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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

הדלקת נר שישי של חנוכה בקבר יוסף הצדיק " -באנו חושך לגרש"

על הפרשה ויגש
הרב שלמה אבינר  -רב היישוב בית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים

יהודי לא מתייאש

ל

כאורה אחֵי יוסף לכודים ללא מוצא
בעלילת גניבת הגביע ,וכל מה שנותר
להם לעשות הוא לקרוע בגדיהם
כפי שאומר הפסוק“ :וַי ְִּקְרעּו ׂשִ מְֹלתָם וַי ַּ ֲעמֹס
חמֹרֹו וַי ָּׁשֻבּו הָעִיָרה (בראשית מ“ד
אִיׁש עַל ֲ
י“ג) ולהציע להיות לעבדים :וַּיֹאמֶר י ְהּודָה,
מַה ּנֹאמַר לַאֹדנ ִיָ ...מצָא אֶת ֲעוֹן ֲעבֶָדיָך הִּנ ֶּנּו
ֲעבִָדים לַאֹדנ ִיּ ,ג ַם אֲנ ַחְנּו ּג ַם אֲׁשֶ ר נ ִ ְמצָא
הַּגָבִי ַע ְּבי ָדֹו (שם ט“ז) .ופתאום יהודה מתחזק
ומתגבר "וַּיִּג ַׁש ֵאלָיו י ְהּודָה" (שם י“ח) ,בכוחות
חדשים עד שלבסוף המלך נכנע לפניו .על פי
האדמו"ר מאיז'ביצא בספרו "מי שילוח" ,זהו
כוחו המיוחד של שבט יהודה ,שאינו מתייאש
לעולם ,גם במצבים הקשים ביותר .על כן,
התברך יהודה בברכת "ּכַָרע ָרבַץ" (בראשית
מ“ט ,ט‘)  -גם אם הוא נראה בשפל המדרגה,
בכל זאת " ְּכאְַרי ֵה ּוכ ְ ָלבִיא מִי י ְִקימֶּנּו" (שם),
קם בעוז ובגבורה .יתר על כן ,הם חשבו שהם
מתווכחים עם מלך גוי והנה התברר למפרע
כי באמת היו מתווכחים עם אחיהם (מי
שילוח) .מכאן אנו למדים שיהודי לעולם אינו
מתייאש ,יודע הוא שאל גיבור חזק בתוכנו.
צרות רבות עברנו לאורך גלויותינו ותמיד
התגברנו .גם עתה ,על כל צרותינו בארץ
קודשנו נתגבר.
יודעים אנו שריבונו של עולם החליט
להחזיר שכינתו לציון ולהביא גאולה לעמו.
כותב מרן הרב קוק" :מאמין הוא העם כולו
שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת
ירושלים
כניסת שבת 16:02
צאת השבת 17:16

תל אביב חיפה
16:05
16:16
17:15
17:18

ומתחלת שלפנינו ,ואמונתו העמוקה
הזאת בעצמה רז קיומו היא ,סוד ד' הנגלה
במהלכו ההיסטורי" (אורות ,אורות התחיה
כ“ו) .כמובן ,שריבונו של עולם לא העניק
לנו תעודת אחריות על כל שלב ושלב
משלביה של הגאולה ולכן אל לנו להתאמלל,
לתהות או להישבר אפילו אם הדברים אינם
מתהלכים בדיוק כפי רצוננו .אנחנו מצויים
בדרך הנכונה ,אלא שארוכה היא ,זאת דרך
גאולים .אין אנו נבהלים מכל הבעיות ומכל
העיכובים .גם אם לרגע אנו נבהלים ,מיד אנו
מתחזקים וממשיכים במאבקים .אלו מאבקים
גדולים ורבים ,מאבקים שפעמים רבות הם
מייסרים ומצערים  -וכזה הוא המאבק על
מפעל ההתיישבות ביש"ע המתרחש בתקופה
הנוכחית ,שכמו יוסף ואחיו ,אנו נלחמים עם
אחינו.
במאמר "מחאה נגד חלול שבת וחג" ,כותב
מרן הרב קוק ,דברים ששייכים גם לענייננו:
"אף כי בלב דווי ,אבל לא בלב נואש ,אנו
מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד
לעיננו בתור איזו כוחות המשתתפים עמנו
בבנין החומרי של העם והארץ .אבל מפני
זה ודוקא מפני זה אנו מוצאים בעצמנו כח
וחובה ,לעמוד נגד הפרצות ,ולמחות בכל
עוז נגד ההריסות הנותנות אותנו לחרפה
ושממון ,והמבלעות את כל מעשינו" (מאמרי
הראיה עמ'  ,451תרע"א) .העובדה שהכוחות
המשך בעמ' 7

חברון
16:17
17:18

שכם
16:05
17:18

באר–שבע
16:19
17:20

צילום :אגודת "שכם אחד"

חדשות ישע
הדלקת נר שישי
בקבר יוסף
כחמש מאות איש ,מכל רחבי הארץ הגיעו
השבוע להדלקת נר שישי של חנוכה בקבר
יוסף בשכם אותו הדליק נחמן זולדן ,לזכר בנו
עידו הי"ד ,שנרצח לפני כשבועיים בפיגוע ירי
ליד קדומים ,הבאים התפללו לשלמותה של
ארץ ישראל ,למען השבויים והנעדרים ולמען
שיבתנו באופן קבוע לקבר יוסף ואף הדליקו
שש אבוקות על גג המבנה.
הכניסה התקיימה באישור ובאבטחת חיילי
צה"ל ולוחמי מג"ב .במעמד הדלקת נרות
החנוכה השתתפו יחד עם הקהל גם אנשי כוחות
הביטחון שהיו במהלך כל הערב במשימות
אבטחה על מנת לאפשר את כניסת המתפללים.
את הנר הדליק נחמן זולדן ,אביו של עידו הי"ד
שנרצח בפיגוע ירי לפני כשבועיים ליד קדומים.
ובמעמד השתתפו גם הרב מרדכי אלון ,הרב
צבי פרבשטיין  -רב היישוב קדומים ,והמקובל
הרב יעקב דויטש .בין הבאים היו תושבים רבים
מאזור שומרון ובנימין ,אנשי ישיבת עוד יוסף
חי ,וגם רבים אחרים מכל חלקי הארץ  -דתיים
ומסורתיים ,חרדים וחובשי כיפות סרוגות,
חסידי ברסלב ,חב"ד סאטמר וליטאים  -כולם
הגיעו לקברו של יוסף הצדיק.
הקהל התפלל להצלתם ולחילוצם של
השבויים והנעדרים  -במקום שבו קבור היהודי
הנעדר הראשון  -יוסף הצדיק שנעדר מביתו
כ– 22שנה לפני שהתאחד עם אביו ואחיו .במקום
התקיימו ריקודים בשמחת חג ,ואף משפחות
שקיימו בציון את מנהג ה'חאלקה' .על גג המבנה
הובערו שש אבוקות  -בבחינת 'באנו חושך לגרש'

