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הרב רמי רחמים ברכיהו - רב היישוב טלמון

הצנע לכת עם אלוקיך

בלקעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | תמוז תשס"ז   53 גליון 
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הנביא ב פונה  בלק,  פרשת  של  הפטרה 
מיכה לאומה בקריאה: "ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש 
ִמְּמָך, ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט וְַאהֲַבת ֶחֶסד, 
וְהְַצנֵַע ֶלכֶת, ִעם ֱאֹלקיָך" )מיכה ו‘, ח‘(. קריאה 
זו באה לאחר שהנביא מזכיר לאומה את החסד 
הגדול שעשה הקב"ה עם דור המדבר כאשר 
הפר את עצת בלק ובלעם: "ַעִּמי, זְכָר נָא ַמה 
ּיַָעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב, ּוֶמה ָענָה אֹתֹו, ִּבְלָעם ֶּבן 
ְּבעֹור ִמן הִַּׁשִּטים" )שם ו‘, ה‘(. נשאלת השאלה 
עצת  בהפרת  האלוקי  החסד  בין  הקשר  מה 
לעשות  הגדולה  הקריאה  לבין  ובלעם  בלק 

משפט וחסד והצנע לכת עם אלוקיך? 
בפרשת השבוע אנו נפגשים עם הניסיונות 
של בלק ל'עורר' את בלעם לקלל את ישראל. 
לשלושה  בלעם  את  בלק  לוקח  כך  לצורך 
יזכה  שבלעם  מצפה  הוא  בהם  מקומות 
חצות  קרית  הוא  הראשון  המקום  להשראה. 
- משם בלעם אכן רואה את קצה העם, דבר 
ישראל,  את  לקלל  בלעם  את  לעורר  האמור 
"וַּיֶָׂשם  אלוקית:  התערבות  ישנה  שם  אולם 
ה' ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם, וַּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק, וְכֹה 
ְתַדֵּבר" )במדבר כ“ג, ה‘(. גם כאשר בלק ובלעם 
מגיעים לשדה צופים ששם נראה אפס קצהו 
אלוקית:  התערבות  ישנה  ישראל,  עם  של 
וַּיֹאֶמר  ְּבִפיו;  ָּדָבר  וַּיֶָׂשם  ִּבְלָעם,  ֶאל  "וַּיִָּקר ה' 

ׁשּוב ֶאל ָּבָלק, וְכֹה ְתַדֵּבר" )שם ט“ז(.
והנה בפעם השלישית כאשר בלק ובלעם   
פני  על  הנשקף  הפעור  ראש  אל  מגיעים 
רואה  אינו  בלעם  כאן כאשר  דווקא  הישימון, 

רק את קצה העם אלא מתגלה לנגד עיניו כל 
אין התערבות  כאן  דווקא  הישראלית,  האומה 
ֶאת  וַּיְַרא  ֵעינָיו,  ֶאת  ִבְלָעם  "וַּיִָּׂשא   - אלוקית, 
יְִׂשָרֵאל ׁשֹכֵן ִלְׁשָבָטיו; וְַּתהִי ָעָליו, רּוַח ֱאֹלהִים" 

)שם כ“ד, ב‘(. מה פשר הדבר?
פרשה זו עוסקת בשאלה כיצד אפשר להפוך 
קללה לברכה, כיצד אפשר להפוך עין רעה לעין 
טובה, שנאה לאהבה, כיצד משפיעים לטובה? 
חז"ל טוענים כי כאשר דוד פגש בשאול המלך 
כן  אם  מדוע  מוות,  בן  שאול  היה  במערה, 
דוד לא הרגו? "אמר רבי אלעזר, אמר לו דוד 
לשאול: מן התורה - בן הריגה אתה, שהרי רודף 
אתה, והתורה אמרה: בא להרגך השכם להרגו. 
אלא צניעות שהיתה בך - היא חסה עליך, ומאי 
היא? - דכתיב )שמואל א‘, כ“ד( ויבא אל גדרות 
ויבא שאול להסך  הצאן על הדרך ושם מערה 
ומערה  גדר,  מן  לפנים  גדר  תנא:  רגליו.  את 
לפנים ממערה. להסך - אמר רבי אלעזר: מלמד 

שסכך עצמו כסוכה". )ברכות דף ס“ב ע"ב(.
לעוצמה  נחשף  האדם  בהם  מצבים  ישנם 
ולגודל, במקרים מעין אלה העוצמה מדברת 
בעד עצמה ובכוחה להפוך את השנאה לאהבה 
ואפילו את הצדק לרחמים. שאול המלך אכן 
היה בן מוות, אולם דוד לא עמד מול עוצמת 
נהג  דוד  זה  ברגע  ישראל.  מלך  הצניעות של 
שלא כדין, "צניעות שבך" היא זו שהפכה את 
הדין מבן מוות לבן חורין. הדברים נכונים גם 
מחפשים  ובלעם  בלק  השבוע:  פרשת  לגבי 
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יִָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר: נְֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר, "ו
)במדבר  הָָעיִן..."  ְׁשֻתם  הַּגֶֶבר  ּונְֻאם 
אחת  בעין  ראייה  כידוע  ט"ו(.  כ"ד, 

מהמביט  ומונעת  המרחב  את  מצמצמת 

מסתכל.  הוא  עליו  הדבר  עומק  אל  להגיע 

זדון  כוונות  מתוך  משימתו  אל  מגיע  בלעם 

בחורבן  לראות  שרצה  בלק  ע"י  נרקמו  אשר 

ובהשמדת עם ישראל. על אף שבלעם מברך 

את  להבין  מצליח  הוא  אין  לקלל  במקום 

על  מוותר  היה  כן,  שאם  הדברים,  משמעות 

המצומצמת  ראייתו  מלכתחילה.  משימתו 

באה לידי ביטוי כשהוא לא רואה את המחזה 

שאתונו רואה.

עומקן  את  להבין  הבאות  בשורות  ננסה 

ישראל,  את  בלעם  שבירך  ברכות  שתי  של 

בעזרת שתי עיניים פקוחות. "ַמה ּטֹבּו אֹהֶָליָך, 

"על   - ה'(  שם  )שם,  יְִׂשָרֵאל"  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך,  יֲַעֹקב; 
מול  זה  מכוונים  שאינם  פתחיהם  שראה 

בלעם  של  המוגדרת  משימתו  )רש"י(  זה" 

יכול  שאינו  משום  הפועל  אל  יוצאת  לא 

ימוד תורה לנשים תופס תאוצה בשנים ל
פופולארי  ויותר  יותר  ונהיה  האחרונות 
בקרב נערות ונשים המבקשות להעמיק 
ישראל.  תורת  דרך  בחיים  לתפקידן  ולהתחבר 
זה  צורך  על  שעונה  בעפרה  'שובה'  מדרשת 
רבות על מנת  25 שנה מקדמת תוכניות  כבר 
והסגנון  האופי  את  למצוא  תוכל  אחת  שכל 

המתאימים לה. 
מדרשת 'שובה' בעפרה הוקמה לפני 

כ–25 שנה כאחת המדרשות הראשונות 

המיועדות ללימוד בנות. במהלך השנים 

כ"י.  תלמידות  כ–1,000  בשובה  למדו 

שפירא  משה  הרב  בראשות  המדרשה, 

ורעייתו רבקה, שמה לה כמטרה ללוות 

בנות בשלבים המהותיים ביצירת זהותן 

עבודת  של  בדרך  והישראלית,  היהודית 

ה' מתוך אהבה, שמחה ויצירה. המדרשה 

יצירתיים,  כלים  בהענקת  מתייחדת 

ורוחניים להתמודדות  לימודיים, נפשיים 

עם קונפליקטים הקיימים במערך החיים 

משלבת  המדרשה  המודרני.  התורני 

תפילה,  חסידות,  לימודי  ייחודי  באופן 

ישראל  מחשבת  מדרש,  הלכה,  תנ"ך, 

ותורת הרב קוק. המפגש עם המקורות 

היהודיים נעשה באופן המכוון להתערות 

בכל תחומי החיים מתוך מודעות פנימית 

לחיים של קשר  ומתוך שאיפה  אמונית 

עוסקות  השנה  לאורך  הקב"ה.  עם 

הבנות בנושאי אמונה, בתמורות בעולמן 

הבנות  ושל  בימינו  נשים  של  הרוחני 

בפרט, וכן בנושאים אקטואליים.

