק ַה ּכ ֵֹהן קוּק.
ָּכ ָאמוּרָ ,ה ַרב ְצ ִבי-י ָ
וּב ֶהם ְ ּ
ְהוּדה.
יעוּריו וְתו ָֹרת ֹו ׁ ֶשל ָה ַרב ְצ ִבי-י ָ
לוּקטוּ ׁ ִש ָ
ְס ָפ ִרים ַר ִּבים נִ ְכ ְּתבוּ ַעל-י ְֵדי ַתלְ ִמ ָידיו ָ
ְהוּדה ,וְעוֹד...
שיחוֹ ת ָה ַרב ְצ ִבי-י ָ
ש ָר ֵאל • ִמ ּתוֹ ְך ַה ּתוֹ ָרה ַהגּ וֹ ֶאלֶ ת • ִ ׂ
דוּג ָמא • :אוֹ ר לִ נְ ִת ָיב ִתי • לִ נְ ִתיבוֹ ת ִי ְ ׂ
ְס ָפ ִרים לְ ְ

ְשכָ ה

נה.
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ש ָר ֵאל
ְמ ִדינַ ת ִי ְ ׂ
ָה ַרב ְצ ִבי-יְ הו ָּדה ָר ָאה ַּב ֲה ָק ַמת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ִה ְת ַ ּג ּׁ ְשמוּת ָחזוֹ ן ַה ְּנ ִב ִיאים וְ ׁ ָשלָ ב ָח ׁשוּב ִּבגְ או ַּּלת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל.
לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֵחלֶ ק ִמ ְּמיַ ְּס ֵדי ַה ְּמ ִדינָ ה לֹא נָ ֲהג ּו ְּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרהָ ,ה ַרב ָר ָאה ְּבכָ ְך ׁ ָשלָ ב ַּבדֶּ ֶר ְך לַ ְ ּג ֻא ָּלה.

לִ י

ביאור:

§¨n¨ª

גם

 .1קימעה קימעה  -לאט לאט.
 .2רבה  -מתחזקת וּגְ ֵדלָ ה.

©¨§¨¤ª¨ª¡©¨ªbeh
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַר ָּבה לְ ר' ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ֲחלַ ְפ ָּתא'ָּ :כ ְך ִהיא גְ או ָּּל ָתן ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל -
ַּב ְּת ִח ָּלה ִק ְימ ָעה ִק ְימ ָעהָּ ,1כל ַמה ׁ ּ ֶש ִהיא הוֹ לֶ כֶ תִ ,היא ָר ַבה 2וְ הוֹ לֶ כֶ ת.

ָה ַרב
ַר ִּבים
ָּכל ח
ָה ַרב

ָה ַרב ִה ׁ ְשוָ ה ֵּבין ִּבנְ יָ נָ ּה ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל לִ ְבנִ ַ ּית ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש:

?
?
ב?
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ית-ה ִּמ ְקדָּ ׁש הו ְּקדְּ ׁש ּו ַרק לְ ַא ַחר ׁ ֶשהוּשְׂ מ ּו ַּב ַּביִ ת,
ָּכל חוֹ ְמ ֵרי ִּבנְ יָ ן ֵּב ַ
ְ
ישין"ָ .ר ׁ ִש"י ְמ ָפ ֵר ׁש,
ִּכלְ ׁשוֹ ן ַה ְ ּג ָמ ָרא" :בּ וֹ נִ ין ַּבחוֹ ל וְ ַא ַחר ָּכך ַמ ְק ִ ּד ׁ ִ
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו בוֹ נִ ים ֶאת ַה ַּביִ תַ ,הי ּו קוֹ נִ ים ֶאת ָּכל ָצ ְרכֵ י ַה ַּביִ ת ִמ ָּמעוֹ ת ׁ ֶשל
ֹאש וּלְ ַא ַחר
חו ִּּלין ,אוֹ ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ְק ִחים ֶאת ָּכל ָצ ְרכֵ י ַה ִּבנְ יָ ן ִמ ְּבלִ י לְ ׁ ַש ֵּלם ֵמר ׁ
ׁ ֶשהו ׁ ְּשלַ ם ַה ִּבנְ יָ ןִ ,ה ְקדִּ ׁיש ּו אוֹ תוֹ .

