גשם של דמעות

הפגנת "המטריות השחורות" במחאה על שחרור המחבלים הרוצחים ,השבוע

שלנו

 | 371במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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הרועה מבית גן
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

בשנת  ,1880פרסם עיתון “הצפירה”,
עיתון יהודי שהודפס בוורשה בירת פולין,
סקירה מפי אחד מכתביו ,המתארת את
ביקורו באזור ים המלח ובקעת הירדן.
בסקירה מתאר הכתב בתדהמה את
האזור ההיסטורי המיוחד בשיממונו
העצוב והעלוב – “כל נפש חיה לא תמצא
על שפתו” .כמעט תשעים שנה אחר כך
שוחררה הבקעה ונולדה “תכנית אלון”
ההיסטורית ,המשעינה את ביטחון ישראל
על כתפיה הרחבות של בקעת הירדן.
האם מה שהבינו כל ראשי ממשלות
ישראל ,ומבינים אלופי פיקוד המרכז
לאורך השנים האחרונות ,כבר איננו
מובן דיו על ידי חברים בכירים בממשלת
ישראל? בישעמדה השבת – מיצחק רבין
ועד ניצן אלון – הקונצנזוס של הבקעה.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:08
תל אביב 16:27
חיפה 16:17

יציאה
17:29
17:30
17:28

כניסה
16:24
חברון
16:25
שכם
באר שבע 16:21

יציאה
17:26
17:27
17:31
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בת עין
מקומות בארץ ישראל

איילת מטיילת
מה קורה

על הפרשה בא
הרב מוטי הרשקופ

ללכת עם הפחד

ראש הישיבה למוסיקאים "כינור דוד"
ואולפנת "שירת הים"למוסיקה ולמחול

ב

מסכת ברכות מסופר כי ר’ ישמעאל
בן ר’ יוסי ראה תלמיד שהיה נראה
מפוחד מאיזושהי סיבה .פנה אליו
ר’ ישמעאל “חטאה את”  -אתה חוטא בכך
שאתה מפוחד ,שהרי מקרא מפורש הוא
“פחדו בציון חטאים” (ישעיהו לג)  -מי
שמפחד הוא חוטא”“ ...והלא כתוב “אשרי
אדם מפחד תמיד” (משלי כח)!” הקשה אותו
תלמיד“ .שם המדובר בדברי תורה” ,השיב
ר’ ישמעאל.
הפחד הוא תגובה טבעית של האדם במצבים
של חוסר וודאות .אנחנו רוצים לשלוט
במצב ,לדעת מה קורה ,להתעדכן ,להבין
מה צריך לעשות ואיך צריך להגיב ,להבין

את העבר ,לצפות את העתיד ,להבין מה
קורה לנו עכשיו ולתכנן את המחר ,לדעת
מה ילד יום ומה יהיה מזג האוויר  -קיצורו
של דבר – לדעת!
כשקיימת חשיכה מסוג כלשהו  -פיסית,
תודעתית או רוחנית  -אז נכנס הפחד .הוא
מפעיל את כוח הדמיון ואת המערכת הרגשית
שלנו כדי לתווך בין הרצון לשלוט במצב
לבין חוסר הוודאות ,ומכיוון שסביבתנו
הטבעית מלאה בהרבה שלילה ודמיונות
כוזבים ,מוצאים הם בפחד פלטפורמה נאה
להחליש את כוח החיים והעשייה .כתב
הרב קוק ב”אדר היקר”“ :הפחד הנפרז הוא
נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי
המשך בעמוד 3

”

להיות שם בשביל
מי שצריך ,עוד לפני
שהוא יודע שהוא צריך
גם אני
הצטרפתי

”

קרן יחד יוזמה חברתית לדורות

אודי דוידי

הצטרפו בקלות באתר יחד 02-6280030ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד

