
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 72 | כסלו תשס"ח |  גליון 

וישלחעל הפרשה
הרב חנן פורת - חבר כפר עציון וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:19  16:05  16:17  16:05  16:16  16:02 כניסת שבת 
17:18  17:14  17:16  17:14  17:16  17:15 צאת השבת 

המשך בעמ' 7

ַעד ו ִעּמֹו  ִאיׁש  וַּיֵָאֵבק  ְלַבּדֹו  יֲַעֹקב  ּיִּוֵָתר 
וַּיִּגַע  לֹו,  יָכֹל  ֹלא  ִּכי  וַּיְַרא  הַָּׁשַחר.  ֲעלֹות 
ְּבכַף יְֵרכֹו... וֵַּתַקע ַּכף יֶֶרְך יֲַעֹקב ְּבהֵָאְבקֹו 

ִעּמֹו. )בראשית ל"ב, כ"ה - כ"ו(.
בין יעקב לבין  המאבק ההרואי, אפוף המסתורין, 

המלאך הניצב באישון לילה לעומתו, מעורר שאלה 

קשה בפרשנות המקרא: האם היה זה מאבק ריאלי 

- כאן על פני האדמה, או שמא חלום ומשל היה. 

בשאלה נכבדה זו נחלקו גדולי הדורות - הרמב"ם 

)ב',  נבוכים'  ב'מורה  הרמב"ם,  לדעת  והרמב"ן. 

מ"ב( לא היה זה מאבק ריאלי אלא חזון נבואי, שכן 

לדעתו אין להעלות על הדעת שיתקיים מגע פיזי 

בין אדם למלאך ולפיכך הוא קובע בפסקנות: "וכך 

אני אומר גם בפרשת יעקב, באומרו: "וייאבק איש 

בסוף שהוא  כיוון שנתבאר  חזון,  זה  עמו"  שהיה 

חולק  א'(  )י"ח,  וירא  בפרשת  הרמב"ן  אך  מלאך". 

הכל  "ואם  ומקשה:  הרמב"ם  דברי  על  בחריפות 

במראה נבואה, לא ידעתי למה היה צולע על ירכו 

בהקיץ", על כן סבור הרמב"ן שהמאבק בין יעקב 

נבואי בלבד, אלא התרחש  היה חלום  לא  למלאך 

פשוטו  לפי  ממש.  בפועל  האדמה,  פני  על  כאן 

וצליעתו  הרמב"ן,  עם  שהצדק  ודאי  מקרא,  של 

כמין  או  החלום  כהמשך  לקבלה  קשה  יעקב,  של 

הדמיון  בעולם  שמקורה  פסיכוסומטית'  'תגובה 

והיא משפיעה על האדם גם לאחר הקיצו משנתו. 

אך למרות זאת אין ספק כי התרחשות ממשית זו 

אינה אלא 'קצה הקרחון' שעשירית ממנו מבצבצת 

תחתיה,  חבויות  עשיריות  ותשע  המים  פני  מעל 

'כעין הקרח הנורא' )יחזקאל א' כ"ב(.

בסיפור כגון זה 'הגדול מהחיים', הופכים החיים 

המאבק לא תם!
עצמם להיות משל, והם צופנים - בעצם הווייתם 

מנקודת  נסתרים.  לעולמות  עמוקים  רמזים   -

מוצא זו לא ניתן - גם לדעת הרמב"ן - להסתפק 

בהבנת המאבק כפשוטו, ויש לפענח את ה'קודים' 

והמסרים הצפונים בו: 'קוד הזמן' - ו'קוד המגע'. 

'קוד הזמן' - הצפון במילים: "ַעד ֲעלֹות הַָּׁשַחר", 

ו'קוד המגע' - הצפון במילים: "וַּיִּגַע ְּבכַף יְֵרכֹו". 

על 'קוד הזמן' - הנמשך 'עד עלות השחר' - עומד 

עד  עמו  איש  'וייאבק   " ואומר:  טוב  לקח  מדרש 

עלות השחר'  - עד שיעלה השחר לישראל, לפי 

שהגלות דומה ללילה והגאולה לשחר". ובכן, לפי 

עשו,  של  ושרו  יעקב  בין  המאבק  ליל  זה  מדרש 

שכדי  ונדודים  גלות  של  ואפל  ארוך  ללילה  רומז 

לשרוד בו יש צורך להצטייד בכוחות גדולים של 

הלוי  יהודה  ר'  כדברי  לישועה  וציפייה  אמונה 

ויגיע  מחכה  "אשרי  תשאלי":  הלא  "ציון  בשירו: 

ויראה עלות אורך ויבקעו עליו שחריך..."

המדרש  רומז  הירך,  בכף  המגע'  'קוד  לפשר 

נגע   - בכף–ירכו'  'וייגע   " ג'(:  )ע"ז,  רבה  בבראשית 

ובנביאות שעתידים  בצדיקים וצדקניות, בנביאים 

הבה  שמד".  של  דורו  זה   - ואיזה  ממנו,  לצאת 

את  ולפענח  חכמים,  דעתם של  לסוף  לרדת  ננסה 

הפגיעה  לבין  הירך,  בכף  המגע  שבין  הקשר  סוד 

הקודש  לשון  נזהרת  כידוע,  יעקב.  של  בצאצאיו 

ממתן שמות מפורשים לאיברי המין, לפיכך מכונה 

איבר המין הגברי על שם הירך הסמוכה לו, והבנים 

"וַיְהִי  הכתוב:  כדברי  אביהם,  ירך  יוצאי  נקראים 

ּכָל נֶֶפׁש יְֹצֵאי יֶֶרְך יֲַעֹקב ִׁשְבִעים נֶָפׁש" )שמות א', 
ה'(. מגעו של המלאך בכף ירך יעקב, מעידה אפוא 



חדשות ישע

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים

הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה'#'ברכץ'בית אל

shilo_b@ 017.net.il'',02-9973875
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הספר  הדפוס  ממכבשי  יצא  האחרונים  בימים 

'מעט מן האור' לספר בראשית - אסופת מאמרים 

פורת,  חנן  הרב  של  עטו  פרי  השבוע,  לפרשת 

וחבר הנהלת ישע המתחדשת,  איש כפר עציון 

שראו אור מדי שבת בשבתו במרוצת שבע שנים 

בעלון 'מעט מן האור'.

של  במימרתו  מקורו  זה  בספר  המנחה  הקו 

והחדש  יתחדש  "הישן  זצ"ל:  קוק  הראי"ה 

במאמרים  הן  ביטוי  לידי  בא  והדבר  יתקדש", 

והן  ורלוונטיים,  מקוריים  מסרים  הנושאים 

בתמונות ובשירים - חדשים וישנים - המלווים 

חדשה  רוח  בו  ונוסכים  אורכו  לכל  הספר  את 

ללימוד  וראשונה  בראש  מיועד  הספר  ורעננה. 

פרשת השבוע על יסוד עיון בפשוטו של מקרא 

פי  על  אך  השונים,  והפרשנים  חז"ל  ובמדרשי 

הגדרת המחבר "אין הוא מיועד רק לבני תורה 

ויותר מכך  אלא לכל אדם הצמא ללמוד תורה, 

את  גם  להאיר  הזדמנות  יש  הקרוב  בחנוכה 

החנוכייה הפרטית וגם להפיץ אור רוחני ואמוני 

בעם ישראל.

