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« המשך בעמוד 3« עמוד 2

רשה זו שבמרכזה סיפור יציאת מצרים פ
נלמדת ונדרשת היטב בימי חג הפסח, 
בסדר  אליה  מגיעים  כשאנו  ועכשיו 
חומש  סיום  לאחר  התורה  קריאת  של  הרגיל 
שמות  בחומש  הקריאה  ותחילת  בראשית 
המבט  מנקודת  בה  להתבונן  יכולים  הרינו 
של  הראשונים  דבריו  מתוך  לנו  המתבררת 

רש"י בפירושו לתורה.
כידוע רש"י מביא שם את דברי רבי יצחק 
אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  היה  שלא 
בפרשתנו,  אשר  לכם"  הזה  "החודש  בפרשת 
משום  בבראשית,  פתח  טעם  ומה  בא,  פרשת 
"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" 
בארץ  עמידתנו  זכות  את  לבסס  כדי  שהוא   ,
עם  להשלים  מוכנים  שאינם  הגויים  כנגד 

הזכות הזו עד עצם היום הזה.
היתה  זה  טעם  שאלמלא  איפוא,  נמצא 
התורה מתחילה רק מפרשתנו ויש אם כן צורך 

הזה  הרעיון  של  המשמעות  את  להבין  ורצון 
החודש  פרשת  של  הגדולה  חשיבותה  ומהי 

שהיתה צריכה להיות בתחילת התורה.
דבר"  "העמק  לפירוש  בהקדמתו  הנצי"ב 
בעל  של  ההגדרה  את  מביא  שמות  לספר 
שנקרא  השני  החומש  על  גדולות"  "הלכות 
של  התיאור  נמשך  שכאן  ומסביר  שני"  "ספר 
עם  של  התהוותו  שסיפור  בראשית.  מעשה 
ישראל ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף, במתן 
תורה, ובבנין המשכן נחשב בעצם לחלק ממשי 

של בריאת העולם וקביעת יעדיו.
את  מוצאים  הננו  האלה,  הדברים  רקע  על 
ייחודה של פרשת "החודש הזה לכם" שרש"י 
בבראשית כותב עליה שהיא המצווה הראשונה 

שנצטוו ישראל, ובודאי יש לכך טעם רב.
אין זאת אלא מפני החשיבות העליונה שיש 
למצות קידוש החודש, המצווה שהיא הבסיס 
להתחדשות  ביטוי   שנותן  ללוח  חיינו,  לסדר 

רק  היא  נראה,  כך  הבנייה,  הקפאת 
ישראל  ממשלת  הראשון.  השלב 
שהתחייבה על הפסקת הבנייה נגררת 
ובעולם  בארץ  לחצים  מכבש  בליווי   –
להוביל  שעלול  מדיני  תהליך  לתוך   –
מסוכנת  פלשתינית  מדינה  להקמת 
להתעורר  עלינו  ירושלים.  ולחלוקת 
מדי.  מאוחר  שיהיה  לפני  עכשיו  כבר 
למאבק  ולצאת  אסטרטגיה  לגבש 
ההבנה  על  התודעה.  על  טווח  ארוך 
הוא  ביש"ע  ההתיישבות  שמפעל 
נכס אסטרטגי חיוני למדינת ישראל – 
בראש ובראשונה מהבחינה המוסרית 
הביטחונית- מהבחינה  והן  והצודקת, 

קיומית לעתידה של המדינה. 

על הפרשה בא
הרב אריה שטרן - ראש מכון הלכה ברורה ומועמד הציונות הדתית 

לרבנות העיר ירושלים

"החודש הזה לכם"
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שונים  בפורומים  מצב  הערכות  פי  על 
נראה כי הקפאת הבנייה היא רק השלב 
שמדובר  חשב  שאולי  מי  גם  הראשון. 
כפי  חד-פעמית"  "מחווה  זמני,  במשהו 
שהצהיר שוב ושוב ראש הממשלה מאז 
הזו  שההקפאה  מבין  ההקפאה,  תחילת 
היא רק ה"סוכריה" לאבו-מאזן לשוב אל 
ידברו  שבו  שולחן  המשא-ומתן.  שולחן 
הקמת  על  הארץ.  חלוקת  על  הכל.  על 
מדינה פלשתינית בגבולות 67', על חזרת 
בחדרי  ירושלים.  חלוקת  על  הפליטים, 
חדרים כבר מתחילים לאוורר את המפות 
הקודמות  הממשלות  נציגי  דנו  שבהם 
קריאת  זוהי  טיוטה.  מסמכי  ולהכין 
ולרואים  ישראל  ארץ  לנאמני  השכמה 
נכס  ביש"ע  ההתיישבות  במפעל 
אסטרטגי חיוני למדינת ישראל להתחיל 
אסטרטגיה  לגבש  כעת.  כבר  ולפעול 
ארוך  יהיה  שאולי  למאבק  ולצאת 
ננצח.  שבו  ומוסרי  צודק  אבל  וממושך 

לפני שיהיה מאוחר מדי.
בשבועות האחרונים מקיימים במועצת 
מצב  הערכות  ודיוני  שיחות  סבב  יש"ע 
עם קובעי מדיניות בפוליטיקה ובממשל, 
הפרסום  בתחום  מקצוע  אנשי  עם  וכן 
וההסברה. במסגרת זו התקיים בראשית 
מסוגו  ראשון  אסטרטגי  כנס  השבוע 
מועצה  ידי  על  שאורגן  עציון  בגוש 
לפיתוח,  החברה  עציון,  גוש  אזורית 
הכותרת  תחת  בכנס,  יש"ע.  ומועצת 
"יהודה, שומרון, ומה שמסביב", שמעו 
ועמדות  דעות  של  מגוון  המשתתפים 
מדינת  של  לעתידה  באשר  שונות 
ההתיישבות  מפעל  ושל  בכלל  ישראל 
לגיבוש  ראשון  כשלב   – בפרט  ביש"ע 
אסטרטגיה חדשה וקבלת כלים להמשך 
רקע  על  ושומרון  ביהודה  ההתנהלות 

הגיאו-פוליטית,  המדינית,  המציאות 
הכלכלית והדמוגרפית.

