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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
18:55  18:45  18:53  18:47  18:55  18:40 כניסת שבת 
19:53  19:52  19:52  19:54  19:54  19:51 צאת השבת 

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   41  | תשס"ח  אב   |  110 גליון 

המבוגרים ר עולם  בין  ההבדלים  בים 
הוא  ההבדלים  אחד  הילדים.  לעולם 
את  לקבל  נוטה  המבוגרים  שעולם 
המציאות הנתונה, ולפעול בתוכה. על פי רוב 
החברתי  המבנה  בעצם  ספק  מטיל  אינו  הוא 
לפעול  מנסה  אם  כי  הדתי,  המבנה  בעצם  או 
בעולם  כן  לא  אותו.  להיטיב  מנת  על  בתוכו 
הן  האדם  של  הצעירות  שנותיו  יותר.  הצעיר 
שנות ְּתהִיָה. המבנה הרגיל הוא, שהילד שואל 
את אביו. לא רק משום שאביו יודע יותר ממנו, 
אלא בעיקר בשל העובדה שאביו נתון בשלב 
נפשי של ודאות והסתפקות בידיעותיו לעומת 
הילד, המבקש להרחיב את נקודת המבט שלו 
בתמונה הנפרשת לפניו ואף מטיל ספק ושואל 
'למה' ו'איך'. על פניו, הילד נמצא בשלב נחות 
יותר, שכן אינו יכול לפעול בעולם בשל היותו 
חסר ביטחון, חסר רִאיה ודאית את המציאות. 

אך פרשת השבוע מלמדת ראיה נוספת.
ארץ  ירושת  את  תולה  הפרשה  בפתחה, 
ישראל בנאמנות לדבר ד': "ּכָל הִַּמְצוָה, ֲאֶׁשר 
ָאנֹכִי ְמַצּוְָך הַּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות, ְלַמַען ִּתְחיּון 

ּוְרִביֶתם, ּוָבאֶתם וִיִרְׁשֶּתם ֶאת–הָָאֶרץ".
קשר  קשורה  הארץ  ירושת  אומר,  הווי 
בהמשך  אמנם,  המצוות.  בשמירת  תלותי 
קיום מצוות  התורה טורחת להדגיש שלא כל 
הֶַּדֶרְך,  ּכָל  ֶאת  ָכְַרָּת  "וְז הארץ:  לירושת  גורם 
ָׁשנָה  ַאְרָּבִעים  ֶה  ז ֱאֹלֶקיָך  ד'  הֹוִליכְָך  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ָלַדַעת  ְלנַּסְֹתָך,  ַעּנְֹתָך  ְלַמַען  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּבְלָבְבָך הֲִתְׁשמֹר ִמְצו ָֹתו ִאם ֹלא.  וַיְַעּנְָך, וַּיְַרִעֶבָך, 
יְָדעּון  וְֹלא  יַָדְעָּת,  ֹלא  ֲאֶׁשר  הַָּמן  ֶאת  וַּיֲַאכְִלָך 
ֲאבֶֹתיָך... וְיַָדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר יְיֵַּסר ִאיׁש 

"וַיְַעּנְָך, וַּיְַרִעֶבָך, וַּיֲַאכְִלָך"
הרב ברוך אפרתי - ראש המכינה הקדם צבאית בעיר לוד

ִמְצו ֹת  ֶאת  וְָׁשַמְרָּת  ְמיְַּסֶרּךָ.  ֱאֹלֶקיָך  ד'  ֶאת–ְּבנֹו 
ד'  ִּכי  אֹתֹו.  ּוְליְִרָאה  ִּבְדָרכָיו  ָלֶלכֶת  ֱאֹלֶקיָך  ד' 
ָמיִם  ֲַחֵלי  נ ֶאֶרץ  ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה:  ְמִביֲאָך  ֱאֹלֶקיָך 

ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבהָר".
יכלה התורה להסתפק בתיאור הקצר והקודם 
בדבר התלות בין קיום המצוות לירושת הארץ. 
אך התורה אינה מסתפקת בתיאור התלות הזו, 
אלא בהוספת עוד תנאי שרק אם הוא יתקיים 
בנוסף לקיום המצוות, תתקיים גם ירושת הארץ. 
נובעות  להיות  המצוות  שעל  מדגישה  התורה 
"וזכרת".  מסוימת:  רוחנית  היסטורית  מהבנה 
התורה אינה מבקשת מאיתנו לזכור את הניסים 
כתנאי  העומדת  הדרישה  אינה  זו  הגלויים. 
לזכור  מאיתנו  דורשת  התורה  הארץ.  לירושת 
את "כל הדרך" בה הגענו לארץ. דרכנו לארץ 
ישראל, אינה דרך נעימה, לא בעבר ולא בהווה. 
היא כוללת שלושה שלבים, בדיוק כמו בלכתנו 
עינוי,  וַּיֲַאכְִלָך",  וַּיְַרִעֶבָך,  "וַיְַעּנְָך,  במדבר: 
רעב ותיקון. שלושה שלבים אלו, מדברים על 
התורה  רצון  אם  לכאורה,  במדבר.  המן  ירידת 
הרי  לגאולה,  כתלות  הניסים  את  שנזכור  הוא 
שהיה לה לכתוב רק 'ויאכילך את המן'. אך מן 
גם  השבר,  את  גם  מכניסה  שהתורה  העובדה 
את העינוי והרעב למשוואה, הרי שהיא דורשת 
לירושה,  כתנאי  התהליך,  את  לזכור  מעימנו 
ולא רק את התיקון. רוצה לומר, כתנאי לירושת 
הארץ, התורה קוראת לנו לא לזנוח את עולם 

הילדים, עולם התהליך, עולם התהיה.
התורה קוראת לעיון בתהליך, בשבר, בספק, 
מוחלט  כתנאי  זאת  כל  במחלוקת.  בלבטים, 
המשך בעמ' 5
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הוחרמו  השקייה  ציוד  של  ק"מ  כ–50,000 

חברון.  הר  דרום  באזור  לפלשתינים  השבוע 

המינהל  של  מבצע  בעקבות  נערכה  ההחרמה 

מהצינורות  המים  גניבות  לאור  באזור,  האזרחי 

בתחומי  ליישובים  מים  המובילים  המרכזיים 

המועצה האזורית.

