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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

הפגנת מועצת יש"ע השבוע מול מלון המלך דוד בירושלים

על הפרשה תולדות
הרב אלישע וישליצקי  -מהו"ת בתי מדרש למורים וגרעינים תורניים וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

ש

להוסיף אומץ ולחפור מחדש

יחתם של בנים מתוך תורתם של
עבדים  -אחרי שנקבע סיפורו של
עבד אברהם ,כחלק מהותי בתורת
אמת ,צומחת שיחתו של יצחק אבינו .זה
המתפלל ומחדש תפילת מנחה ,ושיחתו בשדה
אינה נגמרת שם ,אלא הוא ממשיך בעתירתו.
(בראשית כ“ד ,ס“ג; כ“ה ,כ“א) .יכולתם של בנים
להיות כעבדים ,היא המפתח לענווה ולמוכנות
לא להתייאש ממצב של עקרות ,אלא לחפור
בתוך הנפש לגלות כוחות חדשים ,ולקוות
שוב ושוב אל ה' תוך כדי תיקון ושיפור ללא
ליאות (ברכות לב ב; 'עולת ראי"ה' ,הקדמה).
הכוונה בהלל ,תהיה איפוא לא רק ל"אנא
ה' הושיעה נא" ו"הצליחה נא" אלא בעיקר
 "אנא ה' כי אני עבדך ,אני עבדך בן אמתך"("לב שמחה" ,סוכות ,דברים עמ' סא).
המאבק על האמת מול נזיד העדשים  -מי
שהוא עבד נאמן לאחריותו ולמשימתו ,לא
ימכרנּה תמורת שום הון שבעולם "כי בוז
יבוזו לו" (שה"ש ח‘ ,ז‘) .אבל אם מבזה הוא
את עצמו ואת חובתו ,או אז נזיד עדשים יכול
להיות גולת הכותרת ,וכל השאר משועבד
לאותה עייפות ורעב ושאר מחסורי בני
אדם .וזה לעומת זה נמצאים בעולם ולא
תמיד בצבע אדום או בדמותו של תבשיל.
אלו הם רק סממנים אשר מבטאים את מהות
המאבק בין האמת לשקר ,כי השקר מכסה
עצמו במעטפות צבעוניות של רווחים,
שקט ,הישגים וכישלונות אנושיים ,מול
האמת האלוקית ,אשר עליה בנים-עבדים
לא יוותרו לעולם .ולכן המאבק על ירושלים
ירושלים
כניסת שבת 16:09
צאת השבת 17:21

תל אביב חיפה
16:13
16:23
17:20
17:22

שרק התחיל  -יעורר את כולנו לגלֹות באמת
מסירות ואחריות ללא פשרות.
קולה של אמא  -ומי שאינו מוותר על
הנאמנות לאמת חופר בתוך נפשו בלי הרף
כדי לזככה ולטהרה .ודווקא משום כך גם את
קולה של האם ,שומע הבן-העבד רק מתוך
בירור וטיהור כל פניה אישית .ורק כאשר
יתברר כי קולה הוא קול רוח הקודש ('תרגום
יונתן' ,בראשית כ“ז ,ה‘) ,המכוונת בכוונה
האלוקית את השילוב בין "הקול קול יעקב
והידיים ידי עשו"( ,בראשית כ“ז ,כ“ב; 'שם
משמואל' ,תולדות ,עפ"י המדרש) .רק אז נרתם
יעקב אבינו לבצע את המהלך שיגלה את
האמת האלוקית של עם אשר תפקידו בעולם
יהיה קשור מהותית לבירור האמת ויישומה,
מול כל זאבי העולם ודבקי נזיד עדשים ,גם
אם טלפיהם מראים חיצונית שהם כביכול
דמויי טהרה.
התגברות על הפחד  -בדרך לבירור האמת
האלוקית ,הפנמתה ויישומה בחיי יחיד וציבור,
עוברים האבות והאמהות ,כמו גם הבנים
והבנות ,את טלטלותיה של הסוגיה המוסרית.
ממש כמו פחדו של אברהם אבינו מהריגת
חפים מפשע (בראשית ט"ו ,א'; מדרש רבה ,שם)
כך גם פחדו של שמואל הנביא מאדמוניותו
של דוד (מדרש 'בראשית רבה' ,פרשה ס"ג).
ותשובת מלכו של עולם ,שהוא קנה המידה
היחידי למוסר אמיתי (הגרי"ד סולוביי'ציק,
"דברי השקפה" ,עמ'  ,)27מבררת כי פעולתם
של ישראל לדורותיהם ,שורשה בשליחות
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חדשות ישע
"ההסכם יתפוצץ לנו בפנים"
נואמים בהפגנה  -הח"כים אלקין מקדימה ,אריאל מהאיחוד הלאומי ,שטייניץ מהליכוד ופורוש מאגודת ישראל

עושים שם? צאו משם .מה נדבקתם לכסא? בואו
ביחד ונפיל את הממשלה הזו".
ח"כ אורי אריאל (איחוד לאומי-מפד"ל) קרא
לאולמרט לפנות את כסאו" :אולמרט ,די תתפטר.
לך הביתה .אדוני ראש הממשלה ,אין לך מנדט
לויתורים בארץ ישראל .אדוני ראש הממשלה
אין לך מנדט לחלוקת ירושלים ,יש רק דבר אחד
שאתה יכול לדבר עליו עם קונדוליסה :שחרור
השבויים ,הבאת הנעדרים ,ולהחזיר הביתה את
יונתן פולארד .השבויים והנעדרים אינם פה
והממשלה לא עושה כלום .הדבר היחיד שאתה
יכול לדבר עם האמריקנים זה להחזיר את הבנים
הביתה .אנחנו נמשיך לפעול בדרך שתביא את
העם ואת הממשלה לארץ ישראל כולה”.
בעצרת השתתף גם ח"כ מאיר פורוש מיהדות
התורה ,שהיה סגנו של אהוד אולמרט כאשר זה
שימש ראש עירית ירושלים" :באנו לכאן הערב
לומר  -אהוד ,די! אהוד ,אל תמשיך! אהוד,
יש גבול! הנביא מקונן ואומר מי יחמול עליך
ירושלים ,לצערנו הגדול בימים אלה בחדרי
חדרים ,במחשכים מנסים להפיל חלילה גורל על
ירושלים .אני הייתי ב  ,1996תשנ"ו ,סגן ראש עיר
לאהוד אולמרט ,ואני זוכר את המאבק שלו בשנים
ההם ולכל מי שניסה לפגוע בירושלים .כולנו
זוכרים מי עשה את הסיסמא נגד שמעון פרס
כאשר ביבי נתניהו התמודד מולו ב– .96אולמרט
היה האדם שיצר את הסיסמא 'פרס יחלק את
ירושלים' .אתה היית זה שב  '99יצר את הסיסמא
'ברק ישמור על ירושלים' ובזה הוא ניצח את
נתניהו .מי פילל ומי מילל שאתה כראש ממשלה
תרצה למכור ולתת את ירושלים".
אבל לא רק ח"כים מספסלי האופוזיציה,
אלא גם נציג הקואליציה .ח"כ זאב אלקין,
מ"קדימה" ,קרא והזהיר את ראש סיעתו" :אני
מאמין בלב שלם שמי שינסה לפגוע בירושלים
לא יישאר בשלטון במדינת ישראל ,בנושא של
פגיעה בירושלים אין קואליציה ואין אופוזיציה.
הגבולות ִמטשטשים במאבק משותף ,לשמור
על אחדות העיר .העצרת הסתיימה בשירת "אם
אשכחך ירושלים" ו"התקוה".
במועצת יש"ע ובמטה מאמץ ,מארגני האירוע,
הביעו סיפוק מכמות המשתתפים בהפגנה
שהתארגנה בתוך יומיים וציינו כי מדובר באירוע
ראשון בשרשרת אירועי מחאה המתוכננים בשבועות
הקרובים בהתאם להתפתחויות המדיניות# .