במדרשה פועלות מספר תוכניות: 

תוכנית   - לשמה  תורה  תוכנית 
לאומי.  ושירות  צבא  לבוגרות  שנתית 

זמן"  "פסק  לוקחות  המדרשה  בנות 

משטף החיים על מנת להעמיק בבסיס 

במדרשה  והכלליים.  הפרטיים  חייהן 

מושם דגש על ההווי החברתי, על הרמה 

הקשר  ועל  הלימודים,  של  החוויתית 

והתמיכה האישית בכל תלמידה.

למחשבה  מדרש  בית   - "פנימה" 
אקדמאית.  תוכנית  בשילוב  וחסידות 

מתקדמים  למידה  תהליכי  משלב 

אתגרי  עם  להתמודדות  והזדמנות 

החינוך המיוחדים של התקופה. כל זאת 

 B.Ed אקדמי  לתואר  לימודים  במסגרת 

השנה  בירושלים.  ליפשיץ  מכללת  דרך 

לימוד  מסלולי  ל'פנימה'  יתווספו  בע"ה 

חדשים. מסלול אחד הוא מסלול אקדמי 

)בית  ירושלים  המכללה  בשילוב  נוסף 

וגן(. המסלול השני משלב לימודי תורה 

מקצועיים.  מחול  לימודי  עם  לשמה 

לרפואה  לימודים  משלב  נוסף  מסלול 

אלטרנטיבית ולימודי תורה לשמה. 

תוכנית המשך לבוגרות - יום לימוד 
בשבוע המיועד לבוגרות מדרשות שונות. 

למאוויים  מענה  מהווה  זה  לימוד  יום 

הרוחניים והחברתיים לבוגרות הנמצאות 

עבודה  במסגרות  אקדמאיים,  במוסדות 

ובתוכניות לימודים נוספות. ביום זה בא 

לידי ביטוי השילוב של לימודי תורה עם 

את  למצוא  שאיפה  מתוך  חיים  תורת 

האיזון הנכון בתקופת חיים זו.

בית מדרש לנשים - יום לימוד שבועי. 
מהווה מענה לנשים המעוניינות ללמוד 

תורה מתוך רצון להעמיק ולהרחיב את 

ברוח  וכאימהות  כנשים  הרוחני  עולמן 

הזמן. בתוך הלימוד נרקמת הוויית חיים 

מיוחדת בין העולמות השונים של הנשים 

הקשר  העמקת  על  גם  מקרינה  אשר 

בתוך חיי המשפחה. #

לפרטים: מדרשת שובה

עפרה ד.נ. מזרח בנימין

.www.shuva.org.il ,02-9973832

להתעלם מהעובדה שעם ישראל 

ושומר  מסביבו  מהגויים  שונה 

במסגרת  וצניעות  טהרה  על 

ביטוי  והקהילתית.  המשפחתית 

יפה  לראות  ניתן  בלעם  לדברי 

יהודיים  יישובים  של  בשרידים 

לדוגמא  כמו  והתלמוד,  המשנה  מתקופת 

בסוסיא  בסוסיא.  העתיק  היהודי  ביישוב 

ליישוב  בכניסה  המתחיל  ראשי  רחוב  ישנו 

הכנסת.  בית  אל  עיר  של  גובהה  עד  ומגיע 

שמסביבן  רבות  חצרות  ישנן  הרחוב  בצידי 

למספר  משותפת  החצר  התושבים.  בתי 

ובתלמוד:  במשנה  המכונה  והיא  משפחות 

בסוסיא  לראות  מעניין  השותפין".  "חצרות 

הרחוב  כלפי  מופנה  שפתחיהם  בתים  שאין 

החצרות  בין  המקשר  המבוי  וכלפי  הראשי 

לרחוב הראשי. אדם היוצא מביתו אינו חשוף 

לא  ואף  הראשי  ברחוב  ושבים  לעוברים 

למעטים העוברים במבוי בדרכם מן החצר אל 

הרחוב הראשי. יתכן והיסוד החשוב הזה של 
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צניעות בסיסית של האדם נצרב בקרב העם 

במדבר  ישראל  בני  של  הליכתם  מימי  עוד 

וליסוד הזה מתכוון בלעם כשהוא רואה את 

ועל  ובצניעות  ישראל שוכן באוהליו בטהרה 

כן "מה טובו אוהלך יעקב..." 

מן  עילויה  המדבר?  מן  עולה  זאת  "מי 

מתנות  וכל  המדבר...  מן  מלוכה  המדבר, 

טובות שנתן הקב"ה לישראל מן המדבר" 

היסודות,  הן  המתנות  רבה(.  השירים  )שיר 

שעליהם  במדבר,  לישראל  הקב"ה  שהקנה 

והממלכתיים  הציבוריים  החיים  הושתתו 

בארץ. יסוד הצניעות מתבטא בסידור החנייה 

של העם במדבר. מנקודת המבט של בלעם, 

ממרומי הרי מואב, הוא ראה את בני ישראל 

יציבים ומחוברים אל מקור מים חיים. בלעם 

אירועים  מזכיר  הוא  בלעם  דברי  בהמשך 

עתידיים: "ֶאְרֶאּנּו וְֹלא ַעָּתה, ֲאׁשּוֶרּנּו וְֹלא ָקרֹוב..." 

אירועים אלו מבטאים את העוצמה הטמונה 

בעם, עוצמה זו עדיין בכוח, שכן עוד לא נכנסו 

לארץ. 

ּוָמַחץ  ִמּיְִׂשָרֵאל,  ֵׁשֶבט  וְָקם  ִמּיֲַעֹקב,  ּכֹוכָב  "ּדַָרְך 
ַּפֲאֵתי מֹוָאב, וְַקְרַקר ּכָל ְּבנֵי ֵׁשת וְהָיָה ֱאדֹום יְֵרָׁשה... 
ֵראִׁשית ּגֹויִם ֲעָמֵלק, וְַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד..." )במדבר 
כ"ד, י"ז - כ'( ברור שפסוקים אלו מבטאים את 

ישראל המצטרפת  עוצמתו הפיסית של עם 

ניתן  קודם.  בה  שנגענו  הרוחנית  לעצמה 

מלך  אחאב  ימי  על  מנבא  שבלעם  להניח 

ולשלוט  מואב  את  להכניע  שהצליח  ישראל. 

המזרחי.  הירדן  בעבר  גדולים  אזורים  על 

אחאב היה שותף לקואליציה של 12 מדינות 

השלישי(  )שלמנאסר  אשור  במלך  שמרדו 

בצפון  "קרקר"  הנקרא  במקום  לקרב  ויצאו 

בכתובת  לפנה"ס.   853 בשנת  סוריה  מערב 

אשורית המנציחה קרב זה מצוינים המלכים 

שנלחמו באשור ביניהם "אחאב מישראל עם 

רגלים". שליטתו  ו–10 אלף  2000 מרכבות 

של אחאב גם בעבר הירדן המזרחי מתבטאת 

דיבון  בחורבות  שנמצאה  מֵישע  בכתובת 

בשנת 1868. הכתובת עוסקת בשחרורה של 

"עמרי  עמרי:  בית  של  שלטונו  מעול  מואב 

מלך ישראל עינה את מואב ימים רבים, כי 

ויאמר  בנו  ויחליפהו  בארצו.  כמוש  יאנף 

עמרי  של  בנו  מואב."  את  אענה  הוא:  גם 

לעצמו  הרשה  במותו  אחאב.  כמובן  הוא 

ֶמֶלְך  "ּוֵמיַׁשע   - ישראל  מישע למרוד במלכות 

מֹוָאב הָיָה נֵֹקד וְהִֵׁשיב ְלֶמֶלְך יְִׂשָרֵאל ֵמָאה ֶאֶלף כִָּרים 
וַיְִּפַׁשע  ַאְחָאב  כְּמֹות  וַיְהִי  ָצֶמר.  ֵאיִלים  ֶאֶלף  ּוֵמָאה 

ֶמֶלְך מֹוָאב ְבֶּמֶלְך יְִׂשָרֵאל" )מלכים ב' ג', ד' - ה'(. 
הישגיו של אחאב במישור הלאומי והמדיני 

ממנה,  הרחק  ואף  הארץ  בסביבות   - רבים 

לימי  בנבואתו  התכוון  שבלעם  יתכן  בקרקר. 

אחאב בהם הצליחה ממלכת ישראל להתעצם. 

