סיפורו של מקום תפילין ממערות קומראן

“ו

הָי ָה לְאֹות עַל י ְָדכ ָה ּולְטֹו ָטפֹת
ֵבּין עֵינ ֶיָך" (שמות י"ג ט"ז).
פרשת תפילין מופיעה בתורה
בארבעה מקומות  -פעמיים בפרשתנו,
לאחר היציאה ממצרים ,ופעמיים בספר
דברים ,בשנת הארבעים לנדודי בני
ישראל במדבר .אלו הן ארבע הפרשיות
שבתפילין .בתפילין של יד הן כתובות
על יריעת קלף אחת ובתפילין של ראש

על קלף נפרד ובבתים נפרדים .האם
הניחו בני ישראל תפילין באותן 40
שנות נדודים? האם דמתה הנחת תפילין
למצוות הפסח שלא נהגה עקב היותם
ערלים? איננו יודעים .גם איננו יודעים
האם הפרשיות היו כתובות לפי סדר
הפרשיות של רש"י או של רבנו תם .אבל
אנו כן יודעים כיצד נראו תפילין לפני
אלפיים שנה.
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מערות קומראן

מערות מדבר יהודה ,בזכות האקלים
המדברי והיבש השורר באזור ,חושפות
טפח מחייהם של אבותינו בימי המקדש.
בסמוך לים המלח ,בנחל קומראן ,נמצאו
שרידי יישוב מימי סוף ימי הבית השני
ובסמוך לו נתגלו אותן מגילות מפורסמות
המתארות את אמונתם וחייהם של חברי
כת מסתורית שחיה חיי בדידות וסגפנות
במדבר .החוקרים דנים כבר שנים רבות
בזהותה של הכת הזו ללא הכרעה ברורה,
האם אלו האיסיים המתוארים בכתבי
יוסף בן מתתיהו או שמא אחת מאותן
כיתות שברחו מירושלים ערב החורבן.
אחד הממצאים המעניינים ביותר
שנתגלה במקום הוא תפילין של ראש.
חשוב לדייק ולומר שמי שגילה
את המגילות איננו פרופסור אליעזר
סוקניק אלא נער בדואי רועה צאן שמכר
אותן לסוחר עתיקות בבית לחם .את
התפילין רכש יגאל ידין ,בנו של פרופ'
סוקניק ,בשנת  1968לאחר מלחמת
ששת הימים ,אולם הסוחר העיד כי הן
ממערות קומראן .התפילין הללו הכילו
את ארבע הפרשיות ה"רגילות" עם
תוספות בכל פרשה של פסוקים שונים,
והמעניין ביותר הוא שבבית השלישי
ישנה תוספת של עשרת הדיברות מסֵפֵר
דברים .התוספת הזו חוזרת על עצמה גם
בתפילין נוספות שנמצאו במקום אך ורק
בתפילין של ראש ולא בשל יד .מה הפשר
לכך? האם זה מסמל משהו מיוחד?
כת מדבר יהודה איננה היהדות

ה"קלאסית" של ימי הבית השני אך
בהתחשב בכך שתפילין אלו הן ממצא
ייחודי חשוב ליתן עליהם את הדעת.
עשרת הדיברות הינם בסיס האמונה
בינינו לבין ריבונו של עולם .באותו
המעמד הצטווינו על יחוד ד' ,על האיסור
לעשות פסל וכל תמונה בתקופה בה
בכל העולם השתחוו לפסלים ולצלמים,
ועל השבת כיום קדוש למנוחה ולשביתה
ממלאכה בתקופה שעוד לא חוקק "חוק
יום המנוחה" .לא לחינם נמצאים עשרת
הדיברות כמעט בכל בית כנסת מעל ארון
הקודש בכיוון התפילה ,אותם עשרת
הדיברות שניתנו לעם שלם בהתגלות
נבואית מיוחדת" .ראתה שפחה על הים
מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן
במעשה מרכבה" (מכילתא דר' ישמעאל).
לכן הגיוני ביותר היה לצרף את עשרת
הדיברות ולהניח אותם בתוך התפילין
שאנו מניחים על הראש  -על מרכז
המחשבה שלנו.
אולם לחז"ל יש גישה שונה לגבי
מעמדם של הדיברות .התלמוד
הירושלמי אומר על הברכות הנאמרות
במקדש "בדין היה שיהיו קורין עשרת
הדברות בכל יום ומפני מה אין קורין
אותן מפני טענות המינין שלא יהיו
אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני"
(ירושלמי ברכות פרק א' ,הלכה ה').

בחשיבותם של עשרת הדיברות
טמונה גם הסכנה שהם בלבד יהפכו
להיות כל התורה כולה ,לכן לא הכניסו
חכמים את עשרת הדיברות לקריאת
שמע וממילא גם לא לתפילין .אך אנשי
מדבר יהודה ,שאימצו לעצמם דרך חיים
שונה ומנהגים אחרים ,לא קיבלו את
עמדת החכמים לגבי הקשר שבין עשרת
הדיברות לתפילין# .
להזמנת סיורים בירושלים בנימין שומרון
ובקעת הירדן:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

שיעור לנשים בקבר רחל
יתקיים ב"ה ביום שלישי ט"ו בשבט תשס"ח

מפי הרב אביחי קצין
בנושא "בין נטיעת אילנות
למימוש ושבו בנים לגבולם"
הסעות מבנייני האומה תצאנה בשעה 19:00
בעלות ( ₪15יש לתאם מראש)
טל‘ 052-8243017 ,054-4698161

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

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדוף
אלישע מלאכי
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
תמונת השער:

"שלח את אחי"

8091

יום!

מר בוש
אסיר אחד.
מחווה אחת.
יהונתן פולארד.
הביתה.
עכשיו!

הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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 תריע הבריאה,שמחו עצי היער
בהתקדש חג ראש השנה לאילנות
טבע הרענן הושב לתחיה
) מגד ירחים תרע"א,(הראי"ה קוק
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גליון  | 79שבט תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
"מעל הכל  -שומרים על ירושלים"  -יצירת שרשרת אנושית סביב חומות ירושלים ערב בואו של בוש

על הפרשה בא
הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

התחלת התורה

ה

חֶֹדׁש הַז ֶ ּה ָלכ ֶם ֹראׁש ֳחדָׁשִ ים
ִראׁשֹון הּוא ָלכ ֶם ְלחְָדׁשֵ י הַּׁשָנ ָה.
(שמות י“ב ,ב‘).
בפתיחת התורה מביא רש"י את קושיית
ר' יצחק "לא היה צריך להתחיל את התורה
אלא מ'הַחֶֹדׁש הַּז ֶה ָלכ ֶם' ,שהיא מצווה
ראשונה שנצטוו ישראל .ומה טעם פתח
בבראשית?" (רשי ד"ה בראשית ,א‘ ,א‘) ,כלומר
הפרשה שלנו היא זו שהייתה אמורה להיות
התחלת התורה .ומדוע? מפני שהחודש הזה
לכם היא המצווה הראשונה שניתנה לעם
ישראל כאומה .ובכל זאת מתרץ ר' יצחק
פתחה התורה מבראשית משום "ּכֹ ַח ַמ ֲעׂשָיו
חלַת ּגֹוי ִם" (תהלים
הִּגִיד ְלעַּמֹו ָלתֵת ָלהֶם נ ַ ֲ
קי“א ,ו‘) ,כלומר שכל ספר בראשית ותחילת
ספר שמות לא הובאו אלא כדי לתת לעם
ישראל טענה כלפי אומות העולם בדבר
זכותם על ארץ ישראל.
כשנעיין בדבר נמצא שיש קשר מיוחד
בין התאריך של "ּבְֵראׁשִ ית ּבָָרא אֱֹלהִים
ּׁש ַמי ִם וְאֵת הָאֶָרץ" לבין "הַחֶֹדׁש הַּז ֶה
אֵת הַ ָ
ָלכ ֶם"" .החודש הזה לכם" עוסק בראש
חודש ניסן ,ואילו "בראשית" בראש חודש
תשרי  -לדעת ר' אליעזר שבתשרי נברא
העולם (לדעת ר' יהושע זה יוצא אותו
יום ממש) (מסכת ר"ה ,י‘ ,ע"ב) .הקשר
שבין שני הימים הללו הוא שתשרי הינו
ראש השנה למלכי אומות העולם ,ובעצם
הוא ראש השנה לעולם כולו .לכן אנחנו
אומרים בתפילות הימים הנוראים "מלוך
ירושלים
כניסת שבת 16:19
צאת השבת 17:34

תל אביב חיפה
16:22
16:33
17:33
17:35

על כל העולם כולו בכבודך ,והינשא על
כל הארץ ביקרך ...וידע כל פעול כי אתה
פעלתו" .לעומת זאת ראש חודש ניסן ,הוא
ראש השנה למלכי ישראל והפסוק מפרש
ואומר :החודש הזה לכם ראש חודשים
 לכם ולא לאומות העולם .ולפי האמור,מתבארת השאלה של ר' יצחק באופן הבא:
היה ראוי לומר שהתורה היא מיוחדת
לישראל ,כמו שאנו מברכים בכל יום לפני
לימוד התורה "אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן לנו את תורתו"  -התורה ניתנת דווקא
לאומה הישראלית ואין לזר איתם .אבל
התורה פותחת בתשובה לאומות העולם,
כפי שעונה ר' יצחק" :שאם יאמרו אומות
העולם לישראל' :לסטים אתם שכבשתם
ארצות שבעה גוים' ,הם אומרים להם' :כל
הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה
לאשר ישר בעיניו .ברצונו נתנה להם,
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'" (רש"י ,שם).
התורה מבססת את הדבקות שבין ישראל
לקב"ה כעניין שעומד מול כל העולם כולו.
עד שלא נבראה האומה הישראלית הכל
הוא הכנה כדי שכל העולם כולו יודה שאכן
העם הנבחר על ידי הקב"ה הוא עם ישראל.
מתוך כך ,החידוש של "החודש הזה לכם"
עולה למדרגה גבוהה הרבה יותר  -לאחר
שהתורה פונה כלפי חוץ ומשתפת את כל
העולם במעלתם של ישראל ,היא מוסיפה
ומדגישה "החודש הזה לכם" ,כל השיתוף
המשך בעמ' 8

חברון
16:34
17:35

שכם
16:23
17:33

באר–שבע
16:36
17:37

חדשות ישע
כינוס
חירום
של
ראשי
רשויות
למול
גזירות
הקפאת הבנייה

 #דרישה מיידית משרי וחברי הכנסת מש"ס,
ישראל ביתנו ,קדימה והגמלאים ,לפעול לביטול
הקפאת הבנייה ולהתנות את המשך שותפותם
בקואליציה בכך.
 #ערב ביקורו של נשיא ארה"ב בוש בארץ
 דרישה משרי וחברי הכנסת מש"ס ,ישראלביתנו ,נאמני קדימה והגמלאים להבהיר ולתבוע
מראש הממשלה לא לתת שום התחייבות
מדינית להקפאת ההתיישבות ביהודה ושומרון
בכלל ובגושי ההתיישבות בפרט.
 #קריאה לכל אנשי המחנה הלאומי בישראל,
על כל מפלגותיו ,להתייצב למאבק לסיכול רוע
הגזירה.
כבר בימים הקרובים יתקיימו פגישות של
ראשי הרשויות עם שרים וחברי כנסת כדי
להבהיר את חומרת ההשלכות של ההקפאה
ובדרישה לביטול גזירות "הספר הלבן" שהופעלו
באחרונה באופן שרירותי ובלתי מוסרי על
ידי ראש הממשלה ללא החלטת ממשלה וללא
החלטה של הכנסת# .