 – באירוע – שהיה פתוח לציבור הרחב 
נטלו חלק מאות משתתפים ובהם ראשי 
ציבור,  אישי  שם,  בעלי  מומחים  רשויות, 
חברי מליאת מועצת יש"ע ונציגים מכלל 

ההתיישבות ביש"ע.
לדברי שאול גולדשטיין, ראש המועצה 
תכני  על  שאמון  ומי  עציון  גוש  האזורית 
ושומרון  ביהודה  המועצות  ראשי  הכינוס, 
מפי  לשמוע  זה  כינוס  באמצעות  ביקשו 
את  הבנתם  דרך  על  ועניין  דבר  יודעי 

המציאות ביהודה ושומרון, לקיים למידה 
הנושאים  כלל  של  ויסודית  מעמיקה 
ושומרון  ביהודה  למהלכים  הרלוונטיים 
והשפעתם על כלל מדינת ישראל, ובסופו 
של דבר לגבש אסטרטגיה חדשה להמשך 

התנהלותם העתידית באזור.
איתמר מרכוס,  היו  בכנס  הדוברים  בין 
– העוקב אחרי אמצעי   PMW ראש מכון 
נתונים  שהציג  הפלשתינים  התקשורת 
התקשורת  בכלי  ההסתה  על  קשים 
השנאה  הטמעת  ועל  הפלשתינים 
באמצעות   – והנוער  הילדים  בתודעת 
סדרות חינוכיות שבהן מדינת ישראל לא 

כדי שיכתוב  תוך  כלל על המפה,  קיימת 
ההיסטוריה, וכן חידונים ושעשועונים בהם 
ל"ערים הכבושות":  לחזור  הרוצים  ילדים 

תל-אביב, טבריה, אשקלון וחיפה.
הפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי הציג 
את התהליכים המתרחשים בעולם הערבי 
קיימת  הפלשתינית  בהנהגה  כי  ואמר 
נסיגה מרעיון 2 מדינות לשני עמים. ראש 
המרכז לחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת 
יחס  על  דיבר  שיפטן  דן  ד"ר  חיפה 
הציבוריות הישראלית אל יהודה ושומרון, 
עמדתם  על  היסטורית  סקירה  והציג 
ההתיישבות  כלפי  הציונות  מנהיגי  של 
אלו.  ימים  ועד  המאה  מראשית  ביש"ע 
סגל,  אודי   ,2 ערוץ  של  המדיני  הכתב 
המצלמה"  בעין  "המתיישבים  על  הרצה 
המתרחשים  המדיניים  התהליכים  ועל 
מול האמריקנים ומול הפלשתינים. חוקר 
הדמוגרפיה הפרופ' ארנון סופר בישר על 
ירידה ירידה הולכת וגוברת בילודה בעולם 
בחברה  בילודה  גידול  לעומת  המוסלמי, 
הישראלית – דבר המעיד על אופטימיות 
ועל חוסנה של החברה בישראל. לדבריו, 
הדמוגרפי  המאזן  שנה  כעשרים  בעוד 
בישראל ילך ויגדל לטובת הציבור היהודי. 
ישראל  שעם  כך  על  קבל  הוא  כן  כמו 
הגליל  את  ומפסיד  לתל-אביב"  "מתכנס 
והנגב לערביי ישראל ולבדואים. המומחה 
לענייני יחסי ישראל-ארה"ב וחבר מליאת 
על  דיבר  אטינגר  יורם  יש"ע  מועצת 
המתרחש מתחת לפני השטח בוושינגטון, 
הלבן  בבית  השוכן  בין  הכוחות  יחסי  על 
והסנאט,  הנבחרים  בית   - הקונגרס  לבין 
ואמר כי עלינו להדגיש לאמריקאים מהו 
האינטרס האמריקאי בהתיישבות ביהודה 
ושומרון ולא רק מהו האינטרס הישראלי 
שם. שליח מעריב לאירופה העיתונאי נדב 
אייל, בוגר הלונדון סקול אוף אקונומיקס, 
והמדינית  האקדמית  העמדה  את  סקר 
באירופה נגד מפעל ההתיישבות ביש"ע, 
ונגד המפעל הציוני בכללו. שר ההסברה 
והתפוצות יולי אדלשטיין דיבר על מערך 
ההסברה הישראלי, וסגן ראש הממשלה 
והשר לענייני מודיעין דן מרידור דיבר על 
ומול  וושינגטון  מול  המדיניים  המגעים 
הבחירות  במהלך  כי  ואמר  הפלשתינים 
הליכוד שמר על עמימות באשר לעמדותיו 
הודה  אך  טקטיות  מסיבות  המדיניות 
שראש הממשלה מקדם בפועל את רעיון 
של  הקמתה  ואת  עמים  לשני  מדינות   2
התקיים  הכנס  בתום  פלשתינית.  מדינה 
דיון של מליאת מועצת יש"ע שבו הוצגו 
להמשך  אופרטיביים  צעדים  מספר 
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3 ישע שלנו