קטיף  גוש  מתיישבי  ועד  של  מיוזמה  החל  זה 

מבצע  האחרונות  בשנים  שקיימו  ערים  ומטות 

שהכנסותיו  לחנוכה  'פתילאור'  ערכות  למכירת 

מדובר  כבר  השנה  קטיף.  גוש  למגורשי  הוקדשו 

במבצע גדול של חיבור ואיחוד כוחות, אליו חברו 

המתיישבים,  ועד  ובהם:  שונים  מתחומים  גופים 

ערים,  מטות  יש"ע,  מועצת  הדגל,  את  מרימים 

חומש תחילה, אורות חסד, שעלי תורה, פנים אל 

מוריה, למען אחי  בית  יהודי,  לב  קוממיות,  פנים, 

"יחד  - אשר התאחדו תחת הכותרת:  ועולם קטן 

מוסיפים אור". כבר לימדונו חז"ל שמצווה גוררת 

קניית  כספי  ישנה אפשרות באמצעות  וכך  מצווה 

אור חדש

פתילאור - יחד מוסיפים אור

לחיות תורה - המאירה באור חדש לכל דור".

בית אל.  יוצא לאור בהוצאת ספריית  הספר 

מחיר מיוחד: ₪75 )כולל דמי משלוח(.

או   02-6427117 אל  בית  ספריית  להזמנות: 

.www.beitel.co.il :באתר

להזמנות מרוכזות, לגופים ולמוסדות:

# 052-6070920

נרות חנוכה להוסיף אור ולקיים ִעם אותם ארגונים 

מצוות ופעילויות נוספות. 

הארגונים  פעילי  ימכרו  המבצע  במהלך 

ערכות "פתילאור" - מארז של 44 כוסיות זכוכית 

מלאות בשמן זית מובחר יחד עם פתילות מוכנות 

להדלקה - כאשר חמישים אחוזים מהרווחים של 

כל ערכה ילכו לטובת הארגונים ובכך נוכל כולנו 

ושמן  פתילות  לרכוש  גם   - פעמיים  להרוויח 

מובחרים להדלקת נר חנוכה בהידור וגם להיות 

אנשי  את  לחזק  קטיף,  גוש  אנשי  עם  שותפים 

התורניים,  בגרעינים  תורה  את  להפיץ  שדרות, 

ולסייע  ארצנו,  בחבלי  ההתיישבות  את  לחזק 

בתשובה  והחזרה  ההתנדבות,  החסד,  לעמותות 

במקומות שונים ברחבי הארץ.

מוקד הזמנות ארצי: 05ֵ4-5ֵ684341ֱֲִִִֵֵֵֵֵַַָֻ #
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נראה  האחרון  שני  יום  של  האירועים  לוח 

מטח   15:00 בשעה  מלחמה.  יומן  כמו  כמעט 

קיבוץ  לעבר  מרגמה  פצצות  כעשרים  של 

רקטות  מטח  ב–16:30  ארז,  וקיבוץ  מפלסים 

אשקלון  של  התעשייה  אזור  לעבר  קסאם 

והמועצה האזורית שער הנגב, ב–23:00 נרצח 

עידו זולדן הי"ד, בן 29 משבי שומרון בפיגוע 

חדירת  ניסיון  וב–23:30  לקדומים,  סמוך  ירי 

שמסתיים  העשרה,  נתיב  ליישוב  מחבלים 

בראשו  שעיניו  מי  כל  הרוגים.  מחבלים  בשני 

שעות בודדות  יתקשה להתעלם מההקשר. 

על  מודיע  ישראל  ממשלת  שראש  לאחר 

הכוונה להקפיא את הבניה ביו"ש ומחליט 

לאבו–מאזן,  כ"מחווה"  אסירים  שחרור  על 

ישראל  וממשלת  ראש,  מרים  שוב  הטרור 

ועידת  לקראת  לטרור.  פרס  מעניקה 

להיענות  הממשלה  החליטה  אנאפוליס 

כ"מחווה"  ולשחרר  "הפרטנר"  של  לדרישתו 

איזה  עשו  הפלשתינים  מתי  )אגב,  נוספת 

מחבלים   450 בשבילנו?(  קטנה  "מחווה" 

מחמוד  עבור  מספיק  אינו  זה  אולם  נוספים. 

עבאס. הוא דורש לשחרר לא פחות מאלפיים 

סתירה  אין  האם  רוצחים.  כולל  מחבלים, 

גדולה יותר בין דרישתו זו של אבו–מאזן לבין 

התחייבותו להלחם בטרור? האם אין זה ברור 

שמי שמבקש להזרים אלפי מחבלים לשורות 

להעמיד  אפילו  מנסה  אינו  הטרור,  ארגוני 

מי  שאלה  כאן  אין  כלומר:  בטרור?  נלחם  פני 

מבצע קודם את חלקו במפת הדרכים. ישראל 

אבו–מאזן  בו  ביום  חלקה  ביצוע  על  מכריזה 

את  למלא  כוונה  של  צלה  צל  לו  שאין  מוכיח 

חלקו.

ועידת  נראית  הימים  שמתקדמים  ככל 

אבל  עצובה  עצובה.  בדיחה  כמו  אנאפוליס 

הכוונה  ואולי  החשש  אף  על  מסוכנת.  עדיין 

על  להצהיר  או  לדבר  אולמרט  אהוד  של 

חלוקת ירושלים, על הקמת מדינה פלשתינית 

ביהודה  ישראלים  רבבות  גירוש  ועל  מסוכנת 

לוותר  מוכנים  לא  הערבים  דווקא   - ושומרון 

המקוריות  מדרישותיהם  פסיק  על  אפילו 

שמשמעותן - חיסול מדינת ישראל.

מכך  יותר  ואולי  לשמים  זועק  האבסורד 

הפגיעה בחוסנה של מדינת ישראל, כשראש 

מנהיג  לאבו–מאזן,  פונה  ישראלי  ממשלה 

במדינת  להכיר  ממנו  ו"מבקש"  בלוף,  שכולו 

הממשלה  "ראש  יהודית.  כמדינה  ישראל 

להכיר  הפלשתינים  של  שסירובם  הבהיר 

הציבור  מול  עליו  מקשה  יהודית  במדינה 

מסכימים  לא  שאתם  'העובדה   - הישראלי 

להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית בעייתי 

לעמיתו  אולמרט  אמר   - מבחינתנו'  מאוד 

לא ניתן להקפיא
שעות'בודדות'לאחר'שראש'

ממשלת'ישראל'מודיע'על'

הכוונה'להקפיא'את'הבניה'

ביו"ש'ומחליטה'על'שחרור'

אסירים'כ"מחווה"'לאבו–מאזן,'

הטרור'שוב'מרים'ראש:'קסאמים'

על'אזור'אשקלון,'מתקפת'

פצמ"רים'על'קיבוצי'עוטף'

עזה,'פיגוע'ירי'בשומרון'וניסיון'

חדירת'מחבלים'לנתיב'העשרה.'

כל'מי'שעיניו'בראשו'יתקשה'

להתעלם'מההקשר.'התשובה'

האמיתית'לטרור'היא'המשך'

ביסוס'וצמיחת'ההתיישבות.'את'

המנגינה'הזו'לא'ניתן'להקפיא.

הפלשתיני" )גל"צ, 19.11.07(. אכן 'בעיה'.

