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ום העצמאות חל סמוך ליום
השואה .כשהכנסת דנה בשעתה
בקביעת 'יום הזכרון לשואה
ולגבורה' בכ"ז בניסן ,לא הייתה דעתה
של היהדות הדתית נוחה מכך ,משתי
סיבות :ראשית ,משום שכבר נקבע יום
עשרה בטבת על ידי הרבנות הראשית
כיום המיועד להתייחד עם קדושי
השואה ,ושנית בשל קביעתו דווקא
בחודש ניסן ,שאין מספידים בו.
ובכל זאת ,כשמעמיקים ומתבוננים
בעיתוי שנקבע לשני ימי הזיכרון
לשואה רואים את יד ההשגחה ,שכן
זכר השואה יש לו באמת שתי בחינות.
החורבן הנורא  -חורבן המקדש ,הארץ
והעם ,החל בעשרה בטבת ,יום הטלת
המצור על ירושלים בימי הבית הראשון.
השואה היא מן ההשלכות הנוראיות
ביותר של החורבן ,ומבחינה זו מתאים
יום זה להזדהות עם השואה .אבל
יש גם ערך מיוחד לזכור את השואה
בסמוך ליום העצמאות ,ובכך להדגיש
את היותו של יום השואה פרוזדור ליום
העצמאות .כדי שנוכל לחגוג את יום
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
18:31
19:44

˘ÌÎ
18:37
19:45

˙‰ÙÈÁ ·È·‡ Ï
18:38
18:46
19:47
19:47

˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó

ÌÂ‡ÓÈˆ ˙ÂÂ¯‰Ï ˙Ó ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È·Â
Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ ÈÙÏ‡ Ï˘ Ì˙¯‰Ë ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ
©È¯‚‡Ó Ì‰ ÔÈÁÈ˘‰ Æ®ß‡ ¨ß‰ ÌÈÏ˜˘ ‰˘Ó
¯Â·Ó Ì˙¯Âˆ· ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈÚ˜¯˜ ˙˙ ÌÈÓ
≥μ–Î Ì˘È ˙È·‰ ¯‰ ÏÚ ÆÈÒÂÙÈË‰ ÌÈÓ‰
ÌÈ¯ËÓ ≤μ∞∞∞–Î Ì˙ÏÂÎ˙˘ ÌÈÓ È¯‚‡Ó
˙Â¯Â· ˙Â‡Ó „ÂÚ ¨ÛÒÂ·Â ÌÈ·˜ÂÚÓ
Æ‰·È·Ò‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯ÂÊÙ‰
¯Â·‰ ÔÈ· ÈÂ˘‰ ÏÚ Â„ÓÚ Ô‡Î „Ú
‰ÂÂ˘‰ „ˆ‰ ÚÈÙÂÓ ÂÈÙÏ ˜ÂÒÙ· ÆÔÈÈÚÓÏ
˘·ÌÈ‡ ‰Ï‡ ˙Â¯Â˜Ó È˘ ∫‡Â‰Â Ì‰ÈÈ
¯˙ÂÈ Æ‰‡ÓÂË ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ‡Â ÌÈ‡ÓËÓ
·‡˘ÓÎ ¨ÌÈÓ‰ ÆÌÈ¯‰ËÓ Ì‰È˘ ≠ ÍÎÓ
·ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ÏÓÒÓ ¨Ì„‡‰ Ï˘ ÈÒÈÒ
ÌÈÓ¯ÂÊ‰ ¨ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÔÎÏ Æ·ÂË‰ ˙‡Â
ÌÈÏÂÎÈ ¨Ú·Ë‰Ó Ì¯Â˜Ó˘Â ÌÈ˘„Á˙ÓÂ
Ì‰˘Î ¨ÌÈÈÁ ¯„Ú‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ¯‰ËÏ
·˙ÌÈÓ ¯Â˜ÓÎ ‰ÂÂ˜Ó‰ Æ‰ÂÂ˜Ó ˙¯Â
Ô‰ ·ˆÓ ˙Â˘Ï ÁÂÎ‰ ˙‡ Â· ˘È ÌÈÈÁ
·˙ÏÂÎÈ ÆÈÓ˘‚‰ Ë·È‰· Ô‰Â ÈÁÂ¯‰ Ë·È‰
¯ÂÙÈ˘Â ÔÂ˜È˙Ï ‰ÂÂ˜˙ Â· ˙ÎÒÂ ÈÂÈ˘‰
¯Â˘ÈÓ·Â ÈË¯Ù‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙Â‡ÈˆÓ‰
" ≠ ÈÓÂ‡Ï‰ו ְז ַָרְקתִּי ֲעלֵיכ ֶם ַמי ִם טְהוִֹרים,
וּ ְטהְַרתֶּם ִמכֹּל ֻטמְאוֹתֵיכ ֶם ©Æ®‰¢Î ¨Â¢Ï Ï‡˜ÊÁÈ
·ÏÚ ˘˜·Ï ˜ÈÒÙÓ Ï‡¯˘È ÌÚ ÁÒÙ
∫˙„ÓÂÚ ‰ÈÚ· ÌÈÓ· ˙ÂÏ˙‰ Í‡ ¨Ì˘‚‰
‡ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙Ó‰ ˘·ÂÈ‰ ÈÓÈ· ÂÏÈÙ
‰ÂÂ¯Ó‰ ÏË‰ ≠ ‰ÁÈÓˆÏ ‰ÂÂ˜˙ ÂÏ ˘È
‡˙ ‰ÂÂˆ ÏË¢ ÆıÈ˜‰ ÍÏ‰Ó· Ú˜¯˜‰
˘ÔÂ‡‚Ï ı¯‡‰ È¯Ù ¨˙¯ËÂÚÓÂ ‰·ÂË ‰
‰ÓÈ˘ ˙¯˙Â ‰ÎÂÒÎ ¯ÈÚ ˙¯‡Ù˙ÏÂ
·£ ¢ÆÏË· ¨˙¯ËÚ Í„È