אגירה  מיכלי  גם  הוחרמו  המבצע  במסגרת 

ההחרמה  היקף  כי  מעריכים  האזרחי  ובמינהל 

גנובים   מים  שמושכת  הצנרת  מסך  כ–15%  הינו 

לפני  היום  לסדר  עלה  המים. הנושא  ממערכת 

הר  האזורית  המועצה  שראש  לאחר  כשבועיים, 

לשר  בנושא  במכתב  פנה  חי,  בר  צביקי  חברון, 

פעילות נגד גניבת מים בדרום הר חברון
התשתיות, בנימין בן–אליעזר, ולמפכ"ל המשטרה 

בו הוא מתריע על "איבוד שליטה" בנושא גניבות 

לעצור  כדי  בהקדם  לפעול  בשר  ומפציר  המים, 

ההערכות  כי  כתב  חי  בר  הקטסטרופה.   את 

קוב  מיליון  בשלושה  המים  כמות  את  אומדות 

דיון  ייערך  המועצה,  ראש  של  לבקשתו  לשנה.  

האכיפה  וגורמי  התשתיות  שר  בהשתתפות 

ומשטרה  צבא  האזרחי,  המינהל  ביניהם  השונים 

על מנת למגר את התופעה.  עוזר המפכ"ל נצ"מ 

אמיר בן טובים אישר במכתב תשובה, כי בתקופת 

תופעת  התעצמה   2008  -  2006 בשנים  הקיץ 

גניבת התשתיות והמים בגזרת מחוז ש"י. #

בנ"ע אפרת למען הקהילה

חברת אינטרנט רימון, המספקת שירותי סינון 

אסטרטגית  בהחלטה  פונה  אתרים,  וחסימת  תוכן 

נובע מתוך  יש"ע. המהלך  ליישובי  ומנסה לחדור 

’נקיה’  גלישה   - החברה  מטרות  של  בזהות  הכרה 

באינטרנט ומניעת כניסה לאתרים מפוקפקים, יחד 

עם ציבור איכותי וגדול בקרב המתיישבים ביהודה 

ושומרון הצורך תקשורת ואינטרנט אולם יחד עם 

זאת לא מוותר על הקפדה בקיום מצוות ואיכות.

היחידות  החברות  אחת  היא  רימון  אינטרנט 

האלימות  אתרי  את  הספק  ברמת  החוסמת 

הלקוחות  של  הגדול  המספר  והפורנוגרפיה. 

שהצטרפו לחברה בפחות משנה מראה כי השוק 

מעוניין בספק שיידע להגן על הילדים ולחסום 

אתרי אלימות ופורנו, זאת מבלי לפגוע בחוויית 

הגלישה. ברימון פיתחו טכנולוגיה המבוססת על 

כוח אנושי המאפשרת להם לסנן און–ליין כתבות 

העוסקים  לכאורה  ’נקיים’  באתרים  המופיעות 

מסלולים  מספר  ופתחו  ראויים,  לא  בתכנים 

ברמות שונות על מנת שכל משפחה תוכל לבחור 

אינטרנט רימון עם הפנים לתושבי יש"ע
את רמת הסינון בה היא מעוניינת. 

רימון  חברת  משקיעה  האחרונים  בחודשים 

מאמצי שיווק נרחבים ביישובי יהודה ושומרון, 

הכולל דוכני הצטרפות במרכזי היישובים אפרת, 

חלוקת  וקדומים,  אלקנה  שומרון,  קרני  עלי, 

מדלת  מעבר  מודעות,  תליית  לרכב,  ריחנים 

לדלת ופרסום בלוחות המודעות ובבתי הכנסת.

וספקית  בזק  מציעות  מהמהלך  כחלק 

ייחודית  התחברות  חבילת  רימון  האינטרנט 

בסיסית  גלישה  חבילת  הכוללת:  יש"ע  לתושבי 

במהירות 1.5 מגה ואת שירותי ההגנה של רימון. 

למשדרגים למהירות גלישה של 2.5 מגה מוענקת 

 FAX2MAIL ושירות  אלחוטית  רשת  מתנה: 

לבית  ’חוזרים  המבצע  במסגרת  בנוסף,  חינם. 

הספר’, כל לקוח חדש שיצטרף לשירותי חברת 

שמספקת   ADSL–ה תשתית  בסיס  על  רימון 

חברת בזק, יקבל ילקוט איכותי עם מחברות, כלי 

כתיבה, קלמר, דפדפת, קלסר צבעים כלי הנדסה 

ויתר הציוד הנדרש בשווי 250 שקלים. #

מהלך השנה האחרונה קם בסניף ב

בנ"ע באפרת גרעין עשייה המיועד 

לחנך  שמטרתו  ומעלה  י'  לכיתות 

ערכית  יותר  בצורה  לפעול  לנוער  ולגרום 

תוך חיבור יותר משמעותי לתנועה.

במהלך החודשים האחרונים פעל הגרעין 

כגון  ועשייה,  לימוד  של  כיוונים  במספר 

בישוב,  הבגדים  במחסן  קבועה  התנדבות 

פעילות בבית אבות בירושלים כולל קריאת 

הזדהות  שבת  במקום,  אסתר  מגילת 

והרמת רוח בשדרות, שותפות וסיוע בשבת 

ושם"  ב"יד  פעילות  קטיף,  גוש  למגורשי 

תנועות  בטקס  והשתתפות  השואה  ביום 

על  תהילים  פרקי  וקריאת  במקום,  הנוער 

קברי הנופלים ביום הזיכרון ועוד...

והתרומה  הערכית  העשייה  במסגרת 

בסניף  ב'  חבריא  גרעין  של  הקהילתית 

לפני  נרתמנו  באפרת  המרכזי  עקיבא  בני 

מספר חודשים לארגון והרמה של "קייטנת 

חינוך  לילדי  מיועדת  הקייטנה  הסדנא". 

צורים,  בראש  "הסדנא"  מביה"ס  מיוחד 

והשנה נוספו אליהם עוד 12 ילדים מביה"ס 

ילדים,   38 השתתפו  בקייטנה  "ראשית". 

נערכנו  מדריך,  מוצמד  חניך  שלכל  ומכיוון 

למספר גבוה של מדריכים ואנשי צוות. כל 

ילד קיבל חולצת קייטנה שעוצבה בחוכמה 

ובשנינות ע"י חברי הגרעין.

במהלך הקייטנה נערכה לנו פעילות של 

"מעגל מתופפים", הגיעה ליצנית רפואית 

לשעשע אותנו, ביקרנו בתחנת הכיבוי של 

חיילי  בשיתוף  צבא  יום  עברנו  עציון,  גוש 

עין  מעיין  ליד  שדה  ליום  יצאנו  חרוב,  גדוד 

צורים בהפעלת שבט דביר מהסניף, ביקרנו 

בפינת החי של חוות ארץ האיילים, גלשנו 

לסיום  הטיפוס,  קיר  על  וטיפסנו  באומגה, 

במהלך  חלות.  ואפינו  ב"מתנפחים"  חגגנו 

ישנו  בהם  שינה  ערבי  ערכנו  הקייטנה אף 

לבין  בין  הקייטנה.  במתחם  הילדים  עם 

מהן  אחת  שונות,  יצירה  פעילויות  ערכנו 

ובסיום  לתמונות  מסגרות  הכנת  היתה 

עם  המסגרת  את  קיבל  ילד  כל  הקייטנה 

תמונה שלו ושל המדריך.