על אף הדברים הללו, אולמרט אינו מסתפק 

על  ומכריז  האומה,  של  קומה  בהנמכת 

התחייבות ישראלית להקפאת בנייה ועקירת 

מאחזים. בעוד אבו–מאזן מדבר על ירושלים 

כעל בירת המדינה הפלשתינית ועל שיבת 

ולבאר–שבע  לחיפה  לתל–אביב  הפליטים 

האומה  עקרונות  על  איתנה  עמידה  ועל 

ישראל  ממשלת  ראש  מדבר  הפלשתינית, 

על הקפאת בנייה - כולל גידול טבעי באזור 

שבו מתגוררים חיים יוצרים וגדלים כמעט 

300,000 ישראלים ועל גירושם של אלפים 

לא  בנושא  העיוות  במאחזים.  המתגוררים 

כבר  החל  הוא  לאנאפוליס.  בהכנות  מתחיל 

של  לרגליו"  "נר  שמהווה  הדרכים  במפת 

הממשלה,  ראש  הכריז  בעצם  מה  אולמרט. 

בעקבות קודמו בתפקיד אריאל שרון שאימץ 

את מפת הדרכים? שהשלב הראשון במתווה 

הזה הוא שהפלשתינים נלחמים בטרור וישראל 

של  המשמעות  ביו"ש.  הבניה  את  מקפיאה 

האמירה הזו היא שהמלחמה בטרור והמלחמה 

בבנייה ביו"ש הן על אותו מישור! 

את  להבין  כדי  לפרוטות  זו  אמירה  נפרוט 

מן  מרצח  מחבל  באותו  המלחמה  חומרתה: 

הומה  קפה  בבית  להתפוצץ  שזומם  החמאס 

אדם בתל אביב ולקטול זקנים, נשים וטף - יש 

הזוג  מן  למנוע  והיא  השני  בצד  מקבילה  לה 

הצעיר עם חלומות שאיפות ואידיאלים שרוצה 

להתיישב בלבה של ארץ ישראל - לבנות את 

ביתו בשומרון. זוהי משוואה מקוממת, נואלת, 

אימצה  הזו  המשוואה  ואת  מוסרית.  בלתי 

הממשלה בעבר, ומתכוון אולמרט ליישם בזמן 

הקרוב. זוהי הזחילה של המדיניות הישראלית 

מול הפלשתינאים והאמריקאים.  אנו לא נוכל 

להשלים עם הקפאת הבנייה בישובי יש"ע. 

זאת  בכל  ידענו  תמיד  הגזרות  כל  למול 

הנחישות  ולהתפתח.  להתקדם  להמשיך 

על  היומיומית  במלחמה  דרכנו,  בצדקת 

בפריצת  ניצחוננו  את  מחייבת  ההתיישבות 

המחנק שמתכנן לנו ראש הממשלה. זו תהיה 

תשובתנו האמיתית לטרור, לא כהשוואה בין 

כוחות  בין  להבדיל  אלא  לטרור,  התיישבות 

האור לכוחות החושך, נגד טרור רצחני נגביר 

התיישבות ואחיזה בארץ. 

התיישבות החפצה חיים מוכרחה להמשיך 

את  להבטיח  כדי  ולהתבסס,  לצמוח  לגדול 

המשך חיינו ביהודה ושומרון ושמירתם בידי 

בימים  ושנים.  ימים  לאורך  ישראל  מדינת 

הקרובים נתחיל בשורת צעדים כדי להוכיח 

שלא ניתן לייבש את החיים ברחבי יהודה 

ניתן  לא   - הזו  המנגינה  את  ושומרון, 

להקפיא. #
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הראי"ה ל של  פטירתו  אחר 

הגרי"מ  שימש  זצ"ל,  קוק 

הישיבה,  כראש  חרל"פ 

היה  זצ"ל  רענן  נתן  שלום  והרב 

חרל"פ  הרב  הישיבה.  למנהל 

'מי   - הספרים  סדרת  את  חיבר 

מרום', המביאה בירורים עמוקים 

מחשבה  באמונה,  ויסודיים 

הספרים:  בין  התורה.  ופנימיות 

ביאור  ובו  ספר  אבירים',  'לחם 

לשמונה פרקים להרמב"ם, ספר פירוש למסכת 

'מעייני  פסח,  של  הגדה  על  ופירוש  אבות, 

הישועה' - על התקופה, 'אורי וישעי' - על ראש 

השנה ויום כיפור, 'בינת המקראות' - פירוש על 

התורה, ו'טובים מאורות' - סביב ספרו של הרב 

קוק - 'אורות'. בנוסף כתב הרב חרל"פ גם את 

'בית זבול' - שו"ת וחידושי התלמוד, 'הד הרים' 

- אגרות בין הרב חרל"פ לרב קוק ולבנו הרב צבי 

יהודה הכהן קוק ו'צבי לצדיק' - על רבו הרב צבי 

מיכל שפירא.

כיאה לממשיכו של הרב קוק בהוראת דרכי 

הגאולה בדורנו עסק הרב חרל"פ בגילוי הקשר 

בין עם ישראל לארץ ישראל. הרב חרל"פ טבע 

מרכזית  מצווה  ישנה  דור  בכל  כי  המימרא  את 

עוברת  ודרכה  הנפש  את  למסור  יש  שעליה 

התורה, ובדורנו, זוהי מצוות יישוב ארץ ישראל: 

מיוחדת,  נקודה  ישנה  ותקופה  תקופה  "בכל 

ומתוכה  הטוב  כל  מאיר  ההיא  הנקודה  שדרך 

מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה 

יעכבו בעד הפרחתה  ההיא, שיודעים הם שאם 

הרב חרל"פ "ממנה נובע הכל" חלק ב
בזה  ימנעו  ההיא  הנקודה  של 

והקדושה  האורה  השפעת  כל 

שבאה דרך הצינור הלזה. הנקודה 

שאבו  שממנו  והמקור  העיקרית 

שלהם  הקדושה  חיי  את  ישראל 

בזמן החשמונאים הייתה בדברים 

של  התייחדותם  מתגלה  שבהם 

דמשיחא  ובעיקבתא  ישראל... 

ארץ  היא  העיקרית  הנקודה 

הכל,  נובע  וממנה  ישראל 

של  השפעה  שום  אין  בה  ההתאחזות  ומבלעדי 

קדושה בעולם, ואין פלא אם כל העמים רוצים 

הקודש  בארץ  ישראל  של  ביאתם  בעד  לעכב 

שלהם  ההתנגדות  כובד  וכל  בה,  והתקשרותם 

הישועה  )מעייני  הזאת"  הנקודה  על  בעיקר  היא 

עמ' קצו'(.

כזה  הוא  הגאולה  סדר  חרל"פ  הרב  פי  על 

הראשון  הבסיס  היא  ישראל  לארץ  שהשיבה 

והיא זו שמביאה ומולידה את החזרה לכל קיומי 

התורה והמצוות: "כשמגיע תורו של אור ישראל 

התשובה  רוח  מתחילה  קדשו,  בהדר  להופיע 

לפעם, ובגלוי ובסתר מכים המה גלי התשובה על 

הלבבות וחודרים אל תוכם, כל נקיפה לבבית היא 

קדושתו,  לארץ  ישראל  שיבת  התשובה,  נקיפת 

גם  היא  כן  ישועתן  צמיחת  ראשית  שהיא  כשם 

ראשית תשובתן, כלפי החטא של "וימאסו בארץ 

וכסיפת של  נעשית ארץ ישראל חמדת  חמדה” 

ובאים  ישראל  בית  כל  אליה  נוהרים  הלבבות. 

