ארץ חיטה ושעורה וגפן
ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש,
כל הקרוב לארץ מוקדם לברכה מי שיש
לו יותר אהבה לארץ ויותר השתדלות
בעניין ישוב ארץ הקודש הוא מוקדם
לברכה והוא קרוב יותר אל השלמות.
עין איה ברכות ב' עמ' 186
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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
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

8669

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

גליון  | 160אלול תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת חג ,שבת:
י-ם 18:41
ת"א 18:56
חיפה 18:48
חברון 18:55
שכם 18:47
ב"ש 18:57

צאתו:
19:53
19:55
19:55
19:54
19:55
19:54

שרים בכירים בממשלה השבוע בביקור בחומש וביישובים ומאחזים בשומרון

על הפרשה שופטים
הרב אברהם גיסר  -רב היישוב עפרה ,יו"ר מכון "משפטי ארץ" ,חבר פורום בתי הדין לממונות

אדון הנביאים ונשיא השופטים

כ

ך כתב רבנו הגדול הראי"ה זצ"ל
שיום השנה הע"ד להסתלקותו חל
השבוע" :משה רבנו ע"ה ,בתופסו
איתו את כח המשפט עם תחילת ייסודו
באומה ,העלה את כל ערכי המשפט עד
סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוקי
שמשפטי ישראל באים אליו .ודרישת
אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי.
על כן המשפטים הם קודש קודשים
בישראל"( .אורות עמ' כא') .במשפטים אחדים
ובהירים אנו מבינים את ערכו ואת ייחודו
של המשפט בישראל .הלימוד וההוראה,
הדין והפסיקה בדיני התורה ,בדיני ממונות
ובדיני עונשין ,הם חלק מתפיסת הקדושה
והם מרכיב מרכזי ביראת שמים.
מה הקשר בין נביא למשפטן? הראשון
הרי מצוי בעולמות עליונים ,חזיונות
שמימיים מסעירים את רוחו ומלהיבים את
דמיונו ללא שיעור והשני כולו ארציות
ומעשיות מדודה כל הליכותיו בפלס וכל
מעשיו נתנו לשיעורין כפופים למרות
החוק והדקדוק הנוקדני.
בא משה רבנו והוריד לנו תורה אחת

שהיא כולה אחדות ושילוב בין מעוף
לדקדוק ובין רוח למשפט .הנה באות
בפרשתנו זו ליד זו הלכות נבואה והלכות
רוצח ושמירת הנפש .התורה מורה לנו
את דרך התמימות וההשלמהָּ " .תמִים
ִּתהְי ֶה עִם ה' אֱֹלֶקיָך ...נָבִיא ִמּקְִרּבְָך ֵמ ַאחֶיָך
ּכָמֹנ ִי( "...דברים י"ח ,י"ג  -ט"ו) .כמוני  -הוא
אותו שילוב ייחודי שלם של משה רבינו
המשלב את כוח הנבואה בשיאו ואת כוח
המשפט בתוקפו .ולכן בכל דברי הפרשה
הזו נמצא שילוב גמור ביו ההוראות
המשפטיות ובין יסודות האמונה בה'
והמוסר הנבואי .ההוראה למינוי שופטים
ושוטרים ולרדיפת הצדק ללא פשרות
מנומקת בכך שזוהי הדרך היחידה לרשת
את הארץ ולהחיות את עם ישראל בארצו.
זוהי דרישה ייחודית לארץ ישראל כיוון
שא"י היא היא ארץ המשפט והצדק.
דוגמא מעניינת להבדל בין משפט
אלוקי למשפט אנושי נמצאת ביחס
הפסיקה ההלכתית לגבי "חוק ההתיישנות"
הישראלי-חילוני הקוצב זמן מוגבל
המשך בעמ' 7

ישעמדה
שרים בכירים בממשלה בסיור בשומרון:

אין דבר כזה
"מאחזים בלתי חוקיים"
קבוצה של ארבעה שרי ממשלה
בכירים הגיעה השבוע לסיור
חיזוק ולימוד ביישובים ובנקודות
התיישבות המכונות 'מאחזים'
כאורחי המועצה האזורית
שומרון על מנת לעמוד מקרוב
על האתגרים העומדים בפני
ההתיישבות.
הארבעה ובהם השר לעניינים
אסטרטגיים והמשנה לראש הממשלה
משה (בוגי) יעלון ,שר הפנים ויו"ר
ש"ס אלי ישי ,שר המדע והטכנולוגיה
ויו"ר 'הבית היהודי' פרופסור דניאל
הרשקוביץ ,ושר ההסברה והתפוצות,
יולי אדלשטיין החלו את ביקורם
ביישוב ברוכין .הם קיבלו סקירה מיו"ר
המזכירות תמיר בן שלומי שהסביר
לשרים כי קיימת החלטת ממשלה על
הקמת המקום ,אישור עליה לקרקע
על–ידי משרד הביטחון ,בניית בתי
קבע של משרד השיכון ,אך בשל
חסרונה של חתימה אחרונה של שר
הביטחון על תוכנית בנין עיר (תב"ע)
של היישוב  -הוא מוגדר בדו"ח טליה
ששון כלא חוקי.
השרים שמעו על תמונת המצב מפי
ראש המועצה האזורית גרשון מסיקה
וממזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש).
זמביש אמר לשרים כי "עד לפני ארבע
שנים חיינו פה ,ובשנים האחרונות
יישוב שאין לו אישור בתוקף  -חייו
אינם חיים" .הוא תקף את התנהלות
הפרקליטות בבג"ץ ואמר כי "בחודשים
האחרונים התשובה היא שבכל מקרה
של בנייה בלתי–חוקית בכל המקומות,
גם אלה שחסרה בהם תב"ע ,דינם של
הבתים להיהרס"" .היום בג"ץ אומר
שצריכים לקבוע מועדים לפינוי .אם
המדינה לא תשנה את תשובתה
לבג"ץ ,יישובים רבים שאין בהם תב"ע
בתוקף ,דינם יהיה להיהרס .לכן צריך
להתערב ,ולשנות את הדבר הזה,
שנמצא במסלול העקום הזה כבר
הרבה זמן"  -הסביר זמבי"ש.
השר יעלון הבהיר מצדו כי שוחח
עם ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,ושר
הביטחון ,אהוד ברק ,על עניין תשובות
המדינה לבג"ץ על עתירות של ארגוני
השמאל" .שר הביטחון התחייב להציג
מדיניות אחרת בתשובה לעתירות"
אמר יעלון.
ראש מועצת שומרון גרשון מסיקה
קבל על כך ש"גורמי שמאל קיצוני
הסיטו בשנים האחרונות את הדיון