לסיום רצינו רק להודות לכל המסייעים 

להצלחת הקייטנה והגרעין ובמיוחד לחברי 

היה  לא  כלום  שבלעדיהם  עצמו  הגרעין 

קורה. #
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בדרום  השבוע  השתתפו  איש  כאלפיים 

הר–חברון באירוע הזיכרון שכבר הפך למסורת 

"לילה בהרי חברון" - לזכר שלשה מבני משפחת 

דיקשטיין מפסגות - האב יוסף, האם חנה ובנם 

שמאי  אלעזר  סמ"ר  והחייל  שובאל–ציון, 

שנרצחו  דמם,  יקום  ה’  חברון,  תושב  ליבוביץ, 

תשס"ב  אב  בי"ז  שנים  שש  לפני  זיף  בצומת 

)26.6.02(, ערב שבת קודש פרשת ’עקב’. 

מה שהתחיל מהתוועדות של מספר חברים, 

שאלעזר  שירים  ושרו  הרצח  במקום  שהתכנסו 

זיכרון עם  לאירוע  בשנים האחרונות  הפך  אהב 

משפחות הנרצחים, רבנים, אישי ציבור, אמנים 

וקהל גדול מאוהבי ארץ ישראל.

בצעדה  אחר–הצהריים  בשעות  החל  האירוע 

חבר  מעלה  מהיישוב  אנשים  מאות  צעדו  שבה 

ועד לגל–עד שהוקם במקום הרצח, בצומת זיף. 

במקביל נערכו לבאים סיורים מודרכים באזור.

העצרת  למקום  המשתתפים  הגיעו  מכן  לאחר 

המרכזית, סמוך לצומת. הרב מיכי יוספי מחוות 

חזקי  עם  יחד  בהתוועדות  פתח  הדעת  יישוב 

מכן  ולאחר  והניגון,  השירה  על  שהופקד  סופר 

הופיעו עדי רן ואודי דוידי, ונשאו דברים אביו 

אלפיים איש
באירוע "לילה

בהרי חברון"
יהודה  וצבי  לייבוביץ’,  יוסי  הי"ד,  אלעזר  של 

דיקשטיין.  משפחת  ילדי  בכור  דיקשטיין, 

המשתתפים נחלו אכזבה לאחר שאחד הזמרים 

אהוד  בערב,  להופיע  אמור  שהיה  המרכזיים 

בנאי, ביטל את השתתפותו, ככל הנראה על רקע 

לחץ כבד שהפעילו עליו ארגוני השמאל. אביו 

של אלעזר אמר לבאים: "סיכמנו עם אהוד כבר 

את כל הפרטים ואף נפגשנו איתו. ההערכה שלנו 

כבד מארגוני השמאל. עליו לחץ  היא שהופעל 

וודאי וודאי שאנחנו מאוכזבים, אבל הערב הזה 

ב"ה מוצלח מאד". #
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סוגית מגרון נוגעת בשאלה מהותית 

פנימית שמתחדדת למולנו. מה קודם 

למה, ומה חשוב ממה. האם המאבק 

הוא כלי להתיישבות או שמא 

ההתיישבות היא הכלי למאבק. מה 

האמצעי, ומה המטרה. סדר הדברים 

הנכון הוא שההתיישבות קודמת 

בכל דבר ועניין למאבק. כאשר ישנה 

דרך שבה הרווח ההתיישבותי גדול 

יותר לאין ערוך וסיכוייה להצליח 

טובים יותר מאשר רווח ערטילאי 

שייתכן ויושג ממאבק עלינו קודם 

כל למצות דרך זו, מבלי לפגוע 

בחשיבותו הרבה של מאבק עיקש 

נחוש צודק ובעיקר מוסרי.

סביב  נשמעים  ומגוונים  רבים  קולות 

הנכונות  והדרכים  מגרון,  היישוב  סוגיית 

ואת  התפתחותו  את  לאפשר  על–מנת 

זה  במדור  כתבנו  שכבר  כפי  קידומו. 

יש  כאשר  מבורך.  הוא  דעת  ריבוי  בעבר, 

כזו  בסוגיה   - כואב  גם אם   - דיון אמיתי 

דעות  ונשמעות  הפרק,  שעל  אחרת  או 

הצדדים  כל  דבר  של  בסופו  נוספות, 

לדיון  חשיבות  ישנה  נשכרים.  יוצאים 

מתוך  דברים,  של  לגופם  ומהותי  ענייני 

הכרה וידיעת העובדות לאשורן. אך אסור 

שחלק מאיתנו יתקוף דעה או מהלך כאלו 

הקורה,  לעובי  להיכנס  מבלי  ואחרים, 

של  לגופם  ולדון  אמיתית,  בדיקה  לקיים 

דברים. 

מגרון  סוגית  כי  נראה  לכך  מעבר  אך 

נוגעת בשאלה מהותית פנימית שמתחדדת 

למולנו. מה קודם למה, ומה חשוב ממה. 

האם המאבק הוא כלי להתיישבות או 

למאבק.  הכלי  היא  ההתיישבות  שמא 

מה האמצעי, ומה המטרה. ישנם גורמים 

לעת  כי  הסבורים  המתיישבים,  בציבור 

הזו ישנה חשיבות עצומה למאבק עיקש 

הקהל",  בדעת  "הרתעה  פשרות.  וחסר 

כנגד  אימה  "מאזן  פינוי",  לכל  מחיר  "תג 

עקירת מאחזים" ו"להיות כמו הבדואים" 

הציבורי  בשיח  שנשמעים  ביטויים  הם 

בתוך המחנה. 

אלה  אותם  למשל,  מגרון  בנושא 

אסור  כי  סבורים  זו  בעמדה  המצדדים 

כזו  פרגמטית  הצעה  לשום  להסכים 

הצדדים  בין  עימות  שתייתר  אחרת  או 

הגדולה  הבעיה  מחיר.  בכל  מאבק  אלא 

למען  מדי.  יקר  יקר.  הוא  שהמחיר  היא 

הם  ההרתעה  יצירת  למען  המאבק, 

מי  תחרב.  שמגרון  לאפשרות  מוכנים 

לקחת  מוכן  עיקר  שהמאבק  שסבור 

ולהניח  ידיים  בחיבוק  לשבת  הסיכון  את 

לשמאל ולערבים לעשות כבשלהם בתוך 

בג"ץ, לגרור את המדינה ובראשה משרד 

על מאבק והתיישבות

הביטחון להכרה שמגרון יושבת על קרקע 

ולהגיע לסיטואציה שבה  פרטית ערבית, 

את  לעקור  למדינה  יורו  בג"ץ  שופטי 

ניסיון  קצוב.  זמן  בתוך  מתושביו  המקום 

העבר מלמד שכאשר ישנה החלטת בג"ץ 

לגבי עקירת נקודת יישוב, זהו רק עניין של 

זמן עד אשר יגיעו לשעריה כוחות היס"מ 

חלילה.  ייחרב  והמקום  והבולדוזרים 

יהיה מאבק נחוש אך  אולי סביב החורבן 

של  שבערבו  ספק  אין  התוצאה  במבחן 

יום לא תישאר התיישבות באותו מקום. 