ואת  מקומם  את  ובלעם  בלק  כשעוזבים 

משימתם וכשלא נשקף איום מצד הגויים, אז 

ההתמודדות שלנו היא עם עצמנו ואז לצערנו 

בשיטים.  לזנות  ומתחילים  ישראל  בני  נופלים 

בהתמודדות  הוא  ישראל  עם  של  מבחנו 

העצמית שבמהלכה נכיר בערכנו ובסגולתנו 

הבנה  מתוך  אלא  הגויים  מצד  לחץ  ללא 

שלמה בייעודנו הנשגב. #

מבטא זאת בפסוק הבא: "ִּכנְָחִלים נִָּטיּו, ְּכגַּנֹת 

ֲעֵלי נָהָר..."  הנחלים הם עצי הדקל )בערבית 
בבקעת  הגדלים  התמירים  נח'ל(   = דקל 

מים,  למקור  המחוברים  דקלים  אותם  יריחו 

עם  את  לבלעם  מזכירים  ויציבים  תמירים 

ישראל השוכן בערבות מואב בינות לדקלים. 

ר"
ק

ר
ק

" 
ב

ר
ק

ת 
א

ה 
ח

צי
מנ

ה
ת 

רי
שו

א
ת 

ב
תו

כ
 "

ר
חו

ש
ה

ק 
ס

לי
ב

או
ה"

לפרטים והזמנות:

052-8903993
052-8903906

השכרת רכב במחירים 
מיוחדים לתושבי יש"ע

רכבים מכל הסוגים
השכרת רכבים לנהגים מגיל 21 ומעלה

בהשכרה

מעל שבוע

שבת חינם!
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שעבר  בשבוע  עלה  לידה  חבלי  מעט  לא  ולאחר  עבודה  של  רבים  חודשים  לאחר 
פנים  מתיחת  ועבר  שודרג  האתר  יש"ע.  מועצת  של  החדש  האינטרנט  אתר  לאוויר 

ונוספו לו אפשרויות שונות ומגוונות.
בין היתר ניתן למצוא באתר עדכון על יוזמות ומהלכים אותם מובילה יש"ע המתחדשת, כתבות 

מעניינות על המתרחש ביהודה ושומרון, על עמדות המועצה בשלל נושאים, “תעודת זהות" עם 

פרטים, תמונות וקישורים לכל יישוב ויישוב ברחבי יש"ע - כולל דפי זיכרון ליישובים שנחרבו, 

והרשימה המלאה של חללי הטרור - כולל ציון תאריך ומקום הפיגוע - שנהרגו על קידוש השם. 

כמו–כן פרטים על פעילות המועצה, בהווה ובעבר - כדוגמת קמפיינים ומסעות הסברה שהובילה 

המועצה - לצד אלבומי תמונות גדולים המתעדים את שלל הפעילויות באתר. יש גם אפשרות לעיין 

PDF. אחד החידושים שמביא עמו האתר החדש הוא  בגיליונות "ישע שלנו" ולהורידם בפורמט 

"החנות הכתומה", בה אפשר לתרום ולרכוש באופן מקוון תיקים, שקי שינה, חולצות, כובעים ועוד, 

עם הכיתוב "נזכור ונחזור", שמחירם ותמונתם נמצאים באתר וכל מה שנותר לגולש זה רק להקיש 

על הפריט הנבחר, למלא מספר פרטים, ו... זה הכל. גלישה נעימה ומעניינת. #

סמל מאור משה ג'אן הי"ד, אשר נהרג בפיגוע 

המאבק  בעת  כתומים  סרטים  כשחילק  בנתניה 

אחד  היה  השומרון,  וצפון  קטיף  גוש  להצלת 

בנתניה,  עקיבא  בני  בסניף  המרכזיים  האנשים 

ובמנהיגותו.  בהתנדבותו  בערכיו,  במידותיו, 

מאור היה לדמות מרכזית גם הרבה אחרי שעזב 

רשמית את ההדרכה. הוא למד בישיבת ההסדר 

צבאי  לשירות  וכשנקרא  בנהריה  דעה'  'נהר 

התגייס לגדוד "שקד" של גבעתי ברצועת עזה 

ולחם בגוש קטיף ובציר פילדלפי.

הגדולים  המאבק  ימי  תשס"ה,  תמוז  בד' 

הביתה  מאור  יצא  קטיף,  גוש  יהודי  גירוש  נגד 

עם  לצאת  בחר  לנוח  ובמקום  מהצבא  לחופשה 

חניכיו מהסניף לחלק סרטים כתומים בצומת קניון 

השרון בכניסה לנתניה. מחבל מתאבד שפוצץ את 

למאור פניך
ספר מאמרים על ימי בין המֵצרים לזכרו של סמל מאור ג'אן הי"ד

אתר אינטרנט חדש למועצת יש"ע
www.myesha.org.il

עצמו בסמוך אליהם רצח את מאור, קטע חלומות 

הורים,  מתקדם,  בהריון  אשה  והותיר  ושאיפות 

אחים, אחות ואלפים נוספים באבל.

יום השנה השני למותו על קידוש השם  לרגל 

הוציאה משפחתו את - "למאור פניך" - אסופת 

הכותבים  בין  לזכרו.  המצרים  בין  לימי  מאמרים 

נבנצאל, הרשל"צ  ניתן למצוא את הרב אביגדור 

יעקב אריאל, הרב  הרב אליהו בקשי דורון, הרב 

שלמה אבינר, הרב חיים דרוקמן ושורה של רבנים 

ואנשי הוראה מובילים בציונות הדתית, העוסקים 

בנושאים שונים של ימי בין המצרים, י"ז בתמוז, ט' 

באב, מגילת איכה ובעקבות החורבן. חלקו השני 

של הספר מכיל פרקי זיכרון וקווים לאישיותו של 

מאור שנהרג ערב ימי בין המצרים והוא בן 21.

להזמנת הספר - משפחת ג'אן 08-8610114 #

בימים  חוגגת  חברון  הר  האזורית  המועצה 

המאורע  את  ותציין  להקמתה  שנים   25 אלו 

תמוז  ט"ו  הקרוב  ראשון  ביום  חגיגית  בעצרת 

באזור התעשייה מיתרים החל מהשעה 16:00.

דוד  בדרכי  צועדת  חברון  בהר  ההתיישבות 

וכרמל,  מעון  באזור.  חותמו  את  שהטביע  המלך, 

שזכו  דוד  ימי  חלק משמות  רק  הם  וזיף,  אביגיל 

לגאולה בידי מתיישבי הר חברון. יישובי הר חברון 

מקיימים חקלאות ענפה ומשגשגת. דובדבני ההר 

הם הראשונים להבשיל בארץ ישראל ויש אומרים 

מעון  בחוות  הפרות  תנובת  גם  כולו.  בעולם  אף 

ובינלאומיים  ארציים  שיאים  שוברת  הייחודית, 

שלח  עמאר  שלמה  הר'  לציון,  הראשון 

המרכז  פיקוד  לאלוף  ברכה  מכתב  לאחרונה 

כניסתו לתפקיד  גדי שמני לרגל  הנכנס, האלוף 

מתפללים  של  סדירה  כניסה  לאשר  בו  והפציר 

לקבר יוסף.

לאלוף  הספרדי  הראשי  הרב  פותח  במכתב 

כבודו  את  מברך  אני  "ראשית  ומאחל:  הפיקוד 

על המינוי החדש בסימן טוב ובמזל טוב ויהי רצון 

שתצליח בתפקידך זה ותביא ברכה וכבוד לצה"ל 

ולכל בית ישראל". לאחר מכן מדגיש הרב עמאר: 

בבקשתם  ולבדוק  לשוב  אבקשך  זו  "בהזדמנות 

הציון  את  לחון  כמהה  נפשם  אשר  רבים  של 

הקדוש של יוסף הצדיק זיע"א ומבקשים למצוא 

25 שנה להר חברון

הראשון לציון, הרב שלמה עמאר במכתב לאלוף פיקוד מרכז:

"היעתר לבקשת המתפללים להתפלל בקבר יוסף"

וזוכה לתשבחות והישגים. יקב יתיר כבר קנה לו 

מקום נכבד בשורת היקבים המובילים של ישראל. 

משקף  חברון,  הר  יישובי  של  האנושי  הפסיפס 

דתיים,  ושאינם  דתיים  ישראל.  עם  את  נאמנה 

ועולים חדשים ובשנתיים האחרונות אף  ותיקים 

קלטו חלק מאחינו המגורשים מגוש קטיף.

25 שנות התיישבות וציונות שכוללים מפעלי 

צבאית  הקדם  המכינה  מובילים.  וחינוך  תורה 

בבית יתיר, הישיבה בעתניאל ובית הספר היסודי 

בסוסיא, שזכה בפרס החינוך של ישראל. כל אלה, 

לצד סוסיא העיר העברית הקדומה, מזמינים את 

כולנו לבקר, להצדיע ולהתיישב בהר חברון. #

ולחזור  לשם  להגיע  ומאובטחת  מותרת  דרך 

לחיים ולשלום ושם נערכות תפילות מעומק הלב 

על כלל ישראל ועל חיילי צבא ההגנה לישראל." 