למשפטית".
פוליטית
מסוגייה
לטענתו" ,הם אינם יכולים לנצח
בבחירות ,ולכן הם משתמשים
בהמצאות משפטיות שאינן תקפות.
זה ממש מצב של סדום".
לאחר מכן המשיכה הפמלייה
לרחלים שגם על הקמתה יש החלטת
ממשלה וחסרה חתימה אחרונה על
התב"ע ,ולנופי נחמיה שהוקמה באישור
שר הביטחון דאז בנימין בן–אליעזר
ושקידום התב"ע שלה נעצר מסיבות
פוליטיות .משם נסעו השרים לביקור
בהריסות היישוב חומש  -ביקור ראשון
של שרי ממשלה מאז נהרס היישוב
במסגרת תוכנית ההתנתקות לפני
ארבע שנים .השר בוגי יעלון בעבר
רמטכ"ל ולפני כן אלוף פיקוד המרכז
העביר למשתתפים סקירה ביטחונית
בתצפית מחומש לעבר השפלה.
במהלך הסקירה אמר יעלון
כי "ההתנתקות נתנה רוח גבית
לאיסלאם הג'יהאדי .נסיגות מחזקות
את הג'יהאדיסטים והטרור .גם הפתח'
לא ויתר על תורת השלבים .במקום
הזה מבינים את המושג 'גב ההר'.
אם מדברים על ביטחון אז אפשר
להיזכר בתוכנית אלון וגם באמירות
של רבין ,גם אחרי אוסלו .השליטה
בגב ההר מאפשרת למעשה את
ההגנה האמיתית על מדינת ישראל
וכל אלו שמזכירים שירי טילים יותר
חשוב ממקומות ושטח אני מזכיר את
נושא ירי הצלפים מבית ג'אלה לגילה,
את הקסאמים והקטיושות .אין ספק
שמבחינה ביטחונית ואסטרטגית -
לשטח יש משמעות גם בעידן טילים".
המשנה לראש הממשלה סיכם ואמר
כי "על ממשלת ישראל לשקול לשוב
לחומש".
השרים ביקרו בביתה של לימור
סון–הרמלך בחומש וצעדו ברחוב
היישוב יחד עם תלמידי ישיבת חומש,
עם מגורשי חומש ושא–נור ופעילי
'חומש תחילה' .השר הרשקוביץ אמר
במקום כי" :זו הייתה איוולת לעקור
את חומש ואת גוש קטיף ולפעמים
אבן שטיפש זרק לבור  -מאה חכמים
לא יוכלו להוציא .דווקא בחומש אנו
למדים שיש לקבל החלטות ממשלה
וכנסת גם אם הן כואבות ולאפשר
ליישובים שבהם ביקרנו להתבסס
בהתאם להחלטות ממשלה קודמות".
השר אדלשטיין הוסיף שהטעות
שנעשתה בחומש יכולה לבוא לידי
2

חדשות ישע
נתניהו בלכיש:

"אביא לסיום
את הביורוקרטיה
בטיפול במגורשי
גוש קטיף"
שלל הבעיות איתן נאלצים להתמודד אנשי
גוש קטיף באתרים השונים ,התחייב נתניהו:
"הפתרונות יהיו ,והם יהיו קצרים בזמן" .ראש
הממשלה הוסיף" :זה מעציב ומדהים אותי
איך דברים נעצרים בגלל בירוקרטיה .אני
מוכן ללכת מרחק נוסף ,אבל אני רוצה שהדבר
הזה ייחתך .זה יהיה סוף מבחינת הפתרונות,
וגם סוף מבחינת התביעות .מה שהיה פה זה
פציעה פנימית ,שנעשתה בתוך עם ישראל.
אני רוצה להביא זאת לסיום".
בישיבת הממשלה שקדמה לסיור מתח
נתניהו ביקורת חריפה על הנסיגה מחבל
קטיף ואמר כי “הפינוי מרצועת עזה לא הביא
שלום ,ולא ביטחון ,אלא ההיפך– עזה הפכה
בסיס של חמאס בשליטה איראנית ,לא נחזור
על הטעות הזו .לא ניצור מפונים חדשים".
בהמשך לדברים אלו פנה אליו במהלך הסיור
בלכיש ליאור כלפה מזכיר קהילת נווה דקלים
בניצן וביקש מרה"מ לחזק את ההתיישבות
ביהודה ושומרון ולצאת כנגד גזירות ‘הספר
הלבן' והקפאת הבנייה הקשה שבה נמצאת
כיום ההתיישבות .ראש הממשלה סיים את
ביקורו בהשתתפות בטקס חנוכת תלמוד
התורה לקהילת עצמונה שבשומריה# .