שוממותיה.  ולבנות  הריסותיה  לקומם  שמה 

לתשובה  גם  יגיעו  ידה  ועל  ממנה  סוף  וסוף 
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המלאה לשוב באמת ובתמים לכל קדשי ישראל, 

כאמור בפרשת התשובה: "אם יהיה נדחך בקצה 

השמים... והביאך אל הארץ... ומל ה' אלקיך את 

לבבך" )מעייני הישועה קנ'(. 

ידי  על  החלוקה  להסכם  הצעה  כשהגיעה 

אפילו  ויתור  לכל  חרל"פ  הרב  התנגד  האו"ם 

ישראל.  מארץ  אחד  שעל  על  ואפילו  בדיבור 

יהודי  הצלת  בהם  כבדי משקל  טיעונים  למרות 

אירופה )שנת תרצ"ז - 1937( כתב כי טוב יותר 

"על  לחתום:  ולא  ידיהם  את  לקצוץ  לחותמים 

חלק  על  לוותר  )=מותר(  שרי  אם  השאלה  דבר 

מארץ ישראל, הנה הדבר ברור ופשוט דחלילה 

השלום,  עליו  רבנו  משה  לוותר..  לישראל 

בכל  שיעבור  התחנן  בארץ,  לעבור  כשהתחנן 

הארץ, ולא רק בהשפלה, כי אם גם בהר "ההר 

יגיעו  אם  כי  ספק,  ואין  הלבנון"...  הזה  הטוב 

חוזה  כתב  על  לחתום  חלילה  ויצטרכו  הדברים 

שהוא  איזה  וויתור  יהיה  שמשמעו  לאומי  בין 

מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר להחותמים 

לקצץ בהונות ידיהם ולא יקצצו בנטיעות גן רווה 

כשם שהאומר כל התורה מן השמים חוץ מאות 

אחת, הרי הוא כופר בעיקר, כן האומר כל ארץ 

ישראל לישראל חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל 

קובע  הוא  ישראל  נפש  ואת  הארץ  מקדושת 

באיזה היתר יסכימו לקרוע ארץ ישראל לגזרים, 

ממתנת  בחלק  לזלזל  ד',  במקדש  יד  לשוח 

עולמים? נחלת  לנחלה,  לנו  נתן  אשר   אלוקים, 

ארץ ישראל לישראל היא ארץ החיים, אשר כל 

הקודש,  מארץ  ישראל  יונקים  חיים  של  שפע 

והיא לישראל מהאיברים שהנשמה תלויה בהם, 

החיים  בעד  מעכב  שהוא  כל  חסרון  גם  אשר 

לפשרות,  בהצעות  אלינו  באים  הלב…  כניקב 

אינן  וחדלון  התהוות  כי  יבינו  ולא  ידעו  ולא 

מתפשרות, אלא או להיות או לחדול...אנו נדגול 

קומתנו  את  למעלה  לזקוף  ונתאמץ  ה'  בשם 

כל מה שירשנו  על  נוותר  ולא  בגלות,  שנכפפה 

מאת ה' אלוקינו, ואל נבוז למתנתו אף על שעל 

אחד בארץ..."

בכסלו  בז'  נפטר  חרל"פ  משה  יעקב  הרב 

את  למלא  החל  פטירתו,  עם   .)1951( תשי"ב 

תפקיד ראש הישיבה הרב צבי יהודה הכהן קוק 

זצ"ל ביחד עם הרב שלום נתן רענן זצ"ל. #

&
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בשיפוליו מ לכיש,  לחבל  מזרח 

שוכן  חברון  הר  של  המערביים 

היישוב נגוהות. היישוב שוכן במיקום 

מיוחד עם תצפית על הסביבה כולה בנוף 

עוצר נשימה ואוויר הרים צלול ורענן. ניתן 

להגיע ליישוב ממזרח דרך היישובים בית 

וממערב  חברון,  בהר  אשר  ועתניאל  חגי 

לכיש. בשנת  דרך המושב שקף שבחבל 

תשמ"ב )1982( הוקמה במקום היאחזות 

האסטרטגית  חשיבותו  בשל  זאת  נח"ל, 

באזור.  ההתיישבות  את  לעבות  וכדי 

בשנת תשנ"ח, בגלל מחסור בגרעין נח"ל 

לגייס  הוחלט  ההיאחזות,  את  שיאייש 

נוסף,  לשירות  שהתנדבו  הסדר  חיילי 

מדרש,  בית  הקימו  הם  במקום.  שישהו 

בפיתוח  ועסקו  המבנים  את  שיפצו 

החיילים  הפכו  השנים  עם  ההיאחזות. 

הפכה  לאט  לאט  וכך  משפחות,  לבעלי 

התווספו  בהדרגה  ליישוב.  ההיאחזות 

התרחב  וכך  ומשפחות  צעירים  זוגות 

העשור,  שנת  בפתיחת  וכיום,  היישוב 

משפחות,  ושבע  עשרים  היישוב  מונה 

שלושה רווקים, וילדים במגוון גילאים.

 - שכונות  משלוש  מורכבת  נגוהות 

שכונת קבע ראשונה המונה ארבע–עשרה 

שכונת  דו–משפחתיות,  דיור  יחידות 

"גבעת   - מערבית  ושכונה  קרוואנים 

משפחות  ארבע  המונה   - הבוסטר" 

קדימה,  צופים  בנגוהות  אנו  רווקים.  ושני 

ומקווים בע"ה להמשיך את הבנייה - הן 

בניית קבע והן שכונת קרוואנים חדשה. 

בשנת תשס"ה הוקמה בנגוהות מדרשת 

שילוב לבנות שירות לאומי. בנות המדרשה 

במוסדות  לאומי  בשירות  משתלבות 

חשוב  חלק  ומהוות  האזור,  ובערי  היישוב 

ובלתי-נפרד מחיי היום יום בנגוהות. 

חדש  במבנה  פעוטון,  ישנם  ביישוב 

)בהפרדה  ילדים  גני  ושני  ומצוייד,  מרווח 

בית  ילדי  השונות(.  הגיל  קבוצות  בין 

נגוהות חוגגת עשור

שבהר  עתניאל  ביישוב  לומדים  הספר 

לומדים  יותר  הבוגרים  והילדים  חברון 

בסוסיא או במוסדות חינוך מחוץ לאזור. 

לילדים,  יפהפייה  משחקיה  במקום:  עוד 

ועוז,  בני עקיבא  חוג תלמוד תורה, סניף 

ספריה עשירה, והתעוררות בחיי הקהילה 

גם   - תורנית  תרבות  כולל   - והתרבות 

התושבים  מרבית  שבחבורה.  למבוגרים 

קרית  אשקלון,   - הסביבה  בערי  עובדים 

ארבע  קרית  ממערב,  שמש  ובית  גת 

נוסעים  אף  חלקם   - ממזרח  ועתניאל 

שתורתם  אנשים  וחלקם  יותר  רחוק 

אומנותם. 