 או כדברי המארגנים" :על מנת להצהיר קבלעם ועולם שחזרנו הביתה ונחזור לאורו של יוסף
הצדיק שימשיכו להאיר מהמקום הזה בעז"ה".
המשתתפים סיפרו שבעקבות פניית חסידי
ברסלב לשר הביטחון ,המקום נוקה מעט מאשפה
ומפסולת וסמוך לציון ובחצר הפנימית "דורכים
על מרצפות ולא על אשפה" אולם המבנה עודנו
חרב ורעוע ,וכיפת הציון שבורה והקבר חשוף
לכיפת השמים ולפגעי מזג האוויר.
יהודה ליבמן ,מאגודת "שכם אחד" ואחד
ממארגני הכניסות לקבר יוסף אמר ליש"ע שלנו:
"אנחנו מודים למערכת הביטחון בכלל ולחטיבת
שומרון ולעומד בראשה ,אל"מ ברעם בפרט ,על
המאמצים לאפשר את הגעתם כניסתם וביטחונם
של המתפללים אבל חשוב להדגיש שהתביעה
העקרונית כלפי המערכות השלטוניות היא לא
לכניסה מדי פעם אלא לשיבתנו המלאה למקום
שממנו גלינו לפני כשבע שנים .בניגוד למקומות
אחרים שמהם גורשנו ,בקבר יוסף אפילו אין
שום חוק ושום בעיה משפטית .אפילו במסגרת
הסכמי אוסלו הריבונות והשליטה בקבר יוסף
היא ריבונות ישראלית ,ואנו קוראים לממשלה
לפעול ובמקביל לעם ישראל להפעיל לחץ
ציבורי על מקבלי ההחלטות על–מנת שנשוב
לישיבה של קבע ולריבונות של ממש בקבר
יוסף ,להחזיר את המקום לקדמותו ,להשיב
עטרה ליושנה ולגול את חרפת המקום"# .

כנס הסְפָר והמדבר השלישי בסוסיא
דרום" .)1950 ,1:250,000 ,מפה זו היא היחידה
בהוצאת מחלקת המדידות ,שבצד שמו העברי
של כל מקום צוין גם שמו הערבי הקודם!
המפה המדוברת יצאה לאור לאחר הסכם
שביתת הנשק עם ירדן ( ,)3.4.49שבעקבותיו
סומן "הקו הירוק" בדרום הר חברון .אולם,
הוועדה התעלמה מחלוקה זו בין המדינות
וקבעה ,ביוזמת בן–גוריון ובאישורו ,מספר
שמות עבריים גם ליישובים ,חורבות ועצמים
גיאוגרפיים בתוך תחומי ירדן שמעבר לקו
הירוק בגזרה זו .בין היתר קבעה הוועדה שהכפר
הירדני יאטה יקרא יוטה כשמו התנ"כי ,הכפר
אסתמוע יקרא אשתמוע כשמו העברי וח'רבת
ענב תקרא ענק על שם הענקים המופיעים
בספר יהושע .לימים ,כשישראל הקימה את
ההתיישבות היהודית בהר חברון הפכו השמות
הוירטואליים במפת בן–גוריון לשמות הרשמיים
של היישובים החדשים באזור.
את חוברת הכנס ניתן להשיג בבית ספר שדה
סוסיא # 02-9963424

בסוף השבוע שעבר התקיים בסוסיא "כנס
הספר והמדבר"  -זו השנה השלישית ברציפות,
אשר ריתק אליו מאות ישראלים ,דתיים ושאינם
דתיים ,תושבי יש"ע וישראל הקטנה בסדרת
הרצאות מאלפות על תולדות ההתיישבות
היהודית בהר חברון .הכנס עסק השנה בשאלה
מי בנה את שלב א' במצדה ובגילוי חדש  -מי
נתן את השמות למקומות ולאתרים היהודיים
בהר חברון ומתי.
ראש המועצה האזורית ,הר חברון ,צביקי בר
חי ,שדיבר בכנס גילה כי שיתוף פעולה סמוי בין
הירוקים לבין הכתומים הציל את מדבר יהודה
מחורבן הדחפורים של גדר ההפרדה.
במהלך ההרצאות התגלתה עובדה מעניינת:
החוקר יהודה זיו שבדק את תולדות השמות
הרשמיים במפת המדינה בנגב גילה שראש
הממשלה באותם ימים ,דוד בן–גוריון ,החליט
להעניק שמות יהודיים למקומות ואתרים בהר
חברון למרות שהם נכללו אז בתחום ממלכת
ירדן .מיד לאחר מבצע עובדה לכיבוש הנגב
הקים בן–גוריון את "הוועדה למתן שמות עבריים
לנגב" ,שפעלה ליד משרד ראש הממשלה .באותה
עת לא היו עדיין בנגב אלא יישובים אחדים
בלבד ,ועיקר עיסוקה של הוועדה היה קביעת
שמות עבריים לעצמים גיאוגרפיים .במהלך
עשרה חודשים בלבד ,בין התאריכים - 29.5.50
 ,18.7.49קיימה הוועדה  29ישיבות ,שבהן נקבעו
שמות לאתרים שמדרום לקו הרוחב אשקלון -
שפך נחל קדרון .עבודת הוועדה סוכמה במפה
העברית הראשונה של הנגב (גיליון " 2ישראל

עשרה בטבת בתמנת חרס
כמדי שנה תתקיים בערב עשרה בטבת
תפילה בציונם של יהושע בן נון וכלב בן יפונה
בכפר חרס סמוך לאריאל בשומרון.
הכניסה למקום תתקיים ביום שלישי ,ערב י’
בטבת ( )18.12בין  12:00ועד  4:00לפנות בוקר.
האירוע מתקיים באבטחת כוחות הביטחון# .
לפרטים :ועד שוכני שומרון 02-6277720
2

יש"עמדה

האחריות וכשזה קורה מאשימים את
המתיישבים ברמייה וב"צפצוף על החוק".
במקום זאת גיבש משרד המשפטים הצעת
החלטה לממשלת ישראל שכותרתו היא:
"לא ייבנה בית ביהודה ושומרון אלא אם,"...
וכך מתחיל כמעט כל אחד מסעיפיו ,מנוסח
בצורה שלילית המצביעה על כל מגמת
ההצעה.
להסדיר את נושא הבניה ביו"ש פירושו -
להסדיר בצורה גלויה כיצד ניתן לבנות בית
באחד הישובים על פי חוקי מדינת ישראל,
ובמקום זאת עסוקים חברי הועדה ואנשי
הפרקליטות בלחוקק חוקים שיאסרו על
בנית בית שכזה  -אלא אם כן מתקיימים אי
אילו תנאים דרקוניים ומגבלות בירוקרטיות
קשות שבפועל לא ניתן לעמוד בהם ,וברור