יש”ע שלנו \\ 1

הבקעה ישראלית לעד

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

“כל מי שלא ראה בעיניו את המהפכה השוררת
במקום הזה” ,נכתב בדיווח אלמוני בגליון  38של
“הצפירה”“ ,לא ידע ולא יבין את רחשי לב הנוסע
והגיוני ,אשר יולדו בקרבו בבואו אל בקעת הירדן:
גבעות נשמות חוגרות אבל ושממה ,וביניהן
ישתרע היאור השוכב למעצבה כמת וכל אותות
חיים ותנועה לא יראו על פניו .כל נטע כל צמח
לא יכו שרש על סביביו ,וכל נפש חיה לא תמצא
על שפתו ובאויר הלוהט החופף עליו .לעתים יראו
על חפיו עצים שונים ,אשר מימי הירדן הסיעום
ממקומם ויביאום הנה; ומה ישתומם לבנו ותדאב
נפשנו בזכרנו ,כי בשנות קדם היתה פה הארץ
כגן אלהים ,ערים גדולות ועליזות הומיות מאדם
נבנו עליה ,ועתה נשארו אך עיי מפלה ואבני קיר
נעתמות בעברת אש לוהט”.
כמעט תשעים שנה אחר כך ,שחררה מדינת
ישראל את בקעת הירדן במלחמת ששת הימים.
מאז היא דאגה ליישב במקום ישראלים ,רבים
מהם אנשי אדמה ,כדי להפריח את השממה.
המשימה הוכתרה בהצלחה – יישובים רבים
הוקמו ,אלפים באו להתיישב והבקעה – פורחת.
ההתיישבות בבקעה נשענה בתחילת דרכה על
“תכנית אלון” – תכניתו של יגאל אלון שזכתה מאז
נהגתה לקונצנזוס רחב ביותר ,כשעניינה המרכזי
– המשך השליטה הישראלית בבקעה כחלק
מהתפיסה הצבאית של מדינת ישראל .חרף
השינויים הביטחוניים ,האסטרטגיים והמדיניים

על בקעת הירדן יש לשמור
בידיים ישראליות .גם
עכשיו ,גם אחר כך .ומה
איתך ,ממשלת ישראל
ה ?33-האם גם את תשמרי
על בקעת הירדן?
במזרח התיכון ,מעולם לא עלה ספק בדבר
הצורך באחיזה איתנה של הבקעה כחיץ בינינו
לבין אויבינו.
כך ,ב־ 5באוקטובר  ,1995כמעט שנתיים אחרי
שנחתם הסכם אוסלו ,הכריז ראש הממשלה
יצחק רבין בפני הכנסת כי “גבול הביטחון להגנת
מדינת ישראל יוצב בבקעת הירדן ,בפירוש
הנרחב ביותר של המושג הזה” .במהלך כהונתו
הראשונה בשנות ה־ 90השתמש ראש הממשלה
נתניהו במונח “תוכנית אלון פלוס” כדי להמחיש
את הלך מחשבתו .גם אריאל שרון ,לאחר שהודיע
על תכנית ההתנתקות ,אמר לעיתון “הארץ” ב־14
באפריל  2005כי ישראל חייבת להמשיך לשלוט
בבקעת הירדן .שרון אף הרחיב את הגדרת
השטח שישראל חייבת לשמור “ -עד למורדות
המזרחיים שמעל כביש אלון” .אהוד אולמרט
הצהיר גם הוא על ההכרח לשמור על שליטה
ישראלית בבקעת הירדן.

גם שלושת אלופי פיקוד המרכז האחרונים,
כולל זה המכהן ,התבטאו בחריפות נגד פגיעה
בשליטה הישראלית על בקעת הירדן .אלוף
פיקוד המרכז ,ניצן אלון ,צוטט לפני שבועיים
באתר “ערוץ  ”7כאומר“ :ההסדר עם הפלשתינים
לגבי בקעת הירדן הוא ביצה שלא נולדה .עמדת
צה”ל מתנגדת לוויתור על נוכחות בבקעה .בקעת
הירדן היא חיץ אסטרטגי של מדינת ישראל” .אבי
מזרחי ,שכיהן לפני אלון בתפקיד אלוף הפיקוד,
אמר כמה ימים אח”כ“ :אנחנו צריכים להגן על
היכולת שלנו למנוע כניסת מטענים וטרוריסטים
לגדה המערבית ,ועל מנת לממש את הדבר
הזה אתה חייב לשלוט על גבול הירדן ,אתה חייב
להיות שם” .אלוף במיל’ גדי שמני ,שקדם לו
הצהיר“ :לא אחת היו דיבורים על כך שהירדנים
היו שמחים להעתיק כוחות מבקעת הירדן לגבול
סוריה ,אז תאר לך מצב שצה”ל לא יושב שם ואין
איזשהו פיקוח יותר רציני .אם מצב הביטחון שם
יתרופף ,אתה יכול למצוא את עצמך עם גדה
מערבית חמושה מכף רגל ועד ראש .ראינו מה
קרה ברצועת עזה”.
ראשי ממשלות ,גם משמאל ,וכן אלופי פיקוד
המודעים למצב בשטח ,כולם תמימי דעים :על
בקעת הירדן יש לשמור בידיים ישראליות .גם
עכשיו ,גם אחר כך .ומה איתך ,ממשלת ישראל
ה ?33-האם גם את תשמרי על בקעת הירדן?