‡˙ Æ¢Â˙ÈÈÏÂÁÓ ‡ÏÓ˙Ó ¯Â·‰ ÔÈ‡Â È¯‡‰
˙ÂÏÚ˙‰ ˙˘¯Ï ˙Â„Â‰ ‡ÏÓ˙Ó ¯Â·‰
®Ì˘‚© ÌÈ„¯ÂÈ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÂÎÊ· ˜¯ ‡ÏÂ
Æ¯Â·‰ ÈÙ ÏÚ ¢˙·˘ÂÈ‰¢ ¯Â·‰ ˙ÈÈÏÂÁ ÏÚ
ÌÈÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÔÈ·‰Ï Ô˙È ÍÎ
·ÈÙÎ ¢ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯Â·¢ ≠ Â˙˘¯Ù
˘Æ¢‡ÈÓ ˙˘ÈÎ ˙È· ·Â‚Â¢ ∫·˙ÂÎ ÌÂ‚¯˙‰
˙ÂÏÚ˙· ÏÂÙÈË· ˙ÂÏ˘¯˙‰Â ˙ÂÓÏÚ˙‰
ÆÌÈÓ‰ ˙Â¯ÈÎÚÏ Â‡ Ô˙ÓÈ˙ÒÏ Â‡È·È
ıÂÁ ¨‰· ÔÈ‡Â ¯·„ÓÏ ‰ÎÂÓÒ ÌÈÏ˘Â¯È
ÔÎ ÏÚ ÆÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯Â˜Ó ¨ÔÂÁÈ‚‰ ÔÈÈÚÓÓ
·ÌÈÏ˘Â¯È È·˘Â˙ Â·ˆÁ ˙Â¯Â„‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó
·¯ÈÚ· ≠ ÌÈ˙·‰ ˙Â¯ˆÁ· ÌÈÓ ˙Â¯Â
˙ÂÂÎ˘· Ì‚Â ¨˙ÂÓÂÁ‰ ÔÈ· ¯˘‡ ‰˜È˙Ú‰
˘˙ÈˆÁÓÓ ÏÁ‰ ˙ÂÓÂÁÏ ıÂÁÓ Â·
ÈÙÏ ¨ÁÒÙ ÈÙÏ˘ ‰ÙÂ˜˙· Æ±π–‰ ‰‡Ó‰
˙¯ÈÙÁ· ‡ÈÂÁ ˜ÂÒÚ ‰È‰ ‰˘ ≤∞∞∞–Î
˙È·‰ ¯‰· ˙Â¯Â·‰Â ÔÈÁÈ˘‰ ÔÂ˜È˙Â

ממשיכים עם ראש מורם

העצמאות באמת ,יש צורך לעבור קודם
דרך הפרוזדור של יום השואה .השואה
היא הדרך לתקומה ,היא מדגישה את
הערך העצום של התקומה.
כידוע ,ביחס לסיפור יציאת מצרים
בליל הסדר מדריכה אותנו המשנה
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח" )פסחים
קט"ז ע"א( :תחילה עלינו לספר שהיינו
עבדים ,ורק אחר כך לספר על גאולתנו
בידי הקב"ה .מדוע יש לפתוח בגנות?
עומד על כך המהר"ל" :כאשר הדבר
הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית,
וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם
מן ההיפך ,כי מן מראה השחור יכול
לדעת מראה הלבן שהוא הפכו ,וכן כל
ההפכים ,מן האחד נקנה הידיעה בהפך
שלו ...ובשביל זה אמרו 'מתחיל בגנות
ומסיים בשבח' ,ולמה מתחיל בגנות ,רק
שמפני שאין לשבח הכרה אמיתית רק
מן ההיפך" )נצח ישראל ,א’(.
מתחיל בגנות ,מפני שאין באפשרותנו
להעריך נכונה את השבח לולא הגנות.
כדי לעמוד על ערכה של הגאולה
המשך בעמ' 11