את  יש  חודש  כשלכל  בחדשו,  חודש  מידי 
המסר המיוחד לו. זה הלוח שקובע את הימים 
השנה:  כל  לאורך  לנו  והמקודשים  המיוחדים 
ולתשובה,  הנפש  לחשבון  מסוגלים  ימים  אלו 
לחירות  הכח  את  שנותנים  אלו  לשמחה,  אלו 
לחזור  היכולת  את  לנו  שמעניקים  ואלו  עולם 

ולקבל את התורה וכן הלאה...
גם  לעמוד  ניתן  הלוח  של  הגדול  הכח  על 
לדורותיו,  העם  בתולדות  הסתכלות  מתוך 
ובהתבוננות הרי זה נראה ממש כפלא וכנס גלוי, 
שבכל הגלויות המפוזרות בכל קצווי תבל ידעו 

לשמור על הלוח ולחיות לפי קצב החיים שלו.
יתרה מזו, בעוד שבזמן שהיו מקדשים על 
לקביעת  בקשר  ספקות  הרבה  היו  הראיה  פי 
המועדים, עד שאמרו שינהגו שני ימים טובים 
מספיקא דיומא, הרי משנשתנה הסדר בהיעדר 
שקבעו  החשבון  נתקבל  הגדול,  הדין  בית 

חכמים לדורות בלי השגות ובלי ספקות.

המבטיח  התיכון  כבריח  איפוא,  נעשה,  הלוח 
את אחדות העם גם בזמן פיזורו בין העמים.

הרמב"ם  דברי  את  להזכיר  כדאי  לכך  בקשר 
בספר המצוות ]מצוה קנג[ אשר תולה את ההצלחה 
הזו בקיומו הרצוף של ישוב יהודי בארץ ישראל. 
מבוססת  והמועדים  השנה  שקביעת  מסביר  הוא 
על מציאותם של יהודים בארץ בלא שום הפסקה, 
שאלמלא כך לא היה מועיל אף החשבון כלום, ועל 
כך נאמר: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

הנה כי כן מתברר בזה הקשר הנפלא שבין 
לחזק  שבאה  בראשית  בספר  התורה  תחילת 
את אחיזתנו בארץ, עם הפרשה שהיתה ראויה 
את  לקבוע  ובאה  התורה,  בתחילת  להיות 
והזמן הם שנותנים את  והמקום  סדר הזמנים, 

המסגרת היציבה לחיי העם.
אף אנו היום, בזמן של שיבת ציון, שומה עלינו 
לשלב את שני המעגלים המרכזיים, מעגל הזמנים 

עם מעגל הקיום של חיים חדשים בארץ ישראל.

החיים  שקצב  לכך  להביא  להשתדל  עלינו 
העברי.  הלוח  בזמני  אמיתי  באופן  קשור  יהא 
ששנת  להציע  שכדאי  חושב  אני  למשל  כך 
זה  יהא  העברי.  הלוח  לפי  תתנהל  הלימודים 
להיות  צריך  שאינו  ביותר  חיובי  חינוכי  מהלך 
הלימודים  ששנת  כשיתקבע  במחלוקת  שנוי 
תתחיל באופן קבוע ביום ט"ו אלול ותסתים ביום 

ט"ו תמוז, וכך אפשר להוסיף דוגמאות נוספות.
ובכל  בכך,  מה  של  דברים  אלה  לכאורה 
ישראל  עם  שהנה  להראות  כדי  בהם  יש  זאת 
חזר לארצו ומקיים בה את המצווה הראשונה 

שבתורה: "החודש הזה לכם".
העם  של  בהתהוותו  עוסקת  השבוע  פרשת 
זו  והרי  ישראל  לארץ  בדרכו  ממצרים  היוצא 
הזדמנות לקרוא לעשיית דברים המועילים לחיזוק  
התודעה הלאומית הבריאה, וכבר ידוע על גדולי 
ישראל רבים, מן החתם סופר ועד הרב צבי יהודה, 

שהעמידו עניין זה בדרגת חשיבות עליונה.•

"החודש הזה לכם" – המשך מעמוד השער

דיור לציבור 
הדתי לאומי 1-700-50-20-13
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ישע שלנו 4

שוברים את 
ההקפאה

מחפש להשכיר, לשכור, לרכוש, למכור? 

כאן זה המקום!

נדל"ן ביהודה ושומרון עלון ישע שלנו 
יוצא במבצע פרסום 
מוזל לנדל“ן ביו“ש

להזמנת פרסום:
052-8903906

משה מאירסדורף

ענוותנותו כ גדלה  ונתפרסם,  שגדל  כל 
את  בעצמו  וקיים  חי  איש  הבן  של 
מאמר חז"ל "מאוד מאוד הוי שפל רוח" 
- במיוחד כלפי לומדי התורה. סיפר עוד נאמן 
ביתו, רבנו בן ציון מרדכי חזן זצוק"ל, שפעמים 
רבות היה רבנו משמש את התלמידים הצעירים 
הלומדים בבית המדרש, והיה מכין להם שתייה 
ככל אשר יחפצו, וכן היה מגיש להם את הספרים 
אשר נצרכו להם, וכך כתב בהקדמה לספרו של 