הולכת  תעשייה  גם  יש  בנגוהות 

בע"מ  אופ  נגו  חברת  ומתפתחת: 

ייחודיות  טכנולוגיות  בפיתוח  שעוסקת 

המלך  יקבי  אופטיות.  מערכות  ובניית 

וליקרים  יינות  מיוצרים  בו  שלמה 
ולאחרונה  מפתיעים,  בטעמים  ייחודיים 

מכון רדיית  ניטע כרם השייך ליקב.  אף 

אשר  היישוב,  תושב  בבעלות  דבש 
הכוורות  מן  הדבש  חלות  את  אוסף 

במכון  אותן  ורודה  בסביבה  המפוזרות 

שעוסקים  תושבים   - וחקלאות  ביישוב, 

בעבודת האדמה, ומשווקים את תוצרתם 

דלורית  שמן,  להפקת  זיתים  עגבניות,   -

ועוד...

הסיבות  מכל  בנגוהות  גרים  אנו 

והאחיזה  ההתיישבות  חיזוק  הטובות: 

לערכים  ילדינו  חינוך  זה,  ארץ  בחבל 

הגשמתם  תוך  והארץ  העם  אהבת  של 

במקום  אמיתית  חיים  ואיכות  בפועל, 

קסום ושליו. מצטרפים אלינו? #

לפרטים:

נילי, רכזת קהילה: 054-4937096 

מזכירות היישוב:''02-9605188 

על זיהוי וזהות

ּיָבֹא יֲַעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשכֶם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ "ו
ְּכנַַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם; וַּיִַחן ֶאת ְּפנֵי 
ֲאֶׁשר  הַָּׂשֶדה  ֶחְלַקת  ֶאת  וַּיִֶקן  הִָעיר 
נָָטה ָׁשם ָאהֳלֹו, ִמּיַד ְּבנֵי ֲחמֹור, ֲאִבי ְׁשכֶם, ְּבֵמָאה 

ְקִׂשיָטה" )בראשית ל"ג, י"ח - י"ט(.
במעבר  ה'  במלאך  נאבק  אבינו  יעקב 

נחל יבוק המצוי בעבר הירדן המזרחי אל 

מול הישוב חמדת. לאחר מכן עובר יעקב 

בסוכות המזוהה 'בתל דיר–עלא', במניפת 

הסחף של היבוק, ומשם עולה אל "שלם 

עיר שכם". 

הדרך בה חוזר יעקב מחרן, היא כנראה 

אותה הדרך בה הלך סבו אברהם כשהגיע 

אברהם  אצל  גם  הראשונה.  בפעם  לארץ 

ְׁשכֶם  ְמקֹום  ַעד  ָּבָאֶרץ,  ַאְבָרם  "וַּיֲַעבֹר  נכתב 

כלומר  ו'(,  י"ב,  )בראשית  מֹוֶרה"  ֵאלֹון  ַעד 
מגיעים  אליו  הראשון  המיושב  המקום 

שכם.  הוא  ישראל  בארץ  ויעקב  אברהם 

דרכם עברה כנראה לאורך השבר הסורי– 

עד  הירדן  של  המזרחי  בצד  אפריקאי, 

עמק  דרך  להר  עלו  ומשם  היבוק,  איזור 

תרצה, מצפון להר כביר–אלון מורה. עמק 

זה היווה בעבר דרך נוחה בין ההר לבקעה 

עמק  של  תחילתו  ומתינותו.  רוחבו  בשל 

זה ב'ואדי אל–אברד' שראשיתו בשכם, כך 

שהמקום הראשון שפגשו השניים בבואם 

מחרן הוא שכם.

המילים  משמעות  על  מחלוקת  ישנה 

במקום  רש"י  שכם".  עיר  "שלם  בפסוק: 

 - בגופו  "שלם  המדרש:  את  מביא 

שנתרפא מצרעתו, שלם בממונו - שלא 

חסר כלום מאותו דורון )שנתן לעשיו(, 

שלם בתורתו - שלא שכח מתורתו בבית 

לבן". ע"פ רש"י המילה "שלם" מתייחסת 

כל  לאחר  לשכם,  בבואו  יעקב  של  למצבו 

נוסף  פירוש  מוצע  בדרך.  שעבר  התלאות 

של  גיאוגרפי  שם  הוא  'שלם'  כי  הטוען 

יעקב בדרכו  עיר בסביבות שכם, בה עבר 

עם  זו  עיר  המזהים  חוקרים  ישנם  לשכם. 

סמוך  כביר  הר  במדרונות  'סאלם'  הכפר 

לשכם. כפר זה יושב על שרידים של ישוב 

הנקרא  לספירה  ה–8  המאה  מן  שומרוני 

שכפר  כיוון  קשה  זה  זיהוי  רבתה'.  'שלם 

זה אינו יושב על–יד הדרך הנוחה המובילה 

לשכם. בשביל לעבור דרך עיר זו היה צריך 

יעקב לסטות מן הדרך הנוחה, סטייה אשר 
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איננה הכרחית.  נראה כי ביקורו של יעקב 

לדורות.  רב  רושם  באזור  הותיר  בשכם 

)מלשון  'בלטה'  הפליטים  למחנה  מצפון 

שם  את  המזכיר  האלון,  של  פריו  'בלוט', 

'אלון מורה'( נמצאת באר הנקראת 'באר 

יעקב', והמסורת מספרת כי באר זו נחפרה 

על–ידי יעקב אבינו כשהגיע לשכם. 

החוקר  בשכם  מבקר   1852 בשנת 

לגבי  שאלה  ומעלה  רובינסון,  אדוארד 

איזור  הרי  באר.  לחפור  יעקב  של  הצורך 

זה של שכם ממוקם על קו פרשת המים 

הארצית ומבורך במי גשמים ומי מעיינות 

מדוע  וכו'.  סירין  עין  עסכר,  עינות  כגון: 

באר,  לחפור  אנרגיה  אבינו  יעקב  משקיע 

באזור?  הקיימים  במים  משתמש  ולא 

אבינו  שיעקב  כנראה   - רובינסון  ועונה 

ואביו,  סבו  של  הקודם  מהניסיון  למד 

אברהם ויצחק, אשר רבו עם שכניהם על 

שקנה  לשדה  ללכת  העדיף  יעקב  המים. 

בשכם ולחפור שם באר אשר תהיה מקור 

מים פרטי שלו. כאשר מקור המים בשטחו, 

אין איש שיריב איתו. על פי השערתו של 

יעקב'  'באר  הקרוייה  הבאר  רובינסון, 

וצפון מחנה הפליטים בלטה יושבים על 

השדה אשר קנה יעקב בשכם! נוסף על 

כך, ציון קברו של יוסף כיום בשכם מקובל 

הנוצרית,  היהודית,  המסורות:  כל  ע"פ 

אין  כך  ועל  והשומרונית,  המוסלמית 

ביהושע:  נכתב  יוסף  קבורת  על  עוררין. 

"ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל 

השדה  בחלקת  בשכם  קבר  ממצרים 

במאה  חמור  בני  מאת  יעקב  קנה  אשר 

קשיטה..." )יהושע כ"ד, ל"ב(.

על פי כל הנתונים הללו, השטח שבין 

בלטה  הפליטים  מחנה  לבין  יוסף  קבר 

ובאר יעקב שחפירתה מיוחסת ליעקב 

אבינו - שטח הנמתח לאורך 800 מטרים 

- הוא שטח המינימום של השדה אשר 

של  בזיהויה  מדובר  בשכם.  יעקב  קנה 

בהיסטוריה  השנייה  הקרקע  רכישת 

היהודית, אחרי מערת המכפלה. 