ית-ה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ כֵ ן הוּא ֵס ֶדר ְ ּגאו ַּּלת יִ שְׂ ָר ֵאל ו ִּבנְ יָ ן ָה ָא ֶרץ:
ָּכ ְך ָהיָ ה ִּבנְ יָ ן ֵּב ַ
ְ
ִק ְמ ָעא ִק ְמ ָעאְּ ,ב ַה ְד ָרגָ הְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַא ְבנֵ י ִּבנְ יָ ן ַה ַּביִ ת ָהי ּו חוֹ לָּ ,כך ִּבנְ יָ ן ָה ָא ֶרץ
נַ ֲעשָׂ ה ַעל יְ ֵדי ָּכל ֶחלְ ֵקי ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,צדִּ ִיקים ו ָּפחוֹ ת ַצדִּ ִיקים.
ִעם ָּכל ַה ַ ּצ ַער ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּבכָ ְךִ ,ק ְמ ָעא ִק ְמ ָעא יְ סו ְּּלק ּו ָה ִעיכּ ו ִּבים ַה ּׁשוֹ נִ ים,
וְ יוֹ ִפ ַיע יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ִקידּ ו ּׁש ַה ּׁ ֵשם.

יַלְ ד

ָה ַרב
וְ נִ ְק ָרא
ִּב ְהיוֹ ת
"ת ִהל
ְּ
ָה ַרב
ַא ֲח ֵרי
ֶּב ֱהיוֹ ת
לְ ַא ַחר
ָה ַרב
"פלְ א
ִּ
הוֹ ִפי
ו ְּבאוֹ ת
וְ כ ֶֹתל

וְ ָאכֵ ן ָה ַרב דָּ ַר ׁש ְּב ׁ ִשיעו ָּריו ִּכי יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה לְ ָה ִקים ְמ ִדינָ ה יְ הו ִּדית:
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ָה ַר ְמ ַּב"ן ָּכ ַתב ַעל ִמ ְצוַ ת יְ רו ׁ ַּשת ָה ָא ֶרץ:
'לָ ֶר ׁ ֶשתָ 1ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָה ֵא-ל יִ ְת ַע ֶּלה לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ ַאבְ ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב'ֵ ...א ְיך יוֹ ְר ׁ ִשים ֶאת ָה ָא ֶרץ?
'וְ לֹא נַ ַעזְ בֶ ָּנה ְּביָ ד זוּלָ ֵתנ ּו ִמן ָהאו ּּמוֹ ת 2אוֹ לִ ׁ ְש ָמ ָמהָ .'3ה ַר ְמ ַּב"ן ַמ ְס ִּביר לָ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמצְ וַ ת ֲעשֵׂ ה ִמן ַה ּתוֹ ָרה
לְ ָה ִקים ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל .יֵ ׁש ִמצְ וָ ה לְ כוֹ נֵ ן ׁ ִשלְ טוֹ ן יִ שְׂ ְר ֵאלִ י-יְ הו ִּדי ָּב ָא ֶרץ ׁ ֶש ָּנ ַתן ה' לַ ֲאבוֹ ֵתינוּ.
ִמ ְצוַ ת יְ רו ׁ ַּשת ָה ָא ֶרץ כּ וֹ לֶ לֶ ת ֶאת ָּכל ׁ ִש ְט ֵחי ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל.

ביאור:

 .1לרשת  -לכבוש
 .2ביד זולתנו מן האומות  -לעם ַא ֵחר.
 .3או לשממה  -שהארץ תשאר לא-מיושבת.