ראשי הרשויות והמועצות ביהודה ושומרון
השתתפו בתחילת השבוע בכינוס חירום
באריאל שדן בנושא ההקפאה המוחלטת על כל
בנייה ביהודה ושומרון .בכינוס ,שבו השתתפו
מרבית ראשי המועצות על גווניהם השונים
חילונים חרדים ודתיים ,מגושי ההתיישבות
ומעומק השטח וכן ראשי המועצות החדשים,
החליטו המשתתפים לאחד כוחות במאבק תקיף
ונחוש לביטול הקפאה הבנייה ביישובים.
הפורום החליט על מיסוד מסגרת קבועה
לפעילות ועל נקיטה בכל האמצעים הלגיטימיים
להסרת רוע הגזירה שפוגעת בזכויות היסוד של
המתיישבים ומשפחותיהם ביהודה ושומרון
ופעילות במישורים הציבורי ,הפוליטי והמשפטי
נגד מדיניות ההקפאה בבנייה ביישובי יו"ש,
לרבות בגושי ההתיישבות .בישיבה סוכם על:
 #איחוד ויצירת חזית משותפת של כל ראשי
הרשויות למאבק מתמשך כנגד הקפאת הבנייה.

נאבקים על ירושלים
ישראל וסרטי זהב ,במבצע תחת הכותרת "מעל
הכל  -שומרים על ירושלים" .באירוע ,שאותו
קיים ארגון  ,ONE JERUSALEMהמוביל את המאבק
הציבורי נגד חלוקת הבירה ומייצג יהודים מכל
רחבי העולם וישראלים רבים ,השתתפו גם
חברי כנסת ממרבית סיעות הכנסת שבאו להביע
תמיכה במחאה ,ואישי ציבור שהגיעו לבטא את
התנגדות אזרחי ישראל לחלוקת הבירה.
בשל מורכבות האירוע התגייסה מחלקת
הלוגיסטיקה של מועצת יש"ע לעזרה בארגון.
המבצע זכה לסיקור תקשורתי נרחב בארץ
ובעולם ע"י צוותי תקשורת ישראלים וזרים# .

למול פקקי התנועה בירושלים הדגלים
שנתלו ,והטקסים שנערכו לכבוד בואו של נשיא
ארצות הברית ג'ורג' בוש ,היה גם מי שהחליט
להראות לנשיא ארה"ב שעם ישראל מתנגד
לדיבורים על חלוקת ירושלים  -באמצעות
יצירת שרשרת אנושית על החומות.
אלפי אנשים ,נאמני ירושלים ,תושבי הבירה
ומחוצה לה ,בני נוער רבים וחברי תנועות הנוער
חברו להם יחדיו ביום שלישי האחרון ,ערב
נחיתתו של בוש בישראל ,ועל אף מזג האוויר
הגשום ,עמדו מסביב לחומות העיר העתיקה
ומעליהן ,כשהם אוחזים ידיים ומחזיקים דגלי
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יש"עמדה

הכוונה לבנות כמה עשרות יחידות
דיור בשכונות תלפיות מזרח וגילה
אותה הם "חשפו" במודעה קטנה
שפורסמה בעיתון גלובס.
הסכנה היא סכנה ברורה ומיידית
ויש לעצור אותה ולפרוץ את המצור
שהוטל על הבנייה בירושלים
וביהודה ושומרון .מצור  -קודם כל
מבחינה תודעתית פנימית בציבור
הישראלי ,להסיר את הסד מעל
צווארנו ,ולפרוץ את ההגבלות
שממשלת ישראל הטילה בדרכים
עקלקלות על עצמה .לא ייתכן
שעם ישראל שחזר לארצו אחרי

מקפיאים את ירושלים
השבוע היה קר בירושלים .קר
מהרגיל .ולא רק בגלל מזג האוויר.
רוחות זרות שהחלו מנשבות הביאו
את הקפאת הבנייה גם לעיר הבירה.
להקפיא את העיר שהיא הלב
שבאיברים ,לצנן את החום והקדושה
שבוקעים ממנה.
ממשלת ישראל יוצרת במו ידיה
מציאות שבו היא כובלת את עצמה
 ברצונה .היא יודעת שלמדיניות הזו,של הפסקה מוחלטת של בנייה ברחבי
יהודה ושומרון ובשכונות בירושלים,
אין תמיכה בקרב הציבור בישראל ,ולכן
היא רוצה ליצור בצורה מלאכותית לחץ
אמריקני על הנושא ,ואז לגלגל עיניים,
לפרוש ידיים לצדדים עם מבט של "אין
ברירה" ולומר' :מה לעשות ,זו דרישה
של נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש'.
הבעיה המרכזית היא לא נקודתית,
של עצירת המנופים ביישוב כזה או
אחר ,בשכונה מרוחקת או קרובה.
הסכנה הגדולה שממשלת ישראל
מביאה עלינו ,ועלולה להיות לנו
לרועץ גם אם יתחלף השלטון ,זו
התבססות והתקבעות של עובדה
מדינית חזקה ,ויצירת תודעה
בציבור הישראלי שבנייה בירושלים
היא מעשה קיצוני ומסוכן .שבניית
בית בהר חומה ,שהקמת שכונה
חדשה סמוך לירושלים ,שעבודות
פיתוח ביישובי יהודה ושומרון
 כולם אסורים ועלולים להזיקלמדיניות הישראלית .הגולם קם
על יוצרו .והמציאות הזו הופכת
למדרון חלקלק ,שגורמי השמאל
הקיצוני וארגונים פרו–פלשתינים,
מעודדים ומסייעים לה.
זה החל במאחזים ,המשיך למדיניות
מתחת לפני השטח של הקפאה
ביהודה ושומרון ,לאחר מכן למדיניות
גלויה של עצירה מוחלטת של כל בנייה
ואפילו בדיקה מחודשת של פרויקטים
שכבר אושרו בעבר  -גם בגושי
ההתיישבות שעליהם הצהירו סיעת
קדימה והעומד בראשה אהוד אולמרט,
כי יחזקו אותם .משם כבר הפסיקו
שיווקים של בניית יחידות דיור בהר
חומה .המדיניות הזו "הדביקה" גם את
הקמת שכונה יהודית חדשה שאמורה
להגן על ירושלים באזור עטרות ,ושר
השיכון זאב בוים הורה על הורדת
המהלך מסדר היום .עיתון הארץ כבר
תקף בכותרת בעמוד הראשי את