כאלפיים איש השתתפו בהפגנת המחאה
בתחילת השבוע נגד הסכם העקרונות המתגבש
בין אולמרט לאבו–מאזן  -הפגנה ראשונה
כחלק ממסע ההסברה של מועצת יש"ע תחת
הסיסמה" :ההסכם יתפוצץ לנו בפנים" .האירוע
התקיים בזמן פגישתם של אולמרט ,שרת החוץ
של ארה"ב קונדוליסה רייס ושליח הקוורטט
למזרח התיכון טוני בלייר במלון קינג דיוויד
במהלך פורום סבן שם נאמו השלושה .למרות
ההתארגנות החפוזה זרמו מפגינים מכל הארץ
 חלקם גם בהתארגנויות פרטיות  -להביע אתמחאתם על המהלכים המסוכנים.
המחאה התחילה מול הקונסוליה האמריקנית
ברחוב אגרון בירושלים ,שממנה יצאו המפגינים
כשהם אוחזים בידם לפידים בוערים ברחובות
ירושלים עד למול מלון קינג דיוויד ,לקיום עצרת
המחאה .בין הנואמים היו יו"ר ועדת חוץ ובטחון
של הכנסת לשעבר ,ח"כ יובל שטייניץ שאמר:
"אהוד ,אהוד ,וציפי מרמים עם שלם ,מנסים
לפזר אשליות כאילו ברמאללה מחכה לנו פרטנר
לשלום ולביטחון ומוליכים את כולנו למלכודת
אנאפוליס תוך התעלמות מהמציאות בשטח.
חלוקת ירושלים והעיר העתיקה יביאו במקום
שלום להתפרצותן של מהומות דמים בתוככי
העיר העתיקה .אני מוחה על כך שעצרת הזיכרון
ליצחק רבין ,הפכה לפוליטית .ההפגנה הערב היא
תשובה לפוליטיזציה של העצרת אתמול ,שבה
 100,000ישראלים שרים שיר לשלום כשמעזה
יורים קסאמים על אחינו בשדרות .יום יום ושעה
שעה .הגיע הזמן שנזכור את הפסוק ,עת מלחמה
ועת שלום וחובה על כולנו לדעת את ההבדל .מה
שאנחנו רואים נגד עינינו זאת מלחמה .זה טרור.
זה בנין של צבא פלשתיני בעזה והחובה שלנו היא
להלחם נגד הטרור ולא לעשות ויתורים נוספים.
אנחנו נמשיך במסע שמועצת יש"ע התחילה בו
היום ,ואני בטוח שרוב העם מזדהה עם מה שנאמר
כאן .הערב יש כאן אלפים ובשבועות הקרובים
אנחנו צריכים להביא מאות אלפים ,מכל שדרות
העם לכיכרות ירושלים ותל אביב ולומר :לא
נתפשר על הביטחון ,לא נתפשר על גבולות ברי–
הגנה ,לא נחלק את ירושלים עיר הנצח ,לא ניתן
יותר יד לכך ששטחים תמורת שלום יהפכו שוב
לשטחים תמורת טרור .אני קורא קודם כל לשני
אישים חשובים ,שני סגני ראש ממשלה ,לאלי ישי
ולאביגדור ליברמן .אני שואל אותם מה אתם עוד

עשרות אלפים הגיעו ל
עד פרעות תרפ"ט ( )1929בהן נרצחו היהודים
והניצולים גורשו .לפני  40שנה חזרו היהודים
לחברון ,והפעם כבר אינם נאלצים לעמוד
מושפלים ליד המדרגה השביעית בכניסה למערת
המכפלה :כעת מתפללים היהודים בתוך המבנה,
ואלפים פוקדים אותו בקביעות מידי שבוע.
בדור החדש של ההתיישבות בחברון נוצר מנהג
שכבר הפך ל"חג" קבוע  -עשרות אלפים עולים
לשהות בחברון בשבת חיי שרה ,כאשר גולת
הכותרת היא  -קריאת הפרק על מערת המכפלה
במערת המכפלה עצמה .כמו בכל שנה גם הפעם
תושבי חברון וקריית ארבע פתחו לרווחה את

עשרות אלפים הגיעו בשבת האחרונה ,שבת
פרשת חיי שרה שבה קראנו על קניין מערת
המכפלה ע"י אברהם אבינו .הבאים נהנו משבת
חוויתית ומרוממת ,מתפילות חגיגיות במערת
המכפלה שהיתה פתוחה כולה לתפילת יהודים,
ומשלל פעילויות ובהן שיעורים והרצאות,
מופעי תיאטרון רחוב ,ועוד.
סיפור קניית שדה המכפלה ,אותו קראנו
בשבת שעברה ,הופך את המערה לאתר היהודי
הראשון בהיסטוריה ,ולקניין העברי הראשון
בארץ .מאז עברה היסטוריה ארוכה ,אך הקהילה
היהודית בחברון המשיכה להתקיים ברציפות
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יש"עמדה

ההמראות והנחיתות בנתב"ג לא ייקבע
ע"י פקחי הטיסה של רשות שדות התעופה
כי אם ע"י מחבלי הג'יהאד האיסלאמי .לא
רק "המתקן האסטרטגי" באשקלון יספוג
טילים; כל מרכזי האוכלוסייה הגדולים של
ישראל ייהפכו לטרף קל וזמין .נהר הירדן
יהפוך לציר פילדלפי של המזרח .דרכו
יעברו כמויות אדירות של נשק וחומרי נפץ.
במו ידינו נקים בירושלים ,וקילומטרים
ספורים ממרכזי האוכלוסייה הגדולים
שלנו ,עוד מדינת טרור .חיזבאללה יקיף
אותנו מצפון ,מדרום וממזרח.
וכדי להביא עלינו את חלום הבלהות

הצהרה משותפת אחת
"קיווינו שהכישלון המהדהד
של פשע הנסיגה מעזה ימנע
מאתנו את הצורך לצאת
לכיכרות ,אבל ממשלה עיוורת
מאלצת אותנו ואנו יוצאים
להגן על ארץ ישראל.
לא נסכים להסכם ולא
להצהרה ולא להודעה .לעם
ישראל יש "הסכם עקרונות"
עם הארץ הזו ולא ניתן להפר
אותו .יש "הצהרה משותפת"
לכל דורותיו של עם ישראל:
ארץ ישראל כולה שלנו".