הרי"ח "דעת ותבונה": 
בשנים  רך  כשהייתי  עובדא  הוה  "בדידי 
והייתי  שנים,  ואחת  עשרים  או  עשרים  לערך 
אצלו,  ומושיבנו  מלפני  קם  היה  לביתו,  הולך 
שלא  והגם  ירצה,  בן  את  כאב  עימי  ומדבר 
הייתי אז בסוג תלמיד חכם, כי אם למדן פשוט 
שלו,  הכנסת  בבית  בחזנות  בקודש  ומשרת 
כל זה רק מלמד אותנו את שלמותו של רבנו 
בכל המידות הטובות להפליא, אשר הגיע בהם 

לשיא השלמות, שיכלה להיות עלי אדמות".
מהמעלות המיוחדות שעיטרו את אישיותו 
ויכולת  סברתו  כוח  הייתה  הטוב,  הרי"ח  של 
אשר  מסיני,  כנתינתן  התורה  דברי  מסירת 

מצאו בהם טעם גדולי הדור ותלמידי החכמים, 
וגם הנשים והטף. הוא תיבל את דבריו במשלים 
וברורה,  פשוטה  בלשון  מליצה  ובדברי 
באומנות מפליאה ובכישרון רטורי נדיר, קולו 
ובדרשותיו  ונשמע למרחקים,  וברור  היה צח 
אשר נכחו אלפי איש, יכלו כולם לשמעו אפילו 
כי  בבל  זקני  שסיפרו  וכפי  רחוק  שעמדו  אלו 
לאחר פטירתו של רבנו הרי"ח דרש בנו הרב 
בציבור,  נשמע  היה  לא  וקולו  במקומו,  יעקב 
להם  ענה  קולו,  להרים  הקהל  ממנו  ובקשו 
הרב יעקב שאינו יכול, ומה ששמעו כל הקהל 

את קולו של אביו, זה משום שהשכינה הייתה 
מדברת מתוך גרונו.

המופלא והמדהים ביותר בדרשותיו ושיעוריו 
של רבנו הוא, שמעולם במשך 50 שנה רצופות, 
לא היה חוזר על אותם דברים אלא תמיד ביאר 
הוסיף וחידש עניינים שונים בצורות ובאופנים 
מבחינת  אמת,  של  טעם  היה  שלכולם  שונים 

שבעים פנים לתורה. 
על כח חידושו המופלא יעיד המעשה שסיפר 
הרה"ג  זצוק"ל:  מוצפי  סלמאן  המקובל  הרה"ג 
רבי עזרא כהן זצוק"ל היה מקורב לרבנו מאוד, 

באחד  ממש,  בית  כבן  אצלו  ויוצא  נכנס  והיה 
לי  "אמור  רבנו,  לו  אמר  אליו  שנכנס  הפעמים 
שאוכל  עכשיו,  לבך  על  שיעלה  פסוק  איזה 
לדרוש אותו, כי הלילה )ליל ז' אלול( ליל פטירת 
הפסוק  את  עזרא  רבי  לו  ואמר  זצוק"ל,  אבי 
"פותח את ידיך". רבנו ישב כארבע שעות וביאר 
ללא  וזאת  אופנים,  ועשרים  במאה  זה  פסוק 

שהכין או עיין בספרים לפני כן.
כפי שנכתב בחלק הקודם חיבתו של הבן איש 
חי לארץ ישראל הייתה עצומה והוא השתוקק 
שהיו  המרובות  הסכנות  אף  על  אליה.  לעלות 
כרוכים בנסיעה זו, החליט רבנו לצאת למסעו, 
כי ארץ ישראל הייתה נשמת חייו. תכנון המסע 
הוסתר  ואף  וחשאי  סודי  היה  ישראל  לארץ 
אחיו  למעט  משפחתו  ומבני  הקהילה  מבני 
קשיי  בשל  וזאת  אליו  שהתלווה  יחזקאל  רבי 
שנקבע  העיתוי  לפיכך,  הדרך.  וסכנת  הנסיעה 

לא היה ניתן לשינוי או דחייה. 
 ,)1869( תרכ"ט  שנת  ניסן  כ"ה  שלישי,  ביום 
יצא הרי"ח לדרך במסעו לביקור בארץ ישראל 
הגיעו  באייר  י"ב  ביום  יחזקאל.  רבי  אחיו  עם 
הוא ומלוויו לדמשק ושם נתקבל בכבוד רב ע"י 

רבני וגדולי הדור, ומשם יצא לירושלים. הרי"ח 
לגדול  כיאה  מלכים  בכבוד  בירושלים  התקבל 
הדור, והתאכסן בבית קרובו נכד הרמ"ח -  הרב 
לישיבת  פנה  משם  יהודה,  יחזקאל  בן  שלמה 
המקובלים בית מדרש חסידים "בית אל" בעיר 
העתיקה, אשר הזכירם בספריו והתבסס עליהם 
הרבה בהלכות ומנהגים. הרי"ח ציפה לפגוש את 
חכמי ומקובלי ישיבת "בית אל", אשר מנהגיהם 
לחקור  הרבה  ורבנו  העולם  בכל  נתפרסמו 
שם  מני.  אליהו  הרב  באמצעות  אודותיהם 
פגש גם את ראש הישיבה הגאון המקובל רבנו 

הרב יוסף חיים - הבן איש ח"י – חלק ג'

"על אף הסכנות המרובות שהיו 
כרוכות בנסיעה זו החליט לצאת 

למסעו לארץ ישראל"