ÔÂ¯·Á
18:45
19:45

ְך ַמ ְעי ָן וּבוֹר מְִקו ֵה– ַמי ִם ,יִהְי ֶה
טָהוֹר וְנֹג ֵ ַע בְּנ ִ ְב ָלתָם ,י ִ ְטמָא"...
©¯˘‡ Âˆ¯‡· Æ®Â¢Ï ¨‡¢È ‡¯˜ÈÂ
מּי ִם¨‡¢È ÌÈ¯·„© "...
שּׁ ַמי ִםִ ,תּ ְשׁתֶּה– ָ
" ִל ְמטַר הַ ָ
¨¯Â·‰Â ÔÈÈÚÓ‰ ≠ ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó È˘ Æ®‡¢È
ÌÈ·È˙ÎÓ‰ ÌÈÚÈ¯ÎÓ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÂÂ‰Ó
‡˙ ˙ÔÈÈÚÓ‰ Æı¯‡· ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÒÂ¯Ù
ÈÓ ÌÈÚ·Â ÂÓÓ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯Â˜Ó ‡Â‰
˙‰ÓÈË‡‰ ‰·Î˘· Â¯‚‡ ¯˘‡ ¨ÌÂ‰
©ÈÙ Ï‡ ÌÈ‡ˆÂÈ ˙ÚÎÂ ®„ÂÏ˜ÈÂÂ˜‡‰
ÈÊÎ¯Ó‰ ¯‰· ÆÚÏÒ· ÌÈ˜„Ò ÍÂ˙Ó ÁË˘‰
ÏÈÎ˘‰ Ì‰· ¯˘‡ ˙ÂÈÈÚÓ‰ ÌÈˆÂÙ
ÚÏÒ‰ ÍÂ˙Ó ‰ÙÈËÏ ‰ÙÈË ÛÂÒ‡Ï Ì„‡‰
·Æ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯È‚‡ ˙ÎÈ¯· Ï‡ ¨‰¯˜ ˙¯ÊÚ
˙„Â˜ Ï‡ ‰ÚÈ‚Ó ÚÏÒ· ‰·ÂˆÁ‰ ‰¯˜‰
Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚÈ· ˙ÙÒÂ‡Â ‰ÚÈ·‰
Æ·ÂˆÁ‰ ¯È˜‰ Í¯Â‡Ï ÌÈÓ
·˘" ®·¢È ¨ß„© ·˙Î ÌÈ¯È˘‰ ¯Èגּ ַל נ ָעוּל,
ַמ ְעי ָן חָתוּםÔÈÈÚÓ ÏÚ ¯·Â„ÓÂ ÔÎ˙È "...
‰¯ÚÓ ÍÂ˙· ÌÈÒÂÎÓ ÌÈÓ‰ ¯˘‡ ‰·˜
Ï˘ ‰ÚÈ·‰ Æ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯È‚ÒÏ ˙˙È‰
ÔÈ‡ ˙Â˘„Á˙‰Ï ÈÂËÈ· ‡È‰ ÔÈÈÚÓ‰
‰ÈÂÏ˙‰ ‰·È·Ò‰ ˙‡ ‰ÈÁÓ‰ ˙ÈÙÂÒ
·ÌÚÏ Â˙ÁÎÂ˙· ‰ÈÓ¯È ÔÎ ÏÚ ¨ÍÎ ÏÎ ‰
ß‰ ˙‡ ÌÚ‰ ˙·ÈÊÚ ˙‡ ‰Ó„Ó Ï‡¯˘È

..." ∫ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯Â˜Ó ˙·ÈÊÚÏעָז ְבוּ מְקוֹר
ַמי ִם– ַחיּ ִים אֶת ה'" ©ı¯‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ· Æ®‚¢È ¨Ê¢È
≠ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯Â˜Ó ˙·ÈÊÚ ˙ÈÏ‡¯˘È
¨‰ÈÓ¯È ¯ÓÂ‡ ¨ÍÎ ¨˙ÂÂÓÎ ‰ÂÓÎ ≠ ÔÈÈÚÓ‰
˙ß· ˜¯Ù· Æß‰ ˙·ÈÊÚ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰ ‰È‰
˙·ÈÊÚ˘ ÌÈÈ·Ó˘Î Ò˜Â„¯Ù‰ ÌˆÚ˙Ó
ÌÈÓ ¯Â˜Ó ˙·ÂËÏ ‡È‰ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯Â˜Ó
‡¯˘‡ ¨ÁÈÂËÓ ‡ÏÂ ÁÊÂÓ ÌÈÓ ¯Â· ≠ ·ÊÎ
ÆÌÈÓ‰ ˙‡ ÏÈÎÓ ‡Ï
·‡Â‰ ·ËÈ‰ ˜ÊÁÂ˙ÓÂ ÁÈÂËÓ ÌÈÓ ¯Â
ı¯‡· ÌÈ·¯ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï Á˙ÙÓ‰
Æ‰˘„Á‰ ˙Ú· Û‡Â ‰˜È˙Ú‰ ˙Ú· Ï‡¯˘È
·¯˙ÂÈ· ıÂÙ‰ ÌÈÓ‰ ¯‚‡Ó ‡Â‰ ÌÈÓ‰ ¯Â
·‡¯Ì˘È ¨‡Ó‚Â„Ï ¨ÔÂ¯·Á ¯‰ ÌÂ¯„· Æı
·ÌÈÊÎÂ¯ÓÂ ÁË˘· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈ·¯ ˙Â¯Â
ÆÌÎÂ˙·Â ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ·È·ÒÓ
·ÌÈÓ ¯Â· Â˘È ‡ÈÒÂÒ· ˜È˙Ú‰ ·Â˘ÈÈ
‡¯Â·‰ ÆÌÈ¯Â‚Ó ˙Î¯ÚÓ ÏÎÏ ˙ÂÁÙÏ „Á
ÏÏÎ Í¯„· ¨ÌÈÓÏ ÌÂË‡ ÚÏÒ· ·ÂˆÁ
·ÌÈÓ‰ Æ‰·ÈˆÁÏ ÁÂ‰Â Í¯‰ ÔÂË¯˜ ÚÏÒ
˙ÂÏÚ˙ Í¯„ ÌÈÓ‰ ¯Â· Ï‡ ÌÈÊ˜˙Ó
ÂÊ Æ·ÂÁ¯‰ Â‡ ¯ˆÁ‰ È·Á¯· ˙Â¯ÂÊÙ‰
È˜Ê ÂÚ˘ ¨‰·Â˘˙‰ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó
‰Ê Ò¯Ù˙‰Ï ÌÁÏ˘ ¯˘‡ „Â„Ï Ï‡¯˘È
ÚÈ·˘Ó ıÓÂ˜‰ ÔÈ‡¢ ∫®·¢Ú ß‚ ˙ÂÎ¯·© ‰ÊÓ