הקור בירושלים השבוע,
נבע מהקפאה עמוקה של
כל בניה והתיישבות ברחבי
הבירה .הסכנה הגדולה
שממשלת ישראל מביאה
עלינו ,זו התבססות של
עובדה מדינית חזקה בתודעת
הציבור בישראל ובעולם
שבניה יהודית בירושלים היא
מעשה קיצוני ומסוכן ומזיק
למדיניות הישראלית .לא
ייתכן שאחרי שיבתנו בתום
אלפיים שנות גלות ושחרורה
של עיר הנצח ירושלים ,דווקא
ממשלה ישראלית מטילה על
ירושלים מצור  -פיזי ותודעתי
 ומונעת התיישבות פיתוחובנייה בעיר בירתה.
אלפיים שנות גלות ,חזר לירושלים
עיר הנצח ,וממשלה ישראלית -
היא זו שמטילה גזרות והגבלות
על המשך התרחבות ביסוס
ופיתוח התיישבות בירושלים רבתי
וביהודה ושומרון.
ועוד מילה על ביקור בוש השבוע.
המדיניות האמריקנית יחד עם
הכניעה של ממשלת ישראל מדברת
על חלוקת ירושלים .הכוונה היא
שבמרחק כמה רחובות מהמלון
שבו השתכן השבוע ג'ורג' בוש,
תוקם מדינה פלשתינית ריבונית,
עם צבא ומשטרה משלה ,ועם נשק
ויכולת לשגר טילים לכל מקום
ברחבי ירושלים .נשיא ארה"ב לא
העלה בדעתו לבקר בעזה למשל.
אפילו ביריחו או ברמאללה ,הוא חשב
פעמיים ,וגם לכך הייתה התנגדות
בקרב הארגונים האמונים על ביטחונו
של הנשיא האמריקני  -בכל זאת,
מסוכן שם.
אם חס וחלילה תצא לפועל
המדיניות של חלוקת ירושלים,
נשיא ארה"ב לא ידרוך יותר בביקור
ממלכתי בירושלים .בטח לא ישתכן
שם .זה יהיה פשוט מסוכן מדי ,עם
מחבלים בסמטאות בעיר העתיקה,
וקסאמים שעלולים להיות נורים
מהר הזיתים או מג'בל מוכבר.
הוא יגיע ליומיים וייסע חזרה
לוושינגטון ,עם התוצאות אנחנו
נצטרך להתמודד# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי שלום שבזי קפיצת הדרך לארץ ישראל

ר

מספריו המפורסמים" ,חמדת ימים" ,ובו ביאור
על התורה בדרך הפרד"ס .רוב חייו היה נתון
במחסור ובעוני ,וברבים משיריו אף נתן ביטוי
למצוקתו הכלכלית .שיריו הרבים נאספו והיוו
חלק נכבד מה'דיואן' ,שמשמש כאוסף של
שירים ופיוטים של מחברים שרובם מערי תימן.
רוב שיריו עוסקים בנושא הגלות והגאולה ,ואת
ימי הגאולה צפה כעומדים להתגשם עוד בימיו.
פניני שירתו הם תמצית ערגתה של האומה כולה
לגאולה ולשיבת ציון ,ורבים משיריו מתארים
בצבעים עזים ובביטויים קולעים את גדולת
ישראל כמעמד כלולות ,שבו מתחדשת הברית
שבין הדוד (הקב"ה) והרעיה (כנסת ישראל).
שיריו מעוטרים בסמלים ובביטויי אהבה
אליגוריים (=משליים ,מלשון משל) מעולם
הקבלה המעניקים לשירתו צביון של שירת
אהבה ,בעלת משמעויות עמוקות ועושר רעיוני:
"קריה יפיפיה משוש לעריך  /עיר נאמנה את
למלכך ושריך  /יום אזכרה יפעת רבת צבאיך /
לך כלתה נפשי לשכון חצריך  /מי יתנני נא אשף
כמו  /יונים  /אשק אבניך אחונן עפריך  /לא
שקטה נפשי מיום נדוד רעיה  /מיום גלות בנים
מבית מגוריך  /אפיל תחנתי לפני אדון עולם /
יקים שעריך יבנה דביריך  /נראה בשמחתך כימי
שנות עולם  /עת בוא ישועתך לבנות גדריך  /אז
תשמחי לעד ובטח תשבי  /ירב שלום בניך מכל
עבריך".
שיר נוסף כדוגמא לאחד מיני פיוטים רבים
הוא השיר 'מי נשקני ואני גולה וסר' ,וכמו
ברבים משיריו מסמן רבי שלום שבזי את שמו,