מראה אחורית

"הכאב הגדול אינו על כך שהמרצחים לא באו על עונשם,
אלא על שבעצם שחרורם קבענו כי דמנו הפקר ,כי אין
נענשים על רצח יהודים .בתחום פדיון שבויינו הולכת
וגדלה בעקביות כניעתנו לסחטנות .משחרור מחבלים
בודדים תמורת השומר ממטולה ,עברנו לשחרור עשרות
ומאות מחבלים"
מעריב .12.6.1985 ,ואנחנו מוסיפים בצער :ואלפים...

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
תמונות :מאיר אליפור הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

”

ואין לך מצווה
גדולה כעשיית חסד
עם יתום ואלמנה
גם אני
הצטרפתי
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\\ יש”ע שלנו

הרב יוסף
צבי רימון

”

קרן יחד יוזמה חברתית לדורות

הצטרפו בקלות באתר יחד 02-6280030ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד

ללכת עם הפחד

על הפרשה בא

המשך מעמוד השער

המרגיש .אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו
הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך
ממה שהם ,ומאפיל את זוהר כל הטובות מקור
כל חולשה וכל רפיון חמרי מוסרי ושכלי ,הוא
רק הפחד העובר את גבולו”.
הפחד הנפרז ,בנוסף לעובדה שהוא משקף לנו
את חוסר הוודאות במצב שבו אנו נמצאים,
הוא עושה לנו את הגרוע מכל  -הוא מפחיד
אותנו .הפחד הנפרז הזה גורם לנו ליטול
את האמונה בכוחותינו ,בדרכנו ,בסביבתנו
והגרוע מכל – בעצמנו.
אבדן אמונה הוא חטא .רק חוטאים פוחדים,
כי מי שמאמין אולי חושש אבל לא מפחד.
האדם המאמין ש”אין עוד מלבדו” מרגיש

זאת היטב במצבים של חוסר וודאות כשאין
מרכיב כלשהו אנושי שמסוגל לתת תשובה,
כשהמציאות נראית ונשמעת מפחידה וחזקה
יותר מהיכולת האנושית ,זה המקום שהאמונה
בה’ יתברך מתגלה בתמימותה – “לא נבראו
רעמים אלא לפשוט [ליישר] עקמומית שבלב”
(ברכות נט ,ע”א).
אותו הפחד עצמו כשהוא מבטא הכרה
בגדלות ,בעמידה מול דברים גדולים ,כשהוא
משקף לנו את קטנותנו ואת מוגבלותנו לעומת
גדלותו האין סופית של ריבונו של עולם ,הוא
פחד חיובי מאוד ,בבחינת “אשרי אדם מפחד
תמיד”.
ההתגלות האלוקית יש בה משהו מפחיד.

הגדלות האין סופית ,היציאה מהדמיון הכוזב
לפיו האדם הוא מנהל את העולם ושולט
בכל מצב ויודע מה שהיה ומה שיהיה היא
מפחידה ,אך יש בה גדלות יתרה ,יש בה
אמת גדולה .אשרי מי שמפחד לאבד את
אותה גדלות וחושש ליפול ברע ,חושש ליפול
בקטנות המוחין של דמיונות שווא ומדוחים
פרי יצירתו המפוחד של אדם לא מאמין.
השכינה נוהמת כיונה וקול ה’ קורא אלינו לא
לפחד מהפחד .אל מול החשש מחולשתם של
ישראל “והם לא שמעו אלי” (שמות ו) ואל מול
הבהלה מעקשנותו של פרעה “ואיך ישמעני
פרעה” ,מזמין הקב”ה את משה רבנו ללכת עם
הפחד ,פשוט לבוא“ ,בא אל פרעה”.
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יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

אריה מצווה עליהם להקיף את עץ התאנה ולא לגעת בו,
וכל העדר נשמע לו .בלי מקלות ,בלי אבנים ,בלי שום דין,
רק בכוחו של הקשר הפנימי בין העדר האוהב את הרועה
שצועד בראשו .פלא! הרועה המושלם!