סאלם  הכפר  על  שכם,  העיר  על 

לצפות  ניתן  השדה'  'חלקת  מקום  ועל 

'ממצפה יוסף' על הר גריזים, בסמוך לתל 

א–ראס. # 

בכתב: אריאל פילבר

עבודה בעלת אופי

אידאליסטי וציוני 

לגילאים: 16-25

תחילת עבודה מיידית
גם לתקופת חנוכה

לפרטים: 052-5666948

דרושים
עובדים
באזור ירושלים
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גבולות הארץ לעניין דיני שמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה, אסורות 

עולי  על–ידי  שנכבשו  ארץ  חלקי  בכל 

מצרים. גבולות אלו כוללים את כל שטח 

את  הפוטרים  )ויש  כיום  ישראל  מדינת 

הערבה מאיסורי מלאכה בשביעית(. לגבי 

איסור ספיחין הגבולות שונים.

מצע מנותק

מהתורה  נוהגת  השמיטה  מצוות 

בקרקע, ומדרבנן גם במה שמנותק ממנה, 

נקוב',  שאינו  כ'עציץ  בגמרא  המוגדר 

לכן  מנותקים'.  'מצעים  בימינו  ומכונה 

נקוב.  שאינו  בעציץ  אפילו  לזרוע  אסור 

בעציץ  לזרוע  התירו  מיוחדים  בתנאים 

ביתר  בית.  בתוך  הנמצא  נקוב  שאינו 

המלאכות, חוץ מזריעה, מותרים בעציצים 

הנמצאים בתוך הבית, בתנאים הבאים:

מ–40  קטן  להיות  צריך  העציץ  נפח  א. 

סאה )כ–330 ליטר(.

אסור שהעציץ יהיה מחובר לקרקע או  ב. 

לקיר.

צריכים  העציץ  או  המנתק  המצע  ג. 

היכן חלים 
האיסורים?

להיות עשויים מחומר בלתי חדיר, כגון 

נחשב  אינו  אויר   .P.V.C או  פלסטיק 

מנתק, כיוון שהשורשים עוברים דרכו, 

מצע  הוספת  מחייב  תלוי  עציץ  ולכן 

מאיסורי  לפוטרו  כדי  מתחתיו  מנתק 

שביעית. 

נחשבת  לקרקע  הצמודה  רצפה  ד. 

לנתק  ויש  בקרקע,  מהאבנים  לחלק 

זו על–ידי תחתית  את העציץ מרצפה 

בגודל מתאים.

)כגון  לקרקע  צמודה  שאינה  רצפה  ה. 

קומה שניה( נחשבת כמנותקת.

כאשר מעבירים עציץ ממקום למקום  ו. 

עם  להעבירו  יש  גלויה,  אדמה  מעל 

כדי שבזמן  מצע הפלסטיק שתחתיו, 

חשופים  השורשים  יהיו  לא  ההעברה 

לקרקע.

מחוץ  יבלטו  הצמח  שענפי  אסור  ז. 

לעציץ או למצע המנתק שתחתיו.

צריכים  העציץ  או  המנתק  המצע  ח. 

לעמוד תחת קורת גג, ולא תחת כיפת 

השמים. #
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המשך מעמ' השער

המאבק לא תם!
צאצאיו  את  ולהכחיד  יעקב  את  לסרס  כוונתו  על 

המין,  איבר  על  המגוננת  הירך,  כף  אמנם  אחריו. 

מנעה את המלאך מלבצע את זממו עד תום, אך מכל 

מקום הצלחתו להביא לנקיעת כף הירך, משמעותה 

פגיעה בזרעו של יעקב ב'דורו של שמד'.

אלה  דברים  עלינו".  ועבר  סבלנו  "והכל 

הרמב"ן  ידי  על  נתפרשו   - במדרש  הרמוזים   -

בפרשתנו: "והעניין כי המאורע כולו רמז לדורותיו 

שיהיה דור בזרעו של יעקב, שיתגבר עשו עליהם 

אחד  דור  והיה  ביצתן.  לקעקע  קרוב  שיהיה  עד 

בבא  בן  יהודה  ר'  של  בדורו  המשנה  חכמי  בימי 

וחבריו, כמו שאמרו )שיר השירים רבה ב', י"ח(: אמר 

ר' חייא בר אבא: אם יאמר לי אדם תן לי את נפשך 

על קדושת שמו יתברך אני נותן, ובלבד שיהרגוני 

מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול. ומה היו עושים 

ברזל  של  כדוריות  מביאים  היו  שמד?  של  בדורו 

ומלבנין אותן באּור ונותנים אותן תחת בית שחיהן 

הרמב"ן,  מוסיף  וכאן  מהם".  נפשותיהם  ומשיאין 

מילים אישיות - קורעות לב: "ויש דורות אחרים 

שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה, והכל סבלנו ועבר 

עלינו כמו שרמז: 'ויבא יעקב שלם' “ )ל"ג, י"ח(.

קוראים אנו בהמיית לב את דברי הרמב"ן הללו, 

ר'  ורבנו  מורנו  ידעת  לו  באוזניו:  לקרוא  ומבקשים 

משה בן נחמן, את אשר עבר עלינו מאז נכתבו דבריך. 

לו ידעת כמה עינויים ורדיפות עברו עלינו מאז מסעי 

נכתבו  ודאי  שבעקבותיהן   - תתנ"ו  וגזירות  הצלב 

והאינקוויזיציה...  ות"ט  ת"ח  גזירות  ועד   - דבריך 

הכבשנים  לעומת  היו  וכאפס  כאין  הן  אלה  וכל 

השואה...  בתקופת  ההשמדה  ומחנות  והמשרפות 

"והכל סבלנו ועבר עלינו" - כמו שכתבת ויותר ממה 

שכתבת... ועוד זאת נגלה לך מורנו ורבנו, כי גם עתה 

וטרור  ממלחמה  לנו  הונח  לא  עדיין  ארצה  בשובנו 

ועדיין צולעים אנו על ירכנו... וסופרים את חללינו... 

'כוחו  אך דע לך רבנו, כי סמוכים ובטוחים אנו על 

של זקן' ויודעים נאמנה כי לא ירחק יום נקם ושילם. 

ואוזנינו כרויות עד עלות  ולא נשברנו,  לא נשחקנו 

השחר - לבשורת הגאולה: וַּיָבֹא יֲַעֹקב ָׁשֵלם. #

מוקדש לעילוי נשמתו של הק' עידו זולדן הי"ד, 

שנרצח בראשית השבוע בפיגוע ירי ליד קדומים.

עובדים  מושב  הוא  יחזקאל  כפר 

של  השיפוט  בתחום  יזרעאל,  בעמק 

נוסד  המושב  הגלבוע.  אזורית  מועצה 

לפני 87 שנים בט"ו בכסלו תרפ"ב )1921(, 

ידי  על  שנרכשו  חרוד  עמק  אדמות  על 

יהושע חנקין מבעליהן הלבנוני סורסוק. 

הערבי  בשמו  המקום  נקרא  בראשיתו 

טבעון".  "עין  שבו:  והמעיין  השטח  של 

על  יחזקאל  לכפר  השם  שונה  כך  אחר 

עיראק,  של  הראשון  האוצר  שר  שם 

היהודי ששון יחזקאל, שתרם כסף לקרן 

הקיימת לישראל לקניית אדמות בארץ. 