במלאות ארבע שנים לעקירה מגוש
קטיף ,הגיע בשבוע שעבר ראש הממשלה,
בנימין נתניהו לסיור בחבל לכיש בו אמורים
לקום יישובי הקבע עבור מספר קהילות
מגוש קטיף.
ראש המועצה האזורית דני מורביה אמר
לנתניהו כי מדובר במהפך עבור האזור" :עד
היום התגוררו פה  1,700משפחות בלבד .אנשי
הגוש מכפילים את מספר התושבים במועצה
הקטנה הזאת ,שסבלה שנים רבות מנחת
ידה של אוכלוסייה פלסטינית לא ידידותית.
מי שתוקע את הבנייה זאת הביורוקרטיה,
פקידים ,משפטנים .רצון יש ,כסף יש ,נכונות
שלנו יש  -והדברים לא זזים בקצב הנכון".
דוד חטואל ,המתגורר כיום באמציה הזכיר
לרה"מ "כארבעה חודשים אחרי האסון הגעתי
עם חמי ,אבא של טלי הי"ד אליך למשרד.
אמרת לי אז שאתה נוסע במכונית ,אינך
הנהג .היום ,אדוני ראש הממשלה ,אתה הנהג,
ההגה בידיים שלך .ארבע שנים אנחנו יושבים
פה ואין פה עתיד .אני רוצה לקוות ולייחל,
שעכשיו כשאתה הנהג ,המבחן לא יהיה בעוד
ועדת חקירה  -אלא בבניין הבתים שלנו".
לאחר שהוצגה בפני רה"מ תמונת המצב לגבי

ישראל ,מהתקופה של יצחק רבין
ועד לפני כמה שנים" השניים קראו
להקים ועדת שרים לענייני התיישבות
שתבחן את כל נושא הקפאת הבנייה
והמאחזים ביהודה ושומרון.
מנכ"ל מועצת יש"ע ,פנחס
ולרשטיין ,הביע תקווה שביקורם של
השרים יסמן תפנית ביחס הממשלה
להתיישבות ביהודה ושומרון" :סיור
בהרכב של ארבעה שרים ביהודה
ושומרון לא היה מעולם" ,הבהיר.
המועצה האזורית שומרון קיימה
את הסיור המיוחד במסגרת מבצע
הסיורים בשומרון של שרים ,ח"כים,
עיתונאים וגורמי השפעה ,הנערך
ע"י היחידה האסטרטגית במועצה
האזורית שומרון בשיתוף ועד
מתיישבי השומרון כדי לשנות את
מדיניות הממשלה בנוגע לעצירה
מוחלטת של הבנייה ביישובים ובנוגע
לתוכנית פינוי ה"מאחזים".
לסיור נילוו פנחס ולרשטיין  -מנכ"ל
מועצת יש"ע ,בני קצובר ,יו"ר ועד
מתיישבי השומרון ,ואורית סטרוק
יו"ר ארגון זכויות האדם ביש"ע.
האירוע זכה לסיקור תקשורתי
נרחב בכל כלי התקשורת בארץ
ובעולם ,ולהדים ציבורים במערכת
הפוליטית והמדינית בישראל# .

תיקון" :הדרך למתן תקווה לאחר
הטעות של ההתנתקות ,היא בהקמת
חומש מחדש מתוך הבנה שהטעות
שנעשתה יכולה לבוא לידי תיקון.
לאחר שנעבור את המכשול הראשון,
מבחינת הסברה בעולם על עצירת
הבנייה נתפנה לטפל בחזרה לחומש".
השרים המשיכו וביקרו בחוות גלעד
שהוקמה באישור ראש הממשלה
שרון על אדמות פרטיות שאותן רכש
משה זר ,במועצה המקומית קדומים
שם נפגשו עם ראש המועצה חננאל
דורני ,וקיימו סיור רכוב ברמת גלעד
בליווי ראש המועצה המקומית קרני
שומרון הרצל בן ארי.
את הסיור חתמו השרים בחוות
יאיר ב'צריף של תמרי' וקיבלו סקירה
מתושב המקום עו"ד דורון ניר–צבי.
השר לעניינים אסטרטגיים משה
יעלון סיכם ואמר כי יש לעקור את
השימוש במינוח "מאחז בלתי חוקי":
"הביטוי 'מאחז בלתי חוקי'  -הוא
בעצמו בלתי חוקי .כל המאחזים
הוקמו ברשות ורק הליכי התכנון לא
הושלמו"  -אמר יעלון .השר אלי ישי
הצטרף לדבריו ואמר "לא נכון לומר
שאנחנו מסיירים במאחזים בלתי
חוקיים .אנחנו מסיירים ביישובים
חוקיים ,שאושרו על ידי ממשלות
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סיפורו של מקום תל זיף

"ק

ֹול ֹצ ַפי ְִך נ ָׂשְאּו קֹול י ַ ְחּדָו י ְַרּנ ֵנּו
ּכִי ַעי ִן ְּב ַעי ִן י ְִראּוּ ,בְׁשּוב ה' צִּיֹון"