העתקים מהמכתב נשלחו גם ללשכת שר הביטחון 

ולרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי. 

לקבר  מתפללים  שנכנסו  האחרונה  הפעם 

היתה  הצבא  ובאבטחת  באישור  בשכם  יוסף 

הגיעו  אז  באייר,  לכ"ז  אור  וחצי,  כחודש  לפני 

למעלה מ–1,000 איש ונכנסו להשתטח על הקבר 

לכבוד ספירת "יסוד שביסוד" עם יוסף הצדיק 

המכונה צדיק "יסוד" עולם. מאז, אוסר צה"ל על 

לרגל ההילולה  גם  זאת  ומנע  להגיע,  מתפללים 

של יוסף הצדיק שחלה בראש חודש תמוז. #
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ועולות  שבות  האחרונים  בימים 

"המתון"  לפתח'  לסייע  קריאות, 

שלל  בין  אבו–מאזן.  בראשו  ולעומד 

של  מיסים  כספי  הפשרת  ההצעות: 

הרשות המצויים בידי ישראל, העברת 

כלי נשק ותחמושת למשמר הנשיאותי 

ומחוות  הקלות  של  שורה  הפלסטיני, 

ברחבי  פלסטינים  תנועת  בנושא 

הסרת  גם  זה  ובכלל  ושומרון  יהודה 

חופשית  תנועה  ומתן  מחסומים 

הכנסת  ואפילו  באיו"ש,  לפלסטינים 

פלשתינים   - ירדניים  חיילים  חטיבת 

סדר".  שם  ש"יעשו  ושומרון  ליהודה 

הגדול  לידידה  הפתח'  נהפך  פתאום 

יותר  קצת  לפני  רק  ישראל.  של 

מנע  לא  בעזה,  הפתח'  שלט  משבוע 

ישובי  לעבר  קסאם  רקטות  שיגור 

הנגב המערבי, ישב בממשלת אחדות 

מהעומדים  ורבים  חמאס,  עם  יחד 

בראשו הינם מחבלים עם דם יהודי על 

לכל  טרור  ארגון  הוא  הפתח'  הידיים. 

דבר. גם אם יש לו תדמית של מערכת 

על  פשט  לילה  מדי  צה"ל  שלטונית. 

ומגדודי חללי  בתי מחבלים מהתנזים 

אל אקצה - המהווים זרועות צבאיות 

של הפתח'.

פתגם ידוע אומר "דבר אחד לומדים 

למד  לא  אחד  שאף  מההיסטוריה, 

מההיסטוריה" למרות כל מה שעברנו 

מצליחים  שלא  אנשים  שיש  נראה 

ללמוד מניסיון העבר. חשבנו שישראל 

למדה מהסכם אוסלו כאשר הממשלה 

המרצחים  רב  את  מטוניס  הביאה 

ועוזריהם, הקימה  ערפאת, אבו מאזן 

ציידה  נשיאותי,  ומשמר  צבא  להם 

להם  הזרימה  חדיש,  בנשק  אותם 

שלטונם  את  שיבססו  כדי  כספים 

וילחמו בטרור "בלי בג"צ ובלי בצלם", 

לבין  בינה  הידברות  ערוצי  פתחה 

כוחות הביטחון הישראלים, קיימה יחד 

אף  ובהסכם  משותפים,  סיורים  אתם 

עמדה ישראל על כך שישראלים יוכלו 

הערים  שטח  בתוך  בחופשיות  לנוע 

)שטח A( - מהלכים שנראו אז לרבים, 

תלושים  יותר  לרבים  אפילו  וכיום 

המציאות.  מן  לחלוטין  ומנותקים 

תתנו  "אל  קראנו:  התחננו,  בקשנו, 

אותנו  בהם  יהרגו  הם  רובים"  להם 

וגם  ניתנו.  הרובים  אבל  ילדינו.  ואת 

אל תתנו להם רובים

מחסניות, רימונים, מרגמות ושריוניות 

הפלסטינים  השלימו  ניתן,  שלא  ומה 

הברחות.  באמצעות  החסר  את 

הללו  הרובים  הראשונה  בהזדמנות 

הופנו נגדנו. מעל אלף וחמש מאות 

נהרגו  ואזרחים,  חיילים  ישראלים, 

לעראפת  שניתנו  הרובים  על–ידי 

ואבו מאזן כדי שילחמו אז בחמאס. 

יותר מאלף וחמש מאות משפחות 

שנהרסו על ידי כלי נשק שמספרם 

מערכת  במרשמי  מופיע  הסידורי 

אלפי  עוד  בישראל.  הביטחון 

עד  השתקמו  לא  שחלקם  פצועים 

אש"ף,  של  הטרור  כנופיות  היום. 

ניסו  הפתח',  של  הקודם  הגלגול 

הערים,  בחוצות  טרור  להשליט 

הבילוי  במרכזי  המרכזים,  בצירים 

והקניות.

של  בסופו  אבל  זמן  מעט  לא  לקח 

על  שעבר  דמים  מרחץ  לאחר  דבר, 

הממשלה.  התעשתה  ישראל,  מדינת 

שילחמו  המרצחים  על  לסמוך  במקום 

בטרור - פרדוקס נוראי וקשה לתפיסה 

בפתח',  נלחם  פיקוד,  תפס  צה"ל   -

נכנס  האיסלאמי,  בג'יהאד  בחמאס, 

עצר  הפלסטיניות,  הערים  לתוככי 

)שעד  הישראלי  בכלא  מחבלים  וכלא 

אז "בילו" בכלא הפלסטיני במה שכונה 

לכמה  נכלאים   - המסתובבת"  "הדלת 

הרג  ומשוחררים(,  עין  למראית  שעות 

ופוצץ  חיסל  הטרור,  ראשי  את  ורוצץ 

מעבדות חבלה וקילוגרמים של דשנים 

כלי  את  להחרים  והחל  נפץ,  וחומרי 

הנשק במעצרים ובפשיטות מדי לילה. 

באותו הזמן בחבל עזה, בתהליך מובנה 

ומלחמת  מחד  דמוקרטיה  באמצעות 

מאידך  מרצחים  וכנופיות  אזרחים 

ועל  עזה  רצועת  על  החמאס  השתלט 

מהלך  הפלשתינית,  מההנהגה  חלק 

וידוע מראש למי שעיניו בראשו.  צפוי 

וכתגובה אנחנו חוזרים להצעות העבר, 

להשיב   - אחורה  שנה  ארבעים  מי 

ומי  ליו"ש,  הירדנית  הריבונות  את 

ארבע–עשרה שנה לאחור - לימי אוסלו 

שגרמו למספר גדול כל כך של הרוגים 

את  לבסס  ל"עזור  במגמה  ישראלים. 

שלטונו של אבו–מאזן ביהודה ושומרון", 

"לסייע לאנשי הפתח' הבכירים לעבור 

מעזה לאיו"ש". "לתת להם את הכלים 

סטריליות.  כותרות  בחמאס".  להלחם 

כלי  את  ה"כלים"?  את  ניתן  למי 

הנשק, את הרובים, את התחמושת 

דחלאן  למוחמד  דולרים?  ומיליוני 

את  שביצעו  טרור  חוליות  ששיגר 

הפיגוע באוטובוס הילדים בכפר דרום 

ואחראי לרצח ישראלים נוספים? או 

ברגותי"  מרוואן  את  "נשחרר  שמא 

שונים  פרשנים  שמציעים  כפי 

ואישי שמאל למרות שבית המשפט 

בישראל גזר עליו סדרה של מאסרי 
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השבוע שהיה
ט"ו - כ"א תמוז

מרגמה  פצצות  תשס"א:  תמוז  ט"ז 

נוחתות על שכונת גילה בירושלים. 

נילי  י"ח תמוז תשמ"א: הוקם היישוב 

חילוני  אופי  בעל  היישוב  בנימין.  במערב 

ונמצא בתנופת בנייה.

בשומרון.  יצהר  היישוב  הוקם  תשד"ם: 

תושביו  ורוב  ההר  גב  על  נמצא  היישוב 

עובדי אדמה ולומדי תורה. מסביב ליישוב 

את  שמחזקות  נוספות  גבעות  הוקמו 

התרחבותו של הישוב. לאחר נטישתו של 

קבר יוסף בשכם עברה ליצהר ישיבת 'עוד 

יוסף חי'. 

'מתעוררת'  ארה"ב  תשס"ב:  תמוז  כ' 

הרשות  עם  היחסים  ניתוק  על  ומודיעה 

של  מעורבותו  בעקבות  הפלשתינאית 

ערפאת בטרור.