˜ÔˆÈ·˘ „È„‚ ˙ÏÈ‰

השואה פרוזדור לתקומה

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

∞±

"א

)הרב קוק ,אורות התחיה מ"ד(

ÂÏ˘ ‰Ó

)נכתבבסיוענכדויואלאריהפורת(

מקובלים אנו שמרידה רוחנית
תהיה בארץ ישראל ,ובישראל בפרק
שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא.
השלווה הגשמית שתבוא לחלק
מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם
כולה ,תקטין את הנשמה ויבואו ימים
אשר תאמר אין בהם חפץ
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היהמחבורתהמייסדיםשלשכונתבית–וגן.
אחרי מלחמת העולם נדלדלו מקורות
הפרנסהבארץ.בשנתתרפ"ג),(1923הוזמןהרב
פורת לשמש ברבנות תחילה באנגליה ואחר כך
בארה"ב.לפניצאתואתהארץהואבאלהיפרד
מרבו המובהק הראי"ה קוק שחזר על בקשתו
ואמר" :דע לך כי ספרים מתחברים לפי צורך
הדורות .דורנו זקוק למבוא חדש לתלמוד .לך
והתחל בעבודה "...אולם כאשר הגיע לארה"ב,
כךכותבבענווה":נשקעתיברבנותהאמריקאית
שעשקהזמניומרצי,נפלרוחיבקרבי,ולאהיהבי
האומץלפנותדעתילמלאכתקודשכזוהדורשת
מעלותומידותשאיןבי".רקלאחרשנפטרהרב
קוקכתב":התחילודבריולצלצלבאוזניכצוואה".
הרבפורתכיהןכרבההראשישלהעירקליבלנד
בארה"ב כחמישים שנה .הוא ייסד בתי ספר
לתורה,התקיןעסקיכשרותוהשפיעבדרכינועם
על רבים להשבית את עסקיהם בשבת .ביוזמתו
קמה ישיבת טלז בקליבלנד .הוא פרסם עשרות
מאמרים,מחקריםומסותבביאורמדרשיאגדות
וסוגיות הלכה ,במחשבה דת ולאום ובבעיות
היום.אולםגולתהכותרתשלעבודתוהספרותית
תורניתהיאשבעתהכרכיםשל'מבואהתלמוד'למסכתות שונות בהם תמצית של הסוגיות
התלמודיותוביאורהגיונהוגדריהבשפההשווה
לכל נפש .בסופו של דבר התקיימה צוואתו של
הראי"הקוק-והרבפורתסידראתדבריהגמרא
בראיהלמרחקים,דברדבורעלאופניו.
כיאה לתלמידו של הרב קוק התייחס הרב
פורת ליתרונותיה הסגוליים של ארץ ישראל
בפירושיו לסוגיות השונות בגמרא .כך כתב
על האמור במסכת סנהדרין )כד ע"א(" :א"ר
אושעיאמאידכתיב'ואקחלישנימקלותלאחד
קראתי נועם ולשני קראתי חובלים' נועם אלו
ת"חשבארץישראלשמנעימיןזהלזהבהלכה,
חובלים אלו ת"ח שבבבל שמחבלים זה לזה
בהלכה" .מדגיש הרב פורת כי הלימוד בארץ
ישראלהואכמומוזיקהשלמספרכליםשונים
היוצריםהרמוניההנעימהלאוזןלמרותשונותם
שלצליליהכלים.עלפידבריורקבארץישראל
תוכל הרמוניה כזו להתקיים ואילו בגלות כל
מחלוקתביןדבריחכמיםסופהש"מחבליםזה
לזה בהלכה ".הרב פורת מביא גם את הגמרא
במסכת מגילה )לב ע"א( בה אומר ר' יוחנן כי
"כל הקורא בלא נעימה וזימרה עליו הכתוב
אומר 'ונתתי להם חוקים לא טובים' ".ומסביר
כיהמרירותבישיבהבגולההיאשפוגעתבאותה
שלימותבהדבריחכמיםמשלימיםזהאתזהאף
עלפישנראיםסותריםזהלזהואותהההרמוניה
היאהכרחיתללימודהתורהבארץישראל".
הרבפורתנסתלקלגנזימרומיםבערבשבת
שביעישלפסח,בשנתתשל"ד)(1974לפני33
שנהונטמןבהרהמנוחותבירושלים£.