"אין לנו מושג אחר שיתאים כל כד להיות לתוך 
אל הכלי של השלום אלא האמת בלבדו, 
כיון ששניהם יחד הם בונים את העולם, ושניהם 
שומרים את הצביון המיוחד שלנו שאנו צריכים לו 
כל-כך בכל צעד שאנו ניגשים לבנייננו בארץ" 

)מאמרי הראי"ה, נאום בוועידה העולמית של המזרחי(

5 ישע שלנו

שנודע  זצוק"ל  אבואלעפיה  חי  רפאל  ידידיה 
ה"דברי  בעל  של  מתלמידיו  'היר"א',  בכינוי 
את  רבנו  על  הכריז  אשר  הרש"ש,  נכד  שלום" 
המתיקו  השניים  מבבל",  עלה  "ארי  המימרא 
סוד בתורת הקבלה, כרעים ותיקים, למרות גילו 

המופלג של היר"א. 
רב  של  בביתו  השתכן  לחברון  הגיע  כאשר 
אליהו  הרב  הודיע  וכך  מני,  אליהו  הרב  העיר 
העיתון  למערכת   )1870( תר"ל  בשנת  מני 
 ,36-37 עמ'   ,5 גיליון  ז'  )שנה  בפריז  "הלבנון" 

בעריכת הרב מאיר להמן(:
ויאיר  מבבל  עלה  ארי  חדשים,  איזה  "וזה 
לנו עד חברון, הלא זה הוד הרב הכולל חסין 
כבוד  והמעלה  היחס  מגזע  לו  יאמר  קדוש 

מורנו הרב יוסף חיים יצ"ו". 
לאחר מכן נסע הרי"ח לערי הגליל להשתטח 
בן  בניהו  של  קברו  וביניהם  צדיקים,  קברי  על 
על  קרויים  מספריו  נכבד  חלק  )אשר  יהוידע 
שמו שכן רבנו הרגיש הארה מיוחדת בביקורו 
על  השתטח  למירון  נסע  מכן  לאחר  בציון(. 
המפורסם  פיוטו  את  שר  ושם  הרשב"י  קבר 
)1869( חזר  "ואמרתם כה לחי". באלול תרכ"ט 
לעיר מולדתו בגדאד להמשיך לרעות את צאן 

מרעיתו שציפו לו בכליון עיניים.
בחשון תרס"ח )1907( נסע הבן איש חי לכפר 
קברו  על  להשתטח  לבגדאד,  הסמוך  כפיל 
חודשים.  כ-3  שם  ושהה  הנביא,  יחזקאל  של 
בעקבות ביקורו זה חיבר את הקונטרס "מראות 

חלק  חי"  יוסף  "עוד  לספרו  המצורף  יחזקאל" 
הדרוש, אשר מתוכו ניכר שרבנו עסק והתעניין 

גם בסוגיות היסטוריות ובהוויות העולם.
 ,)1909( התרס"ט  שנת  באלול  ה'  א',  ביום 
קברו  על  להשתטח  בשנית  חי  איש  הבן  נסע 
לנוח  נסע  מכן,  לאחר  הנביא.  יחזקאל  של 
י"ג  שני  ובליל  חליו,  את  חלה  ושם  גץ,  בכפר 
האראלים  נצחו  הבוקר,  באשמורת  אלול 
משם  האלוקים.  ארון  ונשבה  המצוקים  את 
והודיעו  הסמוכה,  הנדיה  לעיר  הובילוהו 
לחכמי בגדאד כי יוסף איננו. השמועה פשטה 
חיש מהר בכל בבל ומחוצה לה, כאש בשדה 
גדול  אבל  הגיעה,  אשר  מקום  ובכל  קוצים. 
שהוקיר  העיר  מושל  אף  ליהודים.  ומספד 
והעריך את רבנו, שלח את פרשיו ללוות את 
ט"ו  ליל  בלילה,  שלישי  ביום  הקודש.  ארון 
אלול הגיעו העגלות אשר שלח לשאת אותו. 
השתתפו  בה  לילה,  לאותו  נקבעה  ההלוויה 
רבבות מבני הקהילה, וכן גויים רבים שהעריצו 
את רבנו וראו בו איש אלוקים קדוש. הבן איש 

חי נטמן בבית העלמין העתיק בבגדאד.•
נכתב על פי ספרו של אבישי בר-אושר שיצא 

לרגל 100 שנים לפטירת הבן איש חי.

חיבתו של הבן איש חי 
לארץ ישראל הייתה 
עצומה והוא השתוקק 
לעלות אליה. על אף 

הסכנות המרובות שהיו 
כרוכים בנסיעה זו, החליט 

רבנו לצאת למסעו, כי 
ארץ ישראל הייתה נשמת 
חייו. תכנון המסע לארץ 
ישראל היה סודי וחשאי 

ואף הוסתר מבני הקהילה 
ומבני משפחתו.