בהפגנת מועצת יש"ע ומטה מאמץ
בתחילת השבוע מול מלון קינג–דיוויד
בירושלים יצא יו"ר המועצה דני דיין נגד
"הסכם העקרונות" המתגבש ונגד "ההצהרה
המשותפת" בין אולמרט לאבו בלוף אותם
הם רוצים להשיג בוועידת אנאפוליס" .לנו
יש הסכם הצהרה משותפת אחת"  -אמר
דיין " -הצהרה משותפת לכל דורותיו של
עם ישראל :ארץ ישראל כולה שלנו".
הנה קטע מדבריו:
"קיווינו שלא נצטרך לצאת שוב לרחובה
של עיר .קיווינו שהמחיר הנורא שישראל
שילמה וממשיכה לשלם יום יום ,בשל
הטעות האיומה ,הפשע הנורא של הנסיגה
מחבל עזה  -ימנע כל מחשבה על נסיגה
נוספת .קיווינו  -אבל משהבנו שהממשלה
שוב הולכת בדרך השגויה הזאת ,אנו יוצאים
שוב ללא היסוס לרחובות ולכיכרות .כאשר
שוב מבצעים תרגילי הישרדות אישית
והתחמקות מחקירות ע"י ויתור על חבלי
מולדת  -אנו מוכנים ונכונים להגן על ארץ
ישראל .קיווינו שהלקח נלמד .מה חושבים
אולמרט וחבורתו? שהתוצאה מנסיגה,
חלילה ,מיהודה ושומרון יכולה להיות
שונה מזו שבדרום הארץ? היא תהיה רק
חמורה שבעתיים .ביום שבו ישראל תצא,
חלילה  -יתחיל השעון לתקתק לקראת
סוף חייו הפוליטיים ,וקרוב לוודאי גם
הביולוגיים של אבו מאזן .לא לחינם כינינו
אותו "אבו בלוף" .כל הניסיונות הפתטיים
"לחזק" אותו  -נועדו מראש לכישלון.
מחבלים רוצחים משתחררים ,מחסומים
מוסַרים ומסכנים חיי ישראלים  -אך אבו
מאזן נותר בחולשתו.
בדיוק כמו בעזה ,כך גם ביהודה ושומרון
החמאס יפיל את אבו מאזן .כל שפלת
החוף תהיה פרוסה על כף ידיהם וטווח
ראייתם של מחבליו .הקסאמים המומטרים
מידי יום על שדרות ויישובי עוטף עזה -
יפלו על עפולה ,כפר סבא ,ירושלים .לוח

הזה ,מתכננת ממשלת הכישלון של
אולמרט ,לגרש שוב יהודים מאדמתם
ומבתיהם .מאה אלף יהודים לפחות צריך
לגרש ,להחריב את בתיהם ,להפוך אותם
לפליטים בארצם כדי להגשים את "חזון"
העוועים הזה שדבק כמו חיידק טורף
בממשלה :להקים מדינה פלשתינאית.
וכאילו כל זה לא היה מספיק ,הרי שלשֵם
מטרה נואלת זו ,מתכננת הממשלה לנטוש
את לבה של ארץ ישראל ,את ערש ימי
עמנו ,את מחוזות מאווייהם של יהודים
במשך אלפי שנים ,בכך לרוקן את הציונות
מכל תוכן ,ובכך מפנה הממשלה עורף לכל
ערך שעליו הושתתה קוממיות ישראל .וגם
על ירושלים ,בירת הנצח של עם ישראל,
מורמת יד בהצעות הממשלה לדיונים עם
הפלשתינים .מקום המקדש הופך בהבל
פיהם ל"אגן קדוש לכל הדתות" במכבסת
מילים שנועדה לאפשר את הוויתור על
ריבונותנו.
אנו נֵאבק בכל כוחנו בתוכניות
ההתקפלות של הממשלה הזו .לא
באנאפוליס ולא בשום מקום אחר .לעם
ישראל יש "הסכם עקרונות" עם הארץ
הזו ולא ניתן להפר אותו .יש "הצהרה
משותפת" לכל דורותיו של עם ישראל:
ארץ ישראל כולה שלנו"# .

לחברון לשבת חיי שרה
יהודה" והיא ניתנה ע"י מרצה חסיד ברסלב בשם
גיא צבי מינצ  -מחבר מוסיקה יהודית ששהה
שנים בדרום אמריקה .במהלך השבת סיירו
באתרי חברון  -בית הדסה ,מערת המכפלה,
תל חברון ,שכונת אברהם אבינו ,וכמובן גם
באתרים ה"חמים" בחדשות  -ה"שוק הסיטונאי",
ו"בית השלום" .את האירועים ליוותה מערכת
ארגונית מורכבת שסיפקה ארוחות שבת לכל
דורש באתרים השונים בחברון ובקריית ארבע.
מתברר שלצד הכותל המערבי ,מירון ,ו...אומן,
חברון הופכת לאחד האתרים הבולטים בעולם
היהודי# .

בתיהם ,את מוסדות הציבור והאכסניות ,וגם
את החצרות ,הגינות הרחובות והחצרות ,וכל
מקום הפך בעצם לאכסניה מאולתרת ולמקום
פוטנציאלי ללינה .האורחים הרבים ,שהגיעו מכל
רחבי הארץ והעולם  -ויש כאלו שהגיעו בטיסה
במיוחד לשבת וחזרו מיד אחריה  -מסתפקים
בפיסת ריצפה או חצר ,מקום להניח שק שינה
או אוהל .תושבי חברון הכינו לאורחים תכנית
עשירה ומגוונת בה הופיעו מרצים רבים ,שבהם
בלטו כמה "חוזרים בתשובה" שהגיעו לחברון
לשתף את הקהל בסיפור חייהם .למשל ,כותרתה
של אחת ההרצאות היתה "מהרי האנדים להרי
3

חיבת הארץ של גדולי ישראל

הרב כשר בניין הארץ  -סימן מובהק לגאולה

ה

מבואר ובאריכות ,חיבור הלכתי ומבואר על כך
שתקופה זו היא תקופת אתחלתא דגאולה .תוך
הסתמכות על גדולי ישראל מכל הדורות ,טען
הרב כשר כי כל הסימנים מעידים על כך שאנו
נמצאים בזמן הגאולה .הספר 'התקופה הגדולה'
הודפס באותה הוצאה ביחד עם הספר 'קול התור'
שכתב רבי הלל משקלוב על שיחותיו של רבו
הגר"א בעניין הגאולה ונתגלה באותו זמן.
בהקדמה לספרו מבאר הרב ,לאחר הבאת
השיטות השונות בהתייחסות לגאולה ,את
סיבת כתיבתו" :לאור הדעות וההשקפות הנ"ל
שבימינו ,הרחוקות זו מזו מן הקצה אל הקצה,
ישנם הרבה ששואלים ומבקשים לשמוע השקפה
תורנית מבוססת על יסודות חז"ל ראשונים
ואחרונים ,ולא דעת אלה שמביעים השקפתם
בשאלה זו על סמך סברות מדעת עצמם מבלי
שיפרסמו היסודות לשיטתם .ורבים תמהים שזה
עשרים שנה מזמן קום המדינה לא יצא אף ספר
תורני אחד מיוחד לברר השאלה הגדולה הנ"ל
ולהשיב על הקטרוגים ודברי השטנה נגד ארץ
ישראל ויושביה ונגד כל גדולי רבני ארץ ישראל
הנ"ל שנתפרסמו בספרים ידועים .לכן אמרתי צו
השעה הוא למלאות רצון רבים ולהגן על כבודה
של ארץ ישראל ונושאי דגל התורה באה"ק .אי
לזאת אנסה לברר קצת את השאלה הגדולה הזו,
ואני תפילה שהשי"ת ינחני בדרך האמת".
ספרו של הרב כשר 'התקופה הגדולה' הוא
מעין ספר תשובות מקיף לכל הטענות שהועלו על
ידי אלו שגרסו כי לא יכול להיות שהגאולה תבוא
על ידי אלו שאינם שומרי תורה ומצוות( .מלכים
ב' ז' ,י"ט) "ויאמר אלישע ...כה אמר ה' כעתה מחר
סאה סלת בשקל ...ויען השליש ...ויאמר ,הנה ה'