צריך קודם כל לחוות את הגלות ,את
העבדות .מי שלא טעם מעודו 'טעם'
של רעב ומחסור ,לא י ֵדע להעריך מהי
פת לחם.
על הפסוק במיכה "אַל תִּשְׂ ְמחִי אֹי ַ ְבתִּי
לִי ,כִּי נ ָ ַפ ְלתִּי ָק ְמתִּי :כִּי אֵשֵׁ ב ַבּחֹשֶׁ ְך ,ה'
אוֹר לִי" )מיכה ז’ ,ח’( אומרים רבותינו:
"אילולא שנפלתי לא קמתי ...אילולא
שישבתי בחושך לא היה אור לי"
)ילק"ש ,תהלים תרכ"ח( .ממבט ראשון
הדברים לחלוטין אינם מובנים  -בודאי
שאם לא הייתה נפילה אין גם קימה!
אלא שאם לא הייתי נופל ,לא הייתי
יודע להעריך מהי קימה .דווקא מתוך
הנפילה ניתן להעריך את התקומה ,ורק
ביציאה מתוך חושך ניתן להעריך את
האור.
בעל 'חובות הלבבות' מביא סיפור
מעניין על אדם בעל–חסד שמצא תינוק
וחמל עליו ,אספו אל ביתו ,האכילו,
גידלו והעניק לו כל צרכיו .לימים שמע
על אסיר שנפל ביד שונאו והגיע למצב
של צער ורעב קשה .נכמרו רחמיו
על צערו של זה ,פייס את שונאו עד
ששחררו ואסף גם את האיש אל ביתו.
הטובה הגדולה שגמל עם המבוגר אינה
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רב ישראל פורת זצ"ל נולד בתמוז
תרמ"ו,דורשלישילבניירושלים.סבו
ר'יוסףואביור'אריהלייבהיוצבעים
שלקירותוציירישלטיםמןהידועיםבירושלים.
למרותשבאותהתקופהערבייחברוןאסרועל
יהודים להיכנס למערת המכפלה ,הם הוזמנו
לבצעשםעבודותציורוהבן–נכדהקטןהתלווה
אליהם .בשובם מחברון היו יהודי ירושלים
מצטופפים מסביב לשני הצבעים כדי לשמוע
מפיהםמהראוומהשמעובמערתהמכפלה.
בגילחמשנכנסלחדרהגמראובהיותובןעשר
העבירוהולכיתתתלמודגבוההבת"ת'עץחיים'
ששכןבחצרחורבתרבנויהודההחסידבירושלים
שלביןהחומות.בגילצעירמאודהחלהרבפורת
ללמודבישיבת'אוהלמשה'שלהגאוןמבריסק
זצ"לשםהצטייןבכישרונותיוהעילויים.בשנת
תרס"ד)(1904כאשרהגיעהראי"הקוקארצה,
נסע אליו ליפו ונהיה מבאי ביתו ,שומעי לקחו
ולתלמידו המובהק הקשור אליו בעבותות של
אהבה.ביןחבריוהמחונניםבקרבצעיריהתורה
בירושליםהיהר'יעקבמשהחרל"פ.שניהםהיו
מבחיריתלמידיושלהרבבתקופתכהונתוביפו.
"מכלתלמידיישליסיפוקנפשמרובהמשניהם,
בניחמדשלירושלים"נהגהרבקוקלומרבכוונו
לר' יעקב משה חרל"פ ולר' ישראל פורת .ר'
ישראלהוסמךלהוראהעלידיהרידב"ז,ר'חיים
ברליןוכןעלידיהרבקוק.
בשנת תרס"ה ) (1905נשא לאישה את פשה
מרים טיקטין שהייתה אחות הרה"ג רבי דוד
טיקטין זצ"ל ,המשגיח והבוחן הראשי של
ישיבת'עץחיים'.בשנתתרס"ו)(1906יסדאת
'ביתועדלחכמים'שהיהמרכזרוחנילבניתורה
בירושליםושימשבשעתולמנוףכבירלפיתוחם
וקידומם.בשנתתרע"ד)(1914נוסד'ועדהרבנים
לירושלים' שהורכב מאיחוד של גדולי הרבנים
האשכנזים והספרדים בנשיאות הרב דיסקין
והרבאלישרוהרבפורתנתמנהלמזכירהכבוד.
בהסכמת גדולי הדור למד תורכית ,ערבית,
צרפתית ואנגלית ונתבקש על ידי רבני העיר
להיות נציג העדה האשכנזית בפני הממשלה
העותומאנית .מפעם לפעם נסע לקושטא והיה
מלווהאתהגאוןר'שמואלסלנטבביקוריואצל
הפחה ושרי הממשלה .בביקורים אלו הצליח
להשיג פטור עבור חכמי התורה מארץ ישראל
מלשרתבצבאהטורקי.בשנתתרע"א)(1911היה
המועמד למשרת חכם–באשי מטעם כל העדות
האשכנזיותשלהיישובהחדשבא"י,אלאשאז
ניצחההמסורתהעתיקהשבאותהמשרהזכורק
רבניםמצאצאיהספרדים.
בסיווןתרע"ג)(1913כתבהראי"הקוקאגרת
ל 'ידיד נפשי וחביבי הרב ר' ישראל פורת' בה
ביקשממנולהירתםלמלאכתהקודששלכתיבת
מבואחדשלתלמוד":להשוותעלכלענייןאת
הבבלילעומתהירושלמיוחיפושבכלהמקורות
השייכים לו מהקדמונים ...העיקר הוא שלא
להפוךעסקזהלענייןשללמדנותקטנהכיאם
לשום עין למרחקים" )אגרות הראי"ה ,אגרת
תקנב(.בקשתהרבנבלעהבתוךהקשייםשפקדו
את הישוב בימי מלחמת העולם הראשונה
שהחלהסמוךלאחרמכן.הרבפורתהיהמראשי
העושיםבעירבענייניסעדדחוףלמחוסרימזון,
רפואהוביגוד.הרבפורתהשתתףגםביסודןשל
שכונותחדשותממערבהשלירושלים.ביןהיתר,