אל תקרי בניך אלא בוניך
ההתיישבות ביהודה ושומרון שנמצאת
בפריחה ,בגידול ובעלייה מתמדת ידעה בעבר
מאבקים רבים .גם כעת אנו נמצאים במאבק
נוסף וקשה ,מאבק נגד כוחות הרס וחורבן
המנסים בכל עת למצוא את הדרך לפגוע
להחליש ולהקטין את מפעל ההתיישבות
ביש"ע ,המהווה את אחד המפעלים הציוניים
הגדולים של מדינת ישראל .ידיעת המצב
לאשורו לא נועדה חלילה כדי להחליש או
להפחיד אלא ההפך ,כדי להכיר במציאות
על–מנת שיהיה אפשר להיערך אליה  -גם
פנימית–מהותית וגם מעשית .עלינו לעשות
מפנה בחשיבה ,לא להיות אדישים ,ולדעת
שמתנהל פה מאבק מוחות המכוון כלפי
חוסנה של ההתיישבות ,ומתוך כך לדעת
להתמודד עם ההתקפות הללו.
השבוע התקיימה ישיבה של ועדת השרים
לענייני מאחזים .השם מטעה .לא דיברו
שם על מאחז או על נקודות התיישבות.
לא דיברו שם על מגדל מים או על קראוון.
דיברו שם על כיצד ניתן ,באמצעות חקיקת
חוקים ותקנות אנטי ציוניים ומוסריים
להצר עד כדי מחנק את התפתחות כלל
ההתיישבות .כיצד ניתן לאסור את הבניה גם
בגבעת זאב ,במעלה אדומים ,בגוש עציון,
באריאל ,בעפרה ובבית יתיר ,והכל במסווה
של "תקנות חוקיות"" ,פיקוח ממשלתי
על הבנייה"" ,והשמירה על החוק והסדר".
אם פעם ניסיונות השמאל להרוס או למנוע
בניה בישובים נעשו באמצעות עתירות
לבית המשפט או הלשנה לאמריקנים או
לאיחוד האירופי  -כיום המדיניות הזו ,של
הקפאה מוחלטת של צמיחת ההתיישבות
מופיעה כהצעה של הפרקליטות על
שולחנם של שרי ממשלת ישראל ,בגלוי,
במוצהר ,כאג'נדה שלטת .משמעות הצעת
משרד המשפטים ,היא מניעת כל אפשרות
של גדילה צמיחה הרחבה והתפתחות של
כל אחד ממקומות הישוב ביהודה ושומרון.
מעבר להגבלות העתידיות המשורטטות
בהצעות המונחות בפני השרים ,מבקשים
אנשי משרד המשפטים גם לקבל לידם את
כל התוכניות שאושרו בעבר ולא מומשו
עד היום .לא רק לא לתת היתרים חדשים
אלא גם לבדוק מחדש את ההיתרים שכבר
ניתנו אבל טרם התחילה שם הבניה .ראשי
ועדת השרים ואנשי הפרקליטות אומרים
במפורש שבנושא הזה אין הבדל מבחינתם
בין ישובים עירוניים או מאחזים ,בין גושי
ההתיישבות למקומות שמחוצה להם.
המנדט שקיבלה ועדת השרים לענייני
מאחזים הוא הסדרת נושא הבניה ביהודה
ושומרון .מצוין .אנחנו בעד .במשך שנים
מתקיימת בניה סדירה באישור ממשלות
ישראל אבל מבלי שאף אחד לוקח את

בועדת השרים לענייני מאחזים
השבוע לא דיברו על פינוי מאחזים
אלא מציאת הדרכים החוקיות
לאסור בצורה קטגורית ומוחלטת על
בנייה בכל יהודה ושומרון :מגבעת
זאב ,ועד מעלה אדומים ,בין אם
זה בגוש עציון ,באריאל ,בעפרה או
בבית יתיר  -זאת באמצעות הערמת
קשיים בירוקרטיים שיחייבו את
כינוס הממשלה כמעט בכל החלטה
בנושא בניה בהתיישבות .כפי שראש
הממשלה לא יכנס את שריו לדון
בהקמת שכונה חדשה בבת–ים או
בהצבת מתקן מים ברעננה  -אל להם
לקיים דיון שכזה על רחוב איבי הנחל
במעלה אדומים וגם לא על בית הספר
בשילה או על גן הילדים בסוסיא.
במקום להסדיר את הבניה ביו"ש הם
מנסים לחנוק אותה.
שכוונת מציעי ההצעה היא איננה להסדיר
את נושא ההתישבות אלא לחנוק אותה.
צריך להחיל את חוקי הבניה של מדינת
ישראל הקיימים בישראל הקטנה גם
ביהודה ושומרון .הממשלה היא זו שאמונה
על ההחלטה להקים ישוב חדש ,אבל מכאן
והלאה הנושא עובר לרשויות ולועדות
התיכנון האזוריות .בדיוק כפי שלא תתקיים
ישיבת ממשלה על סגירה בלתי חוקית של
מרפסת ברחוב ביאליק ברמת גן ,או על
קיוסק תל–אביבי בבן יהודה שחרג מאחוזי
הבנייה שלו ,ובדיוק כפי שראש הממשלה לא
יכנס את שריו לדון בהקמת שכונה חדשה
בבת–ים או בהצבת מתקן מים ברעננה  -אל
להם לקיים דיון שכזה על רחוב איבי הנחל
במעלה אדומים או ברחוב דן באריאל ,וגם
לא בעפרה או דולב ,כרמל או אפרת.
בימים אלו פועלים במועצת יש"ע יחד
עם ראשי הערים ביו"ש ועם ראשי המועצות
האזוריות והמקומיות במספר מישורים ,הן
במישור המדיני–פוליטי  -יש בין השרים
החברים בוועדה המתנגדים להצעות הללו
ואנו מקווים כי ינסו לטרפד אותן ,והן
במישור המשפטי ,לנסות ולסכל את הגזרות
הללו  -כדי להדוף את המתקפות על מפעל
ההתיישבות בניסיון למנוע את ההקפאה או
לכל הפחות למזער ככל הניתן את נזקיה.
אם מאמצים אלו לא ישאו פרי נצא למאבק
רחב ומתמשך עד לביטול מדיניות החניקה.
ההתיישבות שגשה צמחה ופרחה למרות כל
הגזרות ולמרות כל הניסיונות לעצור אותה
ובעז"ה מפעל ההתיישבות יוכל גם למאבק
הזה וימשיך בתנופתו# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הראשון לציון
הרב שלמה משה סוזין

שליח של
ארץ ישראל

ה

ראשון לציון שלמה משה סוזין
נולד בירושלים במאה ה– 18והיה
אחד מגדולי חכמי ירושלים בזמנו.
הרב סוזין היה בנו של רבי אליעזר סוזין
שעל מצבתו נכתב "הרב הישיש מתנהג
בחסידות" .במשך כל חייו פעל למען יישובה
של ארץ ישראל ובשנת תקל"ח ()1779
לערך יצא כשד"ר של העיר חברון לתורכיה.
אחרי שובו משליחותו בתורכיה ,נשלח
הרה"ג שלמה סוזין כשד"ר ירושלים לצפון
אפריקה ,לטריפולי בשנת תקס"ב ()1802
ולתוניס בשנת תקס"ג ( .)1803לאחר פטירת
הראשל"צ הרה"ג יום טוב דאנון זצ"ל ,נותר
מקומו פנוי במשך כשנה עד אשר ירש הרה"ג
סוזין את כסאו ,כשזכה בשנת תקפ"ד (,)1824
בירושלים לתואר "ראשון לציון" והיה
מנהיגה של העדה בירושלים ובארץ ישראל.
רבני הדור בתקופתו קיבלו אותו עליהם מתוך
הכרה בגדלותו בתורה ובמעשיו הטובים והיו
מתארים אותו בתארים כגון" :אחד ממאורות
התורה"" ,מרן מלכא"" ,איש אלהים"" ,רבן
של בני הגולה"" ,עטרת ראשנו" ועוד .בנוסף
לתפקידו כראשון לציון היה גם הרה"ג סוזין
ראש ישיבת "בני משה" ששמו נקרא עליה.
נדיב אחד שנקשר אליו היה מחזיק בישיבה
ומכלכל את התלמידים .כמו כן נמנה גם עם
חברי מדרש חסידים "בית אל".
ימי רבנותו של הראשון לציון הרב סוזין היו
ימים קשים לישוב בארץ ישראל .מלחמות,
מגיפות ,בצורת ,ורעש אדמה פגעו ביושבי
הארץ .ולא רק זאת אלא שגם ,ממשלת תורכיה
הכבידה על יהודי העיר והטילה עליהם מסים
כבדים מנשוא נוסף על החובות שרבצו
עליהם לפני–כן עד ארבע מאות אלף 'אריות'.
מעבר לחיזוק הרוחני ועבודתו הלכתית בבית
דין נדרש גם לסיוע חומרי ליושבי הארץ
שכרעו תחת נטל הגזירות .במכתביו לנדיבי
היהודים בחו"ל לבקשת עזרה היה חותם הוא
ובית דינו הרבנים :ר' חזקיה אברהם הכהן ,ר'
יהודה רפאל נבון ,ר' שמואל הלוי ,ר"מ הלוי,
ר' ישראל חיים סגרי.
כתביו לא הוצאו לדפוס עד היום אך
ניתן ללמוד ברמזים ומתוך ספרים אחרים
על השפעתו הרבה על הישוב בארץ ישראל
באותה תקופה .מראשית הגעת האשכנזים
הפרושים לירושלים (תקע"ב  )1812דבקה
נפשו של הרה"ג סוזין ברבי מנחם מנדל
משקלוב ,תלמיד הגר"א שעמד בראש עליית
חסידי הגר"א .בשנת תקע"ט ( )1829ייעץ
הרב סוזין לרב מנחם מנדל כיצד יש לנהוג
במוסלמים התופסים בנכסי החורבה .בספרם
של א"ל פרומקין וא' ריבלין נאמר" :אכן
הרב הגדול הר"מ סוזין גילה אוזן מוהרמ"מ
(מורנו הרב מנחם מנדל) ז"ל כי אין כל
הצדקה להישמעאל על פי חק נמוסם להחזיק