בי שלום שבזי נחשב לגדול משוררי
תימן ,חי במאה ה– 17והיה בקי בתורה,
בתלמוד ,בהלכה ,בפילוסופיה ובקבלה.
הוא נולד בתימן בשנת שע"ט ( ,)1619נצר
למשפחה ידועה ומכובדת שמוצאה מיוחס דור
אחר דור עד לזרח בן יהודה בן יעקב אבינו,
משפחה שהעמידה רבנים ומורי צדק רבים.
השם המקורי של המשפחה היה 'משתא' אולם
כשעברו לעיר שבז שינוי את שמם ל'שבזי'.
בעודו נער כבן  ,16נפטר אביו ועול הפרנסה נפל
על כתפיו .הוא נאלץ להרחיק נדוד מביתו ואת
פרנסתו מצא במקצוע האריגה .שנים ספורות
לאחר מות האב נפטרה גם אמו .ר' שלום חי
שנים רבות בעיר צנעא .הוא התחתן והוליד
שלושה ילדים  -שני בנים :שמעון ויהודה ,ובת
בשם שמעה .על בתו זו מספרים ,כי נשאה חן
בעיני המושל המקומי שרצה לשאתה לאשה.
לא עזרו כל ניסיונות השכנוע של הרב לבטל
את רוע הגזירה .ביום המיועד נשלחו חיילי
המושל להובילה לביתו .כל הדרך קונן האב על
בתו דברי שירה ,וכשאך הגיעו לפתח חצר בית
המושל ,נפלה הבת על הארץ ונפטרה .אביה קבר
אותה בצלע ההר בעיר המחוז אלעדין ,וקִבְרה
נחשב למקום מקודש וציון לעליה לרגל.
רבי שלום שבזי היה תלמיד חכם ששלט
במקצועות תורנים רבים :תורה ,תלמוד ,הלכה,
פילוסופיה וקבלה ,אולם את עיקר פרסומו קנה
כמשורר ופייטן ששילב את ידיעותיו בתורה
הנסתר בחיבוריו .בנוסף למאות שירים ופיוטים,
הוא חיבר גם ספרים .בגיל  26חיבר את אחד
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לבתיהם ,והשאר נספו בגלות ,ברעב ,בצמא,
בחוליים ובמגפות.
אחד מסיפורי הניסים המפורסם שסיפרו
על רבי שלום שבזי היה שמדי ערב שבת
נעשה לו נס קפיצת הדרך והיה מגיע לארץ
ישראל כדי לשבות שם  -פעם בירושלים ,פעם
בטבריה ,לפעמים בעכו או בחברון ,ולאחר
צאת השבת שב אל ארצו .על מעשה זה נכתב
שיר ,ורמזים לכך בכתביו נמצאו בספרו 'חמדת
הימים' על פרשת חיי שרה על פסוק ''ואבוא
היום אל העין'' (בראשית כ"ד ,מ"ב) ,שם ביאר
רבי שלום שבזי את האופן והתנאי לקפיצת
הדרך" ,ומלאך מוליכו למקום שירצה" .כמו כן
כתב באחד משיריו" :גברת [השכינה] תעלה
נפׁשִ י בליל ,עת ירדמה גופי בשינה יהנה".
בספרו' ,חמדת הימים' מופיעה גם הגרסה
המפורסמת לסדר ט"ו בשבט כפי שהיא מוכרת
לנו כיום ולפיה אוכלים ביום זה שלושים
מיני פירות ,שותים ארבע כוסות יין אדום
ולבן ואומרים קטעים מן המקורות על עצים
וצמחים.
מסופר עליו כי ידע לחזות את יום מותו ואף
התכונן לכך .בערב שבת קודש סמוך לחשיכה
ביום י' בשבט ,נאסף גדול משוררי תימן אל
אבותיו .קיים ויכוח לגבי שנת הפטירה ,אם היה
זה בשנת ת"ע ( ,)1710או בשנת ת"פ ( .)1720הוא
נקבר בעיר תעז במחוז הולדתו .חולים נדכאים
ושבורים ובעלי נדרים למיניהם מכל רחבי תימן
היו פוקדים את קברו על אף תנאי התעבורה
הקשים והדרכים המשובשות ,ועורכים "זיארה"
(=ביקור) ,ומבקשים בזכותו מזור למכאוביהם.
לאחר פטירתו של ר' שלום שבזי ,נחשב בנו,
שמעון ,ליורשו הרוחני# .

ובמקרה זה את שם משפחתו 'משתא אלשבזי'
כאקרוסטיכון בשיר:
"מי נשקני ואני גולה וסר ,הומה בתוך תימן
מתייפח :שורי הדר יופיו ,שבוית מאסר ,וחסי
בצל דודך ביום הוכח :תראי הדרו רם עלי גלגל
ושר בין ההדסים יעמוד שמח :אורן כשמש
יזרחה לא יחסר חושך וצלמוות בהוד נוצח:
ארחות שנים עשר גבולים דוד קשר ובמחנות
ארבע תהא זורח :לקראת הדסה השרויה על
גשר מימי חסדיך להימשח :שמרה ברית לבן
אשר בך נעזר קבץ פזורינו ביום הצלח :בזכות
נדיבים נבחרו סגני יקר ,יציץ משיחנו כציץ
פורח :זכרון אשר נבא לך בנהר כבר אזכור
ואתבונן וחן לוקח :יום התחיה רוחך בי תעבר
אעלה להר ציון ושיר פוצח :ואשמעה מפי ידידי
מאמר ינון ואליה אני שולח".
בשנת תל"ט ( )1679גזר האימאם אלמהד בן
חסן אלקאסם שמד על יהודי תימן ,אך לבסוף
הומרה הגזירה בגירוש .באותה שנה יצאו יהודי
מרכז תימן לגלות במדבר מוזע (מהלך אחד עשר
יום דרום–מערב מצנעא) .הם נאלצו להשאיר
את רוב רכושם מאחוריהם ולקחו רק את
אשר הספיק לקיומם היומיומי .הגלות נמשכה
כשנתיים ימים .רק כשליש מן הגולים זכו לחזור
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מבט להתיישבות שומרים על ניקיו"

ה

שמירה על הבית ועתיד ההתיישבות
לא מתבטאים רק במאבקים מול
גזרות כאלה ואחרות ,אלא גם ביומיום,
בשמירה על איכות הסביבה ,על הניקיון
ועל איכות החיים שלנו ברחבי יהודה
ושומרון .למעלה מעשור פועלים ביו"ש שני
גופים שמוכיחים כי מילים כמו התיישבות
אקולוגיה ואיכות סביבה הולכות יחדיו -
איגוד ערים איכות סביבה שומרון ואיגוד
איכות ערים סביבה יהודה שבהם מאוגדות
 23הרשויות המקומיות ביו"ש .איגוד ערים
איכות סביבה שומרון הנמצא באריאל
פועל לשמירת איכות הסביבה בכל אזור
שומרון ,בנימין ,בקעת הירדן ובעיר אריאל.
איגוד ערים איכות סביבה יהודה שנמצא
במעלה אדומים ופועל באזור אפרת ,הר
חברון ,ביתר עילית ,מעלה אדומים ,גוש
עציון ,הר אדר ,מגילות ,חברון וקרית ארבע.
שני גופים אלו פועלים בתחומים השונים
לשיפור :מינהל סביבתי ,מניעת מטרדים
בתעשייה ,תכנון אזורי סביבתי ,פסולת
מוצקה ומיחזור ,איכות מים ושפכים ,רישוי
עסקים ,חינוך סביבתי והסברה ,תלונות
הציבור ,חומרים מסוכנים ,מניעת רעש
וזיהום אוויר ,קרינה ,אקולוגיה כפרית וניהול
מיזמים ופתרונות לשפכים ולפסולת.
ההתיישבות הישראלית ואזורי התעשייה
ביהודה ושומרון עושים רבות לשיפור איכות
הסביבה ,המשרד להגנת הסביבה הגביר
בשנים האחרונות באזור הן את האכיפה
והן את הסיוע במיזמים והמינהל האזרחי
מקפיד מאוד במסגרת ועדות התכנון
ביישום פתרונות סביבתיים ולמעשה פוסל
כל תוכנית ללא פתרון סביבתי כולל.
על פי דו"ח נציבות המים  -עדכון 2006
לכ– 78%מהתיישבות הישראלית ביו"ש יש
פתרונות למניעת זיהום משפכים ,והשנה
מוקמים מתקנים ליישובים הנותרים.
הפסולת מכל היישובים מועברת לאתרים
מורשים .בין הפרויקטים הסביבתיים ניתן
למצוא את:
נחל קנה בשומרון  -נחל בשיקום
מזה כשנתיים הנחל נקי משפכים
לאחר שמאסף הביוב המוביל את שפכי
כל היישובים ( 5רשויות מקומיות) לטיפול