מתקרבת כלל וכלל למה שהשקיע
בתינוק במהלך השנים ,אך האסיר הוא
שהכיר לו טובה יותר מן התינוק שגדלו
)חוה"ל ,הקדמה לשער הבחינה(.
הדוגמה הזו משמעותית עבורנו ,בני
הדור הזה .דווקא למי שנולדו במדינת
ישראל ,חשוב להיפגש עם זכר השואה.
אנחנו יודעים לבקר את הנעשה
במדינה ולהצביע על מומיה ,ודומה
כי מכיוון שנולדנו בה ועבורנו היא,
כביכול ,הייתה קיימת מאז ומעולם,
איננו יודעים להעריך נכונה את ערכה
של המדינה ,כאותו תינוק שאיש החסד
טיפל בו מינקות ,והוא אפילו אינו יודע
להעריך מה שאדם זה עשה למענו.
לעומת זאת ,האדם המבוגר שהיה
אסיר ,יודע להעריך נכונה מהי מצוקה
ומהי חירות.
זוהי החשיבות העצומה של העיסוק
בזכר השואה .כדי להיכנס ליום
העצמאות צריך לעבור את יום השואה.
מי שנפגש עם הגיהינום ההוא ,יודע
להעריך שמדינת ישראל היא גן עדן.
מדינת ישראל ,אפילו הגרועה ביותר,
טובה לאין ערוך מהגלות הטובה
ביותר£ .

" ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒמקווה ישראל ,ה'"