ולהתאחז בבתי דירה המוקדש לבית מדרש
ותפילה ."...לאחר עליית החסידים מארצות
אשכנז לארץ פעל רבות הרב לאחדות המחנה
ולפשרה בין העדות השונות על מנת לחזק את
הישוב וכדי שלא יתפורר במחלוקות פנימיות.
בראשית התיישבותם ,קיבלו האשכנזים את
מרות הספרדים (בימים ההם היה הישוב כולו
ספרדי) ,ובמיוחד בענייני תקנות ממוניות.
מקור הסכסוך החל כאשר לאחר מספר שנים
החלו האשכנזים לתבוע חלק מההכנסות
מכספים מרובים שהיו נשלחים ממדינות
אשכנז :אוסטריה ,הולנד ,אנגליה ואיטליה,
ומההכנסות ההקדשות והעזבונות שנדיבים
עשירים הניחו בצוואותיהם למען ארץ ישראל
בכלל וירושלים בפרט ,מבלי לפרט לאיזו עדה
צריכים להימסר .כדי לסיים את הסכסוכים
בין ספרדים ואשכנזים בירושלים בענין כספי
מדינות אשכנז ,עמלו הראשל"צ ובית דינו
על פשרה עם רבני האשכנזים בירושלים
שזה נוסחה" :בשם ה' נעשה ונצליח ,עזרנו
מעם ה' ,עושה שמים וארץ ,מודעת זאת
בכל הארץ דברי הפרשיות שעברו בין מעלת
כוללות הספרדים הי"ו וכוללות האשכנזים
הי"ו אשר בפעה"ק ירושלים תו"ב ,ומה'
היתה שתתועדו חו"ר (חכמי ורבני) הספרדים
הי"ו עם חו"ר האשכנזים הי"ו וגמרנו בינינו
בשלום ובמישור שכל מה שעולה מן שליחות
ערי אשכנז מן האשכנזים דווקא יתחלק
מחצה להספרדים הי"ו ומחצה לאשכנזים
הי"ו ,אחר ניכוי חלק השליח וכל ההוצאות,
ומה שיישאר נקי ובר ,יתחלק בזה האופן
הנז' ככתוב ומפורש יוצא בשטר הפשר אשר
בידינו"...
יחסו לארץ ישראל מתגלה גם כן דרך רמז
בעקבות שאלה שנתעוררה בירושלים באותם
ימים :האם מותר לצייר בבתי הכנסת דמויות
של אריות וציורים מעין אלה .בגלל קדושתו
המרובה של ארון הקודש היה נהוג ברוב
קהילות ישראל לקשט אותו במיוחד ולפארו
בפיתוחי עץ וציורים שונים של חיות ובייחוד
של אריות ,פרחים וכדומה .הראש"ל דוד חזן,
שכיהן לאחר פטירתו של הרב סוזין העיד
בדיונו בסוגיה על דעתו של הרב סוזין במקרה
שקרה בירושלים" :והגוי הבנאי בלתי כוונה
עשה מעצמו וצייר במשקוף בית הכנסת
בפתחו דמות שני אריות בנוי לתלפיות והמה
בולטים ליופי והדור לבית אלקינו .ובה
שעתא קם כארי רבינו הגדול הגאון ראשון
לציון מהר"מ סוזין ז"ל וצווח ככרוכיא להרוס
ולנקות כל המשקוף ,והכי אמר רב לא יעשה
כן במקומנו ,על ארצנו ועל נחלת אבותינו,
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גדול אדוננו ורב ,ציון כל הדרה ,משה איש
האלוהים רבן של בני הגולה ,משיירי כנסת
גדולה ,גדול העצה ורב ציון קרית מועדינו
נהפך לאבל מחולנו .נפלה עטרת ראשנו,
מורנו ורבנו עמד בפרץ ירושלים ,רעיא
מהימנא ,אבינו מלכנו ,המלך שלמה משה
סוזין זלה"ה .נלב"ע כח התקצ"ו .יתומים
הינו ואין אב מושיע ורב"# .
נכתב בסיוע נין נינתו של הרשל"צ סוזין ,יובל לוי

דהגם אם בחו"ל המצא ימצא מי שמקלו
יגיד לו ,לא זו היא הדרך בעיר הקודש אשר
עיני ה' בה לדרוש אותה תמיד עובדא והסירו
הצורות צרורות הנזכר לעיל".
הרב סוזין נפטר בכ"ח כסלו תקצ"ו ()1836
ונטמן בחלקת הרבנים הספרדיים בהר
הזיתים ,מול הר הבית ובית קודש הקודשים.
על מצבתו נכתב" :ציון במר תבכה בכי נהרות
קבעות לדורות ,אל הלקח ארון האלוהים.
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סיפורו של מקום ירושלים המאוחדת והמא