בדרום השרון החל לפעול .שיקום הנחל
הכולל טיפוח שבילים ,טרסות ,שפיעת
מעיינות ,פריחה והתאקלמות מחודשת
של בעלי חיים מושך מטיילים רבים
מהאזור ומחוצה לו.
תחנת ניטור אוויר באריאל
חודשה פעולתה של התחנה לניטור
אוויר באריאל .המדידות בתחנה זו ובתחנה
שבאלון שבות בגוש עציון מציגות בכל רגע
נתון את איכות האוויר באזור ההר ,איכות
הטובה בקריטריונים רבים ביחס לאזורי
השפלה והחוף.

נטיעות בצידי כביש חוצה שומרון

רשויות מקומיות מקיימות
המועצות המקומיות קדומים ואלקנה
ועיריית אריאל הצטרפו לתהליך של
רשויות מקיימות בישראל שבמסגרתו הן
מתחייבות לנהוג על פי 'עשרת הדברות
להגנת הסביבה' ולפעול באמצעות תכנון
אסטרטגי לטווח ארוך לשמירה על איכות
הסביבה ,וזאת במקביל למועצה האזורית
שומרון שכבר פועלת במסגרת תכנית אב
בר קיימא.
מיחזור שפכים
שנים רבות זרמו הקולחים (שפכים
לאחר טיפול) של אזור התעשייה ברקן
ללא תועלת בצידי כביש  - 5חוצה
שומרון .ערב שנת השמיטה הוכשרה
הקרקע במדרון שלרגלי אזור התעשייה
ברקן וניטע במקום יער של אקליפטוסים.
השטח מושקה על ידי הקולחים של אזור
התעשייה לאחר טיפול למניעת זיהום
הקרקע .בימים אלה ניתן כבר לראות את
קליטתם של השתילים הצעירים.

עתניאל

יישוב שיש בו

כמעט

הכל...

בנוף הרי חברון¨ בחבל ארץ המחבר עבר עם עתיד¨
מתגוררות כ≠∞≤ ±משפחות עם איכות תורנית ורוחנית ייחודיתÆ
מה יש ביישוב שלנו?
קהילה מגוונת ומגובשת  Oמוסדות חינוך∫ פעוטון¨ גן¨ צהרון¨ בית ספר¨ ישיבה
תיכונית וישיבת הסדר  Oמינימרקט  Oקופת חולים וטיפת חלב  Oחוגים¨
סניף בני עקיבא ותלמוד תורה אחר הצהריים  Oדף יומי  Oערבי תרבות
 Oספריה  Oמקווה  Oבריכת שחיה  Oגני משחקים ועוד

אז מה בעצם חסר?

עוד משפחות מקסימות המעוניינות לחיות איתנו בשמחה ובהרמוניה°
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לתיאום ביקור ולפרטים נוספים∫ שלומית עמיר ∞µ≤≠¥≤πµ¥∑¥
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∞ µדקות מירושלים ומערדÆ

"ש
נחל קנה

לסוגיות המרכזיות בשמירת איכות
הסביבה" .החוברת הופקה ע"י איגוד ערים
לאיכות הסביבה שומרון ,בסיוע המשרד
להגנת הסביבה וביקורת הלכתית של מכון
התורה והארץ .להזמנות03-9367135 :
פרטים נוספים על פעילויות איגודי
הערים לאיכות הסביבה ניתן לקבל באתר:
 www.enviosh.org.ilוללמוד ולקרוא
על הפעילות הנעשית באזורנו על מנת
לשמור ולסייע להגן על הטבע המשאבים
והסביבה בה אנו חיים# .

שמיטה בסביבה
לקראת ט"ו בשבט הופקה חוברת למידה
על הקשר שבין איכות הסביבה והשמיטה.
"עיון מדוקדק במצוות השמיטה ,רעיונותיה
וטעמיה מספק ללומד תשובות מרתקות

מחזירים את הספרים
לעם הספר

והחודש :המשנה

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ב-
ש"ח בלבד.
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מהדורה זו כוללת הקדמה של פרופ' משה הלברטל,
מגדולי הפילוסופים של ההלכה היהודית בימינו.
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קדושת הארץ
בשבועות הקרובים נביא במדור "קדושת הארץ"
רשימות ומאמרים בנושא קדושתה של ארץ ישראל,
שנת השמיטה והמצוות התלויות בארץ מאת הרב
אוהד אחיטוב ,ממכון התורה והארץ.