"לילה בהרי חברון"  -שהתקיים בשבוע
שעבר סמוך למקום הרצח בנוכחות אלפי
אנשים  -זו השנה השביעית .במסגרת
האירוע התקיימה צעדה בתל זיף ולאחר
מכן התקיימו הופעות אמנים של מוזיקה
יהודית מתחדשת ומיוחדת.
הצעדה מתחילה מדי שנה בתל זיף.
זיף היא עיר שנזכרת בנחלת שבט יהודה:
"זֹאת נ ַ ֲחלַת ַמּטֵה בְנ ֵי–י ְהּודָה ְל ִמ ְׁש ְּפחֹתָם...
מָעֹון ּכְַרמֶל ,ו ָז ִיף ו ְיּוּטָה" (יהושע טו ,כ'  -נ"ה)
כל המקומות הנזכרים בפסוק שימרו את
שמותיהם במהלך השנים  -כרמל המכונה
בערבית 'כרמיל' ,מעון היא 'מעין' ,שמו של
הכפר הערבי 'יטא' בא לו מהעיר המקראית
יוטה ,וכך גם זיף .מייסד היישוב בזיף הוא
מישע ,בנו הבכור של כלב שהיה נשיא שבט
יהודה אשר קרא למקום על שם בנו זיף -
על פי הכתוב בדברי הימים "ּובְנ ֵי כָלֵב ֲאחִי
י ְַר ְח ְמאֵל ,מֵיׁשָע ְּבכֹרֹו הּוא ֲאבִי ז ִיף".
מיקומה בצומת דרכים חשוב המחבר את
ההר אל הנגב ומדבר יהודה ועל דרך חברון -
ערד וחברון  -מדבר יהודה הקנה לה מעמד
של עיר מחוז במספר תקופות והפך אותה
ליישוב מרכזי לאורך אלפי שנים .בסקרים
ארכיאולוגיים נמצא רצף התיישבותי יהודי
מימי ההתנחלות ועד תקופת התלמוד.
העיר התפרסמה כאשר דוד בורח משאול
למדבר זיף .הזיפים שהיו משבט יהודה
הסגירו אותו לשאול " -וַּיַעֲלּו ז ִפִים אֶל ׁשָאּול
הַּגִ ְב ָעתָה לֵאמֹר הֲלֹוא דָו ִד ִמ ְס ַּתּתֵר ִעּמָנּו ַב ְּמצָדֹות
ַּבחְֹרׁשָה ְּבג ִ ְבעַת הַ ֲחכ ִילָה ֲאׁשֶר מִימִין הַיְׁשִימֹון"
(שמואל א' ,כג ,יט) .שאול מתחיל לרדוף אחרי
דוד אך לפתע מקבל בשורה שמאלצת אותו
לסגתּ :ו ַמ ְלאְָך ּבָא אֶל ׁשָאּול לֵאמֹר ַמהֲָרה ו ְ ֵלכ ָה,
ּכִי– ָפׁשְטּו ְפ ִל ְׁשּתִים עַל–הָאֶָרץ" .וַּיָׁשָב ׁשָאּול
ׁשּתִים" (פס'
מְִרֹדף ַאחֲֵרי דָו ִד וַּיֵלְֶך לְִקַראת ְּפ ִל ְ

(ישעיהו נ"ב ,ח' ,מתוך ההפטרה).

המדרש על הפסוק 'קול צופיך' מביא את
דברי ר' עקיבא האומר "אין צופיך אלא
הנביאים שהם מצפים לישועת ישראל
שאף על פי שאמרו להם דברי תוכחות חזרו
ובשרו אותן בשורות ונחמות" (פסיקתא דרב
כהנא ,נספחים אות ה.):

אבל הדרישה לציפייה לישועה היא לא
רק מהנביאים  -אלא מכל אדם כפי שאומר
רבא במסכת שבת (דף לא ע"א) "בשעה
שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת
ונתת באמונה קבעת עתים לתורה ...ציפית
לישועה?" .ציפייה זו כוללת גם שאיפה
רוחנית אך גם עבודה מעשית לקירוב
יעדים אלו .דברים אלו אומר גם הראי"ה
קוק זצ"ל" :ביחס לתקווה המפעמת
בלב כל יהודי מדור דור לישועה ולגאולה
השתמשו חז"ל בביטוי 'ציפית' ולא 'קיוית'.
ציפייה היא מגזרת צפה .תפקיד הצופה
להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על
תקלה ולעורר למפעל של ישועה .וכך
עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם,
שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה
לישראל" (אוצרות הראי"ה עמ' .)887
לפני שבע שנים נרצחו בצומת זיף אלעזר
ליבוביץ' ושלושת בני משפחת דיקשטיין
 האב ,הרב יוסף ,האם חנה ,ובנם שובאלהי"ד .חבריו של אלעזר החליטו לא רק
לצפות לישועה ,אלא גם לפעול בצורה
מעשית .לא רק לקיים אזכרה שנתית אלא
חיפשו דרך להנציח אותו בדרך אחרת
ולהכיר את דרכו ואת דמותו  -האהבה
לארץ ישראל ,למוזיקה ,לחיים ולשמחה,
 -לעוד ועוד אנשים .כך נולד לו האירוע

מבט להתיישבות
יישוב ללא גרעין
מתיישבים

ל

פני חצי יובל שנים ,בי"ד
באלול תשמ"ד 11 ,בספטמבר
 ,1984נכנסו שלוש משפחות
ראשונות לאשקוביות שהוצבו בידי
החטיבה להתיישבות ,סמוך לציר 60
מצפון מזרח למעלה–לבונה .לרשותם
עמד גנרטור קטן ,מכשיר קשר אחד,
ושביל גישה רעוע היוצא מתוך שילה.
בתחילת שנות ה– 80יזמו בתנועת
"אמנה" הקמת גוש התיישבותי גדול
בין רמאללה לבין שכם .הגוש אמור היה
להוות חיץ בין שתי הערים הערביות
הגדולות הללו ,ולמנוע מהן להתחבר
זו לזו בגוש אורבני ערבי גדול בגבול
השומרון ובנימין ,החולש על לב הארץ.
להקמת היישוב נבחרה גבעה רחבה
מעל כביש שכם-ירושלים ,צופה על
דרום עמק לבונה .הבעלות על הקרקע
לא היתה ברורה ,ובחטיבה להתיישבות
חששו שמישהו מערביי הסביבה
"ישלוף" לפתע איזו הוכחה עלומה
לבעלות פיקטיבית על הגבעה .למנהל