תשנ"ה: בואדי קלט )על יד יריחו( נרצחים 

בכרך  ואהד  מרעננה  שחור  אורי  ביריות 

המחבלים  במקום.  טיול  בזמן  אל  מבית 

מוצאים מקלט בעיר יריחו. 

אלפים  הפגנת  תשנ"ה:  תמוז  כ"א 

שם  כרמל  גני  מלון  מול  יעקב  בזכרון 

מתבצע מו"מ עם נציגי הרש"פ. ההפגנות 

המשיכו מספר ימים עד שהוחלט להעביר 

את מקום השיחות לעיר אילת. #

ומעורבותו  הוראתו  בעקבות  עולם 

הישירה ברצח של חמישה ישראלים 

ובתכנונם של פיגועי תופת נוספים 

מותם  את  למצוא  עלולים  היו  בהם 

עוד עשרות?

בשורה   - קר  בשיקול  אפילו 

הרב,  הנשק  כל  למרות  התחתונה, 

לרשות  שעמדו  האדירים  הכספים 

למרות  שלטונו,  ומוסדות  הפתח' 

אבו  למרותו,  הסרים  חיילים  אלפי 

וכלי  וגורשו  הובסו  וחבריו  מאזן 

הנשק שסיפקו ישראל ארצות הברית 

ומדינות אירופה נפל כפרי בשל היישר 

את  המקבל  החמסטאן  לשלטון 

הוראותיהם של מנהיגי דמשק, איראן 

לחשוב  לנו  נותן  מה  ואל–קעידה. 

הפתח'  למרצחי  נשק  שוב  ניתן  שאם 

איסמעיל  של  לידיהם  יגיע  לא  הוא 

משעל?  וחאלד  א–זהר  מחמוד  הנייה 

יופעלו  הניסיון מלמד שהרובים הללו 

עכשיו,  לא  אם  הבא,  בסיבוב  נגדנו 

להגיד  הזמן  הגיע  אחר–כך.  בעימות 

אמיתית.  בצורה  כיוון  לשנות  די. 

לפקוח את העיניים להביט מסביב, 

של  הקרובה  מההיסטוריה  ללמוד 

די  התיכון.  במזרח  התהליכים 

חברי  ועל  טרור  חוליות  על  לסמוך 

מרצחים, גם אם הם נראים למישהו 

"מתונים" יותר מהארכי–טרוריסטים 

יהיו  לא  הערבים  עזה.  רצועת  של 

מאד  אם  גם  שלנו  הבטחון  קבלני 

המנטרה  עם  ונמשיך  בכך  נרצה 

ילחם  מאזן  "אבו  האופנתית 

הוא  האמיתי  הפיתרון  בטרור". 

שליטה ביטחונית מלאה בכל מרחבי 

יוצא  שצה"ל  במקום  רק  ארצנו. 

השקט,  נשמרים  הפרעה  ללא  ובא 

ישראל.  מדינת  אזרחי  על  וההגנה 

"ברחו"  ואנשיו  מאזן  אבו  לחינם  לא 

לרמאללה. שם הם יודעים זה לא היה 

קורה, צה"ל שולט בכל כפר ובכל עיר 

ולא נותן לטרור להרים את ראשו, בין 

ג'יהאד  תנזים  חמאס,  לו  קוראים  אם 

או גדודי חללי אל אקצא. 

ויותר  יותר  כאילו  שכיום,  נראה 

עזה  ברצועת  פלסטינים  אזרחים 

ישראל  בהם  בימים  בערגה  נזכרים 

היתה  ומתגעגעים.  במרחב  שלטה 

לאכול,  מה  היה  לאנשים  פרנסה, 

קרבות רחוב לא היו מחזה נפוץ ולכל 

מהקומה  אנשים  השליכו  לא  הפחות 

תתנו  "אל  אנא  אז  השמונה–עשרה... 

להם רובים". #
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של גדולי ישראל חיבת הארץ

הרב יחזקאל דאום זצ"ל
"גדול תלמוד שמביא 

לידי מעשה"
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זצ"ל - רבה של רמת ה יחזקאל דאום  רב 

כינר,  הגולן,  יקבי  תנובה,  מגשימים, 

הכשרות  מערכת  של  התווך  ומעמודי 

למשפחה  מגדיאל  במושבה  נולד   - בארץ 

אדמת  וגאולת  קשה  לעבודה  שחינכה  חקלאית 

הקודש מתוך אהבת ארץ ישראל. הרב דאום למד 

מרכז  בישיבת   - מכן  ולאחר  'נועם'  במדרשית 

הרב. בצבא שירת כמד"ן, ולאחר שירותו הצבאי 

הוסיף ללמוד שנים רבות בישיבת מרכז הרב, גר 

בירושלים והקים בה את משפחתו. לאחר מלחמת 

משפחתו  עם  דאום  הרב  עלה  הכיפורים  יום 

הקשים.  ההתשה  מלחמת  בימי  הגולן  לרמת 

היישובים היו תחת טפטוף פגזים, והילדים נסעו 

לגן בנגמ"ש ומנגד התקיימו שיחות מדיניות על 

גורל ההתיישבות בגולן. ודווקא בשעה קשה כזו, 

כשכולם היו מלאי חששות, הודיע הרב דאום על 

נכונותו לעלות לרמת הגולן ולחזקה. הרב דאום 

הקים בשיתוף חבריו את כולל האברכים ברמת 

מגשימים,  ברמת  הראשונות  בשנותיו  הגולן. 

הצטרף הרב יחזקאל לצוות מורי התושב"ע בבית 

הספר המשותף בשדה אליהו. תוך זמן קצר הוא 

התחבב מאוד על התלמידים שהרבו לפקוד אותו 

שתלמידיו  הרגעים  אחד  לימודיהם.  בתום  גם 

על  המחבלים  התקפת  בליל  אירע  ממנו  זוכרים 

אותו  של  "מבט"  כשבשידור  מגשימים,  רמת 

ערב, הופיעה תמונתו על מסך הטלוויזיה, נחפז 

מביתן השמירה כשרובה על שכמו. גם כשסיים 

את ההוראה הסדירה בביה"ס המשיך לשמור אתו 

על קשר רצוף, וללמד בחוגים תורניים לתלמידי 

החטיבה והתיכון. החשיפה הציבורית שלו החלה 

כשבשנת השמיטה מינתה אותו הרבנות הראשית 

ליושב ראש ועדת השמיטה ובכל בוקר לפני הנץ 

ובחזרה  לירושלים  הרמה  מן  בדרכו  יצא  החמה 

בערב כשהוא גומע מידי יום קילומטרים רבים. 

 מייד בסיימו את תפקידו כיו"ר ועדת השמיטה 

הגולן בחספין.  יחזקאל ללמד בישיבת  חזר הרב 

פעולת  סביב  מחלוקת  נתגלתה  תשמ"ז  בחורף 

המחלוקת  בשבת.  יוסף"  "תל  תנובה  מחלבת 

להסרת  להביא  עלולה  שהייתה  עוצמה  צברה 

ההכשר מהמחלבה. תוך כדי דיונים הגיעה הנהלת 

"תנובה" למסקנה שיש להיענות להצעת הרבנות 

רב  אחר  בחיפוש  לקונצרן.  רב  ולמנות  הראשית 

התיישבות,  איש  יהיה  שהוא  "תנובה"  תבעה 

המכיר ומסוגל להתמודד עם בעיות הכשרות החל 

מהייצור החקלאי, דרך התעשייה, וכלה בשיווק. 

והגיעו  החקלאיות,  הבעיות  את  שחי  רב  חיפשו 

אל הרב יחזקאל. הרבנות הראשית תמכה בהצעה 

התקשתה  מגשימים  רמת  לדרך.  יצא  והמינוי 

לשחררו, וכך יצא שהרב יחזקאל קיבל על עצמו 

להמשיך להיות רב במושב, בצד תפקידו החדש. 

וכפי  אחרים,  רבים  תפקידים  נוספו  )לימים 

שהגדירו בלוויה מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א: 

"הרב יחזקאל היה מפעל בפני עצמו"(. 

של  מדיניות  יחזקאל  הרב  נקט  מלכתחילה   

בידיו  לרכז  כמטרה  ראה  הוא  בשלבים.  עבודה 

אחידות  מידה  אמות  ולקבוע  ההכשרים,  כל  את 

מידה  אמות  על  הקפדתו  לכשרות.  ובהירות 

מחמירות מתבטאות בסיפור שסיפר הרב אברהם 

דב אוירבך, רב ואב"ד טבריה והגליל: "הוא נמצא 

הביתה  ביפר  מגיע  פסח,  המועד  בחול  אצלי 

שתפסו חמץ אצל מישהו, הפקודה יוצאת לשפוך 

אלפי ליטרים, כל הנהגים של תנובה שומעים מה 

שנעשה פה. והוא לא הולך לקולא, והיתה שאלה, 

הוא  לחומרא.  הולך  והוא  לקולא,  לו  אומר  אני 

אומר, צריכים להכניס את התודעה - מה זה חמץ 

בפסח. זה היה כשרות עם קידוש ה' מקופל יחד. 