אולי  חפץ  מעייניו  בראש  שהמאבק  מי 

הזדמנויות  בה  רואה  הוא  כזו.  במציאות 

בחרב  מדובר  אך  לעתיד.  רווחים  להפיק 

להפסיד,  עלולים  אנחנו  מנגד  פיפיות. 

והפסד כזה גם הוא צורב את דעת הקהל, 

פתח  הוא  שכזה  הפסד  הפוך.  בכיוון 

ושמאלנים,  נוספות של ערבים  לתביעות 

הפסד שכזה הוא בכייה לדורות.

הנכון  הדברים  סדר  כי  סבורים  אנו 

דבר  בכל  קודמת  שההתיישבות  הוא 

המאבק  כך.  על  יתר  למאבק.  ועניין 

הוא כלי לקיום ההתיישבות ולא הפוך. 

עשו  עם  למפגש  מתכונן  אבינו  יעקב 

בדורון תפילה ומלחמה. הוא מכין כמה 

מאבק,  התנהלות.  לדרכי  אפשריות 

להגשמת  מהדרכים  אחד  עוד  הוא 

העל  מטרת  ולהגשמת  שלנו  היעדים 

המיישבים  והגופים  יש"ע  מועצת  של 

- המשך פיתוח ביסוס וצמיחת מפעל 

ההתיישבות. לכן כאשר אנחנו מוצאים 

גדול  ההתיישבותי  הרווח  שבה  דרך 

יותר לאין ערוך וסיכוייו להצליח טובים 

שייתכן  ערטילאי  רווח  מאשר  יותר 

למצות  כל  קודם  עלינו  ממאבק  ויושג 

דרך זו. אין זה פוגע כהוא זה בחשיבותו 

צודק  נחוש  עיקש  מאבק  של  הרבה 

ומוסרי. לא מן הנמנע שנמצא את עצמנו 

נאלץ  שבה  במציאות  דבר  של  בסופו 

דרכים  ישנן  עוד  כל  אך  זו,  בדרך  לבחור 

אחרות, שבהן הרווחים גדולים יותר, עלינו 

להקדים ולמצות אותן עד תומן. מוטב גם 

לאלו המצדדים במאבק לא לפסול דרכים 

אחרות על הסף, אלא לנסות ולפסוע בהן 

קודם לעמידה בקו ההגנה האחרון.

במועצת  מבינים  הללו  הדברים  את 

לכן  מגרון.  תושבי  גם  ומבינים  יש"ע, 

ומחכים  ידיים  בחיבוק  יושבים  אינם  הם 

להכרת  פועלים  אלא  הגירוש,  לכוחות 

על  בזכויותיהם  המשפט  ובית  המדינה 

הקרקע, במאבק משפטי - בתביעה לבית 

משפט השלום בירושלים. 

את  נס  על  להעלות  המקום  זהו 

בימים  שנמצאים  מי  של  פועלם 

על  מגרון,  תושבי  הסערה,  בעין  אלו 

מי  כל  כי  ספק  אין  האיתנה.  עמידתם 

שעסוק בסוגית מגרון רוצה בהשארתה 

ובביסוסה  הקרקע,  על  מגרון  של 

הדרך.  על  היא  המחלוקת  ובקידומה. 

המאבק האמיתי של תושבי מגרון כמו 

שאר תושבי יש"ע הוא המאבק הסזיפי 

במקום  לחיות  האפור,  היומיומי, 

לבנות  ולהתפתח,  לבנות  להמשיך 

ארץ  את  ליישב  ותומכת,  חמה  קהילה 

ישראל - מול הרוחות הרעות הנושבות 

המאבק  זהו  והשמאל.  הערבים  מכיוון 

ברכת  להם  מגיעה  כך  ועל  האמיתי 

יישר כח עצומה. בעז"ה נעשה ונצליח 

למען עמנו ולמען ערי אלוקינו. #
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לֹו ִמָיִּמים ָיִמיָמה ׁשִ ה ַחג ה' ְבּ ִהֵנּ

"ל
לישראל  טובים  ימים  היו  א 

וכחמישה  הכיפורים  כיום 

עשר באב שבהם בנות ישראל 

יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את 

ט"ו  ל"א(.  דף  תענית  )מסכת  לו"  שאין  מי 

בכרמי שילה  באב הוא החג שהיה נחגג 

ֵּה  גם בימי קדם, מימים ימימה. "וַיֹּאמְרּו הִנ

ַחג ה' ְבִּׁשלֹו מִיָּמִים יָמִימָה אֲֶׁשר מְִצּפֹונָה ְלֵבית–
מִֵבּית–אֵל  הָעֹלָה  ִלמְִסָלּה  הֶַּׁשמֶׁש  ְְרָחה  מִז אֵל 
ְׁשכֶמָה..." )שופטים כ"א י"ט( אותו חג הביא 
לקיצה את המלחמה הקשה שהתחוללה 

בממלכתו של שבט בנימין. ספר שופטים 

המכונה  לסיפור  רבה  באריכות  מתייחס 

ארוכים  פרקים  שלושה  בגבעה',  'פילגש 

המלחמה,  המעשה,  על  מפורטים  ומאד 
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אלישע מלאכי לֹו ִמָיִּמים ָיִמיָמה ׁשִ ה ַחג ה' ְבּ ִהֵנּ

הסיפור  בעם.  שלה  הקשות  והתוצאות 

מלך  אין  ההם  "בימים  בפסוק  מתחיל 

 - יעשה"  בעיניו  הישר  איש  בישראל 

כאשר כל המעשה הוא המשך ישיר למצב 

העצוב שבו אין הנהגה, ומשפט בישראל 

שאין  מוסרית  לשִפְלּות  מגיעים  כן  ועל 

דוגמתה.

אורחים  על  מסופר  הפרק  בהמשך 

שמגיעים "מירכתי הר אפרים" אל היישוב 

פול(  אל  תל  עם  כיום  )המזוהה  'גבעה' 

בצפונה של ירושלים, אשר שייכת לשבט 

ללון  הכניסם  התושבים  אחד  בנימין. 