אזור השומרון בחטיבה להתיישבות איציק
עופר היה רעיון :הוא הורה לשתול על
הגבעה אלפי עצי סרק .משחלפו שנתיים
ללא איזושהי תביעה לבעלות על השטח,
הוא אושר כאדמות מדינה על ידי פליאה
אלבק .ועדת שרים לענייני התיישבות
אישרה את היישוב.
ההקמה הוטלה על משה מרחביה,
עד אז תושב עפרה ,שקיבל על עצמו
משימה בלתי אפשרית על פניה :הקמת
יישוב ללא גרעין מתיישבים .מרחביה
עבר ביישובים הסמוכים והקים פלוגת
משפחות ,שהיו נכונות לתרום שנה
מחייהן לצורך הקמת היישוב .במהלך
שנה זו ,כך ציפו כולם ,ייבנה גרעין של
קבע ,והמשפחות המייסדות תשובנה
לבתיהן .הפלוגה המקובצת כללה
משפחות מעפרה ,מכוכב השחר ומשילה,
וזוג צעיר שזה עתה נישא .כך החל היישוב
שנקרא תחילה גבעת לבונה .בגלל הדמיון
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כז–כח) .ספר שמואל מספר על ניסיון נוסף
של שאול ללכוד את דוד באזור  -שוב לאחר
שהזיפים מסגירים אותו" :וַּי ָָקם ׁשָאּול וַּי ֵֶרד אֶל
מְִדּבַר ז ִיף וְאִּתֹו ׁשְֹלׁשֶת– ֲא ָלפִים אִיׁש ּבְחּוֵרי יִׂשְָראֵל
ְל ַבּקֵׁש אֶת ּדָו ִד ְּבמְִדּבַר ז ִיף" (שם ,כ"ו ,ב') .בפעם
הזו שאול חונה בגבעת החכילה חניית
לילה ,ושוכב לישון ליד אבנר בן נר כאשר כל
חייליו שוכבים מסביבו .דוד יורד אל המחנה,
ומצליח לחדור עד סמוך לשאול .אבישי בן
צרויה שירד עם דוד רוצה להכות את שאול
אך דוד עוצר בעדו " ָחלִילָה ּלִי מֵה'ִ ,מּׁשְֹל ַח י ִָדי
ִּב ְמׁשִי ַח ה' ו ְ ַעּתָה ַקח נ ָא אֶת הַחֲנ ִית ֲאׁשֶר מְַר ֲאׁשֹתָו
וְאֶת– ַצ ַּפחַת הַ ַּמי ִם ו ְנ ֵ ְלכ ָה–ּלָנּו (פס' יא) .דוד עולה
ׁשמְַרּתָ ,אֶל
לראש ההר וקורא לאבנר "ו ְ ָלּמָה ֹלא ָ
אֲֹדנ ֶיָך הַ ֶּמלְֶך ...בְנ ֵי ָמו ֶת ַאּתֶםֲ ,אׁשֶר ֹלא ְׁשמְַרּתֶם
עַל אֲֹדנ ֵיכ ֶם עַל ְמׁשִי ַח ה'; ו ְ ַעּתָה ְראֵה ,אֵי חֲנ ִית
הַ ֶּמלְֶך וְאֶת– ַצ ַּפחַת הַ ַּמי ִם ֲאׁשֶר מְַר ֲאׁשֹתָו" .שאול
מזהה את קולו של דוד השואל אותו " ָלּמָה
ּז ֶה אֲֹדנ ִי ֹרֵדף ַאחֲֵרי ַעבְּדֹו" ,ושאול עונה" :וַּיֹאמֶר
ׁשָאּול ָחטָאתִי ׁשּוב ּבְנ ִי דָו ִד ּכִי ֹלא אַָרע לְָך עֹוד...
הִּנ ֵה הִ ְס ַּכ ְלּתִי ו ָ ֶא ְׁשּגֶה הְַרּבֵה ְמאֹד".
בעקבות האירוע הזה כותב דוד המלך
את מזמור נ"ד בתהיליםַ " :למְנ ַ ֵּצ ַח ּבִנ ְג ִינֹת
ַמ ְׂשּכִיל ְלדָו ִד ְּבבֹא הַּז ִיפִים ,וַּיֹאמְרּו ְלׁשָאּול :הֲֹלא
דָו ִד ִמ ְס ַּתּתֵר ִעּמָנּו "...זיף המשיכה לשמש עיר
חשובה .באזור נמצאו חותמות של ידיות
קנקנים הנושאות את הכתובת "למלך זיף" -
כפי שנתגלה בשלוש ערים נוספות ביהודה:
בירושלים ,חברון ,וסכה .בנוסף ,היתה זיף