"ו

ּיָבֹאּו ּכָל ׁשִ ְבטֵי י ִׂשְָראֵל אֶל ּדָו ִד
ֶחבְרֹונ ָהּ ...ג ַם ֶאתְמֹול ּג ַם ׁשִ לְׁשֹום
ִּבהְיֹות ׁשָאּול ֶמלְֶך ָעלֵינּו ַאּתָה
הָי ִיתָה הַּמֹוצִיא וְהַ ֵּמבִיא אֶת י ִׂשְָראֵל ...וַּיִמְׁשְחּו
אֶת ּדָו ִד ְל ֶמלְֶך עַל י ִׂשְָראֵל" (שמואל ב' פרק ה').
אחרי ההמלכה של דוד בחברון הוא עולה
לירושלים כובש אותה מידי היבוסים
והופך אותה לבירתו .רבות נכתב על
הסיבות שגרמו לדוד המלך לבחור דווקא
בירושלים כעיר הבירה .אם זה מעיין
הגיחון המספק מים בכמות גדולה מאד
לאורך כל השנה ,או אולי הקירבה לדרך
הראשית  -דרך האבות ההולכת מבאר
שבע דרך גב ההר עד עמק יזרעאל כאשר
ירושלים נמצאת בדיוק באמצע הדרך,
ואולי הרצון להקים את בית המקדש -
חלום שדוד עצמו שלא זכה להגשים או
שאולי גורמים ונסיבות נוספות הביאו
את דוד המלך לבחור בירושלים.
בפרשה הקודמת ,כאשר האחים
מגלים כי בנימין "גנב" את הגביע של
יוסף ,אנו נשארים במתח רב ,עם "המשך
יבוא" ועם שאלות  -מה יקרה ומה צפוי
בהמשך הסיפור .והנה הפרשה שלנו
מתחילה במפגש הדרמטי בין יהודה
ליוסף ,בנאום אשר מזעזע את יוסף
וגורם לו להתגלות לאחיו .מעמד זה
בין יהודה ליוסף משקף למעשה שאלה
אחרת במתח הקיים ביניהם :השאלה
היא מיהו הבן הבכור בבני ישראל? מי
יהיה זה אשר יהיה המנהיג שיוביל שבט
קטן של שבעים נפש להיותו עם שלם

האמור למלא תפקיד של אור לגויים,
ממלכת כוהנים וגוי קדוש ,יהודה או
יוסף? כל אחד משניהם משוכנע כי הוא
האיש המתאים לתפקיד.
השאלה מתחילה עוד לפני כן  -מיהי
האישה של יעקב אבינו ,האם האישה
הראשונה  -לאה ,או האישה האהובה
 רחל .יהודה ,בנה של לאה ,ממלא אתתפקיד האח הבכור ,במקומו של ראובן -
"ובחללו יצועי אביו ניטלה בכורתו" ,והוא
זוכה לקבלת המלוכה " -לא יסור שבט
מיהודה ומחוקק מבין רגליו" (שבט=
מלשון מטה ,במשמעות מטה ההנהגה,
השלטון) .מאידך ,יוסף בנה של רחל
נוחל שני חלקים בארץ וממנו יוצאים שני
שבטים אפרים ומנשה .כזכור הבן הבכור

מבט להתיישבות
כפר הנוער בית חג"י

ס

יפורו של כפר הנוער בבית
חג"י ,הוא לא מעט גם סיפורו
של היישוב והדרך להקמתו
בפאתיה הדרום מערביים של חברון.
לשם כך נצטרך לחזור אחורה -
כעשרים ושמונה שנה.
חברון ,ערב שבת קודש פרשת אמור
תש"מ ( .)1980כתלמידי ישיבת ההסדר
"ניר" בקרית ארבע נהגנו להתפלל מידי
ערב שבת במערת המכפלה ,ולקבל את
השבת מתוך התרוממות רוח בסמוך
לקבריהם של האבות והאמהות .לאחר
מכן היינו הולכים ,יחד עם תושבים
מהקריה לבית הדסה ,לערוך קידוש
לנשים החלוצות שהתיישבו במקום,
ולקיים שם שירה וריקודים באווירה

מיוחדת ולשאוב מהמתיישבים כוחות
ותעצומות נפש .אבל באותה השבת,
קיבלה את פנינו חוליית מחבלים
שפתחה באש על הקהל הרב שנכח
במקום .לאחר כמה דקות התבררו
התוצאות הקשות של ההתקפה
הרצחנית .פצועים רבים ושישה
ישראלים שנרצחו מכדורי המחבלים
 שלושה תושבי קרית ארבע ושלושהתלמידי ישיבת ההסדר  -חנן קרוטהומר,
גרשון קליין ,ויעקב צימרמן הי"ד.
תוכניתנו ,לפני הרצח ,היתה לשמש
כגרעין בעיירת פיתוח ולעזור בנושאי
חינוך ורווחה .במקום זאת החלטנו
לעשות מעשה כתשובה ציונית
למרצחים ולהקים יישוב באזור חברון
על–שמם של חברינו לישיבה שעלו
בסערה השמימה .ואכן בשנת תשד"מ
( )1983זכינו לעלות לקרקע בדרום הר
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אחדת
מגלים לנו שיש שני משיחים משיח בן
דוד (משבט יהודה) ומשיח בן יוסף.
כלומר עם ישראל צריך את שתי הכוחות
הגנוזים באנשים האלו  -יהודה ויוסף
וכל אחד מהם תורם את יכולתו לעם
ישראל.
את הנקודה הזו מבין דוד המלך,
הוא יודע שרק כאשר כל אחד תורם
את האקורד או את הצליל הייחודי שלו
התזמורת תהיה מושלמת .בתחילה הוא
מולך רק על השבט שלו (יהודה) בחברון
אולם כאשר הוא מתבקש למלוך על כל
העם הוא מבין כי את זה הוא לא יוכל
לעשות מחברון .זו תהיה טעות וצריך
לחפש מקום אחר  -מקום שיחבר את
בני רחל עם בני לאה ,את יוסף עם יהודה.
את זה הוא מוצא בירושלים .ירושלים
נמצאת בדיוק בגבול שבין נחלת יהודה,
בנה של לאה ,לבין נחלתו של בנימין בנה
של רחל ,והיכן עובר הגבול? בהר הבית
בבית המקדש.
הדרך לאחד את העם היא על–ידי
החיבור הישיר במקום חדש שלא היה עד
כה בידי אף שבט אלא בידי היבוסים .את
המקום הזה לבנות מחדש ומשם להאיר
לכל העולם "מציון מכלל יופי אלוקים
הופיע"# .

נוחל בירושה פי שניים ונראה אפוא כי
יעקב רואה ביוסף את בנו הבכור.
אם כן השאלה מתחדדת :מיהו
הממשיך העיקרי לשושלת האבות,
יהודה או יוסף?
השאלה ממשיכה לאורך הדורות.
הממלכה תתפצל אחרי מותו של שלמה
המלך ששלט על כל עם ישראל בין יהודה
לישראל בין רחבעם משבט יהודה לבין
ירבעם משבט אפרים (יוסף) אשר יבנה
את שכם ויהפוך אותה לבירת ממלכת
ישראל .הפיצול והמחלוקת בין המדינות
השונות יגיעו עד לכדי מלחמות קשות
כמו מלחמת אסא ובעשא ,וכנראה היו
עוד רבות שלא צוינו בפירוש בספרי
מלכים ודברי הימים .חכמי הקבלה

סיורי שישי עם בי"ס שדה עופרה
"יריחו תחילה"  -אתרים בסביבות יריחו
סדנת צילום בטבע בנחל פרת
לפרטים והרשמה02-9975516 :