מה זה פסח אצל יהודי, ומה זה פחד מחמץ אצל 

"תנובה"  של  רבה  להיותו  ומעל  מעבר  יהודי." 

תכונותיו  העובדים.  של  רבם  יחזקאל  הרב  היה 

מחלוקת.  לכל  מחוץ  להיות  לו  סייעו  התרומיות 

אהוד ואהוב על הכל. הופעתו העממית וצניעותו 

"תנובה"  עובדי  העם.  שכבות  כל  את  אליו  קרבו 

פנו אליו בבעיות אישיות רבות, ומעולם לא השיב 

נשבתה  "תנובה"  הנהגת  גם  ריקם.  פניהם  את 

בקסמו, ואנשים הרבו להתייעץ עמו גם בדברים 

היו  הפוליטיות  דעותיו  לכשרות.  נוגעים  שאינם 

ואף  בהן,  חש  בחברתו  ששהה  מי  וכל  נחרצות 

מוחלט  ניתוק  על  יחזקאל  הרב  כן הקפיד  פי  על 

שבחר  האנשים  לעבודתו.  הפוליטי  התחום  בין 

לתפקידים השונים נבחרו על פי כישוריהם, ללא 

שלהם  הפוליטיות  לעמדות  למוצאם,  התייחסות 

לגולן  דאג  הוא  המפלגתית.  להשתייכותם  או 

והזדהה עם אנשיו. בשנים האחרונות הרחיבו את 

יחזקאל,  והרב  הגולן,  רמת  למשקי  החלב  מכסת 

הבסיס  את  בחקלאות  שראה  מגדיאל,  יליד 

הבריא לקיום הציונות בעת הזאת, שמח שהבסיס 

החקלאי בגולן התרחב והתחזק. 

בארץ  התלויות  בהלכות  עיסוקיו  שלל  בין 

עסק הרב דאום רבות גם בהלכות שמיטה. סמוך 

מאוד לפטירתו נתן שיעור ובו דיבר על חשיבות 

שמירת השמיטה כהלכתה תוך שמירה על האיזון 

המקים  החקלאי  על  שמירה  לבין  המצווה  בין 

זצ"ל  קוק  הרב  של  המכירה  היתר  "יסוד  אותה: 

לגוי בשנת השמיטה הוא בגלל שעת הדחק, בגלל 

לשאוף  צריך  ובוודאי  הקשה,  הכלכלי  המצב 

ברוח  כהלכתה.  שמיטה  לשמור  נוכל  שבו  ליום 

ניסיונות בשמיטות האחרונות  דברים אלו נעשו 

ידי יחידים לשמור  ידי יישובים שלמים ועל  על 

שמיטה ללא הזדקקות להיתר המכירה, אך ברור 

מתוך  להיעשות  צריכים  אלו  שניסיונות  לכול 

וימוטט ח"ו  זהירות שלא יבוא הידור מצווה זה 

היתר  ללא  השמיטה  שמירת  אם  היישוב.  את 

וממילא  בחובות  המשק  את  תשקיע  המכירה 

יצא   - החקלאית  התשתית  להריסת  תגרום 

לדאבוננו,  הגדול,  בהפסדנו...הציבור  שכרנו 

אין  ולגביו  הנידונות  בבעיות  כלל  מתעניין  אינו 

התוצרת  את  גידלו  וכיצד  היכן  כלל  משמעות 

הוא  אחר  ציבור  קונה;  הוא  אותה  החקלאית 

של  בהכשר  שמסתפק  והמסורתי  הדתי  הציבור 

המכירה;  היתר  על  וסומך  הראשית  הרבנות 

לסוגיו  החרדי  הציבור  הוא  השלישי  הציבור 

שאינה  חקלאית  תוצרת  שמחפש  השונים 

שלא  להדגיש,  יש  המכירה.  היתר  על  מסתמכת 

על ציבור זה נאמר "מי הם גיבורי כוח עושי דברו 



 

הצנע לכת עם אלוקיך המשך מעמ' השער
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ישראל,  את  לקלל  והזמן  המקום  הדרך,  את 
לרוב הם לא מצליחים כיוון שישנה התערבות 
אלוקית. אולם בפעם היחידה בה נחשף בלעם 
צורת  לשבטיה,  השוכנת  האומה  של  לעוצמה 
החיים של האומה שהשתקפה בצניעות מיוחדת 
- "על שראה פתחיהם שאינן מכוונים זה מול 
זה" )רש"י במדבר כ“ד, ה‘(, היא זו שהכריעה את 
בלעם לברך את האומה הישראלית "מה טובו 

אוהליך יעקב משכנותיך ישראל".
גבוה  רף  האומה  בפני  מציב  מיכה  הנביא 
של צורת חיים שבכוחה להשפיע למרחקים. 
מלמעלה  הבאה  אלוקית  התערבות  עוד  לא 
ישרה,  בדרך  ללכת  האומה  את  ומכריחה 
קללה  שמהפכת  אלוקית  התערבות  עוד  לא 
שאפשר  מלמדת  בלק  פרשת  דווקא  לברכה, 
לבנות דגם של צורת חיים שבכוחה להשפיע 
"עשות  האומה:  של  השונאים  גדולי  על  גם 
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".

הדברים ודאי נכונים לגבי ישיבתנו בארץ. 
חז"ל מלמדים כי כאשר אברהם אבינו נצטווה 
היכן  ידע  לא  אראך"  אשר  "הארץ  אל  ללכת 
המקום. עם זאת: "בשעה שהיה אברהם אבינו 
אותם  ראה  נחור,  ובארם  נהרים  בארם  מהלך 
אוכלים ושותים ופוחזים, אמר הלוואי לא יהיה 
לי חלק בארץ הזאת. כיון שהגיע לסולמה של 
צור, ראה אותם עוסקים בניכוש בשעת הניכוש 
בעידור בשעת העידור, אמר הלוואי יהא חלקי 
)ב"ר פרק ל“ט(. גם אצל אברהם  בארץ הזאת" 
אברהם  אלוקית,  התערבות  הייתה  לא  אבינו 
הבין שהארץ עליה מדבר הקב"ה היא ארץ בה 
היא התנהגות  היושבים עליה  ההתנהגות של 
בה  שעובר  מי  שכל  כזאת  ייחודית,  מוסרית 
אברהם  נפגש  איתה  העוצמה  ממנה.  מושפע 
אבינו עם יושבי הארץ היא זו ששכנעה אותו 
אלוקיך  ד'  עיני  בארץ אשר  יושב  הוא  שאכן 

בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. #

זה מכוון לחקלאים  אלו שומרי שמיטה". ביטוי 

לקונים  ולא  בשדותיהם,  שמיטה  ששומרים 

שמחפשים חומרות ומשלמים יותר לסוחרים."

הרב דאום עלה לישיבה של מעלה, לפני 14 

תמוז  ז'  חוקת,  פרשת  קודש  שבת  ביום  שנים 

השמיטה  לשנת  ההכנות  של  בעיצומן  תשנ"ג 

דאז. לאחר פטירתו הספיד אותו הרב נריה זצ"ל: 

הראשונה  בשורה  עמד  ז"ל  דאום  יחזקאל  ר'  "הרב 

של דור הרבנים החדש. הדור הרענן של רבנות ארץ 

הרב,  משנת  ולתפארת'.  לגאון  הארץ  'פרי  ישראל 

מרן הראי"ה זצ"ל, נספגה ברוחו, חיבת הארץ היתה 

טבעית אצלו ותורת ארץ–ישראל היתה משוש–חייו. 

מנת  על  למד  ללמד,  מנת  על  למד  צעיר  בגיל  כבר 

לשמור ולעשות, וגדול התלמוד שהביאו לידי מעשה, 

להוראה של חינוך ולהוראה של פסיקה." #

נכתב בסיוע בנו דורון גלבוע דאום.

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

מחיר מיוחד
לחודש הספר העברי

₪120
ובנוסף, שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!