ש

להי חודש אב תשנ"ז .שני חברים
נפגשים בצומת צמח" .לאן אתה
נוסע?" ,שואל נתנאל את דני.
"למרעה של אריה ,ליד יבניאל .חשבתי
לנצל את הימים האחרונים של 'בין הזמנים',
לטעום מעט מהטעם של רעיית צאן והחיים
הטבעיים כמו פעם ,אצל אריה".
אריה אברהמזון היה חברם של השניים
מהישיבה בשבי חברון ,שם למד לפני
שהתגייס לשייטת" .אפשר להצטרף אליך?"
שאל נתנאל" ,תמיד חלמתי לבקר אצל אריה
ולחוות מהי רעיית צאן"" .בשמחה!".
השניים עלו על טרמפ ליבניאל ,שם דפקו
על פתח ביתו של האיש האגדי עמוס
אברהמזון .עמוס ,עטור זקן לבן עבות
ועיניים בורקות פותח את הדלת" .שלום
עליכם! מי כבודם?" "-אנו חברים של אריה
מהישיבה בחברון ,באנו לבקר אותו .הוא
בבית?" "-ברוכים הבאים" ,לוחץ עמוס את
ידיהם בידו החסונה" .אריה בצבא ,אי"ה
אולי יבוא לשבת".
עמוס אברהמ-זון ,כ"בן אברהם" ,הפציר
בשניים לשבת לאכול מהמטעמים שהכינה
רעייתו אסתר  -ארוחה טבעית הכוללת
עגבניות ,חמוציות ,לבנה עיזים ,שמן זית
ופיתה מחיטה מלאה .השניים שבעו ובירכו
את הקב"ה ואת מארחם "ויהא כשולחנו של
אברהם אבינו עליו השלום ,כל רעב ממנו
יאכל וכל צמא ממנו ישתה ."...אחר כך,
ביקשו להצטרף אל עבודת הרועים ונענו
בחיוב.
"גיורא יקפיץ אתכם מחר בבוקר ,אך הלילה
כבר מאוחר .תשנו פה ועם שחר צאו לדרך
אל 'משכנות הרועים' " ,אמר עמוס.
בבוקר השכם הגיע גיורא ,הושיב את דני
ונתנאל משני צידיו על כנפי הטרקטור
ויצא מן המושבה אל ההרים ,שם העדר.
בדרך התפעלו דני ונתנאל מנופה של בקעת
יבניאל ושדותיה ,מרהיב ביופיו" .שלום ,יש
פה שני חברים של אריה שרוצים להצטרף
לכמה ימים במרעה" ,אמר גיורא ,אחיו של
אריה ,לגיסו האחראי על הרועים" .שלב
אותם בעבודה".
השניים ,שעד כה היו בחורי ישיבה השקודים
על הספרים ,התפללו שחרית והחלו
להתנסות ברעיית צאן  -לקחו מקל רועים
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ויצאו אל ההרים והעדר אחריהם .לפתע
החל העדר לרוץ במורד לאחר שהריח ריח
שדה בצל .הרועים בעקבותיהם – "עכשיו
כיצד נזיז אותם? זה עלול להיות גזל!" קולות
מפחידים ,אבנים ומקלות – בקושי רב הצליח
נתנאל להוציא את העדר מתוך שדה הבצל.
"אתה מבין?" ,אמר דני" .כך היא ההשגחה -
הרועה רוצה את טובת הצאן ולפעמים אין
ברירה אלא להפעיל קצת דין כדי להשיב
את העדר הטועה לדרך טובה ,אך ברגע
שהעדר חזר לטובו ,חוזר הרועה לרעות את
צאנו בנועם ובאהבה ,לקול צלילי החליל.
לא לחינם אמר דוד" ,שבטך ומשענתך המה
ינחמוני"  -ה' אוהב אותנו ורוצה אך את
טובת עמו וכשלא הייתה ברירה גם הקיש
בנו במקל כדי להוציאנו בכוח מהגלות.
אך האמת היא שאם נהיה קשובים לצלילי
ניגונו ,לא נצטרך את שבט מקלו".
"אכן ,דרך מרעה הצאן ,הבנתי פרק בהנהגה
האלוקית" ,אמר נתנאל" .אך האם אין
אפשרות להסתפק רק בניגון?" הרהר נתנאל
בליבו" ,האם אין דרך להוביל עדר בלא דין,
אך בטוב וחסד?"
ביום חמישי אחר הצהריים הופיע אריה .הוא
הגיע מהצבא ל'חמשוש' כשחיוכו הנצחי על
פניו .אריה חיבק בחום את דני ונתנאל,
אורחיו הלא צפויים אותם לא ראה מאז
גיוסו ,ואז כמובן יצאו השלושה עם העדר
למרעה" .בואי בואי בואי .בית יעקב לכו
ונלכה" ,קרא כמנהגו אל הכבשים והעיזים
ששמחו לקראתו" .קומו נעלה ציון אל בית
ה' אלוקינו" ,הדהד קולו הבוטח של אריה
בבקעת יבניאל.
בשבת בבוקר השכים אריה עם עלות השחר
והוציא את העדר למרעה סמוך לביתו – בית
גן שליד יבניאל" .בואי בואי בואי ,בית יעקב
לכו ונלכה"...נתנאל עמד מן הצד והתבונן
באריה ובעדר הנצמד אליו והולך בעקבותיו.
כיצד העדר הולך אחריו כמוקסם בעבותות
אהבה? שואל נתנאל את עצמו .אריה מצווה
עליהם להקיף את עץ התאנה ולא לגעת
בו ,וכל העדר נשמע לו .בלי מקלות ,בלי
אבנים ,בלי שום דין ,רק בכוחו של הקשר
הפנימי בין העדר האוהב את הרועה שצועד
בראשו .פלא! הרועה המושלם! הרהר
נתנאל בליבו בראותו את אריה .זהו מנהיג