"המסע לארץ ישראל"  המשך מהעמוד הקודם
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קוראים ב אנו  לפרשתנו  הפטרה 
ירמיהו  מ"ו.  בפרק  ירמיהו  בספר 
ניצחון  על  זה  בפרק  מתנבא 
כמו  מצרים.  ארץ  על  בבל  מלך  נבוכדנצר 
בית  חורבן  על  ירמיהו  של  נבואותיו  רוב 
הנ"ל מתנבא  גם בפרק  המקדש הראשון 
המחשה  בעזרת  הבית  חורבן  על  ירמיהו 
של מה שעשה נבוכדנצר מלך בבל לארץ 
מצרים, ועל ידי כך להזהיר את אנשי ארץ 
ישראל וירושלים מנבוכדנצר החזק וצבאו. 
ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  "ַהָּדָבר  ירמיהו:  מתנבא  וכך 
ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדנַּצר  ָלבֹוא  ַהָּנִביא  ֶאל-ִיְרְמָיהּו 
ָּבֶבל ְלַהּכֹות ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצָרִים". )ירמיהו-מו',י"ג'(. 
בהמשך הפרק ממשיך ירמיהו ומתאר איך 
ארץ מצרים מנוצחת בקרב על-ידי מלך בבל 
ניצחון מוחץ, וכן את גבורת חיילי נבוכדנצר. 
ּוְבַקְרֻּדּמֹות  ֵיֵלכּו  ֵיֵלְך ִּכי-ְבַחִיל  ַּכָּנָחׁש  "קֹוָלּה 
ָּבאּו ָלּה ְּכחְֹטֵבי ֵעִצים ָּכְרתּו ַיְעָרּה ְנֻאם-ה' ִּכי 
ִמְסָּפר".  ָלֶהם  ְוֵאין  ֵמַאְרֶּבה  ַרּבּו  ִּכי  ֵיָחֵקר  ֹלא 
חיילי  את  מתאר  ירמיהו  כב'-כג'(.  מו',  )ירמיהו 

מלך בבל כשהם מכים בקרדומות )גרזנים( 
את חיילי מצרים ממש כמו שעובדי יערות 
יערות  קרדומיהם  באמצעות  כורתים 
מצרים  בארץ  אין  יערות  אמנם  עבותים. 
אבל חיילי מצרים היו כה רבים ממש כמו 
עצים ביערות או יותר נכון לפי שפת ירמיהו 
"רבו מארבה". וכך חיילי מלך בבל נצחו את 
בהפטרה,  שכתובה  זו,  נבואה  המערכה. 
באה ללמד את עם ישראל כיצד לא לפחד 
להם  שיעזור  הוא  ברוך  בקדוש  ולבטוח 

מצרים  ארץ  נגד  במערכה 
וכך היה...

ידוע  בקרדומות  השימוש 
לפני  עוד  שקרה  מאירוע  לנו 
כן בתקופת שפוט השופטים, 
בעלי  נגד  אבימלך  במלחמת 
מרדו  מלוכתו  שבזמן  שכם 
הוא  אבימלך  של  מוצאו  בו. 
מזוהה  כיום  ארומה.  מהעיר 
המקום עם ח'רבת אל-ערמה 
מדרום  ק"מ  כ-7  שנמצאת 
אבימלך  שכם.  לעיר  מזרחה 
אותם  נגד  למלחמה  יוצא 
ֶאת-ָהָעם  "ַוִּיַּקח  שכם:  בעלי 
ַוֶּיֱארֹב  ַוֶּיֱחֵצם ִלְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים 
יֵֹצא  ָהָעם  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֶדה;  ַּבּשָׂ
ַוַּיֵּכם"  ֲעֵליֶהם  ַוָּיָקם  ִמן-ָהִעיר 

מלחמה  מתנהלת  כך  ט',מג'(.  )שופטים 
נסוגים  שכם  שאנשי  עד  שלם  יום  במשך 
לחלק הגבוה בעיר, בו היה בנוי מגדל. אז 
מעניין.  בתכסיס  לנקוט  אבימלך  מחליט 
הוא עולה להר שנקרא הר צלמון, שנמצא 
לעיר  מזרח  מצפון  ק"מ  כ-3  הנראה  ככל 
הּוא  ַהר-ַצְלמֹון,  ֲאִביֶמֶלְך  "ַוַּיַעל  שכם. 
ֶאת- ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיַּקח  ֲאֶׁשר-ִאּתֹו,  ְוָכל-ָהָעם 

ֶאָה  ַוִּיּשָׂ ֵעִצים,  ׂשֹוַכת  ַוִּיְכרֹת  ְּבָידֹו  ַהַּקְרֻּדּמֹות 
ֲאֶׁשר- ֶאל-ָהָעם  ַוּיֹאֶמר  ַעל-ִׁשְכמֹו;  ַוָּיֶׂשם 

ָכמֹוִני.  ֲעׂשּו  ָעִׂשיִתי-ַמֲהרּו  ְרִאיֶתם  ָמה  ִעּמֹו 
ַוִּיְכְרתּו ַגם-ָּכל-ָהָעם ִאיׁש ׂשֹוכֹה ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיִּציתּו  ַעל-ַהְּצִריַח  ַוָּיִׂשימּו  ֲאִביֶמֶלְך 
ֶאת-ַהְּצִריַח ָּבֵאׁש; ַוָּיֻמתּו ַּגם ָּכל-ַאְנֵׁשי ִמְגַּדל-
ט',מח'-מט'(,  )שופטים  ה"  ְוִאּׁשָ ְּכֶאֶלף-ִאיׁש  ְׁשֶכם 

וכך הוא מנצח את בעלי שכם.
 היכן הוא אותו הר צלמון בימינו? 