לָ כֵ ןָ ,ה ַרב ָהיָ ה שָׂ ֵמח ְמאֹד ְּביוֹ ם ָה ַע ְצ ָמאוּת וְ ָהיָ ה ַמ ְס ִּביר ְּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ֶאת ַה ֲח ׁ ִשיבוּת ׁ ֶשל ַע ְצ ָמאוּת יְ הו ִּדית:
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ַה ּמוּבָ ן ׁ ֶשל ַעצְ ָמאוּת הוּא ֲע ִמ ָידה ִּב ְר ׁשוּת ַעצְ מוֹ ַּ ...ב ָ ּגלוּת
ַהיִ ינ ּו ְמ ׁשו ְּע ָּב ִדים לְ נָ כְ ִרים ,וּבְ ֵעת ְתקו ַּמת ַה ְּמ ִדינָ הַ ,ק ְמנ ּו לִ ְהיוֹ ת
ַעצְ ָמ ִאים ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך נִ ְהיִ נ ּו ַמה ׁ ּ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ָּב ֱא ֶמת ...ו ֵּמ ֵעת ְּתקו ָּמת
ַה ְּמ ִדינָ הִ ,ה ְת ַחדֵּ ׁש ַמ ָ ּצב ׁ ֶשל ַעצְ ָמאוּת ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך ֶאפְ ׁ ָשרוּת ׁ ֶשל
ַעצְ ָמאוּת ּ ְפנִ ִימית.2
1

ָה ַרב צְ ִבי יְ הו ָּדה ַהכּ ֵֹהן קוּק נִ פְ ַטר ְּבגִ יל  91וְ נִ ְק ַּבר ְּב ַהר ַה ֵ ּז ִיתים
ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ םָ ,סמו ְּך לְ ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו ָ -ה ַרב ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ַחק ַהכּ ֵֹהן קוּק זַ צַ "ל.
ֵמ ַא ַחר וְ לֹא ָהי ּו לָ ַרב ָּבנִ יםַּ ,תלְ ִמ ָידיו ָה ַר ִּבים ָא ְמר ּו ָעלָ יו ַקדִּ ׁיש.
ַאלְ פֵ י ַתלְ ִמ ָידיו ַמ ְמ ׁ ִשיכִ ים לְ לַ ֵּמד וּלְ ַהנְ ִהיג ֶאת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל
ו ַּמנְ ִחילִ ים ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב צְ ִבי-יְ הו ָּדה לַ דּ וֹ רוֹ ת ַה ָּב ִאים.

ל

ביאור:

 .1בגלות  -בחוץ לארץ.
 .2אפשרות של עצמאות
פנימית  -קל יותר לְ ִה ְת ַ ּג ֵּבר
על היצר הרע ולנהוג על פי
הרצון הפנימי.

 .1היכן כתוב בתורה הציווי
להקים את מדינת ישראל?

.1
.2
.3

©n¨ªª
 .2למה מתכוונים חכמינו בביטוי בגמרא:
"בונין ַּבחוֹל ואחר כך מקדישין"?
 .3מה למד הרב ִמדִּ ין זה על גאולתן של ישראל?

ִממ

§¡§¤
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ִמדָּ ת
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ָה ַרב
ְּכמוֹ ש
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©]¥¡¦¥]¥¥k§¥אל עצמי" ,המפיקה
מתוך גליון "אל עמי" להורים וילדים בהוצאת תנועת "אל עמי -
©cbfba]§bdaa__§^¡£kS¥£
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כל שבוע תיק!

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם
כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:
שיטפון בנחל אוג .צילם :עידו דרעי
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1

2

3
4

5

מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
רוחניות גשמית חרף גושם שוטף
שירד על הארץ ,עלו השבוע (ג')
למעלה מ 500-מתפללים מרחבי
הארץ לקברי אלעזר ,איתמר ושבעים
הזקנים בעוורתא הסמוכה לאיתמר
 . 1זאת לרגל הילולת שבעים הזקנים,
הנערכת מדי שנה בראשית חודש
שבט .ראש המועצה האזורית שומרון,
גרשון מסיקה ,הודה למח"ט שומרון,
אל"מ נמרוד אלוני ,לקצין ההגמ"ר רס"ן
אליצור טרבלסי ולרמת"ק שכם סא"ל
קובי על אבטחת המבקרים.
בונים על הנוער שר השיכון
והבינוי ,אריאל אטיאס ,חנך בשבוע
שעבר מועדון נוער חדש באפרת.
במשתתפים :ח"כ דוד רותם ,ראש
המועצה עודד רביבי  2והרב שלמה