הרועה מבית גן

מאת :אריה ליפו

כדוד .בהמשך השבת ביקרו את אריה
חברים מהשייטת ,אך הגיעו אל המרעה ולא
אל ביתו ,כדי לשמור על כבודה של השבת
בבית משפחת אברמזון .החברים הצטרפו
לסעודת השבת ב'משכנות הרועים' ,אכלו
אבטיח ,ואפילו פייטו כמה מזמירות השבת.
כנראה האימונים המפרכים ,יצרו אצל 'אנשי
הצפרדע' ברית אחווה נדירה.
ערב ראש חודש אלול .אריה חזר אל הצבא,
ונתנאל צריך לחזור אל הישיבה" .מי ירעה
כעת את הצאן?" ,שאל את עמוס" .אלוקים
ירעה לו השה" ,אמר עמוס תוך שהוא מכוון
אל הפסוק קורע הלב "אלוקים יראה לו
השה לעולה בני".
בסוף אותו השבוע ,ב-ג' באלול תשנ"ז יום
פטירת הראי"ה ,הודיע קריין החדשות:
"הותר לפרסום כי אחד עשר לוחמים של
צה"ל נהרגו אמש במהלך פעילות מבצעית
של יחידת הקומנדו הימי – שייטת – 13
בלבנון .מחבלי חיזבאללה ארבו לחיילים
ובמקום התפתח קרב קשה .ואלה שמות
ההרוגים :סגן-אלוף יוסי קורקין ,רב-סרן
ד"ר יצחק בנטוב ,סרן ד"ר דגש מאהר,
סרן רם לוינס ,סרן צבי גרוסמן ,רב-סמל
רז טבי ,רב-סמל
יוחנן הילברג ,סמל-
ראשון גיא גולן,
גל
סמל-ראשון
רודובסקי ,סמל-
ראשון יניב שמואל
והחובש סמל ראשון
אריה אברמזון"...
אריה אברמזון
(רב-סמל איתמר
איליה ,מלוחמי הכוח ,הוכרז נעדר באותו
לילה ,ורק ביוני  1998הובא למנוחות
בישראל במסגרת עסקת חילופים עם
חיזבאללה).
רועה הצאן מבית גן ,אריה אברמזון וחבריו
הנפלאים ,נהרגו באסון השייטת.
לאחר האסון ,גילה נתנאל לתדהמתו כי את
דרכו המיוחדת למרעה ,למד אריה מסבו
שעל שמו נקרא -אריה אברמזון ,מייסד
ארגון 'הרועה' .מקורות שונים מספרים כי
בחורף של שנת  1913התלבשו שלושה
חברים  -גרשון פליישר ,דוד צלביץ ואריה
אברמסון  -בתלבושת בדואית והלכו להיות
רועי צאן אצל שבט טורקמנים בהרים
ובעמקים באזור חדר ועמק יזרעאל ,כדי
ללמוד את תורת הרעייה .במשך שנה חיו
שלושת הרועים יחד עם הבדואים ,וחיקו
לחלוטין את אורחות חייהם .כך למדו את
מלאכת הטיפול בעדרים ,חליבתם ,גזיזתם
ואף כיצד 'לרעותם בשדות זרים' .בתום
אותה שנה חזרו החברים ולימדו את חבריהם
את העבודה.
אריה הרועה מבית גן ,לוחם השייטת שמסר
את נפשו למען ארץ ישראל ,המשיך עד ימיו
האחרונים את המורשת הנאדרה של ארגון
הרועה אותה יסד הסבא .הרועה שחלם
להביא את צאנו אל הר המוריה ,הקדים
ועלה לקרבן על המזבח" .אלוהים יראה לו
השה לעולה בני".
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פרשת בא ,היא פרשה נוראת הוד ,פרשת יציאת
מצריים .האירוע המכונן אותו אנו מזכירים השכם
והערב מידי ימי חול,שבתות ומועדים“ .וַ יְ ִהי
ל-צבְ אֹות ה’ ֵמ ֶא ֶרץ
ּבְ ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה יָ ְצאּו ּכָ ִ