חברון ולהקים את היישוב בית חג"י
 המורכב מראשי התיבות של שמותחברינו שנרצחו :חנן ,גרשון וחגי .שלוש
משפחות ורווק אחד מנה אז היישוב,
אבל עד מהרה הצטרפו משפחות
נוספות ,הובאו עוד קראוונים והוקמו
במקום בית כנסת ,פעוטון וגן .לאחר
כשש שנים בשנת  1989אכלסנו את
בתי הקבע ולא נטשנו את חלומנו
הראשון של עזרה לעם ישראל .חברי
היישוב יזמו את הקמת כפר הנוער בית
חג"י.
הכפר נותן מענה לנוער בעל צרכים
מיוחדים הזקוק ליד מכוונת וסביבה
תומכת .לכפר מגיעים נערים בגילאי
 18-12מכל רחבי הארץ במטרה
לבנות להם עתיד טוב יותר .הכפר
מבוסס על דגם של משפחתון -
כלומר זוג הורים שאומן עשרה נערים
תחת קורת גג אחת ,כמשפחה אחת
גדולה .ההורים משמשים דגם לחיקוי
ובעזרת החום והאהבה אנו מצליחים
לשקמם ולשלבם בחברה הישראלית
כאזרחים טובים המועילים לעצמם
ולזולתם .בכפר צוות מסור ומקצועי
הכולל :הורי המשפחתון ,פסיכולוגים,
עובדים סוציאלים ,מורים לחינוך מיוחד,
מדריכים מקצועיים ועוד .מרבית
מבוגרינו התגייסו לצה"ל ,נישאו והקימו
משפחות לתפארת.
במהלך היום אנו מפעילים מסגרת

לימודית ייחודית הנקראת "מפתן בית
חגי" שבה הנערים מקבלים הכשרה
מקצועית בתחומים שונים ומגוונים
ובהם :מסגרות ,נגרות ,וחקלאות.
לפני שנה הקמנו חווה חקלאית ובה
חוות סוסים טיפולית ,פינת חי ,וחממה
לגידולי ירקות במצע מנותק.
בימים אלו אנו הקמנו משפחתון
נוסף אשר יאוכלס לאחר חנוכה כדי
לתת מענה לנערים נוספים .את הכוח
לעשייה אנו שואבים ממיקומו המיוחד
של הכפר הנמצא בסמוך לקברי
האבות והאמהות ,בבחינת "תתן אמת
ליעקב חסד לאברהם" ,כשהמטרה
הינה למצות את הפוטנציאל הטמון
בכל נער ולתת לו את מירב האמצעים
להצליח ,וכל זאת מתוך אהבה ואמונה
ביכולתו .נשמח לקבל את עזרתכם
למען מטרה חיונית זו# .
לתרומות :כפר הנוער בית חג"י
ד"נ הר חברון מיקוד .90430
טל' 02-9964291/2
פקס' 02-9963821
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קדושת הארץ
מתוך "מדריך לשנת השמיטה"
בהוצאת ישיבת רמת–גן
ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

טיפול בגינה בשנת השמיטה
השקיה

עשבים שוטים  -ריסוס

השקיית צמחים מותרת רק לצורך קיומם,
ולא לתוספת צמיחה .לכן יש להשתדל למעט
בהשקייה ,וכן להגדיל את מרווחי הזמן שבין
השקייה להשקייה .כאשר מופיעים סימני צימאון
על העלים ,כגון התקפלות ,מותר להשקות
מייד ,ואין צורך לחכות עד שיתייבשו .אמנם יש
להבחין בין כמישה ממשית ובין סימני כמישה
חולפים העלולים להופיע בשעות החמות.
צמחים הרגישים למחסור במים ,כגון ורדים
וצמחים בעלי עלים בשרניים ,מותר להשקות
עוד לפני שמופיעים עליהם סימני התייבשות.

כאשר העשבים השוטים מסכנים את שאר
הצמחים  -מותר לכסחם מעל פני הקרקע,
עדיף להשתמש בחומרים מעכבי נביטה.

נטיעת עצים
אסורה כל השנה.

שתילת וזריעת פרחים
אסורה כל השנה.

#

דישון וזיבול
אסורים במשך השמיטה ,כיוון שמלאכות אלו
לא נועדו "לאוקמי אילנא" .מדשנת המחוברת
להשקיה אוטומטית מערב שביעית ,מותר
להמשיך את פעולתה בשנת השמיטה.

גיזום
גיזום הגורם להצמחה טובה יותר אסור ,ולכן
אסור לגזום צמחים צעירים גם אם הכוונה אינה
השבחה אלא אסתטיקה .צמחים מבוגרים
מותר לגזום בשמיטה ,בתנאי שהגיזום הינו
לצורכי נוי ואסתטיקה בלבד ולא להשבחה.

דרושים
עובדים
באזור ירושלים

עציצים ואדניות
אסור לעשות בהם מלאכה בשביעית גם כאשר
הם מנותקים מהקרקע .רק כאשר הם נמצאים
בתוך בית מותר לעשות בהם מלאכה (חוץ
מזריעה ושתילה!).

עבודה בעלת אופי
אידאליסטי וציוני
לגילאים16-25 :
תחילת עבודה מיידית

הטיפול בדשא
מותר להשקות ולכסח דשא בשמיטה .דשא
חדש ,שהכיסוח גורם לו להתפשט בצורה
טובה יותר  -אסור לכסחו .חיתוך קצוות הדשא
למטרת נוי (קאנטים)  -מותר.
·„¢Ò

לפרטים052-5666948 :

אור שעונים ואלקטרוניקה

‰‰ÎÏ‰‰ È¢ÙÚ
‚ÙÚ ÁÂÏÈ
‚Ï

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

È„Â‰È‰ ÔÂÚ˘‰

˘ÌÂÈ≠ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï È¯·Ú „È ÔÂÚ
˘
¶ ±≤π ¯ÈÁÓ

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

‚Ì¯˜ Â‡Â Ïß

PHILIPS NORELCO X 7737
737
7
ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ
‚ÌÈÙˆÂ ÌÈ˘ÈÓ
Ì‚ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÂÎÓ‰
˙˙˙ÈÂ ˙ÁÏ˜Ó· ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ˙Á
˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï
˘˙ÂÒÎÂÓ Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ˙Â¯Ù¯ÂÙ
È¢ÚÂ ‰ÂÎÓ‰ Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ ‰˜ÏÁÏ
Ô˙È ‰ÂÎÓ‰ ÛÂ‚· ˙È·Ó ‰·‡˘Ó
ÈÙÏ ÁÂÏÈ‚‰ ÛÒÂ˙ ˙‡ ˘È¯Ù‰Ï
˙ÂÁÂ‰
˜ÌÙ˘Â ˙Â‡ÈÙ ¯˘ÈÈÓÂ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ
‰ÂÎÓ‰ ÏÚ ‰·Î¯‰Ï Ô˙È
„Ï ˙ÂÈ¯Â ÏÏÂÎ ÈÏËÈ‚È„ ‰ÏÚÙ‰ ÁÂÏ
‰ÈÚË‰ ·ˆÓ ÈÂÂÁÏ
¥πÆπ∞x±∞ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË
¯ˆ˙Â˜„ μμ Í˘ÓÏ ÛÂ
¶ ¥ππ Î¢‰Ò
˘˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙

Úˆ·Ó

PHILIPS NORELCO
O
1050
‚ÌÈ˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ
ÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ
ˆÌÈ˘ÈÓ‚Â ÌÈÙ
‰ÂÎÓ· ÛÂ‚Ï ˙¯·ÂÁÓ ˙Î¯ÚÓ‰
·‡‰Ï ‰˜Ó‰ ˘ÈÓ‚ ¯‡ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ
‡ÈÂÂ˙Ï ‰ÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙Â¯˘Ù
¯È‰Ó ÁÂÏÈ‚ ÁÈË·ÓÂ ÌÈÙ‰ ¯ÂÚ
‰ÁÈË·Ó ˙Á‡ ‰Ú˘ ˙· ‰ÈÚË
‚ß˜„ ∂μ≠Ï ÁÂÏÈ
˜˙Â‡ÙÏÂ ÌÙ˘Ï ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ
˙Á˙Ó˘ ‡˙· ÌÈÙÒ‡ ÌÈÙÈÊ‰
ÁÂÏÈ‚‰ È˘‡¯Ï
∞πμÆπ∞x±
¶ πμπ Î¢‰Ò
˘˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙

Úˆ·Ó

Ô‚

MP4 ÌÈË¯Ò

¢±Æ∏ ÍÒÓ DINY ˙È·Ó ˘„Á‰ ¯Â„‰
·Î¯Ï USB ÔÚËÓÓ ‰˙Ó
˘„Á‰ ÙÈˆ‰ ÌÚ ‚ÂÒÓÒ ˘‡ÏÙ ÒÒÂ·Ó È˙ÂÎÈ‡ ÌÈË¯Ò Ô‚
˘‚ÂÒÓÒ ˙¯·Á Ï
˙‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ˙È¯·Ú· ‰ÎÈÓ
„˜ ·ÌÂÈÓÂÏ‡ ÛÂ‚ ¨„ÁÂÈÓ
®˙ÂÈÊÂ‡· ‡Ï© ‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ‰¯È‰Ó ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰Ï USB
ßß±Æ∏ Ï„Â‚· LCD ÍÒÓ
¶ ±∏π ¯ÈÁÓ ± GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
¶ ≤≤π ¯ÈÁÓ ≤ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
¶ ≤∏π ¯ÈÁÓ ¥ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
‡‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÆÌÈÂÂ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ „Ú ˙Â¯˘Ù

·ÂˆÈÚÂ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÎÓ

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

PHILIPS NORELCO T 970
·¨˙Â‡ÈÙ ·ÂˆÈÚÏ ÛÒÂ ¢¯ÓÈ¯Ë ÈÈÓ¢ ˘‡¯ ∫‰Ê Ì‚„Ï È„ÚÏ
˘Ô˜Ê ˙¯ÂˆÂ ¨ÌÙ
˘
Ô˜Ê ÁÂÙÈË ¨˙¯ÂÙÒ˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ÁÏˆÂÓ‰Â ˘„Á‰ Ì‚„‰
ÆÆÆ¯ÈÚˆÂ È˙ÙÂ‡ ¢ÌÈÙÈÊ¢ Ï˘ ‰‡¯ÓÂ
ÓÂ
˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡ ˙·‡Â˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙È„ÂÁÈÈ ÈÂ˜È ˙Î¯ÚÓ
È„ÂÚÈÈ ÏÎÈÓÏ ¯ÚÈ˘‰
∞≤μÆπ∞x±
˙Â˜„ ¥∞ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰Ú˘ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÈÚË
¶ ≤μπ Î¢‰Ò
·˜¯˙ ≠ ®LED© ÌÈ„Ï μ Ï˘ ÔÂ‚Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÚË
˘˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙
‰ÏÏÂÒ‰ ·ˆÓ ÈÂÂÈ˙Â

˘„Á ¯Â„ ˙Ó„˜˙Ó

PHILIPS NORELCO XL 7140

„ÏÁ≠Ï‡ ˙„ÏÙÓ ‰ÏÂÙÎ ÌÈÈÎÒ ˙Î¯ÚÓ
·ÌÈÙ‰ È¯ÂÓÈ˜ ÈÙÏ ˜ÈÂ„Ó ÁÂÏÈ‚Ï ÌÈÙˆ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ
˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï ˙˙È
˜ÌÙ˘ÏÂ ˙Â‡ÈÙÏ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ
ÈÂÂÈÁ ˙È¯Â ´ ˙ÚË ‰ÂÎÓ
ÁÂÏÈ‚ ÈÓÈ ±∞ „Ú ‰˜ÈÙÒÓ ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË

∫˙ÂÓÊ‰ÏÏ

ˇ ¶ ±∏ ∫ÏÂÙÈËÂ
Ï
ÁÂÏ˘Ó
ˇ „Ï ÈÓ

Úˆ·Ó

Úˆ·Ó

∞¥∞Æπ∞x±
¶ ¥∞π Î¢‰Ò
˘˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙

≤∞ ¯ÌÈÏ˘Â¯È ≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ
μ≥∑∂∏π∂ ÆÒ˜Ù
≤∞ Ò˜Ù
μ∞≤≥∞≥≥ ÆÏË
ÏË
∂∞≤≠μ≥∑∂∏π
≥≥∞≥≤∞∞≤≠μ
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יהודי לא מתיאש

בשם אמרם

והאנשים המהרסים מצד אחד הינם גם
הכוחות והאנשים הבונים מצד שני ,אינה
פותרת אותנו ממאבק ,אלא אדרבה ,מחייבת
אותנו להאבק בכל עוז ובכל הכוח.
ממשיך מרן הרב קוק" :אמנם ,גם הקלקלה
הרוחנית היותר איומה לא תוכל להחריב
כליל את משאת נפשנו ,גם על פשעה של
עבודה זרה ,שנינו ממדרש חכמים ז"ל:
"למה נקרא שמם אלהים אחרים? מפני שהם
מאחרין הטובה מלבוא לעולם"( .ע"פ ספרי
עקב י“א ט“ז) .לאחר את הטובה יש בכוחם
של מקלקלים ומהרסים בישראל ,ולא לאבד

ישראל רוקח
"עקשנותם של
המתיישבים"...
ישראל רוקח,
איש ציבור ישראלי .כיהן
בתפקידים :ראש עיריית
תל־אביב ,שר הפנים וסגן
יושב ראש הכנסת .השתייך
לתנועת הציונים הכלליים.
נפטר בשנת תשי"ט.
"...היום הזה ניתן
לנו בפעם הראשונה לשמחה וחדווה
מליאה .נשמות מתינו הקדושים
והטהורים מתייחדות איתנו היום
ומתנחמות על מותם בלא עת על
קדושת ה' .קברי אחים בארץ ובגולה
מתנים ממעמקים את תהילת אלוקים
המחיה את עמינו ואת ארצנו .ויאמר
היום ברצון כי לא לשווא היה קורבנם.
האפר הקדוש של הרוגי גולת אירופה
ילווה עתה את השרידים בעלותם
ארצה להפיח רוח חיים בשממות
המולדת הקמה לתחייה ולעצמאות...
היו שנים אשר בהן רבתה היציאה מן
הארץ על העלייה בגלל קשיי קליטה
וההתאחזות .אך השורש היה מוצק
והגזע איתן ,ואם התכופפו לפעמים
הענפים והעלים ואם גם לא מעט מן
הענפים והעלים התפזרו לכל רוחות
ולכל כנפות עולם ,הרי עקשנותם
ורצונם העז של המתיישבים התגברו
על הכול והאילן הלך וגדל ככל
שהתגברו צרות ישראל# "...
(מתוך נאומו לתושבי תל אביב לאחר החלטת
האו"ם בי"ז בכסלו ( 29בנובמבר )1947

"לתקן את מכירת יוסף"
יום!