פילגשו  את  מבקשים  והאורחים  בביתו 

מעשה  אותה".  ונדע  אלינו  "הוציאם   -

נורא זה ומותה של האישה גרמו לזעזוע 

עמוק בעם - ראו לאיזה שפלות מוסרית 

הגיעו תושבי גבעה! בני ישראל מתכנסים 

אשר  בנימין  שבט  על  מלחמה  ומכריזים 

אותם  את  לידיהם  להסגיר  מוכן  איננו 

ישראל  בני  הראשונים  ביומיים  רשעים. 

מתאספים  ואז  קשה  תבוסה  נוחלים 

לעלות  האם  בד'  ושואלים  בשילה 

בשלישית על שבט בנימין וניתנת תשובה 

חיובית. בתכנון צבאי מדוקדק הם גורמים 

שוב  נסוגים  שהם  לחשוב  בנימין  לאנשי 

מפניהם ואז תוקפים חזרה ומנצחים. אך 

ניצחון זה עצוב ביותר - כל שבט בנימין, 

גברים נשים טף וזקנים נהרגים ע"י שבטי 

בורחים  אשר  גברים   600 למָעֵט  ישראל 

הרימון  סלע  הרימון'.  ל'סלע  למדבר 

היהודי  והיישוב  רמון,  בכפר  כיום  מזוהה 

הסמוך לו נקרא על כן רימונים.

להציל  חייבים  כי  מבינים  ישראל  בני 

נשים  נותרו  שלא  כיוון  מישראל  שבט 

יתנו  שלא  נשבעו  השבטים  ובני  לשבט 

לא  הם  ואם   - בנימין  לשבט  מבנותיהם 

ללא  ימותו  גברים  אותם  מעשה  יעשו 

לכן  חלילה.  מישראל  שבט  וייכחד  זרע 

אשר  בנות  לחטוף  ההצעה  מופיעה 

מחוללות בכרמי שילה!

כרמים  אותם  בכרמי שילה,  היה  החג 

חורבנה  עם  כך,  אחר  שנים  מאות  אשר 

מלך  סנחריב  ע"י  ישראל  ממלכת  של 

קוצים.  לשדות  והפכו  ננטשו  אשור, 

"עוד  הנביא  ירמיהו  התנבא  עליהם 

נטעו  שומרון  בכרמי  כרמים  תיטעי 

שלושת  ל"א(.  )ירמיהו  וחיללו..."  נוטעים 

הרגלים קשורים למחזור החיים החקלאי. 

שבועות - חג הקציר. "וחג הקציר ביכורי 

כ"ג(.  )שמות  בשדה"  תזרע  אשר  מעשיך 

בחג הקציר חוגגים את הבשלת החיטים 

- היבול העיקרי ממנו אוכלים בני האדם: 

לחם חיטים. חג הקציר הוא המשכו של 

את  חוגגים  האביב  בחג   - האביב  חג 

מזון הבהמות.    - יבול השעורה הראשון 

סוכות - חג האסיף. "באוספך את מעשך 

כלי  את  מחזירים  בסוכות  השדה".  מן 

הקיץ  בחודשי  בשדה  היו  אשר  העבודה 

חזרה לבתים לקראת גשמי החורף.

כנראה  שילה?  של  המיוחד  החג  מהו 

המיוחדת  לחקלאות  קשור  הוא  גם 

והכוונה  ישראל  ארץ  של  הגבוה  לאזור 

מבשילות  הגפנים  ליין.  הגפנים  לגידול 

בתקופה זו בחודש אב. במשך כל השנה 

של  המיוחדים  לרגעים  מחכה  החקלאי 

את  ישא  הוא  מכן  לאחר  הענבים,  בציר 

ידרוך ברגליו  הענבים אל הגת בשמחה, 

התירוש  את  מהם  ויפיק  הענבים  על 

חייב  הבציר  ואנשים'.  אלוקים  'המשמח 

המוקדמות  הבוקר  בשעות  להיעשות 

בגלל שחום השמש גורם לתהליך תסיסה 

לכן  מהעץ.  שנותק  ברגע  הענב  בתוך 

בימי קדם היו מעירים את כל המשפחה 

מוקדם מאד, בסביבות 5 בבוקר כי כולם 

של  בשבועות  למאמץ  להירתם  חייבים 

הבשלת הפרי, את הבציר גומרים בערך 

ב–9 בבוקר ומה נותר אח"כ אם לא לחולל 

הטוב  פריו  על  לבורא  ולהודות  בכרמים 

והמתוק? 

הפלשתים  ע"י  נחרבה  עצמה  שילה 

כמתואר  העזר  באבן  המלחמה  לאחר 

בספר שמואל פרק ז' אך זכינו לראות את 

מעל  שילה  היישוב  של  מחדש  הקמתו 

רבות.  שנים  במשך  המשכן  של  מקומו 

מהתל עצמו רואים היטב גם את הכרמים 

האחרונות  בשנים  שניטעו  החדשים 

'סהל  בעמק שילה הנקרא בפי הערבים 

אל בנת' )עמק הבנות - זה העמק בו היו 

בנות ישראל מחוללות(.

לתנופת  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

מנהלת  ע"י  שילה  בתל  חשובה  פיתוח 

עפרה.  תושבת  ארליך  רחל  האתר 

נערכו חפירות חדשות ונחשפו ממצאים 

אחד  על  אור  השופכים  ביותר  חשובים 

ההר.  בגב  ביותר  החשובים  מהאתרים 

באים  ומחו"ל  מהארץ  רבים  מבקרים 

לחוש את חווייתה המיוחדת של שילה, 

במקום  נחגגים  מצוה  ובר  חתונות 

יוקרתי.  קפה  בית  גם  נפתח  ולאחרונה 

כולם מוזמנים!

סיורים עם בית ספר שדה עפרה

סדנת צפרות במאגר תרצה -

יום חמישי כז' אב )28.8( 

נחל דולב - יום שישי כח' אב )29.8(

מצביאים ומפקדים בבקעת הירדן - 

ז'אבו ארליך יום שישי כח' אב )29.8(

נשמח לראותכם! 02-9975516
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"וַיְַעּנְָך, וַּיְַרִעֶבָך, וַּיֲַאכְִלָך" 

לירושת הארץ. ארץ ישראל אינה נקנית בקיום 
בזכירת  נקנית  אינה  אף  היא  בלבד.  מצוות 
בזכירת  נקנית  הארץ  בלבד.  היפים  הדברים 
הגדול.  בשבר  במכלול,  במעבר  המכלול, 
שלב  הוא  העינוי,  שלבים:   3 קובעת  התורה 
הכאב. המציאות השלילית הקיימת, מציאות 
הרעב,  העם.  ברצון  אינו מתגלה  ד'  דבר  בה 
וצמא  רעב  האלטרנטיבה,  בקשת  שלב  הוא 
והתיקון  שלימה.  אמיתית,  בצורה  ד'  לדבר 
התורה  מדברי  לשלמותו.  המצב  הבאת  הוא 

השלבים  בשלושת  במעבר  שדווקא  עולה, 
הללו, טמון המפתח לירושת הארץ השלמה.