ִמ ְצ ַריִ ם” .בפרשה חלה התפנית בעלילה .פרשה
בה המשפחה המורחבת ,בני בניו של ישראל,
אוסף העבדים העבריים הופך לעם ,ומתחיל
לקבל את המצוות הראשונות .בפרשתנו ,לאחר
שהותש בכל האמצעים האפשריים ,ניסים
ונפלאות ומכות מצריים -נשבר סוף סוף מלך
העולם העתיק ומוכן לשלח את עם ישראל .אבל
התפנית היותר דרמתית נרשמת כשעם העבדים
השפל הופך מפסיבי לאקטיבי .למרות הפחד
יהם-וְ ֹלא
תּ-תֹוע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ ֶ
ֲ
“הן נִ זְ ַּבח ֶא
ֵ
יִ ְס ְקלֻ נּו” בני ישראל מגלים כוחות בעצמם,
מעזים ושוחטים את השה “וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיַ ֲעׂשּו ּבְ נֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה'.”.
את התהליך המשמעותי ,הניסי והמיתי  -נבחר
להוביל משה רבנו .ענק הדורות ,אדון הנביאים.
האיש שעושה קסמים ,אותות ומופתים ,שהופך את
היאור לדם ,שמביא על מצריים צפרדעים וכינים,
ערוב ,דבר ,שחין ,ברד ,ארבה ,חושך גמור ולבסוף
את המכה האחרונה מכת בכורות .האיש שמכניע
את האימפריה המצרית .האיש שעומד לקרוע להם
את הים ,להעבירם בחרבה ,ולהטביע לעיניהם את
רודפיהם .האיש שיביא להם את התורה .שקרן עור
פניו וששהה בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה.
ֹלא-קם נָ בִ יא עֹוד
ָ
האיש עליו כתבה התורה“ :וְ
לּ-פנִ ים”.
ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר יְ ָדעֹו ה’ ָּפנִ ים ֶא ָ
האיש ,שללא נוכחותו העוצמתית ומאור פניו,
מרגישים בני ישראל אבודים ויוצרים תחליף בדמות
עגל הזהב .ואולי האיש ששינה את פני האנושות
יותר מכל אדם אחר הוא האלוקים? הצורך האנושי
להיאחז במוחש ,והקסם יוצא -הדופן של משה,
עלולים להוביל את העם לטעות כפי שקרה בחטא
העגל .גם ביהדות יש הד לתפיסת האלילות של
משה ,כפי שמפרש מדרש רבה את המילים “ ְוזֹאת
ֹלהים“ ”..אמר רבי
ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא ִ
תנחומא :אם אלהים ,למה איש? ואם איש ,למה
אלהים? אלא בשעה ,שהיה הושלך ליאור של
מצרים ,איש .ובשעה שנהפך לדם ,האלהים .דבר
אחר :בשעה שברח מלפני פרעה ,איש .ובשעה
ששיקעו ,אלהים .דבר אחר :בשעה שעלה
לרקיע ,איש .ומהו איש? לפני המלאכים ,שכולן
אש .ובשעה שירד מן הרקיע ,אלהים .מנין? שכתוב
(שמות לד) :וייראו מגשת אליו .דבר אחר :בשעה
שעלה לרקיע ,אלהים .כשם שאין המלאכים אוכלין
ושותין ,אף הוא לא אוכל ולא שותה .מנין? שנאמר
(שם לד) :ויהי שם עם ה’ וגו’ .דבר אחר :מהו איש
האלהים? אמר רבי אבין :מחציו ולמטה ,איש .מחציו
ולמעלה ,האלהים”:
ואולי הסיבה בגינה נפטר משה מן העולם ללא ציון
קבר היא הבריחה מהפיכתו למקום עליה לרגל