·‡¯–˘·Ú
18:48
19:45

˙ÂÏÈÚÙ‰Â ¨ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÂÏ˘ ¯ÚÂ‰
È·Ï Û˙Â˘Ó‰ ¯ÚÂ‰ ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó
ÔÂ„ÚÂÓÏ ÚÈ‚‰Ï ‡È‰ ‰ÙÈ‡˘‰ ÆÌÈ·˘ÂÓ‰
˘ÍÎ ≠ ÂÏ˘ ¯ÚÂ‰ È· ˙‡ ˜¯ ˘Ó˘È
˘ÚÈ‚‰ÏÂ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï Ì‚ ÏÎÂ
Æ¯ÚÂ‰ È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ
ÈÎ‰ ‰„Â˜‰ ÂÊ˘ ¨‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓ
Ë‡Ï Í‡ ¨ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘Ó ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¨˙·‡ÂÎ
Æ‰„Â·Ú‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ¯ÊÂÁ Ë‡Ï
ÌÈ˜ÈÊ· ˙ÂÓÓÁ· „·ÚÏ Â¯ÊÁ ÌÈ‡Ï˜Á
‰Â˘‡¯ ‰ÂÚÂ ¨‡ÂˆÈÈÏ ÏÙÏÙÂ ˙ÂÈ·‚Ú
ÆÆÆÈÏ· ¯˘Ù‡ È‡ ≠ ˘È ÌÈÈ˘˜ ÆÍ¯„Ï ‰‡ˆÈ
˜¯˜¨Û¯ÂÁ ˙ÂÏÈÏ· ‰¯˜ ¨‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï Ú
·˙Â˘ÈÁ ‰˘È Í‡ ≠ ÏÓ˘Á ¨ÊÂ˜È ˙ÂÈÚ
˘Ô˙È˘ ÌÈÈÓ‡Ó‰ ‰Ó„‡ È˘‡ Ï
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙ÈÂ ˙Â‡Ï˜ÁÏ ¯ÂÊÁÏ
·„¯È‡Ï˜Á ÂÚ„È˘ ÂÓÎ ≠ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í
‚ÌÈ¯·Á Æ„ÈÓ˙ÓÂ Ê‡Ó „È„‚Ó ÛÈË˜ ˘Â
Ë·Ó·Â ≠ ÚÂˆ˜Ó ÂÈ˘ ÌÈ˘ ¨„ÂÓÏÏ Â‡ˆÈ
‰ÁÙ˘Ó ÏÎÓ ËÚÓÎ˘ ÔÈÈˆÏ Ô˙È ÛÂËÁ
ÆÆÆÂ‰˘Ó ¯·Î ‰ÊÂ ≠ „·ÂÚ˘ „Á‡ ˘È
·‡˙Á‡ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ¯·Á ˙ÂÙÈÒ
ÏÚ ÌÈ¯·Á‰ ÌÈÎ„Ú˙Ó ≠ ÔÓÊ ‰ÓÎÏ
‰È·‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ÏÚ ≠ ‰„Â‚‡· ‰˘Ú‰
Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆ‰Â ˙ÂÂˆ¯‰ ÏÚÂ „È˙ÚÏ
˙Â„Â˜‰ ˙Á‡Â ≠ ‰ÏÈ‰˜‰Ó ÌÈ¯·Á‰
‰¯ÒÁ Æ·Â˘ÈÈÏ ·¯ ≠ ÂÏÚ˘ ˙Â·Â˘Á‰
¨˙ÂÏ‡˘· ¨Â˙Â‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ·¯‰ ˙ÂÓ„ ÂÏ
·˘Â‡Â ≠ ÌÈ¯·Á‰ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ·Â ¨ÌÈ¯ÂÚÈ
·„È„‚ ˙ÏÈ‰˜Ï ·¯ ˙¯ÈÁ·Ï Ó¢ÂÓ
˘·‰·¯‰ „ÂÚ ˘È Ï·‡ ≠ ‰ÈÈ˘Ú ˘È ÆÔˆÈ
Ì‰ ÌÈ·¯ ÂÈÙÏ˘ ÌÈ¯‚˙‡‰ ≠ ˙Â˘ÚÏ
£ ÆÌ‰· „ÂÓÚ ‰¢ÊÚ· Ï·‡ ÆÌÈ˘˜Â
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‰ÓÎ „Ú ÈÏÓ¯Â ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÌÓˆÚÏ Ï‚ÒÏÂ
˘‡¯ÚÂÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¨‰¯Â˙ È¯ÂÚÈ˘ Æ¯˘Ù
¯¢ÂÈ ¨ÏÈÏ·Â· ÌÈ¯Ó Æ˙Â‡Ï˜ÁÂ ‰„Â·ÚÏ ‰¯ÊÁÂ
˙ÂÁÏˆ‰‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÏÚ ˙¯ÙÒÓ ˙Â·¯˙ ˙„ÚÂ
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¯· ˙‡ ÌÈ˜Ó ·Â˘ ¨ÁÒÙ
ÌÂ˜Ó ‡ÂˆÓÏ ÌÈÒÓ ¨˙ÂÈÙ‰
‰˘· ¯·Ëˆ‰˘ ‰Ó ÏÎÏ
Ú„ÂÈ ÈÓ‰ ÌÚÙ· ÌÈ‰Â˙Â ≠ ‰Â¯Á‡‰
Â‡ ÌÈÈ˙˘ ËÚÓÎ ¯·Î øÈ˙Ó „Ú ≠ ‰ÓÎ
¨ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÒÓ ¨ÔˆÈ· Ô‡Î
¯Â‡ Ï˘ Ô¯˜ ‡ÂˆÓÏ ¨˘„Á „È˙Ú ˙Â·Ï
·˘ÈÂ ÆÂ˙Â‡ ˙ÙËÂÚ‰ ‰¯ÂÙ‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ
˜¯‰Ï ·Â˘Á˘ ‰ÏÈ‰˜ ˘È ≠ ¯Â‡ Ï˘ Ô
Ì‰Ï ·Â˘Á˘ ÌÈ¯·Á ¨‰ÓˆÚ ˙‡ ¯Ó˘Ï
‰Ê Ì‡ Ì‚ ¨„ÁÈ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï
˜˘„ÁÈ‰ ÍÂ˙ÓÂ ÆıÓ‡Ó ˙ˆ˜ ˘¯Â„Â ¨‰
¯ÂÓ˘Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ˙‡ ÌÈ·‡Â˘ Â‡ ‰Ê‰
Æ„È˙Ú‰ ˙‡ ˙Â‡¯ÏÂ ‰ÂÂ‰‰ ÏÚ
·¨˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ì˘È ÌÈ‚Á
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‰Ï˘ÓÓ· ‡Ï Ì‚ ·Â¯Ï ‰ÎÊÈ ÔÎ‡ ‡Â‰˘
Æ˙ÈÁÎÂ‰
È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ È˘„ÁÓ „ÚÂÂ·
Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ· ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÔÂ¯·Á·