רב מנחם מנדל נולד בשנת  1895בוורשה
לאביו הרב יצחק פרץ כשר וידע לתאר
את אילן היוחסין שלו שהגיע עד לרמ"א.
במשך חייו חיבר מעל  30ספרים בנושאים
תורניים ,ביניהם יצירתו המקיפה" ,תורה
שלמה" שהוא צירוף המדרשים לחמישה חומשי
תורה' ,הגדה שלמה'  -שהביא את המקורות
וההתייחסויות להגדה ממרחב הספרות התורנית,
שו"ת דברי מנחם ועוד .בשנות ה– 20לחייו ,לאחר
מלחמת העולם הראשונה עלה הרב כשר לארץ
ישראל .כבר מגיל צעיר היה דבוק ברעיון תחיית
ארץ ישראל למרות שבקרב החסידויות עורר
הנושא הציוני התנגדות גדולה .הוא אף תיאר
כיצד היה שותף באותה תקופה לקבוצת יהודים
שקנתה אדמות ברמת הגולן ובגליל על מנת
שיוכלו להתיישב שם.
בזמן מלחמת העולם השנייה טרח רבות הרב
כשר בהעלאת האדמו"ר מגור לארץ ישראל
והקים בשליחותו את ישיבת 'שפת אמת' ,בה
כיהן כראש ישיבה בשנתיים הראשונות להקמתה.
נושא נוסף בו התפרסם הרב מנחם מנדל כשר היה
בחיבור מקיף שהקדיש לקו התאריך הישראלי
ובו טען שקו התאריך נוהג לפי המנהג המקובל
בכל מקום ומקום .כך נמנעות בעיות כגון חציית
קו התאריך את היבשה ,או שינוי מהמנהג הקדום
במקום .לאחר מלחמת ששת הימים כתב הרב ספר
בשם 'שיחו בכל נפלאותיו' ובו הוא מפרט את
הניסים והפלאות שעשה הקב"ה עם ַעם ישראל
בזמן המלחמה .שנתיים מאוחר יותר ,חיבר הרב
כשר חיבור נוסף שזכה לפרסום רב בשם 'התקופה
הגדולה' שהיה חיבור מקיף על תקופת הגאולה
בארץ ישראל .בספר זה פרש הרב כשר באופן
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ההולכת וקרבה ולא בכדי לא קלטה הארץ שום
אומה זרה עד עתה ורק אל בני ישראל השבים אל
חיקה  -האירה פניה ,וכך שנינו במס' סנהדרין (צ"ח,
א) 'אמר ר' אבא :אין לך קץ מגולה מזה שנאמר:
ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
ישראל כי קרבו לבוא ...וכעת ב"ה נתקיימה ברכה
זו שהארץ נותנת פריה בעין יפה ,ויש הרבה מינים
מגידולי הארץ שישראל מוכרת לארצות אחרות,
ונתקיים בה הברכה של 'לא תחסר כל בה' כי יש דבר
פלא בעניין זה ,שארץ ישראל מגדלת פירות ,ירקות
ותבואות מסוגים וזנים הרבה ,יותר ממה שמגדלים
ארצות גדולות כדוגמת אנגליה ואיטליה ...גם בניין
הארץ הוא סימן מובהק לגאולה ,ועל ידי בנינה
והפרחת שממותיה יחדיו מגשימים את תחיית
הארץ ,כי אי אפשר לא' בלי חבירו ולולא הפריון
החקלאי הגדול ' -מהיכן זה חי?' "
את עיקר פעילותו הקדיש ליצירה התורנית,
תוך שהוא מתרחק מכבוד ופעילות פוליטית .נכדו,
הפרופ' אסא כשר ,סיפר באחד מהראיונות עימו:
"פעם בא אלי רקטור של אחת האוניברסיטאות
והודיע לי כי הם מעוניינים לתת לסבי ד"ר לשם
כבוד .ביקשו שאשאל אותו האם יסכים לקבל
תואר זה .עלי להקדים שסבי קיבל ד"ר לשם
כבוד מהישיבה יוניברסיטי בניו יורק .הלכתי
לסבא והוא אמר לי" :אני החלטתי שמגיל שבעים
ומעלה אני לא רוצה יותר שום גילוי של כבוד.
לא רוצה להקדיש לזה אפילו רגע אחד מחיי ,אני
אלך לטקס ,ושוב יכבדו וישבחו אותי"  -על קצה
המזלג היו לו את הרגעים שהתעסק עם דברים
אחרים ולא עם ספרים ,וגם זה היה נראה לו יותר
מידי .כל עולמו היו הספרים ולא יותר מזה".
הרב כשר נפטר בכ"ז חשוון תשמ"ה ()1985
בגיל  ,90ונטמן בהר המנוחות בירושלים# .

עושה ארובות בשמיים היהיה כדבר הזה? אמר
רבי יהודה הלוי ב"ר שלום אמר להם :לדור הזה,
הרשע ,שמעשיהם דומים לדור המבול שכתוב
בהם' :וארובות השמיים נפתחו' הוא עושה
ניסים? אמר לו הקב"ה :אתה לימדת קטיגוריא על
בני ויאמר הנה ראה בעיניך מה עלתה לו? וירמסו
אותו העם בשער" .כאן אנו שומעים על גודל
העונש למי שמלמד חובה על עם ישראל ואינו
מאמין שהשי"ת עושה ניסים גם לדור של רשעים.
ואם אחאב ,שהיה עובד עבודה זרה ודורו עע"ז
היו( ,ירושלמי פאה פ"א ה"א) כן על אחת כמה וכמה
בדורנו אנו שבה אין בני ישראל עובדים ע"ז כלל
וההצלה הייתה בשביל העם כולו ,שכולל בתוכו
יותר ממאה רבבות שומרי תורה ומצוות ,וודאי
שהקב"ה עשה להם ניסים".
הרב כשר הראה ממאמרים רבים של גדולי
ישראל על כך שפריחתה של ארץ ישראל ושגשוגה
הוא הוכחה ברורה לתחילת הקץ המגולה" .ממאמרי
רז"ל רבים נמצאים אנו למדים כי התופעה של
החייאת הארץ ,דהיינו שהיא תשוב להיות ארץ
זבת חלב ודבש ,על ידי שיפרחו שממותיה ,ויישבו
אדמתה על ידי בני ארץ ישראל  -היא סימן לגאולה
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סיפורו של מקום "מצאנו מים"

"ו

יְהִי ּבַּיֹום הַהּוא ,וַּיָבֹאּו ַעבְֵדי י ִ ְצחָק,
וַּיַּגִדּו לֹו ,עַל אֹדֹות הַ ְּבאֵר אֲׁשֶ ר ָחפָרּו;
מי ִם" (בראשית
וַּיֹאמְרּו לֹוָ ,מצָאנּו ָ
כ"ו ,ל"ב) .אחת הבעיות העיקריות שעמדה
בפני המתיישבים לאורך כל התקופות,
מימי קדם וכמעט עד ימינו בכל מקום
אשר בחרו להתיישב ,הינה מקור המים.
עובדה ידועה היא שללא מים אין חיים.
מיקומן של נקודות ההתיישבות נקבע
לרוב בסמיכות למקורות מים ובמקרים
רבים הושקעו מאמצים רבים וכסף רב
כדי להוביל מים אל העיר .כך ניתן למצוא
במקומות רבים בארץ שרידים של אמות
מים ארוכות ומאסיביות כגון :ירושלים,
במבצרי מדבר יהודה ,וכן אמת הקשתות
המפורסמת שהובילה מים לקיסריה .על
כן ניתן להבין על מה ולמה שמחו כ"כ
עבדי יצחק כאשר צלחה להם חפירת
הבאר ,ובשמחה יכלו לבשר ליצחק:
"מצאנו מים!".
מי שיעיין היטב יראה את צמד המילים
"מצאנו מים" על סמלה של עיריית
ראשון לציון .מה לבארות אשר חפרו
עבדי יצחק ע"י באר שבע ולעיר ראשון
לציון? מדוע נכתבו מילים אלו על סמלה
של המושבה הראשונה של אנשי העלייה
הראשונה? התשובה טמונה בהיסטוריה
של ראשית המושבה .בטו' באב תרמ"ב
( )1882עלו שבעה עשר המייסדים
לאדמת "עיון קרא" אשר רכשו והקימו
את המושבה ראשון לציון אשר שמה
גזור מן הפסוק בישעיהו (מ"א ,כ"ז):
ׁש ַלִםְ ,מבַּׂשֵ ר
"ִראׁשֹון ְלצִּיֹון ,הִּנ ֵה הִּנ ָם; וְלִירּו ָ
ֶאּתֵן" .עד מהרה התברר כי אין באזור
מקור מים הראוי לשתייה ,וכי אדמת
הכורכר המחלחלת אינה מותירה טיפה
של מים על פני הקרקע .את המים נאלצו
תושביה של המושבה הצעירה להביא
מהכפר הערבי הסמוך בית דג'ן (כיום
בית דגן) .בתחילה היו השכנים הערביים