8059

"את אחי אנוכי מבקש" זועק
יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי,
ומצבו קשה ביותר .עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

המשך מעמ' השער

עורכים:
משה מאירסדורף
ישי הולנדר
כותבים:
אלישע מלאכי
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
עורכת גרפית:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875
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תעקר"" ,ובנה אותה בקרוב בימינו"" ,את
צמח דוד עבדך מהרה תצמיח".
כל המאבקים שלנו אינם על עצם הדבר,
אלא על המהירות .לכן אין אנו נלחמים
מתוך אנרגיה של ייאוש ,אלא מתוך גבורה
של ביטחון ,כדברי מרן הרב קוק" :אבל מפני
שלא כנואשים אנו נלחמים כי אם כגבורים
בטוחים במטרתם ,על כן צריכה מלחמתנו
להיות תמיד מלאה זהירות של יושר ושל
דעת" (שם) .אכן מלחמתנו היא ביסודה
"מלחמת דעות" (שם) ,ומרן הרב מבאר שם
באריכות כיצד לנהלה .חזק ונתחזק! #

את הטובה .אבל איחור הטובה כמה נורא
ואיום הוא! כמה נפשות של דורות נשקעות
באיחור של טובה כללית ,שאנו צריכים
לעמול בכל מסירות נפשנו להקדימה" (שם).
גם אם החולה ממילא יתרפא בסופו של דבר,
מוטלת על הרופא החובה למסור את נפשו כדי
לרפא אותו באורח מיידי ,ולחסוך מהחולה
שנות סבל .לכן ,אנו אומרים תמיד בתפלתנו:
"מהרה"! "וגאלנו גאולה שלמה מהרה",
"קבצנו יחד מהרה"" ,השיבה שופטינו
כבראשונה ויועצנו כבתחילה והסר ממנו יגון
ואנחה ומלוך עלינו מהרה"" ,והזדים מהרה
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ערך ושיבץ:

זאב פראנק
מס' 9

את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום
ב' ח' טבת
באמצעות דוא"ל:

m@myesha.org.il
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או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ יתפרסם
מיום ג' ט' טבת באתר

www.myesha.org.il

בין הפותרים נכונה זכו
הילדים הבאים:
אוריה יצחק הלוי ממעלה
אדומים ,שרית שיפר
מראשל"צ ,ונעם אוחנה
מעין צורים.
כל הכבוד! הפרסים
יישלחו בעוד כשבועיים.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 33

מחַ ּכ ָאן אַף
הַּמָו ֶותּ ,בִגְל ַל ׁשֶּׁשּום ּדָב ָר ֹלא צֹו ֵ
ׁשהִ ְתגָּל ַה
ּתּכ ֵל לְעֵב ֶר חֹוף הַּי ָם ֶ
ּפַעַם .אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
לְפָנ ָיו ּב ַאֹופ ֶק" .אָז לָמָה ּב ָאנּו לְכ ָאן ,לְמָקֹום ּבֹו
ׁשאֲנַחְנּו
ׁשבְּתִי ֶ
ׁשּום ד ָּב ָר ֹלא י ָכֹול לִצְמֹוחַ? חָ ַ
אָמּוִרים ל ְִראֹות הֲָקמָה ׁשֶל י ִׁשּוב ִים ".הּוא ָאמַר
ּב ְקֹול מְהּוְרהָרׁ .שּוב ַרק נְִראָה מְאּוׁשָר יֹותֵר.
"ז ֶהּו ּב ְִדיּוק הַעִנ ְי ָין ,אֲנַחְנּו הֹולְכ ִים ל ְִראֹות
הֲָקמָה ׁשֶל י ִׁשּובּ ,כ ְנֶג ֶד ּכ ָל הַּסִיּכּוי ִים!" ׁשּוב
מהַּקְַרַקע.
כ ַָּרע עַל ּב ְִרּכ ָיו וְחָפַן ּב ְיָד ָיו חֹול י ָם ֵ
"אַחַת הַ ְּקל ָלֹות ׁשֶקּולְל ָּה הַאֶָרץ הָי ְיתָה
ׁשעַם יִׂשְָראֵל יְָרדּו לַּג ָלּות ,הַאֲדָמָה ּכ ָאן
ׁשּכ ְ ֶ
ֶ
ממָה וְֹלא יּוכ ְלּו לְעַּב ֵד אֹותָה .זֹו ְקלָל ָה
ּתהְי ֶה ׁשֹו ֵ
ִ
אְַך ּג ַם ּב ְָרכ ָהּ ,כ ָל עֹוד הַּגֹוי ִים ׁשֹולְטִים ּבַאֶָרץ
ׁשחִין ו ְַקַדחַת ,הִיא
ּתהְי ֶה מְקּולֶל ֶתְ ,מלֵאַת ְ
הִיא ִ
ּתְַקּב ֵל ׁשֵמֹות ּכ ְמֹו "ּד ְיּונֹות הַּמָו ֶות" ,אֲב ָל ַרק
צִָריְך לְחַּכֹות ׁשֶּיָג ִיעּו לְּפֹה י ְהּוִדיםׁ "...שּוב הִֵרים
ׁשמַע קֹול מּוּכ ָר.." .וַאֲנ ִי חֹוׁשֵב
מּב ָטֹו ּכְאִילּו ָ
אֶת ַ
ׁשהֵם ּב ְִדיּוק הִג ִיעּו"...
ֶ

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה ׁשֶהּוא מוצא בבית סבו.
מתברר לו שהוא חזר בזמן .הוא פוגש בשוב,
אדם מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל
עזה .הפעם אוריאל ושוב מגיעים לדיונות
שוממות הקרויות בפי התושבים "דיונות
המוות" ,למרות שהמקום צחיח ומדברי ,שוב
מתעקש שמיד הכל הולך להשתנות...
ּׁשמֶׁש הִּכְּתָה עַל ָראׁשֵיהֶם ׁשֶל אֹוִריאֵל
הַ ֶ
ו ְׁשּוב ל ְֹלא ַרחֵםׁ" .שּוב ,עֹוד ּכ ַ ָמּה זְמַן אֲנַחְנּו
נ ַ ְמׁשִיְך לַלֶכ ֶת ּכַכ ָה? אֲנ ִי חָי ַיב ל ַנּוחַ!" אֹוִריאֵל
מתְנַּׁשֵף .הּוא עָצַר ל ְֶרג ַע ,הַּנַעֲל ָי ִים ׁשֶלֹו
ָאמַרִ ,
ׁשהֵם
הָיּו ְמל ֵאֹות ּב ְחֹול י ָםּ .כְב ָר ּכַּמָה ׁשָעֹות ֶ
ׁש ְמסְָרבֹות לְהִיגָמֵר.
טִיּפְסּו עַל ּד ְיּונֹות חֹול ִיֹות ֶ
ׁשאַלׁ .שּוב חִּיֵיְך,
"אֵיפֹה אֲנַחְנּו ּבִכְל ָל?" אֹוִריאֵל ָ
ׁשּפִיעַ
מ ְ
מִּׁשּום מָה הָי ָה נְִראֶה ּכְאִילּו הַחֹום ֹלא ַ
עָל ָיו ּכְל ָל" .אֲנַחְנּו נ ִ ְמצָאִים ּבְּמָקֹום ׁשֶנ ְִקָרא
"ּד ִיר–אֶל–ּבַל ַח" ,וְהַּד ְיּונֹות הָאֵלּו נ ְִקָראֹות ּד ְיֹונֹות

המשך בשבוע הבא...
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אף שכל התורה כולה היא שכיית החמדה,
ובסגולתה תלוי אשרנו וישועת ערי אלקינו -
יתרון הכשר ניתן לסגולה זאת בהגיוננו
במצוות הקודש והמקדש וכל התורה התלויה בארץ,
אשר ד' אלקינו דורש אותה ...כי איך נבוא אל הארץ,
ולא שמנו אל לב לדעת משפט אלהי הארץ
(הראי"ה קוק ,ליקוטי הראי"ה ,ח"ב)
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