להשיג בטל'
02-9973875

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל
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מה טובו אהליך יעקב
על הקשר בין צניעות למאבק על ארץ ישראל

המאבק על ארץ ישראל נובע כולו מעשיית דבר ה' והרצון לגלות את שמו בעולם, אומר אביעד חזני )16( 
ומדגיש כי עלינו לשמור על גדרי הצניעות בעצרות ובהפגנות אותן אנו מארגנים. אביעד וחבריו הצליחו 
חלקית להשפיע בנושא זה  על אופי העלייה לחומש ומקווים להצליח יותר בפעמים הבאות. יישר כוח!

מבט של הנוער

7

לפני שבועיים כתב במדור זה גדי דיעי 

לעלייה  האישור  שבנתינת  החשיבות  על 

לי  נדמה  הביטחון.  גורמי  ידי  על  לחומש 

שחשוב לא פחות לקבל אישור מגורם גבוה 

שאיפתנו  עולם.  של  ריבונו   - יותר  הרבה 

ליישוב ארץ ישראל נובעת מתוך ציוויו של 

משיקולים  רק  נובע  לא  ומאבקנו  הקב"ה 

משיקולים  או  אחרים  או  כאלו  ביטחוניים 

לאומיים. חשוב לחזור ולהדגיש כי זכותנו 

ידי ה':  על הארץ נובעת מנתינתה לנו על 

מהם  נטלה  וברצונו  להם  נתנה  "ברצונו 

מובן  א'(.  א',  בראשית  )רש"י  לנו"  ונתנה 

חייב  ישראל  ארץ  על  מאבק  שכל  כן  אם 

להיות מנוהל לפי רצון ה' ולא לפי שיקולים 

את  לשמור  התורה  כשמזהירה  אחרים. 

"ולא  התורה:  מוסיפה  הצניעות  חוקי 

תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר 

קאה את הגוי אשר לפניכם" )ויקרא י"ח(. 

מחייב  תנאי  הינה  הצניעות  שמירת 

לאחיזתנו בארץ ולכן יש לפעול כדי שכל 

שלימות  למען  עצרת  או  הפגנה  צעדה, 

ארץ ישראל תתנהל עם הפרדה בין בנים 

לבנות כדי שלא נירה לעצמנו ברגל ויצא 

שכרנו בהפסדנו.

לפני העצרת בחומש התאחדנו נציגים 

של 13 ישיבות תיכוניות ולאחר שקיבלנו 

שלחנו  דרוקמן  הרב  של  תמיכתו  את 

מכתב למארגני העצרת בבקשה להפריד 

בין בנים לבנות במהלך העלייה כנדרש על 

פי ההלכה. לשמחתנו נתקלנו ברצון טוב 

טכניים  ממניעים  אולם  להפרדה  לסייע 

את  להשלים  בידינו  עלה  לא  זמן  וחוסר 

האירוע  אך  הופרדה  )העצרת  המלאכה. 

והעלייה לא הופרדו מספיק(.

יתנהלו  הבאות  שהעצרות  מקווה  אני 

על פי גדרי ההלכה בשלמות.

נפתלי: 050-8766693   לפרטים: 

אביעד: 054-5830571  
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נעמי שמר פזמונאית, מלחינה וזמרת ישראלית נולדה בקבוצת כנרת בשנת 

תר"צ )1930(. שמר נחשבת לאחת מן הגדולות שבפזמונאי ישראל וזכתה למעמד 

של משוררת ופזמונאית לאומית. שמר נפטרה בז' בתמוז לפני 3 שנים ממחלת 

הסרטן. 

ול"גוש  הפוליטי  לימין  המקורבות  עמדות  עם  השנים  במהלך  זוהתה  שמר 

אמונים" והיו שמתחו ביקורת על שירה המפורסם ביותר "ירושלים של זהב" בגלל 

'היעדרם' של הערבים שישבו בירושלים המזרחית מן השיר )"כיכר השוק ריקה", 

"אין יורד אל ים המלח"(. לימים הגיבה על כך שמר: "זה מעורר בי זעם נורא, 

הטיעון הזה... עולם שהוא ריק מיהודים, הוא בשבילי כוכב מת וארץ ישראל 

את  כתבה   1975 בשנת  וריקה".  שוממת  בשבילי  היא  מיהודים  ריקה  שהיא 

השיר "איש מוזר" שביטא את הרגשת האהבה לארץ ישראל וביקורת כלפי אלה 

שהוציאו אותה מ''הברנז'ה" בגלל דעותיה: 

בדרך לכאן / פגשתי איש מאוד מוזר / שהלך כמו סהרורי / מלמל לעצמו 
בשקט ואמר / על משכבי בלילות אני שומע / קול פעמון גדול מצלצל / ארץ 
ישראל שייכת לעם ישראל // ובקומי בבוקר אני חוזר ואומר / וכמו מתפלל / 
והזריחה בהרים   / לי מן הגאיות  והד עונה   / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל 
היא יפה להלל / וארץ ישראל שייכת לעם ישראל // והיא שייכת לו / לא כדי 
שיחזיק בה חיל כיבוש / או חיל מצב / היא שייכת לו כדי לבנות בה / את בית 
חלומותיו / וכך בהקיץ ובחלום / ומדור לדור / ומתוך הרגל / ארץ ישראל שייכת 
לעם ישראל // איש מוזר, אמרתי. תתבייש / סיסמה כל כך ישנה / הרי אתה 
מחוץ לתחום ומחוץ לקו / ובעיקר - מחוץ לאופנה / אבל האיש המוזר לא ענה 
לי / הוא לא ענה... // ואז ראיתי מסביב / את העשרות ואת המאות ואת האלפים 
/ אנשים כל כך מוזרים / אנשים כל כך יפים / וקולם במקהלה גדולה / כרעם 
הרחוק מתגלגל / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל // ואז - מיושנת ללא תקנה / 

וסנטימנטלית ללא רחם / אמרתי / אנשים מוזרים - לו יהיה חלקי עמכם". #

נעמי שמר:
"ארץ ישראל שייכת לעם ישראל"

אנו לא שוכחים

להזמנות: 052-5666947

תורמים קונים ומקבלים
במבצעי קיץ תשס"ז 2007 במחירים מדהימים על תיקי איכות גוש קטיף והשומרון
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‹ הסט הגדול
1. תיק איכותי גדול 36 ליטר ₪70 2. תיק גב מזוודה, 55 ליטר, ₪80 
3. תיק ענק 85 ליטר ₪180 כל התיקים ביחד במבצע ₪310 ובנוסף 

שי תיק צד פאוץ'

ומבצע ענק על 3 הסטים ביחד ₪540 בלבד!
ההכנסות קודש להמשך המאבק, המחיר אינו כולל דמי משלוח,

צבעי התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי

מועצת יש"ע

5% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט

10% הנחה
לתושבי גוש קטיף וצפון השומרון 

בחסות: 

תא כתום

‹ הסט הפשוט 
1. תיק צד פאוץ' ₪25 2. תיק ילקוט גב מעוצב  ₪40 3. תיק 
איכותי גדול 36 ליטר ₪70 כל התיקים ביחד במבצע ₪125 

בנוסף שי שרוך לנייד

הסט האיכותי € 
הכתום  ילקוט  גב  תיק   .2  ₪35 סטודנט  גדול  צד  תיק   .1
החדש חזק ואיכותי ₪65 3. תיק שק גב, 57 ליטר, ₪85 כל 

התיקים ביחד במבצע ₪160 בנוסף שי שרוך לנייד



ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 11 

זהה את המקום

שלום ילדים יקרים!
הקטנטונת  ארצנו  את  ולאהוב  להתחבר  איתכם  יחד  מנסים  אנו  הזאת  בפינה 
שהפותרים  וכמובן  לארצנו  הקשורות  חידות  בפינה  מציגים  שבוע  כל  והיפה. 

נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה, צוות העלון

9

פתרון החידה משבוע שעבר: בית רומנו בחברון.

'בית רומנו' שנבנה בשנת  זהו על פי הכתובת שחקוקה על פתחו - 

סוחר תבואות עשיר  רומנו,  ישראל  חיים  במימונו של   )1876( תרל"ו 

רכש. הבניין המקורי  אותו  ידיים  רחב  מקושטא, במרכז שטח אדמה 

ומתקני שירותים. הבית  בורות מים  ידיים,  כלל שלוש קומות רחבות 

מהווה ציון דרך בהתפתחות העירונית של חברון כיוון שזוהי היציאה הבנויה הראשונה מחוץ 

לתחומי העיר הישנה )הקסבה(, וממנה התפתחה העיר החדשה לכיוון מערב. הבית שימש 

כמרכז אירוח והיה בו גם בית כנסת מפואר לקהילה קטנה של יוצאי תורכיה, שכונה "בית 

הכנסת האיסטנבולי". לאחר מותו של רומנו, בראשית המאה העשרים, ביקש הבן אברהם 

למכור את הבניין לערבים. ביוזמה של הרב שמעון הוייזמן נקנה הבניין בידי מוסדות חב"ד 

והוקמה בו הישיבה הגדולה "תורת אמת". בשנת תרע"ז )1917( הפקיעו הבריטים את הבית 

ופתחו בו תחנת משטרה, אליו נאספו בפרעות תרפ"ט )1929( פצועי והרוגי הטבח. כיום 

משמש הבניין את ישיבת 'שבי חברון' בראשות הרב משה בלייכר והרב חננאל אתרוג.  