ריסקין .את האירוע הנחו בני נוער
מאפרת ומקהלת ילדים משכונת הזית
הנעימה בקולה.
ירידה לצורך עליה רבנים ותלמידים
מישיבת בני עקיבא הגולן ובראשם
הרב אמנון שוגרמן והרב אהרן אייזנטל,
ביקרו בסוף השבוע שעבר במגרון
ונטעו במקום עצי זית .התלמידים
פגשו את יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,את
ח"כ אורי אריאל ,את אריאב קניג בוגר
הישיבה המתגורר בישוב ואת ראש
מטה מגרון אלקנה באבד .כמה ימים
לפני כן ביקרו ביישוב עשרות מחברי
קהילת משכנות נריה באלעד ,ובראשם
רב הקהילה הרב אבי לוי  . 3התושבים
סיימו מסכת ובירכו את התושבים
בברכת הצלחה להצלת מגרון מהרס.

חלופה בתנופה מנהלת תנופה
ערכה השבוע אירוע פרידה מהיו"ר
היוצא בנצי ליברמן ומהיועמ"ש
איתי אהרונסון .כיבדו בנוכחותם:
היו"ר הנכנס הרב אופיר כהן ,שר
המדע דניאל הרשקוביץ ומנכ"ל
משרד רה"מ לשעבר אייל גבאי.
אטרקציות :ברכה מיוחדת מראש
הממשלה בנימין נתניהו וחשיפת
הלוגו החדש של המנהלת שכולם
מקווים שתסיים את עבודתה
במהרה.
ברכה בעמלם היישוב הר-ברכה
חנך לפני מספר ימים שתי שכונות
חדשות ובהן  64יחידות דיור.
באירוע השתתפו שר החינוך גדעון
סער  , 4הרב דב ליאור ,הרב זלמן

מלמד ,הרב אליעזר מלמד ,יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין ,ראש מועצת
שומרון גרשון מסיקה ,בני קצובר,
רבנים ואישי ציבור.
צועדים אל האביב ביום שישי
הקרוב ,כ"ד בשבט  17.2תתקיים
צעדת בקעת הירדן בפריחה.
לקראת הצעדה ,הכינו השבוע בני
נוער מהאזור את מסלול הסיור
 , 5באורך שבעה קילומטרים
שצפוי לעבור בדרך מעלה שי,
מבסיס פלס ועד לברוש הבקעה,
שם יתקיים שוק איכרים ואמנים.
יחידים ומשפחות מוזמנים
להשתתף – פרטים בטלפון 02-
 9941410ובפייסבוק "צעדת
הבקעה".

הזדמנות לשינוי בגל"צ

ירון דקל מונה השבוע למפקד גלי צה"ל .תנועת ישראל שלי מאחל
לו הצלחה ומציינת כי זוהי הזדמנות היסטורית ,אולי אחרונה,
לחולל את השינוי הנדרש באופי התחנה הצבאית .יש להכניס
בהקדם עורכים ושדרנים עם עמדות מגוונות לתפקידי מפתח
בתחנה ,ולאפשר לכולם להתבטא בחופשיות ,לשאול שאלות
קשות ולא להסס להביע עמדה .אסור לשכוח :גלי צה"ל שייכת
לציבור ,ובראש ובראשונה ללוחמינו שרואים בה את ביתם.

למועצת יש"ע

דרושים/ות עובדים/ות
לעבודה בשעות הערב

בטלמרקטינג

סרטון חובה למתגייסים
בשיחה שהתקיימה לפני מספר ימים בפני שמיניסטים לקראת
גיוס ,סיפר נפתלי בנט על חברו לצוות בסיירת מטכ"ל ,סא"ל
עמנואל מורנו ז"ל ,שנהרג במלחמת לבנון השנייה .שיחה מרתקת,
מרגשת ומצחיקה שגם חושפת טפח על מאחורי הקלעים של
הסיירת .סרטון חובה לצעירים לפני גיוס וללוחמי צה"ל .לצפיה
חפשו "סרט חובה לנוער לקראת גיוס"
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

שכר בסיס +
בונוסים

לפרטים :יפעת 050-6229012

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

המוציא לאור:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה:
מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי
בע"מ לתגובותperla@myesha. :
וששון תירם הפקה:

org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