מספר  מהמייסדים  אחד  הייבוש,  יואל 

על קשיי העלייה לקרקע, אך מחדד את 

בצדקת  והאמונה  השליחות  תחושת 

הדרך ביישובה של ארץ ישראל:

 "ימים אחדים התכוננו לעלייה למקום 

התיישבותנו. תרנו את המקום וקבענו את 

עדשים  בתל  התאספנו  המושב.  נקודת 

והכינונו את ההכרחי ביותר: אוהלים, צרכי 

הודעה  קיבלנו  הכנותינו  תוך  ועוד.  אוכל 

מוועד הצירים לבלי לעלות, כי אין כספים. 

לעלייתנו  התנגד  החקלאי  המרכז  גם 

 - לעלות  החלטנו  זאת  בכל  זה.  מטעם 

שנה  עוד  להמשיך  הסכמנו  לא  מה.  ויהי 

וכוחות החיים  של נדידה ממקום למקום, 

ליום  העלייה  זמן  את  קבענו  סדן.  ביקשו 

השישי, ט"ו בכסלו תרפ"ב. בערב התקדרו 

לרדת.  החל  שהתאחר  והיורה  השמים, 

העגלות  את  העמסנו  עיכבנו.  לא  הגשם 

 - עדשים  מתל  לדרך  ויצאנו  במטלטלים 

והגשם  עננים,  מכוסים  השמים  לטבעון. 

יורד ויורד וחודר עד העצמות. הרפש נדבק 

הנסיעה,  על  ומקשה  העגלות  אופני  אל 

את  המשכנו  מעכבים.  השמים  מן  כאילו 

דרכנו... בכל זאת, חשש–מה הציק עם כל 

חדש,  מקום  לבנות  הולך  אתה  הנה  צעד: 

והסעד הדרוש מבין חבריך הקרובים - אין. 

הנאצור אונים לגבור בכוחות עצמנו, ליצור 

העובדים,  חברת  בתוך  חיינו  בניין  את 

מחצבתנו?  למקור  נתכחש  ולא  נרד  ולא 

היספיקו הכוחות לחיי יום–יום?... ופתאום 

נשקפה לנו הגבעה בעמק המוקף הרים - 

והספקות נמוגו. הגענו. ותיכף - לפריקה 

מן העגלות, ולעבודה... תוך שעות אחדות 

יירד  יורד?  הגשם  האוהלים.  את  הקימונו 

לו! אנו כבר חוסים באוהלים. הוצאנו לחם, 

ובישל  התנדב  מישהו  רתח,  קומקום  וגם 

חמיצה. מצב הרוח מרומם..." #

יואל הייבוש כפר יחזקאל:

"החלטנו
לעלות ויהי מה"

tiferet.yaacov@gmail.com
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו
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מרדכי גנון
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052–8903906

גרפיקה:
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052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה
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הקודש  של  האחרונה  "המגמה 

מרום  כסא  אם  כי  המדינה  רק  אינה 

בבל  נהרות  על  אשר  ובעת  מקדשנו. 

ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, כאשר 

ליבנו נשבר ונפשנו נכאה על חורבננו 

המדיני, מיד נשבענו לא רק לשם ציון, 

"אם  פנינו.  שמנו  ירושלים  אל  אם  כי 

אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

)הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה( 

הרב קוק מבטא בדבריו את חשיבותה 

את  ירושלים,  של  הגדולה  ומשמעותה 

כל  לאורך  אליה  והכמיהה  השאיפה 

הדורות והשנים, אשר במהלכן השאיפה 

 - אחת  היתה  היהודי  העם  כל  של 

ירושלים! הציונות הדתית לא מסתפקת 

של  המעשית  הפיזית,  בהקמתה  רק 

מדינת ישראל, בכינון ממשל ויסוד צבא 

- אלא חותרת אל ירושלים - המסמלת 

את הרוח, את הקודש, את התורה.

בתנועת  מרכזת  אני  זו  בתקופה 

הנוער עזרא. בשבת חיי שרה התקיימה 

כל  במהלך  שלי.  בסניף  הארגון  שבת 

אשכחך",  "אם  בנושא  עסקנו  החודש 

סתם  לא  התנועה  ירושלים...  כלומר, 

הארגון,  חודשי  את  להקדיש  בחרה 

זה,  לנושא  דווקא  שלה  הנושא  וחודשי 

משמעותי  בירושלים  שלנו  העיסוק 

דווקא על רקע תקופה זו, שבה אנו חיים 

מובנים  ואידיאלים שהיו  בה עקרונות   -

נתונים  הדורות  כל  במהלך  מאליהם 

וכציבור  כנוער,  דווקא אנחנו  במחלוקת. 

פועל ומאורגן, חייבים לנצל את הכוחות 

אל  הקשר  חיזוק  למען  ולהירתם  שלנו, 

העיר המדהימה הזאת!

של  למצב  הגענו  הרב,  לצערנו 

לנו  אסור  ירושלים.  לעיר  ושגרה  הרגל 

להתייחס אל ירושלים כדבר ברור מאליו, 

בטוחים  אליה,  רגילים  אנחנו  כי  רק 

הנוכחי  במצב  כרגע,  כי  שלנו,  שהיא 

הזה, אפילו זה לא ברור! לצערנו, אותה 

שחוברה  "כעיר  נאמר:  שעליה  ירושלים 

חברים"  ישראל  כל  שעושה   - יחדיו  לה 

עתידה  דווקא  ו'(  ב'  חגיגה  )ירושלמי 

למחלוקות  מקור  היום  מהווים  ואופייה 

לחפש  לנסות  צריך  ישראל  עם  וקיטוב. 

סביבה  להתאחד  בעיר,  האיחוד  את 

כמו בתקופה שבה היא שוחררה. לנוער 

יכול  נוער  זה.  בנושא  חשוב  תפקיד  יש 

לאחד, יש לו את התמימות והעוז, יש לו 

את האהבה הבסיסית לעם ולארץ, יש לו 

את היכולת ללמוד ולשנות.

ירושלים,  למען  נוער  של  פעילות 

את  הציבור  לתודעת  להחזיר  יכולה 

הקסם הקדוש של העיר, את הגעגוע, 

את היופי והאור. הרב קוק שם על לב 

שציון,  היסודית  העובדה  את  כולנו 

המדיני  שהמבנה  ישראל,  שארץ 

ללא  הלב,  ללא  להתקיים  יכולים  לא 

ישראל,  ארץ  של  המשמעות  ירושלים. 

לפי דעתו של הרב, אינה יכולה להתפרש 

אלא דרך המימד שאותו מציגה ירושלים, 

לנו  אסור  קסם.  ושל  קדושה  של  מימד 

עיר  היא  ירושלים  ירושלים.  את  לשכוח 

פשוט,  במובן  הוא  הזיכרון  זיכרון,  של 

יותר  במובן  גם  אבל  וגעגוע  חיבה  של 

מורכבת  האדם  של  האישיות  עמוק: 

מורכב  העם  של  האופי  מזיכרונותיו. 