אחת מארבע הערים שבהן
ריכז חזקיהו את המסים כדי
להתכונן למרד נגד האשורים.
השנים
עשרות
במהלך
האחרונות התגלו במערות
מדבר יהודה אגרות מזמן ימי
הבית השני ומתקופת בר
כוכבא ,חלקן נמצאו בחפירות וחלקן נקנה
משודדי עתיקות ,על פי שתיים מהמגילות
שנמצאו ניתן ללמוד שזיף שימשה כעיר
המחוז של אזור הדרום.
העיר נחרבה בבית ראשון ,יושבה בשנית
בבית שני ,אך לאחר חורבן בית שני ,היא
נעזבה ונחרבה ,ולא יושבה עד היום .בתל
זיף לא התקיימו חפירות נרחבות אלא רק
סקרים ארכיאולוגיים כך שרב הנסתר עדיין
על הגלוי .בחפירה המדגמית נמצאו במקום
מערות קבורה מפוארות ,וחרסים רבים.
באיזור ישנם שלושה מעיינות ,הנובעים
גם בעיצומו של הקיץ הכבד באזור ספר
המדבר וניתן להיכנס אליהם .סמוך למקום
שבו נרצחו אלעזר ובני משפחת דיקשטיין
נובע מעיין הנקרא בערבית "עין הרפאיה"
שפירושו "המעין הגבוה" .שמו ניתן לו
מכיוון שהוא נובע משכבה גבוהה יחסית
בהר .ביום ראשון האחרון ,במסגרת אירוע
"לילה בהרי חברון" נחנך המעיין בשמו
החדש' :עין אחי"ש'  -ר"ת של אלעזר ,חנה
יוסף שובאל .במקום הוצבו שלטים זמניים,
ובימים אלו שוקדים על שילוט קבוע
והסדרת המקום לרחיצה וטבילה# .
לטיולים באתר הארכיאולוגי סוסיא,
בתל זיף ,בהר חברון ,ובמדבר יהודה:
מרכז לימוד וסיור סוסיא 02-9963424
או באתרwww.susya.org.il :
(נכתב בסיוע אורי ארנון)

המבלבל ליישוב הסמוך מעלה לבונה
הוחלף במהרה שם היישוב ל"עלי" ,על
שמו של עלי הכהן ששירת במשכן שילה.
במהלך השנתיים הראשונות אכן שבו כל
המשפחות המגויסות ליישוביהם ,למעט
משפחת מרחביה והזוג הצעיר שנותרו
שם עד היום .התנאים בשטח היו קשים
ביותר .בחורף השני לעלייה נעקרו כל דודי
השמש בסופה עזה .גג מיבנה בית הכנסת
עף על גן הילדים והרס אותו לחלוטין.
התברר שהיישוב הוקם בשרוול רוחות,
החושף את התושבים לסערות יוצאות
דופן ,שהפכו את החיים במקום למסוכנים
ממש .התלות המוחלטת ביישוב השכן
שילה ,ובעיות תחבורה קשות ,הפכו את
מלאכת הקליטה של משפחות חדשות
לקשה ביותר" .עיר הגנים" שהובטחה
למשפחות שהתעניינו במקום ,עמדה
בניגוד מוחלט למה שנראה בשטח .על
מנת לשווק את היישוב ,ולהעלות את שמו
לתודעת הציבור ,אורגן בחול המועד סוכות
תשמ"ו אירוע ענק ,ובו הונחה אבן הפינה
לעיר .האירוע נשא את השם "הזריחה
בעלי" .רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ
התאספו ובאו להר הטרשים הריק .על
הבמה הופיעו אמנים בשירה ,התקיימה
צניחה חופשית ראשונה בשומרון ,ואורח
הכבוד היה סגן ראש הממשלה ושר הבינוי
והשיכון דוד לוי.

כלי התקשורת הגיבו כמתוכנן .עיתון
"דבר" ,ביטאונה המנוח של מפלגת
העבודה ,כינה את האירוע "ניסיון פתטי
של גוש אמונים להקים יישוב ושמו
עלי" .במקומון התל–אביבי השמאלני
הקיצוני "העיר" כינו את האירוע
"השקיעה בעלי".
הספקנות לא היתה רק נחלת
עוכרי ההתיישבות .כאשר החלה
חברת אשטרום את הבנייה בשכונה
הראשונה ,היא כונתה "בית הקברות
של אשטרום" .כשהתחילו לבנות,
במקביל ,את השכונה השנייה ,היו
אפילו ביישובים מסביב שקראו לזה
"שיגעון הגדלות של עלי" .לא חלפו
השנים ובשתי השכונות הללו לא ניתן
היה להשיג אף לא בית אחד לרכישה.
לבתים ולחורשות ביישוב היה תפקיד
נוסף ,לא מתוכנן :הם בלמו את סערות
הרוחות.
הגם שעלי לא הפכה עדיין לעיר,
היא כיום אחד היישובים הגדולים
ביו"ש אשר מנה בשנת  2007כ–2800
נפש .יישוב שהתפרס במהלך השנים
על פני שמונה גבעות שהקימו עליהן
שכונות ,לאורך של כ– 5קילומטרים
בקו אווירי# .
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד
כל הסיכויים" בהוצאת ספריית נצרים)
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
ר' צדוק הכהן מלובלין מצוות יישוב ארץ ישראל -
רק תחת ריבונות יהודית  -חלק א'