אדיבים לבני המושבה אך במהרה החלו
להחמיץ פנים עד שבסופו של דבר מנעו
מהתושבים את אספקת מי השתייה.
מאז נאלצו התושבים לספק את מימיהם
ממקווה ישראל ומיפו.
על "נביעות עיון קרא" (כיום עין
הקורא) בתחומי המושבה נודע לתושבים
דרך מוסא ,הרועה הערבי השכן .דבר זה
אירע כאשר בוקר אחד פגש מוסא את
העגלון יהודה לייב חנקין שהיה אחראי
על הובלת חביות המים .לאחר בעיית
תקשורת קצרה הבין חנקין כי קיים
מעין באזור .בליווי שני גברים הלך חנקין
אחר מוסא ,ובתוך סבך הפטל נגלה לעיני
השלושה מקווה מים מלא צפרדעים
אשר עלה מהם ריח חריף ביותר ,אך
לשלושה נראו המים כדבש מתוק .לאחר
ששתו ממי המעין הלכו לספר לשאר
המייסדים .כאשר הגיעו חבריהם אל
המעיין ,ולמראה המים לא הצליחו לעצור
את דמעותיהם מרוב אכזבה .במפח נפש
מלאו את כדיהם וחזרו למושבה ,אך שם
דווקא שמחו למשמע הבשורה כי נמצאו
מים .כעבור שבועות אחדים כל מי שלגם
מן המים חלה בקדחת .בלית ברירה
קנו היהודים מים מן השכנים הערבים.
הללו הפקיעו את מחיר המים עד כדי כך
שאדם אשר שב מעבודתו בערב השקיע
את רוב הונו שהרוויח במשך היום כדי
לרכוש מים למחייתו.
אז הוחלט במושבה כי צריך לחפור
באר ולהגיע אל מי התהום .מתוך חוסר
ידיעה נקבע מקום הבאר בראש הגבעה
כדי שיהיה ניתן לספק מים למושבה
בכוח הגרביטציה .החפירה באדמת
הכורכר נמשכה עד אשר הגיעו לעומק
 20מטרים .חפירת הבאר נכשלה כאשר
דפנות הבאר קרסו פנימה .תקרית זו
כמעט שברה את לב החופרים שעמלו
קשה כדי לחפור לעומק זה .גם הניסיונות

מבט להתיישבות
הוצאה לאור
מבית 'שבי חברון'

י

שיבת שבי חברון שוכנת בבית רומנו
שבתוככי עיר הקודש חברון .בית רומנו
נבנה בשנת תרל"ו ( )1876ע"י אברהם
רומנו ,יהודי עשיר מטורקיה .הבניין זכה
להיות אכסניה של תורה ,עוד מזמן רבי
חזקיה מדיני זצ"ל  -ה"שדי חמד" ,שגר
בבניין ואף הקים בו ישיבה .מאוחר יותר
נקנה בית רומנו ע"י האדמו"ר רבי שלום
בער מלובביץ' ,ושכנה בו ישיבת "תורת
אמת" ,הישיבה הראשונה והחשובה
של חב"ד בארץ ישראל .בזמן מאורעות
תרפ"ט שימש המבנה את המשטרה
האנגלית ,ואליו נאספו כל פצועי הטבח
לפני גירוש היהודים מעיר האבות .שנתיים
לאחר רצח שישה בחורים בליל שבת
בבית הדסה בשנת תש"מ קמה ישיבת
שבי חברון ובראשה הרב משה בלייכר

שליט"א .כבר באותן שנים קשות יכלו
תלמידי הישיבה והמבקרים בה לשמוע
את חזונו של הרב בלייכר שליט"א על
מאות בחורים שיגדשו את ספסלי בית
המדרש בעיר האבות .היום ,כ"ה שנה
לאחר מכן ,התפתחה הישיבה ונבנה
בית רומנו' .צמחו' בו קומות נוספות,
ומבנים נוספים בדרך .ישיבת שבי חברון
מונה היום כ– 250תלמידים ,מתוכם
כ– 70אברכים .לישיבה מוסדות נוספים,
ובהם מאות תלמידים ,בחברון ,קריית
ארבע ויישובי הר חברון .כיום משמש הרב
חננאל אתרוג כמ"מ ראש הישיבה.
10

התפשטה השמועה במושבה וברחובות
נשמעו קריאות" :מצאנו מים! מצאנו
מים!" זקן המושבה צבי לבוטקין שילם
 40פרנק בשביל הזכות ללגום מכוס
המים הראשונה שיצאה מעומק האדמה.
הזעקה הנרגשת "מצאנו מים!" נחרטה
חזק בזיכרון המושבה עד אשר נחקקה
על סמלה של המושבה המתחדשת .כיום
הבאר היא חלק ממוזיאון המושבה של
ראשל"צ ,ומוקרן בה סרטון המספר את
סיפור המים במושבה.
ניתן לשער כי ההתרגשות שאחזה
במייסדי ראשל"צ דמתה להתרגשות
של עבדי יצחק כאשר חשפו באר מים
לאחר ניסיונות כושלים רבים .אותה
הרוח והאמונה שנמצאה בעבדי יצחק
ובמייסדי ראשל"צ אשר לא נשברו,
ושנו וחפרו על מנת לבסס התיישבות
בא"י ,היא אותה אמונה שאנו נושאים
היום ,חלוצי יהודה ושומרון וממשיכי
החלוצים ההם ,חרף הקשיים הרבים ,כדי
לבסס התיישבות חזקה בא"י .כך למשל
כשהוקם היישוב שילה ( .)1978היישוב
סבל מניתוק ממקורות מים ,חשמל
וטלפון .בראשית הובלו מים אל הישוב
ע"י מכליות של הצבא .כאשר הפסיק
הצבא את אספקת המים נאלץ היישוב
לדאוג לאספקת המים בעצמו .התושבים
לא הרימו ידיים ,וארבעה מתושבי היישוב
בשיתוף הסוכנות היהודית ,קנו מיכלית
מים .כל בוקר היה נוסע נהג המיכלית
יעקב ירדן (תושב שילה עד היום) "לעין
סיילון" בסביבת היישוב ,ומכניס צינור
מהמעיין למיכלית .בינתיים היה חוזר
הביתה באופניו וכעבור שעה היה חוזר
למשאית ,מתניע ובא עם המים אל
היישוב .לעיתים ,הוא מספר ,כשחזר אל
המעיין היה זה לאחר שמיכל המשאית
גמר להתמלא והמים היו משפריצים
החוצה .לאחר כמה שנים חובר היישוב
לקו מים סדיר# .