ממה שהוא זוכר, ירושלים מזכירה לנו מי 

אנחנו, לשם מה אנחנו, כיצד עלינו להיות 

אשכחך  אם  לפעול.  צריכים  אנו  וכיצד 

ירושלים, אשכח את הכל, ואם אזכרך, יש 

משמעות להכל. #
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אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי   

נשאב אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא 

בזמן.  חזר  שהוא  לו  ומתברר  סבו  בבית 

הוא פוגש בשוב, אדם מסתורי, המספר לו 

כי הם יוצאים למסע בעקבות ההתיישבות 

במסעם,  עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה, 

עוברים  הם  המערבי,  בכותל  המתחיל 

ששת  מלחמת  בין  שהוקמו  בישובים 

הימים למלחמת יום כיפור. הפעם אוריאל 

בו  עתיק  משטרה  לבניין  מגיעים  ושוב 

מנסים להתיישב שני גרעינים התיישבות 

חדשים אך הם נתקלים בקשיים מרובים 

בדרך.

ּבֵַׁשנִית  נֹוחֵת  עַצְמֹו  אֶת  ָמצַא  אֹוִריאֵל 

"אֲנַחְנּו  הֶעִָתיק.  הִַּמְׁשָטָרה  ּבִנְיָין  מּול 

ׁשּוב.  ָאַמר  ָקִדיָמה."  יִָמים  ּבְכַָמה  ּדִיּלַגְנּו 

הֵם הְִתָקְרבּו לַּבִנְיָין. אֹוִריאֵל ָׁשלַח אֶת יָדֹו 

ּכְֵדי לִפְתֹוחַ אֶת ֹדֶלֶת הָעֵץ הַּכְבֵדָה ּולְהִּכָנֵס 

וְהַּדֶלֶת  אֹותֹו  הְִקִדים  ִמּבִפְנִים  ִמיֶׁשהּו  אְַך 

אַּתֶם  ִמצְָטעֵר,  "אֲנִי  ּבְִתנּופָה.  נִפְְתחָה 

יֹוְדעִים ֶׁשהְִׁשַתּדַלְנּו ְמאֹוד!" הָיָה זֶה ָאדָם 

ּגָבֹוהַ עִם ַמּבָט עָצּוב ּוְמיּואָׁש. אֹוִריאֵל זִיהָה 

ּכְֶׁשהִגִיעַ  ֶׁשָרָאה  הִַּמְתיַיְׁשבִים  ּכְאֶחָד  אֹותֹו 

ּבַפַעַם הַּקֹוֶדמֶת לַָּמקֹום. אֶת ֹראׁשֹו עִיְטָרה 

ּכִיּפָה ּגְדֹולָה ּוֵמעֵינָיו יְָרדּו ּדְָמעֹות, נִיּכָר הָיָה 

"ּגַם  ּגְדֹולָה.  ְרגָׁשֹות  ּבְִסעֲָרת  נְִמצַא  ֶׁשהּוא 

ּכְֶׁשהָיָה ּבִלְִּתי נְִסּבָל וְֹלא הָיּו ַמיִם נְִׁשָאְרנּו.. 

הַהְִתַרחֲׁשּויֹות  ּכֹל  עִם  עַכְָׁשיו,  אֲבָל 

עַל  ּגַם  לַחֲׁשֹוב  חָיַיב  אֲנִי  הַאַחֲרֹונֹות... 

אֶל  ּדִיּבֵר  הּוא  ִמְׁשּפָחָה..."  לִי  יֵׁש  עַצְִמי, 

אֵלָיו  הְִסַתּכְלּו  הֵם  ּבִפְנִים.  אֲנִָׁשים  ִמְסּפַר 

נְִראֶה  הָיָה  ּפְנֵיהֶם  עַל  עֲצּובּות.  בְּעֵינַיִים 

ְמַדּבֵר,  הּוא  ַמה  עַל  ּבְִדיּוק  ְמבִינִים  ֶׁשהֵם 

ּוְמיּואֲִׁשים.  עֲצּובִים  נְִראִים  הָיּו  הֵם  ּגַם 

אֹוִריאֵל הְִסתֹובֵב אֶל ׁשּוב. "ׁשּוב, ַמה ָקָרה 

ּבִזְַמן ֶׁשֹלא הָיִינּו ּפֹה? ַמה הֵן הַהְִתַרחֲׁשּויֹות 

הַאַחֲרֹונֹות?" ׁשּוב הֵסִיט אֶת ַמּבָטֹו ֵמהַָאדָם 

הַּצָעִיר  הַּיִׁשּוב  אֶת  וְעֹוזֵב  ֵמחֲבֵָריו  ֶׁשנִפְַרד 

נְִרצַח  ּבַלָיְלָה  "אְֶתמֹול  לְאֹוִריאֵל.  ּופָנָה 

ׁשּוב  לַיִּיׁשּוב."  ּבַּכְנִיָסה  הִַּמְתיַיְׁשבִים  אֶחָד 

ַמָמׁש  אֵלּו  "ּבְִרגָעִים  וְהְִמִׁשיְך.  לְֶרגַע  עָצַר 

רֹוב הִַּמְתיַיְׁשבִים ּבַּגְַרעִין אֹוְספִים חֶפְצֵיהֶם 

ּוְמפָנִים אֶת הַָּמקֹום." אֹוִריאֵל נֶחֱָרד לְַמְראֶה 

נֹוֵׂשאת  ֵמהַּבִנְיָין  ֶׁשיָצְָאה  הַאֲנִָׁשים  ַׁשיֶיֶרת 

זֶה  הֲאִם  "ׁשּוב,  וְָׁשִקיֹות.  ִּתיִקים  ּגַּבָּה  עַל 

עָכְָׁשיו  עַד  הַּסֵבֶל  ּכֹל  הַּגְַרעִין?  ֶׁשל  הַּסֹוף 

ׁשּוב  ְמאּוכְזַב.  הָיָה  אֹוִריאֵל  לַָׁשוְוא?"  הָיָה 

עֲַדיִין  "הַאֱמֶת  ּבִכְֵתפֹו.  אֹוִריאֵל  אֶת  ָּתפַס 

אֶחָד  סִיּכּוי  עֹוד  יְֶׁשנֹו  ָאבּוד.  הַּכֹול  ֹלא 

ּבַלָיְלָה  הַּיֹום  הַּגְַרעִין.  עִָתיד  אֶת  לְהַצִיל 

ֶׁשבַע  ֶׁשל  חֵירּום  יְִׁשיבַת  לְהְִתּכָּנֵס  הֹולֶכֶת 

יּוחְלַט  ּובָה  ֶׁשנֹוְתרּו  הִַּמְׁשּפָחֹות הַאַחֲרֹונֹות 

ַמה יַעֲׂשּו לְגַּבֵי הַהְֶמֵׁשְך."

ּפִיו  אֶת  לִפְתֹוחַ  ָרצָה  ּכְבָר  אוִריאֵל 

וְלְִׁשאֹול ַמה יּוחְלַט אֲבָל הּוא ִמּיָד הְִתחֵָרט, 

הּוא ּכְבָר יַָדע ַמה ִּתהְיֶה הְַּתׁשּובָה... 

המשך בשבוע הבא...



על כן בעת ההיא,
בעת המהומה והמבוכה,

אשר סדרי החיים היוונים נתפשטו
בארץ ישראל למכביר, ונשאר רק ברק האמונה 

הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי,
היה האות בדוגמת פך שמן קטן המונח בחותמו

של כהן גדול שאותו לא יטמאו זרים
)הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה(

12