צילום :שחר כהן

קבר שמואל הנביא

ת-קבֻ ָרתֹו ַעד ַהּיֹום
ולפולחן“ .וְ ֹלא-יָ ַדע ִאיׁש ֶא ְ
ַהּזֶ ה” .בכל הדתות ,לפקידת קברי הקדושים יוחסו
ניסים ונפלאות .בתלמוד הירושלמי במסכת שקלים
כתוב“ :רבן שמעון בן גמליאל אומר אין עושין נפשות
לצדיקים .דבריהם הם הם זכרונם .” ועל פי זה פסק
הרמב"ם בספרו ההלכתי "משנה תורה"” :ומציינין
את הקברות ,ובונין נפש על הקבר; והצדיקים,
אין בונים להם נפש על קברותיהן  -דבריהם הם
זיכרונם .ולא יפנה אדם לבקר הקברות .”
לחז”ל גישה אמביוולנטית לפקידת קברי צדיקים,
וכך כותב ר’ עובדיה מברטנורא על קבר שמואל
הנביא “אמנם לא ראיתי ולא שמעתי שנעשה אות
או מופת במקום ההוא שיהיה בו שינוי מנהגו של
עולם לבד מה שאומרים שהרבה עקרות נפקדו
וחולים נתרפאו בנדר או בנדבה שהתנדבו במקום
ההוא או בתפילה שהתפללו שם נענו וכל אלה
דברים שאין להם הכרע”.
מסורת קדומה מייחסת את האתר נבי סמואל,
צפונית -מערבית לירושלים לקברו של שמואל
הנביא .שמואל הנביא ,שאיחד לאחר תקופת
השופטים המקומיים ,את שבטי ישראל ,נדד
מעיר לעיר מדן ועד באר שבע ,ויסד בית דין היה
אף הוא דמות מופת משמעותית בכינונו של עם
מּואל ּבְ ק ְֹר ֵאי
ּוׁש ֵ
ישראל“ .מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּבְ כ ֲֹהנָ יו ְ
ְׁשמֹו” שמואל היה נביא מיוחד ,אחד משמונת

נסיכי אדם ע”פ הכתוב בבבלי ,סוכה נב ב “ מאן
נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס
וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו”:
על אף הכתוב ששמואל נקבר ברמה ,לא ברור
היכן היא אותה רמה והיכן נקבר .רב החוקרים
היום מייחסים את מקום קבורת שמואל הנביא
לרמה שבאפריים ולא בבנימין .הזיהוי המקובל
של קבר שמואל כיום בנבי סמואל השתרש ע”י
נוסעים נוצרים במאה העשירית ובעקבותיהם
קידוש המקום ע”י המוסלמים .על אף האמור לעיל,
פועל במקום בית כנסת בתוך מבצר צלבני קדום
בפסגת ההר.
גם אם יש לכם ספק באמינות זיהוי המקום
המקודש -מומלץ להעפיל לפסגת ההר המגיעה
לגובה של  884מ’ מעל פני הים ולהתבשם מנוף
משכר .התצפית הפנורמית במקום חולשת על כל
הסביבה עד לים ממערב וירושלים כולה נפרשת
עד לאופק בהרי גוש עציון מדרום .שמואל הנביא
נתייחד בכינוי “הרואה .גם אם אינו קבור שם,
אפשר בהשראתו לראות למרחוק ולהתרומם
מהנופים והמראות.
לפרטים נוספים על סיורי משקפת לקבר
שמואל הנביא:
www.mishkefet.org.il 1-700-700-945

ילדים שלנו
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עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

הזוכה בחידה בשבוע שעבר :אליהו מיארה,
בת עין.

זהה את

המקום

צעדת המטריות השחורות

מאות בני משפחות שכולות וחברי ישראל שלי צעדו ביום שני האחרון ,תחת גשם שוטף,
מבית ראש הממשלה עד לביתו של אחד מ 26-המחבלים שהממשלה הורתה לשחרר,
כמחווה לאבו מאזן .אותו מחבל גר  3דקות הליכה מהכותל המערבי 5 .דקות מקניון ממילא.
 7דקות מבית ראש הממשלה .היינו שם ,כואבים ועצובים ,כועסים וחוששים .היינו שם בשם
הצדק ,המוסר וההיגיון .אנו ב'ישראל שלי' נמשיך לזעוק ולהשמיע את הקול השפוי גם אם
ייגמרו המילים ויישחקו מיתרי הקול.
¸»¯ÇÈ
¸»È
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הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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גם אני

הצטרפתי אבי וחגית
רט

~054-2048322

הבשורה החברתית של
הציונות הדתית ,יחד
בשביל כולם

”