אחינועם  מרחובות,  כהן  צפנת  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

זר מהר ברכה ואחיעד רפאל ליברמן מיצהר. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד 
כשבועיים. שבת שלום! #

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ט"ז תמוז. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
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אל  נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  תקציר 

תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. מתברר לו 

שחזר בזמן. הוא פוגש בשוב, אדם מסתורי, המספר 

ההתיישבות  בעקבות  למסע  יוצאים  הם  כי  לו 

ביהודה, שומרון וחבל עזה. במסעם, המתחיל בכותל 

המערבי, הם עוברים בכפר עציון המחודש, בחברון, 

בכפר דרום, אלון שבות וראש צורים.

"ָקִדיָמה" ָקַרא ׁשּוב לְאֹוִריאֵל, "נְַמִׁשיְך הָלְָאה". 

"יֵׁש לָנּו עֹוד יִׁשּוב לְִראֹות ּכָאן ּבְגּוש עֶצְיֹון?" נִיָסה 

לְאֵזֹור  עֹובְִרים  ָאנּו  הַּפַעַם  "ֹלא,  לְנַחֵׁש.  אֹוִריאֵל 

אַחֵר לְגְַמֵרי. הְִתגַעֲגַעְָתּ לַַמעְֲרּבֹולֶת?" ָׁשאַל אֹותֹו 

ׁשּוב ּבְחִיּוְך ׁשֹובָב. הַאֱמֶת הָיְיָתה ֶׁשאֹוִריאֵל הֶעֱִדיף 

לַעֲבֹור ִמָּמקֹום לְָּמקֹום ּבְצּוָרה ִטבְעִית, וְֹלא לִנְסֹועַ 

ּבַזְַמן ּבְעֶזְַרת הַַּמעְֲרּבֹולֶת, אֲבַל הּוא הֵבִין ֶׁשֹלא הּוא 

זֶה ֶׁשַמכְִתיב ּכָאן אֶת הַּכְלָלִים. הּוא הֹוִׁשיט אֶת יָדֹו 

ׁשּוב וְנְִסחַף עִּמֹו ּבַַּמעְֲרּבֹולֶת, אְַך לְהַפְָתעֲתֹו נַחֲתּו 

ּתֹוְך זְַמן ָקצָר. "ּכַָּמה זְַמן עָבְַרנּו?" ָׁשאַל אֹוִריאֵל. 

אֶת  ְמזַהֶה  "אַָּתה  ׁשּוב,  ָאַמר  אַחַת",  ָׁשנָה  "ַרק 

הַָּמקֹום?" אֹוִריאֵל ֹלא זִיהַה, אְַך ֹלא יָכֹול הָיָה ֶׁשֹלא 

ִמגּוׁש  לְגְַמֵרי  ׁשֹונֶה  ֶׁשהַאֵזֹור  לַעּובְדָה  לֵב  לִָׂשים 

אֲיָילֹון,  ּבְעֵמֶק  "אֲנַחְנּו  לַאַחֲרֹונָה.  ָׁשהּו  ּבֹו  עֶצְיֹון 

ׁשּוב  הִצְּבִיעַ  הַּיֹום"  ְמבְַקִרים  אָנּו  ּבֹו  הַּזֶה  וְהַיִׁשּוב 

לְעִבֶר הַּבִָתים, "הּוא הַּיׁשּוב הִַראׁשֹון ּבְַמּטֶה ּבִנְיִָמין, 

וְהּוא נְִקָרא ְמבֹוא חֹורֹון".

יִׁשּובִים  "ּכְמֹו  הַּיִׁשּוב?"  אֶת  הִִקימּו  "אֵיְך 

אֲחִֵרים ֶׁשּכְבַר ּבִיַקְרנּו ּבָהֶם, ּגַם הַּיִׁשּוב הַּזֶה הְִתחִיל 

ַהֵּתיבֹות  י  יַהַ"ב. ָראשֵֹ ּגְַרעִין  ֶׁשנְִקָרא  ִמגְַרעִין נח"ל 

ּבְהֶחְלֵט  הַּזֶה  הֵַּׁשם  ּבְעֶזְֵרנּו'.  ה'  'יְהִי  ּפֵירּוָׁשן  יה"ב 

הַּזֶה  הַּגְַרעִין  ּבְנֵי  ֶׁשל  הֶחָזָק  הַּקֶֶׁשר  עַל  ֵמעִיד 

ְמיּוסַד  ֶׁשיְהֵא  יִׁשּוב  לַאֱמּונָה ּבַה'. הֵם ָרצּו לְהִָקים 

מְֶרּכַז  הִיא  ּכְֶׁשהַּתֹוָרה  וְהַעֲבֹודָה,  הַּתֹוָרה  עְֶרכֵי  עַל 

הְִתגַּיֵיס  הַגְַּרעִין  ּבַעֲבֹודָה.  הַּתֹומֶכֶת  וְהִיא  הַחֲיִים 

הִגִיעּו  הַּבָנֹות  הַּיִָמים.  ֵׁשֶׁשת  ִמלְחֶמֶת  לְאַחַר  ָׁשנָה 

מֹוִדיעִין  ְמבֹוא  ּבַּיִׁשּוב  הֵַּׁשירּות  ְׁשנַת  אֶת  לַעֲׂשֹות 

וְעְָסקּו ּבַעֲבֹודֹות ׁשֹונֹות. לְאַחַר ֶׁשסִיְימּו הַּבָנִים אֶת 

הַּגְַרעִינִים  ּולְחַבְֵרי  אֲלֵיהֶן  הִצְּטְַרפּו  הֵם  הִַּטירֹונֹות 

ִמּכֵן,  לְאַחַר  וַחֵצִי  ָׁשנָה  ּבַָּמקֹום.  ֶׁשהָיּו  הַּקֹוְדִמים 

חַבְֵרי  אֲלֵיהֶם  הִצְָטְרפּו  ּבַהְֶמֵׁשְך  הַּזֹו.  לַַקְרַקע  עָלּו 

הַּגְַרעִינִים 'ֶׂשגֶב' ּו'ִמְתנַחֲלִים'. יֹוֵתר ְמעֶֶׂשר ִמְׁשּפָחֹות 

ִמגְַרעִין 'שגב' נְִׁשָארּו ּבַיִׁשּוב ּולְאַחַר ִמּכֵן הִצְָטְרפּו 

אֲלֵיהֶם ִמְתּיַיְׁשבִים נֹוָספִים ֶׁשהְִתַמְּקמּו ּבְבֵָתי הַּקֶבַע 

ֶׁשהִֵקימּו הַסֹוכְנּות הַּיְהּוִדית ּוִמְׂשָרד הִַּׁשיּכּון".

"לָָמה קֹוְראִים לַיִׁשּוב 'ְמבֹוא חֹורֹון'?" "ִמזְָרחִית 

לְכָאן נְִמצַא ַמעֲלֶה ּבֵית חֹורֹון הַּמּוזְּכַר ּבְסֵפֶר יְהֹוֻׁשעַ, 

וְזֶהּו ְמקֹור ֵׁשם הַּיִׁשּוב". אֹוִריאֵל חַָׁשב עַל יְהֹוֻׁשעַ 

ּבִן נּון ֶׁשגֵאֶה וַַדאִי ּבְִמִקיֵמי ְמבֹוא חֹורֹון ֶׁשהְִמִׁשיכּו 

ּבְַדְרּכֹו וְהֶעֱלּו אֶת הַּתֹוָרה ֵמעַל לְכֹל ּדָבָר.

המשך בשבוע הבא...
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בית המקדש, מקום האורה,
לא בנצח יתגבר ולא בהוראת

ניצוח, המורה התגברות
של פגישה על ההתנגדות,

כי אם בהוד נתון עליו, ברוח החן והקדושה,
לפניו יכרעו איים ועמים רבים

יבקשו פני ה' בהר ציון, על פי תביעה הבאה
מהכרה פנימית מצידם...

)עין איה ברכות, פרק ט ס' שיד(

לוח תפארת ישראל
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