אנו  בו  הוודאות,  עולם  המבוגרים,  עולם 
עולם  נושא,  בכל  דבר  כל  במהירות  יודעים 
אם  רק  שלם.  אינו  עצמו,  בפני  בעומדו  זה 
יסכים עולם המבוגרים להשפיל מבטו לעולם 
גם  הגדולה  בודאות  מקום  לַפנות  הילדים, 
לתהיה, גם לרעב לראיה גדולה יותר, עמוקה 
יותר, גם אם כרגע לא ברור מה היא, רק אז, 
ישראל  ארץ  ירושת  שכן  הארץ.  את  נוריש 
אינה קניין חיצוני, בו כובשים והולכים, אלא 
התמודדות פנימית עם הכרעות לא פשוטות - 
ויענך, וירעיבך ואו אז, ויאכילך את המן. #

המשך מעמ' השער
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ַאברבנֵאל, ר יהודה  בן  יצחק  דון  בי 

מקרא,  פרשן  פילוסוף,  יהודי,  מדינאי 

פורטוגל,  בליסבון,  נולד  כספים.  ואיש 

בשנת קצ"ז )1437(. אברבנאל היה בן למשפחה 

המסורת  לפי  אשר  המלך,  לדוד  שהתייחסה 

חורבן  לאחר  מיד  לספרד  הגיעה  המשפחתית 

בית המקדש הראשון. חפצו האדיר של אברבנאל 

ועוד  הקודש,  לכתבי  מתוקן  פירוש  לחבר  היה 

בימי נעוריו התחיל בביצוע חלומו זה. 

הדור,  גדולי  מפי  תורה  למד  יצחק  רבי 

הוא  חיון.  אברהם  בן  יוסף  ר'  אצל  ובייחוד 

בימיו  שנודעו  הפילוסופים  ספרי  כל  את  קרא 

זקנים" -  וכבר בנעוריו כתב את הספר "עטרת 

לפניך",  מלאכי  שולח  אנכי  "הנה  פרשת  ביאור 

וצירף אליו את הספר "צורת היסודות", הכולל 

וכן  והטבע,  העולם  על  פילוסופיות  השקפות 

הנפש,  והישארות  פרטית  בהשגחה  חקירות 

הרמב"ם,  מספרי  ליקט  אשר  היהדות,  תעודת 

ר"י הלוי, אבן סינא, אבן רשד, אלגזאלי ורלב"ג. 

אולם משמת אביו, שהיה סוכן כספי בחצר המלך 

אלפונסו החמישי מלך פורטוגל, הוזמן דון יצחק 

להתמסר  עוד  היה  יכול  ולא  מקומו  את  למלא 

עושר  לו  הביאה  המשרה  הפירוש.  לעבודת 

לו  וקנה  המדינה  שרי  עם  התרועע  הוא  וכבוד, 

ידידים, ביניהם הדוכס מברגנצה, אולם יחד עם 

זאת לא שכח את כור מחצבתו ועשה הכול כדי 

לעזור לאחיו היהודים.

כשמת המלך אלפונסו החמישי עלה על הכס 

מברגנצה  הדוכס  את  שהאשים  השני,  ז'ואן  בנו 

השני,  ז'ואן  למיתה.  אותו  ודן  קשר  נגדו  שקשר 

להורגו,  וביקש  אברבנאל  יצחק  לדון  גם  התנכל 

והוא  לאברבנאל  הדבר  נודע  האחרון  ברגע  אך 

בעיר  דירתו  קבע  שם  קסטיליה,  למדינת  נמלט 

טולדו. לאחר המעבר נתפנה לאברבנאל זמן ואז 

חדשים  שישה  ובמשך  המקרא,  את  לבאר  החל 

ושמואל.  שופטים  יהושע  לספרי  פירוש  כתב 

למלך  נקרא  מלכים  ספר  את  לבאר  הגיע  כאשר 

ספרד פרדיננד והמלכה איזבלה, שמינו אותו לשר 

וארגוניא המאוחדות.  האוצר במלכות קשטיליא 

שמונה שנים היה שר האוצר, לרצון המלך והמלכה, 

לפתחו. משכימים  היו  ושריה  המדינה   וגדולי 

רבי יצחק אברבנאל "נבחרת מכל הארצות"
לפני   ,)1492( רנ"ב  שנת  היא  התשיעית,  בשנה 

516 שנה, נגזר הגירוש על יהודי ספרד. רבי יצחק 

עשה את כל אשר בכוחו לקדם את פני הרעה. הוא 

התחנן לפני המלך להשיב את הגזרה, והבטיח לו 

סכום כסף עצום בתמורה. המלך סירב לשמוע לו, 

כי המלכה התנגדה לכל ויתור ליהודים. הוא יצא 

לגולה בראש אחיו, ובא לנאפולי. 

על  יהודה'  ‘שבט  בספרו  אברבנאל  כתב  וכך 

הגירוש בחודש אב: "...בעת היותי שם אני בחצר 

בית המלך, יגעתי בקראי ניחר גרוני, דיברתי אל 

המלך פעמיים שלוש, במו פי אתחנן לו לאמור: 

לעבדיך?...  כה  תעשה  למה  המלך!  הושיעה, 

קראתי למאהבי רואי פני המלך לבקש על עמי, 

עוז  בכל  המלך  אל  לדבר  יחד  נוסדו  הרוזנים 

אשר  מחשבתו  ואת  והחמה  האף  ספרי  להשיב 

חשב על היהודים לאבדם. וכמו פתן חרש יאטם 

אזנו לא ישוב מפני כל.... ובכל מקום אשר דבר 

המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים, ותהי חרדה 

גדולה צרה כמבכירה אשר כמוה לא נהייתה מיום 

גלות יהודה מעל אדמתו על אדמת נכר. ויאמרו 

ותורת  עמנו  בעד  ונתחזק  "חזק  אחיו:  אל  איש 

אלוקינו מכל מחרף ומגדף. אם יחינו נחיה, ואם 

לבנו,  אחור  נסוג  לא  בריתנו,  נחלל  לא  ימיתנו 

ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו...".