ר

בי צדוק הכהן מלובלין נולד בעיר
קריזבורג לרב הקהילה הרב יעקב הכהן
והתייתם מאביו בגיל שש .הוא למד
בישיבה בלובלין ונתפרסם בכישרונו ובהתנהגותו
מגיל צעיר מאוד .כבר בגיל שלוש עשרה החל
בכתיבת ספר שאמור היה להקיף את כל חכמי
ישראל שלאחר חתימת התלמוד ,כהמשך ליצירתו
הגדולה של ר' יחיאל היילפרין' ,סדר הדורות'.
מאוחר יותר ,לאחר נישואיו ,גברה כתיבתו
ובכללה ,ספרו אוצר המלך על הרמב"ם אותו כתב
בשנת תקצ"ט ( ,)1839בהיותו בן .16
הוא כתב בכל כוחו ובכל עת ותחומי כתיבתו היו
רבים ומגוונים :בהלכה ובאגדה ,בפרשנות ובהגות,
בדברי הימים ובלשון ,בחשבונות עיבור השנים
ובהגהות ביקורתיות ,ועוד ועוד .הוא לא נשא פני
איש בהלכה ובתקופה שלאחר התוודעותו לעולמה
של החסידות ,והתקרבותו לאדמו"ר מאיזביצא
בשנת תר"ז ( ,)1847החלה כתיבתו השופעת
בחסידות ,וממנה והלאה באו והיו הספרים המצויים
עתה בידי כל ,והנודע שבהם הוא הספר 'צדקת
הצדיק' (משנת תר"ח) .מני אז ,ועד זקנה ושיבה,
לא חדל קולמוסו מכתיבה .ספרים וחיבורים נוספים
שכתב" :פרי צדיק" על התורה" ,רסיסי לילה" עם
קונטרס "דברי חלומות"" ,לבושי צדקה" על ספרי
בעל הלבושים" ,קדושת שבת" עם קונטרס "שביתת
שבת"" ,משיב צדק"" ,מחשבות חרוץ"" ,דברי
סופרים" עם "קונטרס זכרונות"" ,דובר צדק",
"ישראל קדושים"" ,שיחות מלאכי השרת"" ,תקנת
השבין" ,על מצוות התשובה וחיבורים נוספים.
הכתיבה בדברי תורה היתה חשובה בעיניו עד
מאוד .הוא אף כתב מאמר על חשיבות הלימוד
מתוך קריאה בספר ,ועל חשיבותה של כתיבת
הדברים בספר כחלק מהוראת התורה של רב
לתלמידיו ,וכאופן להרחבת התורה וידיעתה ,יחד
עם בירור הלכתי שממנו הראה ר' צדוק שכתיבת
דברי תורה הינה מצוה ממצוות התורה ,והיא
מוטלת על כל אדם כי "כל תלמיד ותיק יש לו דבר
חידוש השייך לחלקו שלא יוכל אדם אחר ליגע
בו וצריך שיישאר קבוע וקיים בפועל" ('מחשבות
חרוץ' נז).

ר' צדוק הכהן מלובלין נולד למשפחת
מתנגדים ונפטר כאחד מהאדמו"רים הבולטים
ביותר והמעמיקים ביותר בתורת החסידות .בגיל
צעיר נתוודע לר' מרדכי יוסף מאיזביצא ,בעל "מי
השילוח" ,והפך לתלמידו הנאמן ,ממנו למד את
החסידות המעמיקה בתולדות ישראל והמבררת
כיצד מכל נטיות לב האדם עולה לבסוף כבוד ה'
ורצונו .לאחר פטירת רבו היה ר' צדוק מהיושבים
ראשונה אצל חברו ר' לייבל'ה אייגר ,ותקופה זו
(כ– 30שנה) הייתה לו לתקופת "שתיקה" ,כשהוא
מסתגר בעצמו בעבודה פנימית והתעלות בדקדוקי
טהרה ויראה .מסופר עליו כי באותן שנים יכול היה
לנהוג כרצונו ,בלא צורך להתחשב בדעת הציבור.
מספרים שפעם בהיות רבי יוסף רוז'ין (הרוגוצ'ובר)
אברך צעיר ,הגיע אצל רב צדוק וביקש לפלפל
עמו בדברי תורה .הרוגוצ'ובר ,שהיה ממשפחת
חסידים ,נודע מצעירותו כגאון מבהיל ,שמרוב
חריפותו לא החשיב כמעט את הלמדנים הרגילים.
וכיוון ששמע על רבי צדוק ,שהיה מבוגר ממנו
בכ– 35שנה ונודע כתלמיד חכם מופלג חריף
ובקיא מאין כמותו ,ביקש הרוגוצ'ובר לפלפל
עמו בדברי תורה .רבי צדוק קיבלו בספר פנים
יפות ,אבל לא רצה לפלפל עמו ,וכך אמר לו“ :מה
ייצא לנו מן הפלפול? הרי אני אשתדל להראות
שאני יודע יותר מכבודו ,וכבודו ישתדל להראות
שהוא יודע יותר ממני ,ומה ירוויח הקב"ה מזה?"
וכשהפציר בו הרוגוצ'ובר מאוד ,השיב לו" :ברי
לי שברכת 'אתה חונן לאדם דעת' שתיקנו אנשי
כנסת הגדולה אינה מכוונת למי שיש לו כוח
בפלפול .אבל אם כבודו בא אלי ,אז בוודאי מה'
מצעדי גבר כוננו .יכול אני לומר לכבודו שגם
אני הייתי עילוי בנעורי וניצחתי לכל הגדולים
ממני בפלפול ,ובכל זאת ראיתי אח"כ שאי אפשר
לזכות לכתרה של תורה עד שלא מגיעים אל
פתחם של תלמידי הבעש"ט זצ"ל."...
ועוד מסופר ,כי באותה תקופה בה לא היה מחויב
לעול הציבור ,השתתף בשמחת חתונה של אחד
מילדיו של רבי לייבל'ה ,רקד בתוך חבורת הרוקדים.
נכנס אל בין הרוקדים אחד מן העשירים הנכבדים
והניח את ידו על שכמו של רבי צדוק .השמיט רבי
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והיינו בזמן שבית המקדש קיים .ומשחרב
בית המקדש ,אע"פ שלא גלו [כולם] ממנה ,גם
היושבים בה אין נקראין יושבי הארץ ,ואין להם
ישיבה בה ,מאחר שהם עבדים עליה למלכי
העמים המושלים שם ,כמונו בח"ל ,אין זה נקרא
ישוב שיושבים בה בישיבה ,רק גרות בעלמא,
ולא מקיים ‘וישבתם'" (דברי סופרים ,סי' י"ד).
ועוד כתב" :שכל עיקר קדושת הארץ היא
הכרת הנותן 'אשר נתת לי ה'' (דברים כ"ו ,י'),
שמדבק טובות הארץ ופריה בנותנם .אבל כאשר
מפריד הארץ מנותן הארץ ,אז עושה מהארץ חוץ
לארץ" ("ליקוטי מאמרים").
ועוד כתב בליקוטי מאמרים" :שקדושת ארץ
ישראל היינו שלוקח כל עולם הזה עם הנותן
[הקב"ה]"' ...לא אירא רע' ודבר זה הוא עצם
עניין קדושת הארץ ,לידע 'כי אתה עמדי' ...ולכן
אמרו "הדר בארץ ישראל כאילו יש לו אלו–ה"
(כתובות קי ע"ב)" .מבקש אתה לראות פני שכינה
בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל" (מדרש