לסכור את הואדיות באזור ולאגור את
מי השיטפונות עלו בתוהו .התושבים
החליטו לבצע ניסיון שני ולחפור באר
כאשר המיקום החדש שנבחר היה
למרגלות הגבעה כדי להתקרב יותר אל
מפלס מי התהום .אך גם כאן חיכתה להם
אכזבה .החופרים נתקלו בשכבת סלע
קשה אשר בכליהם הדלים לא היה ניתן
לחצוב דרכה ,ולא היה בידם כסף לקניית
כלים משוכללים יותר .יוסף פיינברג נבחר
ע"י המושבה לצאת לחו"ל ולגייס כספים.
לאחר ניסיונות כושלים בקרב הקהילות
בחו"ל הגיעה ההצלה מכיוון לא צפוי.
שפתו הנרגשת של פיינברג על חזון
המתיישבים נגעה לליבו של אדמונד בניין
דה רוטשילד ששלשל לטובת המושבה
 25,000פרנק .במברק קצר כתב פיינברג
מחו"ל" :השגתי כסף ,גשו לעבודה!".
עתה בעזרת מקדח באורך  80מ' ובעזרת
גלגל דליים מכני שסייע בהוצאת העפר
והאבנים ,העבודה התקדמה במהירות
תחת עיניהם המתבוננות והמצפות של
בני המושבה .כאשר הגיעו לעומק 46
מ' נתקעו החופרים בסלע קשה .שנים
עשר יום עבדו החופרים על נקיק הסלע
שכל עוביו לא עלה על  2מטרים .לבסוף,
ביום טז' אדר ב' תרמ"ג ( ,)1883כאשר
נוקב הסלע בעומק של קרוב ל– 50מ'
הגיעה בשורת הישועה ,נחשפה אדמה
רטובה! "מצאנו מים! מצאנו מים!"
נשמעה זעקה מעומק הבאר ,שיצאה
מפיו של החופר חיים חיסין .במהרה

היכן עיקר המלחמה בתקופתנו? מהם
היסודות והתנאים לשלום אמת? מה
היחס להסכמי השלום בתקופתנו? עוד
מתברר ,ערך הקשר שבין איש לאישה,
וערך בניין המשפחה בישראל .מתוך
כך מתברר היחס לשאלת לימוד תורה
לנשים 272 .עמ' ,כריכה קשה.₪48 ,
 המן הסלע הזה הרבנית דינה
הורביץ ז"ל הי"ד :פרקי חינוך מתוך
אמונה :התמודדות עם הילד בגיל
ההתבגרות; ביאור עניינה של הצניעות;
הסתכלות על הילד מתוך עין טובה
הנותנת אמונה וכוח בהתמודדות
היומיומית 80 .עמ' ,כריכה קשה₪25 ,
 למהלך הפרשיות ספר בראשית
הרב משה בלייכר שליט"א :הודפס
הספר מחדש ,לאחר שאזל מן המדפים.
בספר מציג הרב בלייכר רעיון רוחני
החורז את פרשיות בראשית למהלך
אחד 308 .עמ' ,כריכת קשה₪49 ,
 מתנה! לרגל ההדפסה כל רוכש
יקבל מתנה חוברת על הר גבוה -
שיחה של הרב בלייכר.
לפרטים והזמנות:
דביר052-8990321 :

בליל שבת פרשת פקודי תשס"ג,
עלו בסערה השמיימה הרב אלי הורביץ
ואשתו הרבנית דינה זצ"ל הי"ד .הרב אלי
היה עמוד הימיני של בית המדרש .תמיד
היה מלא עוצמה ורוממות רוח ,שהקרינו
על כל סביבותיו .כל מי שנכנס לביתם
נפגש באהבה ללא גבול העוטפת
ומחבקת אותו .על שמם הקימה הישיבה
בית הוצאה לאור הנקרא "מעמק חברון",
שמוציא לאור את תורתם של רבני
הישיבה .בעריכת הספרים ובהוצאתם
לאור מושקע עמל אדיר ,להעביר את
דברי התורה שבעל–פה ולהנציחם בספר
באופן מסודר וברור ,שיהיה מובן לקהל
רחב גם מחוץ לכותלי בית המדרש .חלק
מהספרים שיצאו לאור עד היום:
 שכינה ביניהם הרב משה בלייכר
שליט"א :בירור מהותו של קשר
הנישואין ויסודות בדרך בנייתו .מדוע
בני אדם מתחתנים? כיצד בונים
זוגיות נורמלית מתוך רוממות רוח?
התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין
ועוד 160 .עמ' ,כריכה קשה₪38 ,
 מלחמת התרבות הרב אלי הורביץ
זצ"ל הי"ד :מהי מלחמת התרבות?
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להוסיף אומץ ולחפור מחדש
המשך מעמ' השער

ולגלות בהן כוחות חדשים ('שפת אמת' ,תולדות,
תרל"ז ,תר"מ ,תרמ"א).

אלוקית לנקות את העולם מרוע ומאכזריות
ומנזקיהם של בעלי נזיד העדשים ורק טשטוש
ורפיון והיסוס והתקפלות מול עשיו וישמעאל,
גורמים לרחם על האכזרים ולהתאכזר על
הרחמנים (מדרש 'קהלת רבה' ,פרשה ז') .ורק מי
שהורג מדעת סנהדרין ואורים ותומים (מדרש
'בראשית רבה' ,פרשה ס"ג; יומא עג א) ,הוא הנאמן
לאמת האלוקית הכוללת בלי דריסת ושחיקת
רגישות מוסרית אמיתית .את המוסר האמיתי
תגלה האומה הישראלית בלי לבטל קומתה
מפני אמריקאים ,אירופאים ,וערבים גם יחד.
לקרוא בשם ה'  -את השקעתו כמו גם
תוצאותיה ,מדגיש הבן-העבד-האב יצחק
לשם שמיים .אין הוא מוכן להשאיר את
העולם הזה בלא ברכה (ברכות ל“ה א') .מי
שהם ביסוד האומה וחבורה לארצה ,מבררים
בהשלמה אלוקית מופלאה ביניהם ,יצחק
אבינו ורבקה אמנו ,את החיים ככלים לקרוא
בשם ה' ,ואז נאלצים האויבים הפלשתים
לרצות לפייס ולכרות ברית ('ספורנו' ,בראשית
כ“ו ,כ“ה) .רק עוצמה ישראלית מקורית-
פנימית תעמיד מול אויבינו את המראָה כלפי
עצמם ,ויפסיקו לנסות להתישנו ולרסק את
זהותנו העצמית–העצמאית–האלוקית.
לנצח את האויב הפנימי  -אך לא רק מול
הפלשתים וכוחניותם עלינו לעמוד אלא גם
מול אויב פנימי קשה העלול להימצא בנו
 והוא הייאוש .יסודו בגאווה ובשפיטתהמציאות לפי רצוני וציפיותיי ("שם משמואל",
בראשית ,עמ' קי“ז) והמשכו בשפוט המציאות
לפי מבחן התוצאה בשכחת מבחן ההשקעה.
רבקה אמנו ויצחק אבינו מלמדים לדורות
את בניהם עבדי האמת שלא להתייאש ולא
להפסיק לחפור בארות כשהם נסתמים,
ואדרבה להתחדש ולהתקדש בחפירות נוספות

להוסיף אומץ  -רק מי שייכנע לדמיונות
ויהיה פסיבי ואנוכי יישאר משתאה מול
המציאות החיצונית וייכנע לה .ולעומת זאת,
החופרים הרעננים" ,קווי ה' יחליפו כח" (ישעיהו
מ' ,ל"א) ,ויוסיפו אומץ מול עצמם וסביבתם וגם
מול אויביהם הנוכרים וימשיכו לחפור ביתר
שאת ('מאמרי ראי"ה' א ,עמ' .)73-72
ובפתחו של חודש הגבורה היהודית עת
שואבים אנו כוחות חדשים משבת הבארות
והברכות ,נרענן את זהותנו העצמית כבנים
וכבנות הממשיכים דרכי אמהות ואבות
ונסתער ביתר שאת על כל הקשיים ונהפכם
למנוף אדיר של מאמץ וניצחון ,גם אם הדרך
ארוכה ומפותלת" ,עם הנצח לא מפחד מדרך
ארוכה" (אורות התחיה ד' ,עמ' נד).
"חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו"
(שמואל ב ,י' ,י"ב) #