בערבית  שמכונה  הר  יש  לשכם  מדרום 
סאלמן אל פארסי, עליו שוכן היום הישוב 
היהודי יצהר. החוקרים משערים שאותו הר 

צלמון הוא הר סאלמן. 
שריד מעניין נוסף בשטח הוא הכפר דיר 
לעיר  מזרחית  ק"מ  כ-3  אל-חטב שנמצא 
)העיר  אל-ערמה  לחרבת  ק"מ  וכ-7  שכם 
מערבית  הכפר  של  שמו  פירוש  ארומה(. 
מנזר  הכרותים",  העצים  "מנזר  לעברית 
של  מאורע  אותו  לזכר  במקום  שהוקם 

שריפת המגדל בעיר שכם ע"י אבימלך.
ניתן לעלות לתצפית שנמצאת בישוב   
הכפר  דרום.  לכיוון  ולתצפת  אלון-מורה 

מצד  מורה  אלון  לישוב  מתחת  שנמצא 
דרום הוא הכפר דיר אל-חטב הנ"ל, וניתן 
עומד  אבימלך  את  ולראות  לדמיין  ממש 
שם על ראש הגבעה - כידוע בימים ההם 
מעובה  יותר  הרבה  הטבעי  החורש  היה 
אלונים  של  יער  היה  הזה  ובאזור  וסבוך 
מורה(.  אלון  האזור  שנקרא  הסיבה  )וזו 
"ָמה  ושם אבימלך קורא לעם שהיה איתו 
ְרִאיֶתם ָעִׂשיִתי-ַמֲהרּו, ֲעׂשּו ָכמֹוִני" וכל העם 
יורד איתו לכיוון שכם ושורף שם את מגדל 

העיר שכם.
ארליך  זאב  מאמר  עיין   - והרחבה  לעיון 
)ז'בו( - טבע וארץ כ"ד - 6 אב אלול תשמ"ב 

)עמוד 257(.•

לסיורים בבנימין, שומרון, ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516
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החברה להגנת הטבעסיפורו של מקום
בית ספר שדה עופרה
שגב רמון

בארץ מצרים 
ובבעלי שכם

הגרזן מכה

נופי ארץ שכם

צילומים: דניאל ונטורה

תצפית על העיר שכם

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

צילום השער: עוזאל ותיק
תמונות בחדשות: מירי צחי

פרסום מודעות: 
שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה: 
מקור ראשון - דוד 052-8708519

עיצוב גרפי: תקוה דגן
הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l



7 ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662 

ita@myesha.org.il או למייל
המקוםזהה את  בהצלחה רבה! פתרון החידה הקודמת: מכתש רמון. 

שמות הילדים הזוכים יתפרסמו בע"ה בשבוע הבא.
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ירחון נשים
לראשי חודשים

ראיון מיוחדהשדכנית בת אל גרינשפאן ≠
חשיבה חיובית הפרחת חלומות בחולות חלוצה

הפעלות לט¢ו בשבט
ומטעמיםוכמובן ≠ על פירות מיובשים 

הרב חן חלמיש
הרבנית עירית הלוי
ציפורה סבתו
מרגלית שרפר
ד¢ר חנה קטן
מיכל עמנואל
אירית מן
ענבל וינברגר
הדס בן ארי

 
 
 

   
  
  

menuyim.halel@gmail.com
077-4009570 :  

  

ענבל וינברגר
א אארן אר אבן אריאר ארי בן ארי בן אריהדסהדסהדס ס
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ירחון נשים
לראשי חודשים

במיוחד בשבילך≠תזונת חורףלידות טבעיותÆ ראיון מיוחדעשרה בטבת ≠ געגוע לירושליםמחשבות סביב ההקפאה
הרב ליאור אנגלמן 

הרב ד¢ר מיכאל בן ארי
הרב יניב חניא
רון שגב≠פינקלמן
נטע פלג
מיכל עמנואל
מיכל גבעון
דוד גולדשמיד
הדס בן ארי

ם י ש נ ן  ו ח ר י
ם י ש ד ח י  ש א ר 1 ל - 7 0 0 - 5 0 0 - 5 5 5

www.bemuna.co . i l

תודה לרוכשי 
הפרוייקט ביפו!

מתארגנת קבוצת רכישה 
נוספת ביפו

על קרקע פרטית,
4 חדרים כ-1,050,000 ₪

 1 - 7 0 0 - 5 0 0 - 5 5 5
www.bemuna.co.il ההזדמנות

שלכם 
בירושלים

בית הדוידקה
מתארגנת קבוצה 
לרכישת דירות 
סטודיו להשקעה
במרכז ירושלים
מרחק הליכה מהכותל

 1 - 7 0 0 - 5 0 0 - 5 5 5
www.bemuna.co.il

 | ב  י צ נ ן ה ם: ארמו שלי רו י
שמואל | אבן שמואל ת  מ ו ח

פו  י  | קנעם  י  | ם  רעי ו הז
ה פ ו ט נ ה  פ צ מ  | ד  ו ל

תשואה 
מיידית
מובטחת
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מועצת  ראש 
במכתב  אל  בית 
אל  לאובמה: 
תתערב  בענייניה 
של  הפנימיים 

ישראל.
בית  מועצת  ראש 
רוזנבוים,  משה  אל, 
העביר בשבוע שעבר 
מכתב המיועד לנשיא 
ברק  הברית  ארצות 
ובו הוא קורא  אובמה 
מהפעלת  לחדול  לו 
הלחצים על ממשלת 
לקידום  ישראל 

תהליכים מדיניים מסוכנים. 