כאשר שמעו פרדיננד ואיזבלה בספרד כי רבים 

מצאו  בראשם  אברבנאל  יצחק  ורבי  מהגולים, 

מקלט בממלכת נאפולי, יצאו במחאה גלויה נגד 

ייתן  ודרשו ממנו שלא  המלך פרדיננד הראשון, 

רכושם,  את  לספרד  יחזיר  וגם  מקלט,  לגולים 

ספרד.  מלכי  קניין  הוא  הגולים  היהודים  הון  כי 

ליצחק  קרא  מפניהם,  חשש  לא  נאפולי  מושל 

והוא  לו,  ליועץ  אותו  מינה  טובות.  אתו  ודבר 

היה גם יועץ לבנו שעלה על כסא מלכותו בשנת 

1494. ימי המנוחה לא ארכו, כי באותה שנה עלה 

קארל ה–8 מלך צרפת וכבש את נאפולי. אלפונסו 

השני נאלץ לבקש מקלט באי סיציליה. רבי יצחק 

ליועץ עד שחלה  לו  והיה  לגולה  יצא עם המלך 

ומת. אז עזב את סיציליה ועבר לקורפו, חי שם 

חיי עוני וצער, כי כל הונו נפל לשלל לצרפתים 

 8 וישב שם  בנאפולי. לאחר מכן עבר למונופלי 

שנים. בשנת רס"ג )1503( התישב בונציה, והציב 
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ובין מלך  בוונציה  בין הסגנים  לו למטרה לפשר 

כאשר  הבשמים.  סחורות  דבר  על  פורטוגל 

הכניסוהו  תבונתו,  את  והיועצים  השרים  ראו 

לחבורתם והטו אוזן לדבריו.

'נחלת  בספרו  המפורסמים  מפירושיו  באחד 

אבות' )פ"ה, י"א( מבאר רבי יצחק אברבנאל את 

הטעם למצוות השמיטה ומגלה בכך את חיבתו 

כי היא המקום  הגדולה לארץ ישראל ותפיסתו 

הקדוש ביותר עלי אדמות:

אבל אמיתת העניין הזה הוא: שארץ ישראל 

יש לה בעצמה סגולה נפלאה וייחוס גדול לקבל 

תתייחד  העליונה  והשגחה  האלוקי,  הניצוץ 

בשום  כן  שאין  מה  נפלא,  באופן  ארץ  באותה 

ולהורות על מעלת הארץ בעצמה,  ארץ אחרת. 

השי"ת  בראו  לא  הראשון  שאדם  חז"ל,  זכרו 

אלא ממקום קדוש וטהור, ממקום בית המקדש. 

מארצך  לך  "לך  ציווהו:  באברהם  בחר  וכאשר 

וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". 

צריך  בו,  ודבק  אלוקים  עבד  שבהיותו  להגיד, 

כן,  אם  הנה  השלמות.  מקום  לאותו  שייעתק 

אצל  ומצבה  טבעה  מצד  ההיא  הארץ  הייתה 

העידה  ולכן  הארצות.  מכל  נבחרת  העליונים, 

התורה עליה: "ארץ אשר ד' אלוקיך דורש אותה 

ועד  השנה  מראשית  בה  אלוקיך  ד'  עיני  תמיד 

אחרית שנה", ועל בית המקדש אמר שלמה: "והיו 

שיורה  ממה  זה  וכל  הימים".  כל  שם  ולבי  עיני 

היא  בה,  היושב  העם  מלבד  בעצמה,  שהארץ 

רוב המצוות  היו  ולכן  הייתה מקודשת בעצמה, 

תלויות בארץ, כי הם היו מכלל עבודתה... נמצא 

לפניו  ונחמדת  נבחרת  ישראל  ארץ  שהייתה 

יתברך מתוך כל שאר הארצות, כמו שהיה העם 

הישראלי נבחר מכל שאר העמים. וכמה דברים 

ומפני  אמת.  דברי  כוזר  למלך  החבר  בזה  זכר 

זה רצה הקב"ה, שכמו שהאומה בכללה תעשה 

הקדושה  הפנה  אל  השביעי  היום  בשביתת  זכר 

הנבחרת  הארץ  ככה  וחידושו,  העולם  מבריאת 

ולזה  השביעית.  השנה  בשמיטתה  עליה  תעיד 

שבתון  "שבת  השמיטה:  במצוות  הסיבה  נתן 

ששמיטת  לומר,  רוצה  לה'",  שבת  לארץ,  יהיה 

הארץ תהיה כמו השבת המקודש אשר לישראל, 

ושעניין השביתה ההיא לרמוז ולהעיד על שבת 

מלאכתו.  מכל  שבת  בו  כי  לד',  שבת  בראשית 

וכאלו הארץ ההיא, למעלת קדושתה, עם היותה 

שיעיד  מה  הזאת  בפינה  תעיד  מדברת,  בלתי 

עדות  ותהיה  בשבתותיהם,  הישראלי  העם 

הארץ בזמן היותר ניכר בה, והוא השנה, מעניין 

התבואה המתחדשת בה. לכן חתם הדברים בסוף 

אותה פרשה "והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי 

הארץ, כי גויים ותושבים אתם עמדי ובכל ארץ 

בזה,  שביאר  לארץ".  תתנו  גאולה  אחוזתכם 

כל  על  כי  בהחלט,  להם  נתונה  אינה  שהארץ 

פנים לד' הארץ ומלואה, ולכן לא יוכלו למוכרה 

היו  הם  כי  בפרך,  בה  להשתעבד  ולא  לצמיתות 

אדוני  הוא  אלוקים  וה'  בה,  ותושבים  גרים 

ויתנו לה  ולכן ראוי שיתנהגו בה כרצונו  הארץ. 

גאולה. שאם לא יעשו כן, תבוא עליהם הגלות, 

עניין  וזה  מארצו.  יגרשם  יתברך  הבית  בעל  כי 

שהייתה  לפי  שבתותיה",  את  הארץ  תרצה  "אז 

במונעם  ישראל,  מבני  עשוקה  הנבחרת  הארץ 

ממנו שמיטתה... ומפני זה כולו נאמר במשנתנו 

שמסיבות הגלות הייתה שמיטת הארץ. 

ספרים  כ–20  אברבנאל  כתב  חייו  במשך 

פסח'  'זבח  את:  למנות  ניתן  ביניהם  וחיבורים 

משיחו'  'ישועות  פסח,  של  הגדה  על  פירוש   -

מדרשים  בתלמוד  שבאו  המאמרים  כל  כולל   -

על המשיח והגאולה, 'מרכבת המשנה' - ביאור 

לפרקי  פירוש   - אבות'  'נחלת  דברים,  לספר 

אבות, פירוש למורה נבוכים, 'ראש אמנה' - על 

שורשי האמונה ויסודי הדת ועוד.

רבי יצחק אברבנאל נפטר בי' באב בשנת רס"ח 

)1508( בהיותו בן 71. אבל גדול היה ליהודים וגם 

שרי ונציה ואציליה הלכו אחר מיטתו. בניו קברו 

בא   ,1509 שנת  שאחריה,  בשנה  בפדובה.  אותו 

האויב לצור על העיר, החריב את סביבותיה והרס 

את בית הקברות, עד כי מקום קבורתו של רבי דון 

יצחק אברבנאל נעלם. #
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רק  יגיע  רבות  הלוואות  של  פירעונן  מועד 

קיימת  האם  היא  והשאלה  השביעית,  לאחר 

לגביהן מצוַות שמיטת כספים? 