מושגים במצוות התלויות בארץ
מצוות התלויות בארץ  -ונוהגות בחו”ל:
בנוסף ,ישנן מצוות הקשורות לארץ  -לעבודת
האדמה שיוצאות דופן ונוהגות גם בחו”ל.
הראשונה  -מצוות כלאי אילנות; שלא
להרכיב שני מיני אילנות יחד .מצווה זו ,אף
שהיא “חובת קרקע” ,נוהגת מן התורה גם
בחו”ל (רמב”ם הל’ כלאים פ”א ה”ה ,שו”ע יו”ד סי’
רצה סעי’ א) .חז”ל למדו זאת ,שמתוך שהקישה
התורה (ויקרא י"ט ,י"ט) את כלאי–אילן לכלאי–
בהמה ,רצונה ללמדנו שדינם שווה .על–כן כשם
שאיסור כלאי בהמה נוהג בחו”ל ,כך גם איסור
כלאי אילנות יהא נוהג בחו”ל (מס’ קידושין לט
ע”א) באופן יוצא מהכלל.
השנייה  -איסור אכילת חדש לפני הקרבת
העומר .ה”חדש אסור מן התורה בכל מקום”
(ערלה פ”ג ,מ”ט)  -אף בחו”ל .לפי ההסבר
הראשון אף “חדש” נחשב להיות מצווה היוצאת
מן הכלל ,שהרי היא חובת גידולי הקרקע,
ובכל זאת נוהגת בחו”ל מן התורה (לדעת רוב

מהי מצווה התלויה בארץ?
במשנה (קידושין פ”א ,מ”ט) נאמר“ :כל מצווה
שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ”.
רוצה לומר כל מצווה שקשורה באדמה נוהגת
רק בארץ ישראל .את הקביעה שיש מצוות
שנוהגות רק בא”י ,דרשו חכמינו ז”ל (קידושין
ל"ז ע”א) מלשון הפסוק (דברים י"ב ,א')“ :אלה
החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות
בארץ אשר נתן ה’ אלוקי אבותיך לך לרשתה”.
השאלה היא ,כיצד ניתן לסווג מצווה כתלויה או
כאינה תלויה בארץ?
לפי הסבר אחד :המושג “מצוות התלויות
בארץ” ,כולל בתוכו כל מצווה “שמוטלת על
הקרקע או גידוליה כגון :תרומות ומעשרות,
חלה ,לקט ,שכחה ופאה ,שביעית ,חדש ,ערלה
כלאים” .לפיכך מצוות נטילת ארבעת המינים,
או מצוות “לא תחסום שור בדישו”  -אינן
נחשבות למצוות התלויות בארץ  -אף שחיובן
קשור לגידולי קרקע  -היות שהן חובת האדם,
ואינן “חובת הקרקע” (כפשט לשון הגמ’ ורש”י

הפוסקים; רמב”ם הל’ מאכלות אסורות פ”י ה”ב,
שו”ע יו”ד סי’ רצג סעי’ ב ,ועי’ באה”ל סי’ תפט סעי’
י ד”ה אף בזמן הזה) .לעומת זאת לפי ההסבר

ד”ה חובת קרקע).

לפי ההסבר השני :לא די בכך שהמצווה
היא חובת הקרקע בכדי להחשיבה כמצווה
התלויה בארץ ,אלא אם כן התורה גם מציינת
את שייכותה של אותה מצווה לארץ–ישראל,
בלשון “כי תבואו אל הארץ“ ,”...שדך” ,וכדו’

השני ,איסור “חדש” אינו יוצא מן הכלל ,היות
ואף שהוא חובת הגוף ,אך התורה לא ציינה
שקיומה תלוי רק בארץ ישראל ,ומסיבה זו הוא
נוהג בחו”ל (עפ”י תורת הארץ ח”א פרק א’ ס”ק א'

(אחרונים עפ”י פירוש הרמב”ם ערלה פ”ג מ”ט).

 -ד' ,ארץ חמדה ח”א עמ’ ע"ה  -ע"ו)# .

²°
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התחלת התורה
המשך מעמ' השער

של אומות העולם הוא רק המעטפת
וההכנה לקראת הקשר העליון והפנימי
של "החודש הזה לכם" .כלומר ,גם אחרי
שכל האומות העולם שותפות בהסכמה
על מעלתם של ישראל אין זה אלא
מבחוץ .בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם
החיבור הפנימי העצמי בין עם ישראל
לקב"ה ,בשיר השירים  -קודש הקדשים,
חיבור הדוד והרעיה בעצמם .משל
למה הדבר דומה? לשמחת הנישואין.
האורחים הרבים שמחים ורוקדים יחד
עם החתן והכלה ומשתתפים עימם
בשמחה  -אלו אומות העולם שנחלקו
לגוייהם בספר בראשית ,אבל כשנכנסים
החתן והכלה לחדר ייחוד ,או אז השמחה
שביניהם מתעלה למעלה מן הכל .זאת
ההתגלות הגדולה של "ועברתי בארץ
מצרים ...אני ולא מלאך .והכתי כל
בכור ,אני ולא שרף .אני ה' ,אני ולא
אחר" (מכילתא ב“א ,ז‘)# .
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ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
02-9973875
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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' הקרוב באתר
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רשימת הזוכים תתפרסם
החל מיום שלישי הקרוב
באתר ישע שלנו.