מועצת יש"ע
מברכת את ראשי הרשויות
לרגל היבחרם
חננאל דורני ,קדומים
מאיר רובינשטיין ,ביתר עילית
משה רוזנבוים ,בית אל
מי יתן ובתקופת כהונתכם
נצליח יחדיו להעמיק לבסס ולהרחיב
את מפעל ההתיישבות ביש"ע
ולהוביל את ציבור המתיישבים
להישגים ,לשגשוג ,לצמיחה ולביטחון
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חנה סנש" :אשרי הגפרור שהצית לבבות"

בשם אומרם
חנה סנש:
"אני מתגאה
ביהדותי"
חנה סנש נולדה בבודפשט  -הונגריה
למשפחת משכילים .בשנת תרצ"ט
( )1939עלתה ארצה ,למדה שנתיים
בבית הספר החקלאי לבנות של
חנה מייזל–שוחט בנהלל ,והצטרפה
לקבוצת צעירים שהקימה את
קיבוץ שדות–ים .בשנת תש"ג ()1943
התנדבה לצבא הבריטי ,והצטרפה
לקבוצת צנחנים שנועדו לצנוח על
אדמת אירופה ,במסגרת המאבק
בגרמניה הנאצית.
בשנת תש"ד ( )1944צנחו חנה סנש
וחבריה בקרואטיה ,ליד הגבול ההונגרי,
שם הצטרפו לקבוצת פרטיזנים
מקומית .בקיץ של אותה שנה ,חצתה
את הגבול להונגריה ונתפסה על ידי
חיילים הונגרים .היא נשלחה לכלא
בבודפשט ,שם נחקרה בעינויים.
היא הועמדה לדין באשמת ריגול
ובגידה במולדת (סנש ,כאמור,
היתה ילידת הונגריה) ,אך עוד קודם
שהסתיים משפטה הוצאה להורג,
בכ"א חשון תש"ה ,בהיותה בת .23
שנתיים לאחר קום המדינה הועלו
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עצמותיה והיא נטמנה בהר הרצל.
סנש ניהלה יומן מאז שהיתה נערה
צעירה וכך כתבה בו בשנות נערותה:
"אינני זוכרת אם סיפרתי כבר
שאני ציונית .אני מרגישה עכשיו
שיהודיה אנוכי ,בעלת הכרה ובכל
מאודי אני מתגאה ביהדותי ומטרתי
לעלות לארץ ישראל ולהשתתף
בבניינה ,רעיון אחד מעסיק אותי
בלי לחדול  -ארץ ישראל .מקום אחד
יש בעולם שלשם איננו נפלטים ,אף
לא מהגרים ,אלא באים הביתה -
ארץ ישראל .אני מאמינה ששגיאות
רבות הן בגלל שאנחנו יושבים
בגולה ,אם כי גם כאן ,סיגלנו לנו
כמה תכונות טובות .תקוותי היא
שבארץ ישראל נצליח להשתחרר
מכל השגיאות שלנו ונשמור רק על
jk_yesha_2210 22/10/07 20:29 Page 1
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מבט של הנוער
ירושלים,
בואו נדבר על זה
איתי בן יהושע |  | 18ירושלים

להוסיף אומץ
בימים אלו ,כשהדיבורים סביבנו
הולכים וסוגרים על חלוקת ירושלים
ויש"ע ,אנחנו צריכים לשאול את
עצמנו  -איפה אנחנו? איפה כל אותם
הנערים שבזמן גוש קטיף "הפציצו"
את הארץ בשלטים ,סרטים כתומים,
נכחו בכל צומת ,וההתנגדות זעקה
מהם .דומה שמאז אירועי גוש קטיף
ועמונה  -איבדנו את הרוח ,כבר
לא רואים אותנו בהמונינו בצמתים
וברחובות .דומה שכבר אין לנו על מה
להילחם ,או שנחלנו אכזבה מהמאבק
העיקש האחרון שלנו ,כביכול -
התייאשנו מלהילחם ,מלצאת נגד,
אולי אנחנו מרגישים שכבר לא שמים
עלינו ,או "אף אחד לא מקשיב לנו ,אז
בשביל מה בכלל להתאמץ?"
פה מתחבר לי מאמרו של הרב קוק,
במאמרי הראי"ה 'להוסיף אומץ',
המספר על קבוצת אנשים שחופרים
ביחד ,כדי למצוא מים באזור מדברי .זו
חפירה ארוכה שמאלצת את חופריה
לעבודה מאומצת וקשה תחת עומס
חום קשה ,ובוודאי החפירה דורשת
סבלנות ודבקות במטרה .אחרי
שחפרו זמן רב לעומק ולא מצאו דבר
התייאשו חלק החופרים והפסיקו
לחפור .חבריהם לא התייאשו והמשיכו
לחפור עד שיצאו מים אבל מלוכלכים
בבוץ ,רפש וטיט ולא ראויים לשתייה.
כשראו את המים המעופשים רצתה גם
הקבוצה השנייה להרים ידיים ולפרוש,
ואז האנשים הנשארים אמרו להם:
"ראו אחים כמה מסוכנת היא הטעות
הגדולה שלכם ,ויותר ממה שאנו
מאשימים את הפורשים מהעבודה
הקדושה והגדולה שלנו בראשונה,
בעת אשר אחרי הטורח הגדול שעבר

עליהם לא נראה רמז של מעיין חיים,
הננו מאשימים אתכם! אתם ,אשר
יד ביד וכתף בכתף יחד עבדנו ועד
כה באנו ,עד אשר המים החיים החלו
לזרום ,הנכם כעת ,בעת אשר משאת
הנפש שלנו הולכת ומתקרבת ,ושמש
השאיפה הוא מחל הולך וזורח ,הנכם
פורשים מן העבודה בשל פחד השווא,
של הרפש אשר נראה לכם בפרץ המים
בראשית היגלותו?! מדוע אינכם
שמים על לב ,כי רק מפני שעדיין לא
באנו עד העומק הרצוי ,עד המקום
אשר שם המים הצחים משיבי הנפש
זורמים ,בשביל כך הננו רואים כעת
מים דלוחים?"
(מאמרי הראי"ה עמ' )72-73

נכון ,עוד לא הגענו אל המים
הזכים ,אבל אנחנו בדרך לשם! ואסור
לנו לוותר ולהתייאש! דווקא עכשיו,
שהמים שאנחנו רואים הם דלוחים,
אסור לנו להיכנע למציאות! לנו,
כנוער ,יש את הכוח האדיר לחולל
מהפכות .במהלך ההיסטוריה ידוע כי
בכל מקום שהיו בו מהפכות גדולות,
מי שהוביל אותן היה הנוער .לנוער
יש את התכונה המרדנית ,התכונה
שלא מקבלת את המציאות כמובנת
מאליה ,ואנחנו צריכים לנתב אותה
לכיוון החיובי .לכן ,דווקא עלינו,
מוטלת החובה להחזיר את המאבק
העיקש על שלמות א"י לכותרות.
אנחנו פה ,יש לנו דעה והיא צריכה
להישמע .בלי ויתורים.
"על כן אחי ,במרץ אדיר יותר
ובכוחות כבירים יותר ,נחדש את
מפעלנו הגדול ,ובוא נבוא עד
התהום ,עד מוצא המים הצלולים
והזכים ,ואז הכל יראו וינהרו"# .