צדוק את ידו של
האיש מעליו ,כי
לא רצה שתיגע
בו .כששאלו
מדוע
האיש
עשה לו ככה,
השיב ר' צדוק“ :יען כי הינך רק חבר למחולות,
שאינם נוגעים בכיסך ,ואל דבר הצדקה בשבוע
שעבר לא חפצת להיות חבר ."...בשנת תרמ"ח
( ,)1888כשנפטר ר' לייבל'ה ,נענה ר' צדוק להפצרות
ראשי החסידים וקבל על עצמו עול הנהגה .שנים
רבות סרב ר' צדוק לשמש ברבנות ,על אף ההצעות
הרבות ,והתפרנס בדחקות ובעוני מחנות של בגדים
ישנים שניהלה אשתו.
בספריו כתב רבות על מעלת קדושתה של ארץ
ישראל וחשיבות העלייה לארץ .לדעתו של ר'
צדוק מצוות יישוב הארץ מתקיימת אך ורק אם
היא מתבטאת גם בריבונות יהודית“ :אין נקרא
ישוב אלא בישיבה בשלווה ...והיינו שהם אדוני
הארץ ...דההיא הישיבה דווקא כדרך ישיבת
הארץ בשלווה ובממשלה ,דזה נקרא ישיבה,

תהלים ,ק"ה)# .

המשך אי"ה בשבוע הבא

אדון הנביאים ונשיא השופטים
את קרקע ארץ ישראל מתחת לרגלינו
יותר מכל עוון אחר ותיקונם ושמירתם
הם מבטיחי הירושה הקיימים ביותר .רק
בשמירת התורה כולה נבטיח את ירושת
הארץ ורק בשמירת כולנו את כולה נזכה
לעוד הרחבה .כך חידש הרמב"ן בפרשתנו
בנושא ערי מקלט על הפסוק (י"ט ט')ּ" :כִי
תִׁשְ מֹר אֶת ּכָל הַ ִּמ ְצו ָה הַּזֹאת ַל ֲעׂשֹתָּה אֲׁשֶ ר
ָאנֹכ ִי ְמ ַצּו ְָך הַּיֹום ְל ַאהֲבָה אֶת ה' אֱֹלֶקיָך
ו ְ ָל ֶלכ ֶת ּבְִדָרכ ָיו ּכָל הַּיָמִים  -וְי ָ ַס ְפ ָּת לְָך עֹוד
ׁשָֹלׁש עִָרים עַל הַּׁשָֹלׁש הָ ֵאּלֶה".
וכתב הרמב"ן כאשר תגיע זכותך
שתשמור כל המצווה לאהבה את ה' אהבה
שלמה קיימת לעולם אז ירחיב ה' את גבולך
ויתן לך כל העמים .ואין שום מצווה תלויה
בכך זולתי שלוש הערים האלה .עכ"ל.
מן התורה ומן המציאות אנו יכולים
לקבוע :אם אין יראת שמים אין צדק ומשפט
ואם אין צדק ומשפט אין יראת שמים# .

המשך מעמ' השער

לאפשרות התביעה גם בנושאים פליליים.
כתב הגאון הרב ב"צ עוזיאל ה"ראשון
לציון" לאחר שדן בצדדים שונים לגבי
מוסריותו ותוקפו של חוק זה :בכל זאת
אי אפשר לקבל חוק זה לפי שדין ישראל
מחייב את הדיין לדון דין אמת לאמיתו...
שתורת ישראל מחייבת את כל אדם להיות
רודף צדקה ומשפט כדכתיב "צֶֶדק צֶֶדק
ּתְִרּדֹף ְ -ל ַמעַן ִּת ְחי ֶה וְי ַָרׁשְ ָּת אֶת הָאֶָרץ"
(שו"ת משפטי עוזיאל ג' ,קל"א ,קל"ז).

כל קושי מעשי או אחר אינו עומד בפני
התביעה האלוקית לצדק .זוהי רק דוגמא
אחת להבדיל בין משפט יחסי למשפט
מוחלט .הימים האלה במציאות חיינו בא"י
הם הזמן הנדרש לתחיית משפט התורה
בכל צד ובכל דרך ולהדגשת הקשר בין
צדק ומשפט לבין יראת שמים.
היעדר צדקה ומשפט צדק משמיטים
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