השלמת הפאזל
משבוע שעבר:
מערת המכפלה
בחברון תובב"א

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 37

אֶחָד הַּדְב ִָרים ׁשֶָרצִיתִי לְהְַראֹות ל ְָךָ ",אמַר
ׁשּוב" .אֶחָד הַּדְב ִָרים ׁשֶּכּול ָנּו צְִריכ ִים לִל ְמֹוד
ֵמהַּיִיׁשּוב הַּמְַדהִים הַּז ֶה ,עַל–ּפִי הַּצָו ִוים
ׁשב ִים ּכֹל הְַרכָב ִים ׁשֶּי ִ ָּמצְאּו ּפֹה
ׁשֶחּוּל ְקּו ל ַּתֹו ָ
ּׁשאֲרּו ּפֹה וְהֵם י ְַקּב ְלּו עֲל ֵיהֶם ְקנ ָסֹות
הַּיֹום י ִ ָ
ׁשֶל סְכּומִים ּג ְדֹול ִים ".הּוא הִ ְס ַּתּכ ֵל עַל
אֹוִריאֵל ּכְאִילּו הּוא ּבֹוחֵן אֶת מִיַדת הַּקֶׁשֶב
ׁשב ִים ֹלא ּפִנ ָּה
ׁשֶלֹוּ" .כ ִ ְמעַט אַף–אֶחָד ֵמהַתֹו ָ
ּדָב ָר ֵמחֲפָצָיוּ ,כֹל הְַרכָב ִים וְהְַרכּוׁש עֲַדיִין
ּכ ָאןְ .מסִירּות נֶפ ֶׁש ּג ַם ּב ְגּופּו מָמֹונֹו ו ְנַפְׁשֹו
ל ְ ַמעַן אֶֶרץ יִׂשְָראֵל!" ּבְעֵינ ָיו ׁשֶל ׁשּוב נ ְִקוּו
ּדְמָעֹות .הּוא עָמַד ּדֹומֵם מּול הְַרכָב ִים עֲמּוסֵי
ׁשאַל
הַּסְָרטִים וְהַּסִי ְסמָאֹותׁ" .שּוב ",אֹוִריאֵל ָ
ּבְחֲׁשָׁש " ָמחָר הַּכֹל י ְפּונ ֶּה ִמּפֹה?" עַכְׁשָיו
ּג ַם ּבְעֵינ ָיו עָמְדּו ּדְמָעֹות" .מַה ,ז ֶה הַּסֹוף
ׁשֶל ּכֹל הַחֲלֹומֹות ׁשֶל הַאֲנָׁשִים ּפֹה?" ׁשּוב
הִ ְס ַּתּכ ֵל עַל אֹוִריאֵלִ .מּב ֵין הַּדְמָעֹות הִתְנֹוסֵּס
לֹו לְפֶתַע חִיּוכֹו הַּטֹוב וְהַּי ָדּועַ ׁשֶל ׁשּוב" .אַל
ּתְִדאַג ,הַחֲלֹומֹות ֹלא נִגְמִָרים לְעַם–יִׂשְָראֵל
ּכֹל–ּכ ְָך ַמהֵר ".הּוא הִֵרים ֵמהִַרצְּפָה ְסטִיֵקר
מְאּוּב ָק ,הּוא הֹוׁשִיט אֶת הַ ְּסטִיֵקר ל ְאֹוִריאֵל
וְחִּיֵיְך .אֹוִריאֵל נ ִיּקָה אֶת הַ ָאב ָק ֵמעַל הַּכ ָתּוב
ו ְָקָרא ּב ְקֹול" :עַם הַּנֶצַח ֹלא ְמפַחֵד ִמּד ֶֶרְך
אֲרּוּכ ָה ".הּוא הְִרג ִיש ׁשֶאֹור ָקטָן ּב ְתֹוְך ל ִּבֹו
נְִדּל ַקּ" .בֹואָ ",אמַר ׁשּוב" .י ֵׁש ל ָנּו עֹוד ַּתחֲנ ָה
אַחֲרֹונ ָה ּבַּי ִׁשּוב הַּז ֶה!"

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל
נשאב אל תוך תמונה ישנה שהוא 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 ליישוב פורח ,אבל אוריאל
מגלה שהיישוב עומד להחרב...
אֹוִריאֵל נָחַת ֵמהַ ַמעְֲרּבֹול ֶת ל ְתֹוְך ְרחֹוב
ׁשהֵם
ּדֹומֵם .הְַרחֹוב נְִראָה ּב ְִדיּוק ּכ ְמֹו הְַרחֹוב ֶ
עָז ְבּו ַממָׁש ֹלא ִמזְמַן אְַך הָי ָה ּבֹו ַמׁשֶהּו
עָצּובּ ,כ ְמֹו מֵתׁ" .שּוב ,לְאָן הִגַעְנּו? ּכְב ָר ּפִינּו
ׁשאַל ּבְבֶהָל ָהֹ" .לאָ ",אמַר
אֶת ּכּול ָם?" הּוא ָ
ׁשמַע עָצּוב" .אֲנָחְנּו ַממָׁש יֹום
ׁשּוב .קֹולֹו נ ִ ְ
ׁשהַצָב ָא יִּכָּנ ֵס לְכ ָאן"ּ .ב ְאֹומְרֹו זֹאת הֵחֵל
לִפְנ ֵי ֶ
ׁשּוב לָלֶכ ֶת ּתֹוך ּכ ְֵדי ׁשֶהּוא ְמלַּטֵף ּבַעֲִדינּות
ׁשצָמְחּו ּבְאַחַת
אֶת עָל ָיו ׁשֶל אֶחָד הַּׂשִיחִים ֶ
הַּכ ְנ ִיסֹות לַּבָתִים .הְַרחֹוב הָי ָה ׁשֵָקט .מִֵדי ּפַעַם
הָי ָה נ ִיתַן ל ְִראֹות ְקבּוצָה ׁשֶל נְעִָרים צְעִיִרים
עִם חּול ְצֹות ּכ ְתּומֹות ּו ְסגּולֹות ִמסְתֹובְב ִים ּב ֵין
הַּבָתִים .חֶל ְָקם ּבֹוכ ִים ,חֶל ְָקם מְנַּג ְנ ִים" .עּוצּו
ׁשמַע אֶת הַּׁשִיר ִמתְנַּג ֵן
עֵצָה ו ְתּופַר!" אֹוִריאֵל ָ
ׁשלָטִים
ּב ְִדב ֵיקּות מִתֹוְך אַחַת הַּקְבּוצֹותְ .
ּוּכ ְתֹובֹות נְִראּו ּבְכֹל מָקֹום .הֵם הִ ְמׁשִיכּו
לָלֶכ ֶת עַד ׁשֶׁשּוב נֶעֱצַר מּול אֶחָד הַּבָתִים.
ּבַחֲנ ָי ָה חָנּו ׁשְלֹוׁשָה ְרכָב ִים ְמלֵאִים ּבִסְָרטִים
ּכ ְתּומִים ּו ְסטִיֶקִרים נֶג ֶד הַעֲִקיָרה" .הִנ ֵה

המשך בשבוע הבא...
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