הגמרא )מכות ג"א( דנה במקרה בו אדם הלווה 

לחברו סכום כסף לעשר שנים, והיא מביאה שתי 

שמצוות  סוברת  אחת  דעה  זו.  בשאלה  דעות 

שמיטת כספים - משמעותה מחיקת כל ההלוואות 

תשס"ח?  אלול  כ"ט  עד  לזה  זה  הלוו  שאנשים 

כשמשמעות הדבר שבהגיע מועד הפירעון בעוד 

מספר שנים, אסור למלווה לתבוע את חובו, שהרי 

אמרה תורה: "לא יגוש את רעהו... כי קרא שמיטה 

שמצוות  סוברת  השנייה  הדעה  מאידך,  לה'". 

שמיטת כספים אינה מחיקת כל כספי ההלוואות 

שניתנו עד כה, כי אם מחיקת ההלוואות שבכ"ט 

אלול תשס"ח ניתן כבר יהיה לממשן ולגביהן צוותה 

התורה "לא יגוש את רעהו" - כלומר, חוב שיכול 

שוב  השמיטה,  סוף  עד  נפרע  ולא  להיפרע  היה 

הלוואות  אך  לאחר השמיטה.  אותו  לתבוע  אסור 

שבזמן שחלה שמיטת כספים )כ"ט אלול תשס"ח( 

לא ניתן היה לתבוע אותן משום שמועד פירעונן 

לגביהן לא   - יחול מלכתחילה רק אחר השמיטה 

חל הציווי "לא יגוש את רעהו". וניתן יהיה לתבוע 

אותן גם לאחר השמיטה בבוא הזמן. 

שתי  בין  הכריעה  לא  ע"א(  ג'  )מכות  הגמרא 

יש  להכריע?  כיצד  הראשונים  ונחלקו  הדעות, 

הסוברים )רבי אליהו הזקן ור"י בתוס' מס' בבא–בתרא 

קמה ע"ב ד"ה ואין השביעית( שגם הלוואות שמועד 

פירעונן חל אחר השמיטה, אסור לתובען. כששני 

הסברים אפשריים לכך:

הלוואה שמועד פירעונה אחר השביעית
נתון  שהדבר  כיוון   - איסור  ספק  א':  הסבר 

בספק, אסור למלווה לתבוע את חובו בכדי שלא 

לעבור על ספק איסור של "לא יגוש את רעהו" 

)כך ביאר רבינו ירוחם נתיב ז' ח"א, את דעת הרי"ף(. 

זה  שלספק  כיוון   - ממון  ספק  ב':  הסבר 

קיימת גם השלכה ממונית, הרי שיש להחיל כאן 

מחבירו  )המלווה(  ש"המוציא  הידוע  הכלל  את 

זכאי  )שהוא  הראיה  )להביא(  עליו  )הלווה( 

לתבוע את חובו(" - וכיוון שאינו יכול לעשות כן, 

משאירים את הממון בחזקת הלווה )כן ביאר את 

טעם האוסרים - מרן הבית יוסף חו"מ סי' סז מהדורת 

מכון ירושלים סעי' י ד"ה וכן המלוה לזמן(.

זו  שיטה  על  חולקים  ראשונים  הרבה  אולם 

ולדעתם הספק לגבי "המלווה את חבירו לעשר 

מצוות  זה  חוב  על  חלה  שלא  הוכרע  שנים" 

)מס'  שמיטת כספים, שהרי במקום אחר למדנו 

על  כספים  שמיטת  מצוות  שאין  ע"ב(  קמה  ב"ב 

שושבינות שהן מתנות שאדם נותן לחברו ביום 

חתונתו וביום שמחת ליבו, אך מעמדן הוא כעין 

הלוואה שאמור המקבל לפרוע ביום חתונתו של 

נותן המתנה, בצורה של מתנה הדדית )אף אם 

היא לא תהיה בהכרח בסכום זהה(. ושושבינות 

פירעונן  שמועד  להלוואות  בסיסי  באופן  דומות 

יחול רק לאחר השמיטה, ואם הן אינן משמטות, 

הלוואה  שגם  )שם(  הגמרא  שדעת  מכך  מוכח 

ב"ב  ר"ת  )רשב"ם  משמטת  אינה  שנים  לעשר 

גם  כך  שם(.  בב"י  הובאו  ראשונים  עוד  וראה  שם, 

נפסק להלכה ברמב"ם )הל' שמיטה ויובל פ"ט ה"ט( 

ובשו"ע )חו"מ סי' סז סעי' י(. #

אוזדובה שמואל בע"מ & הרטוב לוי בע"מ

בונים בפדואל
נותרו 9 קוטג'ים יפהפיים 

בשכונת יפה-נוף!

יישוב דתי-תורני, כ–20 דקות
נסיעה מפתח תקווה, 5 דקות 

נסיעה מאזור התעשייה ברקן, 
נוף מרהיב, תכנון יפהפה וגמיש

לפרטים והזמנות:

שולי: 052-6705688

בס"ד

מגרשים דו–משפחתיים 

בשטח של 700 - 550 מ"ר, 

תכנון יפהפה וגמיש -

בית צומח. 

לארבעת הרוכשים

הראשונים, תנתן הנחת

מבצע של: �70,000.



per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
מירי צחי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק

בכלא האמריקני

8321 ימים
עד מתי?!
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...אח"כ עלינו מזה, שנכנסנו לארץ,
ובאנו אל מצב העסק והטפול של הקיום הכללי הגופני,  

ותקן יהושע את ברכת הארץ כשנכנסו לארץ,
שבאנו אל המדרגה השניה ממעלות ההתקדמות 

הדרושה לנו. אח"כ דוד ושלמה תקנו "בונה ירושלים",
שכבר בא הזמן לכונן הצורה הרוחנית הכללית

לכלל האומה ומרכזה...
)הראי"ה קוק, עולת ראי"ה ח"א עמ' שס"א(
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ארגון עזרי בשיתוף עם המועצה האזורית שומרון 

- יוצא במבצע 'משפחה למען משפחה' אשר נועד 

לסייע בסלי מזון אחת לשבועיים למאות משפחות 

תושבות המועצה האזורית שומרון- שבביתם שורר 

מחסור גדול.

עזרי קוראת לכם: אנא אמצו משפחה אחת למשך 

שנה. (עלות סל מצרכים 60 שקלים לאחר סבסוד, 

ולחודש 120 שקלים) ובזכותכם יחיו משפחות אלו 

בכבוד.

(ניתן לתרום בהור"ק או בתשלומים בכרטיס אשראי)