קרן יחד יוזמה חברתית לדורות

הצטרפו בקלות באתר יחד 02-6280030ZZZN\DFKDGFRLO
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

סיוע מהסיעה יו”ר סיעת הבית היהודי ,ח”כ
איילת שקד ,ביקרה בשבוע שעבר בחורבות
היישוב חומש שבצפון השומרון  . 1בני גל,
ממקימי חומש ,ליווה את שקד וסיפר כי צה”ל
אינו מאפשר לתלמידי ישיבת חומש להתמקם
בשטח“ .מי שלא מכיר את חומש” ,אמרה חברת
הכנסת“ ,לא יודע שמדובר ביישוב סמוך לנתניה.
הגיע הזמן לחזור לחומש ואפעל לכך שתלמידי
הישיבה יקבלו אישור חוקי לפעילותם”.
פסגות חדשות שיא חדש למחיר הגבוה ביותר
ששולם אי פעם על יין ישראלי :יין מגנום אדום
ספיישל ריזרב  2006של יקב פסגות נמכר
במסגרת פסטיבל האוכל והיין הכשר במיאמי
במחיר שיא של  5,000דולר ,במכירה פומבית
שהכנסותיה קודש למען ילדי ויצ”ו ישראל.
הזוכים המאושרים הם מרסדס ומנחם איבשר
 , 2ועל התפריט באירוע הנוצץ ניצחו השף שגב
משה ובעלי יקב פסגות ,יעקב ברג.
זוכרים בכיף מאות מוותיקי בנימין ובית-אל
התכנסו בשבוע שעבר בהיכל התרבות באריאל
לערב של כבוד להתיישבות בבנימין .במבואת
ההיכל הוקמה תערוכת צילומים  , 3חפצים
ומסמכים מימי הקמת הישובים ,ובחלק המרכזי

נערך שעשועון תוכן אינטראקטיבי אודות דברי
ימי ההתיישבות בבנימין .על הברכות – ראשי
המועצות אבי רואה ושי אלון ,על הבידור  -ישראל
גוריון ואסף אמדורסקי.
אין מנחם ל”ה מדריכי בי”ס שדה כפר עציון
גילו בשבוע שעבר כי אנדרטת הזיכרון לשיירת
הל”ה בגוש עציון הושחתה ונופצה ע”י אלמונים.
מנהל בית הספר ,ירון רוזנטל ,ציין כי “הפגיעה
בזכר הנופלים כואבת ואנו מצפים מהמשטרה
שתטפל בנושא בחומרה יתירה” .כמה ימים
קודם לכן ביקרו באנדרטה תלמידי ת”ת הדר
יוסף בעלי ,במסגרת פעילות לימודית שערכו
סביב סיפור גבורתם של הל”ה .בין הפעולות
המיוחדות  -גילוף נשקים מעץ בשיעור נגרות
.4
פינת המוסיקה (א) באפרת נערך במוצ”ש
האחרון ערב מחווה לציון שלושים לפטירתו של
הזמר והיוצר אריק איינשטיין ז”ל  . 5את מיטב
שיריו של איינשטיין ביצעו חברי שלישיית ורמוט
ולהקת ע”ש לילה( .ב) מתי שריקי משבות רחל
הוציא השבוע סינגל חדש – “לעולם אהבתי” –
מוזמנים לחפש את הקליפ ביוטיוב( .ג) אביחי
פז גרינוולד מבית חגי הוציא גם הוא סינגל חדש

”

 “פתח את הלב”  -לקראת מופע חדש שיושקביום ראשון הקרוב ב 20:30-בתיאטרון ראסל
ברמת גן.
המתנחלים ביחד קרן יחד ,המיזם החברתי החדש
של הרב הלל הורוביץ מחברון ,גייס השבוע את
עזרתם של כמה ממפורסמי המגזר הדתי ,ובהם
גם כמה נציגים מיהודה ושומרון – הזמר אודי
דוידי מהיישוב מעון והרב יוסף צבי רימון מאלון
שבות .בקרן מדווחים על מאות משפחות מיו”ש
שכבר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט של
קרן יחד ובאמצעות הרכזים היישובים ,עליהם
מנצח זקי חורי.

הפצת ישע שלנו
והפצה שבועית של
עלוני פרשת שבוע
לבתי כנסת
בכל רחבי הארץ

יוסי בן -הדור 052-8908518

B0528908518@gmail.com

לדאוג אחד לשני – זה
בקוד הגנטי שלנו

”

גם אני
הצטרפתי
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