כולו  "העולם  רוזנבוים:  כותב  במכתב 
יודע שארץ ישראל - ארץ התנ"ך, שייכת 
של  מכוחה  לנו  ניתנה  והיא  ישראל  לעם 
הבטחה אלוקית. אל לו לממשל בוושינגטון 
להתערב ולהפעיל מכבש לחצים לקידום 
להמיט  שעלולים  מדיניים  תהליכים 
מועצת  ראש  ישראל".  מדינת  על  חורבן 
האמריקני:  לנשיא  וכותב  מוסיף  אל  בית 
ההנהגה  על  אסון  הרי  מהלכים  "כפיית 
ארץ  של  לחלוקתה  שיובילו  בישראל 

ישראל ולהקמתה של מדינה פלשתינאית 
ישראל  מדינת  על  קיומי  איום  שתהווה 
לגרום  עלולה  אם  כי  לשלום,  תביא  לא 

למלחמה".
המועצה  עובדי  מסרו  המכתב  את 
המקומית בית אל יחד עם קבוצת בני נוער 
האמריקאית  הקונסוליה  לנציג  מהיישוב 
נגד  מחאה  צעדת  בתום  בירושלים 
הקפאת הבניה שיצאה ממאהל שביתת 
ראש  לבית  בסמוך  הרשויות,  ראשי 

הממשלה.•
למבקר  שומרון  מועצת  ראש 
בניית  מניעת  חקור  המדינה: 
ביו"ש  חינוך  ומוסדות  כיתות 

על-ידי שר הביטחון.
שומרון,  האזורית  המועצה  ראש 
עו"ד גרשון מסיקה, פנה במכתב דחוף 
בדימוס  השופט  המדינה,  מבקר  אל 
לפתוח  בבקשה  לינדנשטראוס,  מיכה 
ברק  אהוד  הביטחון  שר  כנגד  בחקירה 
חובה  חינוך  חוק  על  בשיטתיות  העובר 
יהודה  ילדי  של  האדם  בזכויות  ופוגע 
באמצעות  מונע  שהוא  בכך  ושומרון 
המנהל האזרחי הקמת קרוב למאה גני 
ילדים, כיתות, ובתי ספר ביהודה ושומרון 

לקראת שנת הלימודים הבאה.
לאחר  נעשתה  המועצה  ראש  פניית 
ימים  לפני  הכספים  בועדת  שבדיון 
אחדים, הודיע היועץ המשפטי של משרד 
למרות  כי  ארי,  בן  אחז  עו"ד  הביטחון, 
 116 שמשרד החינוך הכיר בצורך לבניית 
כיתות ומוסדות חינוך ביו"ש לקראת שנת 
יאשר  הביטחון  משרד  הבאה  הלימודים 

בנייתם של רק 28 מתוכם.
"משמעות הדבר" – כותב מסיקה – "כי 
המהווים  חינוך  ומוסדות  כיתות  גנים,   88

משרד  ע"י  שנקבעו  מהצרכים   76%  - כ 
החינוך לא יוקמו בשנת 2010 ובכך אלפי 
תלמידים לא יוכלו ללמוד על פי חוק חינוך 
לא  אף  חלקם  הולמים,  בתנאים  חובה 

יוכלו להתחיל את שנת הלימודים כלל".
מסיקה  גרשון  מסיים  מכתבו  את 
התנהלות  יחקור  המבקר  כי  בבקשה 

חמורה זו:
יחקור  כי  בבקשה  לאדוני  פונה  "אני 
פוליטיקה  ועשיית  זו  חמורה  התנהלות 
גב  על  הביטחון  שר  של  מפלגתית  פנים 
חינוך  לחוק  בניגוד  וזאת  הרכים  הילדים 
ציבורית  נורמה  לכל  ובסתירה  חובה 

במדינה דמוקרטית".  
המועצה  ראש  שלח  דומים  מכתבים 
החינוך  ועדת  ליו"ר  גם  שומרון  האזורית 
של הכנסת ח"כ זבולון אורלב, יו"ר הועדה 
ועדת  וליו"ר  דנון  דני  ח"כ  הילד  לשלום 
חוץ  ועדת  של  איו"ש  לענייני  המשנה 
גם  המשמש   - אלקין  זאב  ח"כ  ובטחון 

כיו"ר הקואליציה.•

קול חי מהשטח
ומועצת  שומרון  המועצה-האזורית 
יש"ע אירחו בשבוע שעבר את מחלקת 
לסיור   93fm קול-חי רדיו  של  החדשות 

ברחבי השומרון. 
המגישים,  וצוות  התחנה  מנהלי  את 
העורכים, המפיקים והכתבים ליווה מנהל 
שומרון,  במועצת  האסטרטגית  היחידה 
יוסי דגן, ובמהלך הסיור ביקרו העיתונאים 
חוות  חוות-גלעד,  עמנואל,  בברוכין, 
גבעות-עולם, הר-כביר, אלון-מורה וסיימו 
קיבלו  שם  גריזים,  שבהר  במצפה-יוסף 
סקירה מיו"ר מועצת יש"ע דני דיין ומקצין 

הגמ"ר שומרון, רס"ן נחמיה חן.•

ש"ע
שותי
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Joseph   kauffman
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09-7941048 :  
www.j-k.co.il

30%   

 מה נשתנה ט"ו בשבט
הזה מכל השנים?

 שבכל השנים אכלנו פירות
מתורכיה וקליפורניה

 ט"ו בשבט הזה כולו פירות
ארץ ישראל מחקלאות יהודית.
 טעמו וראו כי 'ט"ובה הארץ'

מאד מאד

050-2060357
052-3121112

 בהכשר
 הרב

דב ליאור
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