ישראל ורונית גולדברג היקרים
המומים וכואבים יחד עמכם
בהילקח בנכם היקר
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אביה יהושע

ז"ל
בן תורה מסור לעם ישראל
ולארץ ישראל
הקב"ה ירפא את שברכם
ומן הארץ תנוחמו

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
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פקס' 02-6516662
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את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום
ב' ב' כסלו
באמצעות דוא"ל:
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ישוביצי

או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ יתפרסם
מיום ג' ג' כסלו באתר

www.myesha.org.il

בין הפותרים נכונה זכו
הילדים הבאים :משפ'
פרדס מחיפה ,דרור נצח
מנדלסון ממצפה יריחו,
וטליה באנשטיין מאלוני
הבשן .כל הכבוד!
הפרסים יישלחו
בעוד כשבועיים.
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 28

לָלֶכ ֶת ּבְׁשֶֶקט עַל ַקו הַּדֶׁשֶא הַאֵין סֹופִי אֵל ָיו ׁשּוב
הֹוב ִיל אֹותָם .אֹוִריאֵל חָׁשַב ל ְֶרג ַע,הּוא נִזְּכ ַר ּבְכֹל
הַאֲנָׁשִים ׁשֶהּוא ָראָה נֶאֱב ִָקים לַחֲזֹור ל ְחֹומֶׁש ,וְאָז
הּוא ּפָתַח אֶת ּפִיו ּבְהֶחְלֶטִיּות ו ְ ָאמַרׁ":שּוב ,אֲנ ִי
ֹלא רֹוצ ֶה ּבִכְל ָל ל ַנּוחַ" ׁשּוב הִסְתֹוב ֵב ּב ְ ַמּב ָט מְאֹוד
מּופְתָע" .מַה ּגַָרם ל ְּך לְׁשִנּוי ּכֹל ּכ ְָך ּג ָדֹול? מִקֹוֶדם
ׁשאֵין ּב ְָך ּבִכְל ָל ּכֹוחַ לְהַ ְמׁשִיְך".
הָי ָה נְִראֶה ל ִי ְ
אֹוִריאֵל ָקפַץ אֶת אֶג ְרֹופָיו ּבְהִתְַרג ְּׁשּות" .אֲנ ִי
יֹוֵדעַּ ,בְאֱמֶת ֹלא הָי ָה ל ִי ּכֹוחַ .אֲב ָל אָז נִזְּכ ְַרּתִי
ּבְכֹל אֹותָם אֲנָׁשִיםּ ,ב ִ ְּמסִירּות נֶפ ֶׁשּ,בְכֹל הַאֲהָב ָה
לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וַאֲנ ִי ֹלא י ָכֹול לַּלֶכ ֶת וְל ַנּוחַ .אֲנ ִי
רֹוצ ֶה לָלֶכ ֶת וְלִהְיֹות אִיתָם" אֹוִריאֵל הִתְנַּׁשֵף
ּבְהִתְַרּג ְׁשּות ּג ְדֹול ָהׁ .שּוב חִּיֵיְך אֵל ָיו ּב ְ ַמּב ָט ׁשֶל
אַּב ָא הַּמְאּוׁשָר ל ְִראֹות אֶת ּב ְנֹו ַמ ְמׁשִיְך ּבְּד ְַרּכֹו.
"אֹוִריאֵל ,אַּתָה צִַד ּיק" ׁשּוב עָצַר ֶרג ַּע וְחִיּב ֵק
אֶת אֹוִריאֵל ּבְחִיּבּוק חָםּ" .בְאֱמֶת אֵין הְַרּב ֵה זְמַן
ל ַנּוחַ ּב ַ ַּמ ָסּע לַהִתְּיַיׁשְבּות ּבָאֶָרץ .אֲב ָל ּכְכֹל ׁשֶיְִרּבּו
יֹותֵר אֲנָׁשִים ּכ ְמֹותְָך הַּד ֶֶרְך ִּתתְַקּצֵר ו ְ ִתהְי ֶה ָקל ָה
ׂשמַח ׁשֶׁשּוב
יֹותֵר" .אֹוִריאֵל חִּיֵיְך חִיּוְך ּג ָדֹול .הּוא ָ
ּגֵאֵה בֹֹּוׁ" .שּוב" הוא אמר" .עַד ַמתָי ַמ ְמׁשִיכ ִים
ּב ַ ַּמ ָסּע"ׁ .שּוב הֹוׁשִיט לֹו אֶת י ָדֹו ּב ְחֹוםּ" .בֹוא ַמהֵר
אָסּור ל ָנּו לְפַ ְספ ֵס אֲפִילּו ֶרג ַע!"

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו.
מתברר שהוא חזר בזמן שם הוא פוגש בשוב,
אדם מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל
עזה .במסעם ,המתחיל בכותל המערבי ,הם
עוברים בישובים שהוקמו בין מלחמת  6הימים
למלחמת יום כיפור .אחרי המאבק בחומש
אוריאל להתלבט אם להמשיך במסע או לנוח...
"אֶתְמֹול הָי ָה ל ָנּו יֹום ָקׁשֶה"ׁ ,שּוב ָאמַר ּכ ִ ְמעַט
ּבִלְחִיׁשָה" .אַּתָה הָי ִי ָת רֹוצ ֶה ל ַנּוחַ ְקצַת אֹו ׁשֶנֵצֵא
ל ְעֹוד ַמּסָע ּבְעְִקבֹות הַהִתְיַיׁשְבּות חֹומֶׁש? " הּוא
ׁשאֵל ָה .אֹוִריאֵל חָׁשַב
הִפְנ ָה אֶת ַמּב ָטֹו ל ְאֹוִריאֵל ּב ְ ְ
ְקצַת,הּוא ּבְאֱמֶת הָי ָה עָי ֵּיף .אַחֲֵרי ּכֹל הַּדְב ִָרים
ׁשֶהּוא עָב ַר ּב ְחֹומֶׁשַ ,מׁשֶהּו ּב ְתֹוכֹו ּבְהֶחְל ֵט ּד ֵי
ׂשמַח ל ְִקַראת הַהַצָּעָה הַ ְּמפַתָה מְאֹוד ל ַנּוחַ ְקצַת
ָ
ׁשאַל
ׁשל ְָך ל ַנּוחַ?" ָ
ֵמהַ ַּמּסָע הַ ְּמפֵָרְך" .מַה הַּכ ַו ָונ ָה ֶ
אֹוִריאֵל ּבְהִיסּוסׁ .שּוב חִּיֵיְך " .ל ַנּוחַ ,ז ֶה ֹלא ּכֹל ּכ ְָך
ּׁשמַי ִים וְֹלא לַעֲׂשֹות
ׁשב ֶת לְהִ ְס ַּתּכ ֵל עַל הַ ָ
מְסּוּב ְָך ל ָ ֶ
ׁשל ָב ז ֶה אֹוִריאֵל הִ ְתחִיל לַחֲׁשֹוב ׁשְׁשּוב
ּכ ְלּום"ּ .ב ִ ְ
ְמ ַתכ ְנ ֵּן ַמׁשֶהּוַ .מׁשֶהּו ּבַהַּצָעָה הַ ְּתמִימָה וְהַ ַּמב ָּט
ׁשּכ ַנְִראֶה
הַּמְחּויְָך ׁשֶל ׁשּוב ּגַָרם ל ְאֹוִריאֵל לְהָב ִין ֶ
ׁשּוב רֹוצ ֶה לְהַ ְסּב ִיר לֹו ּדָב ָר חָד ָׁש .הֵם הִ ְמׁשִיכּו
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ובאמת מה תועלת באיחור,
הלא סוף-כל-סוף אי-אפשר לבטל חלילה עניין
ישיבת ארץ-ישראל בשביל חששות ומיחושים,
ואם בא אדם לחוש בכל עסקיו לחששות
של רפיון-רוח כאלה הלא ישבות
העסק והמלאכה בעולם
(אגרות הראיה ,א' ,עמ' י"ג  -מתוך מכתב של הראי"ה לאחיו שמואל לפני עלייתו ארצה)
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