‰„ÓÚ¢˘È

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

„ÈÓ˙ÏÂ Ê‡Ó ÔÂ¯·Á
¨Â˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÎÒÏ È„Î ÏÎ‰ ÌÈ˘ÂÚ
ÌÈ¯·„‰ ÂÚÈ‚È ‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ Ì‡ Ì‚ Ï·‡
¯˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ¨ÏÚÂÙ· ÈÂÈÙ ˙‡¯Â‰Ï
Æ„Â‡Ó ‰˘˜ ˜·‡Ó ÂÏ ÔÂÎ ÈÎ ÔÂÁËÈ·‰
ÒÂÓ¯ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ô˙È˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ
ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â·Èˆ‰ ÆÏÂ„‚·Â ¨‰ÚÂË Â˙Â‡
ÌÂÈ‰ ˘ÂÁÂ ¨ÌÈ·¯ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ·Â Ô˙È‡
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‰˜„· ¨ÂÈ˙ÂÚÓÂ ÂÈ˙ÂÚË ˙Â¯ÓÏÂ
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מספרי שיא של מטיילים הגיעו בפסח
לאתריהתיירותוהנופשהשוניםברחבייהודה
.ושומרון
,אתרים רבים נסגרו מפאת חוסר מקום
 בעפרה,ומנהלי בתי ספר שדה בגוש–עציון
ובסוסיא ציינו כי אלפי ישראלים הצטרפו
לטיולים השונים באתרים ההיסטוריים
 עין, שמורות נחל קנה.ובשבילים בחיק הטבע
,נחלמכמשהיומלאותבמטייליםוהשנה,פרת
 ניתן היה לטייל,לראשונה מזה כשבע שנים
.בנחלזיףשבמדבריהודהבאזורדרוםהרחברון
בקרבמנהליעמותותהתיירותביהודהושומרון
לדבריהםחזרהיקף.שררהשביעותרצוןגדולה
המטייליםוהמבקריםלמספרשהיהערבפרוץ
 מנהלי אתר.אירועי הטרור בשנת תשס"א
סוסיא נאלצו לסגור באמצע היום את האתר
בשלביקושגבוהמהצפויודיווחועלכאלפיים
מבקרים מכל רחבי הארץ שהגיעו בכל אחד
 המבקרים נהנו משחקנים.מימי חול המועד
והמדריכים במקום ולרגע היה נדמה לבאים
.שהם נמצאים בעיר היהודית הגדולה סוסיא
 שקיים השנה פעילות,בבית ספר שדה עפרה
ענפה עם המועצה האזורית שומרון ועמותת
ציינוכיהחידוששבלטהשנה,התיירותשומרון
הואטיוליהשטחשלמשפחותובודדיםבניגוד
 גם שם דווח.לאירועים הגדולים שהיו בעבר
,על מספר רב מהצפוי של מטיילים ולדוגמא
הטיולמהיישובנופיםלקרנישומרוןדרךנחל
.קנהנסגראףהואלהרשמהבשלביקושגבוה

אחדמהמקומותהמרכזייםביש"עשסחףאליו
שםפקדובשניימי,מבקריםהואכמובןחברון
,היישובהיהודי,חולהמועדאתמערתהמכפלה
-וקרייתארבעלאפחותמחמישיםאלףאיש
ביום35,000–ביוםהראשוןוכ15,000–מתוכםכ
 הבאים נהנו מסיורים באתרים השונים.השני
 ממערת המכפלה שהייתה פתוחה כולה,בעיר
 וממופעים של גדולי הזמר החסידי,ליהודים
 התעניינות רבה במיוחד.והפנינג ענק בסמוך
נרשמה בבית השלום שנרכש ואוכלס זה לא
רביםהגיעו.מכברעל–ידיאנשיהיישובהיהודי
והביעו תמיכה הזדהות והתפעלות מהמבנה
הגדולומחשיבותוליצירתרצףיהודיביןקריית
 בוועד הישוב אמרו.ארבע למערת המכפלה
ל"ישע שלנו" כי הם נפעמים נוכח התמיכה
,העצומה והחיזוק שלה הם זכו מהמבקרים
במיוחד לנוכח איומים שונים על אפשרות
£.פינויו

ÌÈÂÓÏË· ÈÓÓÚ È˙Â¯Á˙ ıÂ¯ÈÓ
"מירוץ טלמונים" ייערך בגוש טלמונים
 לאחר שנדחה בעקבות,לאחר יום העצמאות
.הגשמיםומזגהאוויר
:מדובר באירוע זיכרון במתכונת קצת שונה
מירוץעממישייכלולמסלוליריצהביןהיישובים
לזכרושלתושבטלמוןרועיארבלהי"ד,בגוש
אשר נרצח לפני כשלוש שנים בדרך לביתו
  המירוץ.והותיר אחריו אישה וחמישה ילדים

שמתקייםזוהשנההראשונהבשיתוףהמועצה
האזורית בנימין ומתנ"ס בנימין ועתיד להפוך
(27.4)למסורתשנתיתיוזנקביוםשישיט'אייר
 מטלמון לנריה: המסלול. בדיוק10:30 בשעה
 בשלושה, ומשם בחזרה לטלמון,ולזית רענן
מקצהלנשים.ק"מ2–ק"מו5,ק"מ10:מקצים
:מיכאל:להרשמהמראש9:30יוזנקבשעה
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