
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | 80 | שבט תשס"ח  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:42  16:29  16:40  16:28  16:38  16:24 כניסת שבת 
17:43  17:39  17:41  17:39  17:41  17:40 צאת השבת 

המשך בעמ' 8

אמונה: פ של  פרשה  היא  בשלח  רשת 
"הְִתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת יְׁשּוַעת ה'..." )שמות 
י"ד, י"ג(, "וַּיֲַאִמינּו בה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו" 
)שם, ל"א(, וכך בהמשך, ִּכי ֲאנִי ה' ֹרְפֶאָך )ט"ו, 
כ"ו( שיסודה באמונה - כי אל מלך רופא נאמן 
אתה, ולבסוף "וַיְהִי יָדָיו ֱאמּונָה ַעד ּבֹא הַָּׁשֶמׁש" 
)י"ז, י"ב(. מאז שליחותו של משה להוציא את 
בני ישראל ממצרים, הושם דגש על התגברות 
ָּבאִתי  "ּוֵמָאז  וההתחזקות באמונה. משה טען 
)ה',  הַּזֶה  ָלָעם  הֵַרע  ִּבְׁשֶמָך,  ְלַדֵּבר  ַּפְרעֹה  ֶאל 
כ"ג( והקב"ה ענה לו "ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה 
ְלַפְרעֹה" )ו', א'(, ופרש רש"י: "העשוי לפרעה 
כשיכנסו  עממים  לז'  העשוי  את  ולא  תראה, 
לא"י", וצריך בדיקה מהי המידה כנגד מידה, 
בעונש הזה למשה שלא להיכנס לארץ ישראל, 

וכבר עמד על כך המהר"ל.
ּוְרֵעה  ֶאֶרץ,  "ְׁשכָן  נכתב  תהילים  בספר 
ֱאמּונָה" )ל"ז, ג'( - יסוד השייכות לא"י והאחיזה 
בה היא באמונה. כששאל אברהם אבינו "ַּבָּמה 
ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשּנָה" )בראשית ט"ו, ח'(, נאמר לו כי 
בניו ירדו לגלות, ובשעה שיגיע זמן גאולתם, 
שכתב  וכפי  אמונה,  בתגבור  התיקון  יהיה 
הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות "שגאולה היא 
כשיגיעו אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו" 
לכך  והביטוי  האמונה.  היא  אבותם  מעלת   -
מגיע בפרשתנו, בפסוק "וַּיְִצֲעקּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאל 
ה' " )י"ד י'( ורש"י שמפרש במקום - "שתפסו 
כי  זצ"ל,  אבי–מורי  וביאר  אבותם".  אומנות 
אין כאן צעקה סתמית מתוך מורא ופחד, אלא 
פעולה המבטאת הזדהות עם פועלם והנהגתם 
של האבות. אבותינו השרישו בנו את התכונה 

הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב

עם של אמונה
ביטוי  כולה  שכל  חי,  לקל  תפילה  של  הזאת 
של אמונה. משום כך כשמשיב הקב"ה למשה 
על טענתו "הרע לעם הזה" הוא מציין "וֵָאָרא 
ֶאל ַאְבָרהָם... וְגַם הֲִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם, ָלֵתת 
ָלהֶם ֶאת ֶאֶרץ ְּכנַָען ֵאת ֶאֶרץ ְמגֵֻריהֶם, ֲאֶׁשר ּגָרּו 
ָבּה" )שמות ו', ג' - ד'(. מדוע הוזכר כאן הפרט 

שמדובר בארץ "אשר גרו בה"?
הקב"ה  הדברים:  מוסברים  האמור  ולפי 
גרידא  יציאה  רק  כאן  אין  כי  מבקש להדגיש 
ממצרים אלא תהליך של חזרתם של בני ישראל 
למעלת אבותם. וכשטען משה "הֵן ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 
ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי, וְֵאיְך יְִׁשָמֵענִי ַפְרעֹה" )שם, י"ב(, 
הקשו המפרשים: מהי טענתו של משה? הרי 
אליו  שמעו  לא  ישראל  שבני  במפורש  נכתב 
מקצר רוח ומעבודה קשה, כלומר הייתה להם 
אולי סיבה מוצדקת, וכיצד הוא משליך מכך 
הק',  באוה"ח  וביאר  פרעה?  של  תגובתו  על 
שבנ"י היו קצרי רוח לפי שלא היו בני תורה, 
תורה  כשאין  התורה.  קבלת  קודם  זה  והיה 
שכתוב  כמו  לאמונה,  המעמיד  הכח  את  אין 
)ישעיהו כ"ח, ט"ז(,  יִָחיׁש"  "הַַּמֲאִמין ֹלא  בנביא 
וקוצר רוח הוא עדות לחולשה באמונה - ועל 
כך התלונן משה: לא בגלל שבני–ישראל לא 
שמעו לו גם פרעה לא ישמע, אלא בגלל מצבם 

הרוחני של בני ישראל פרעה לא יישמע לו. 
ישראל  ועם  האמונה,  את  מעצימה  התורה 
התורה  שהרי  מאמינים,  של  עם  הוא  בכללו 
במכילתא  נאמר  וכך  נשמתם.  בעומק  טבועה 
דרשב"י בסוף פרשת בשלח: "ר' עקיבא אומר 
מה תלמוד לומר 'וגבה ישראל' - משה מגביה 
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של  נחיתתו  בעת  תלו  ישראל  ארץ  אוהבי 

של  בגודל  ענק  שלט  בוש  ג'ורג'  ארצות  נשיא 

קיבוץ שעלבים, מטרים  15X2 מטרים בשדות 

אביב.  תל   - ירושלים   ,1 מס’  מכביש  ספורים 

השלט נשא מסר לנשיא האמריקני -

ידיך  הסר   -  HANDS OFF JERUSALEM
מן  גם  לראות  ניתן  היה  השלט  את  מירושלים! 

הפמלייה  של  הרכב  כלי  שיירת  וגם  האוויר, 

האמריקנית צפתה בו. #

בלייר,  טוני  למזרח התיכון,  שליח הקוורטט 

נפגש בשבוע שעבר עם יו"ר מועצת יש"ע דני 

של  הימני  הצד  ואישי  ציבור נוספים מן  דיין 

את  לשמוע  כדי  בישראל  הפוליטית  הקשת 

עמדותיהם בנושאים המדיניים שעל הפרק.

בפגישה, שהתקיימה במלון "אמריקן קולוני" 

סער  גדעון  הח"כים  גם  השתתפו  בירושלים, 

ועתניאל  הלאומי(  )האיחוד  איתם  אפי  )ליכוד(, 

שבה  הראשונה  הפעם  זו  )קדימה(.  שנלר 

מנהיג בינלאומי מן השורה הראשונה נפגש עם 

מחאות
במהלך ביקור בוש

טוני בלייר נפגש עם יו"ר 
מועצת יש"ע 

נציג רשמי של הנהגת המתיישבים. 

ראש  באוזני  השמיע  יש"ע  מועצת  יו"ר 

אינו  שהוא  דברים  לשעבר  בריטניה  ממשלת 

רשמיים:  ישראליים  מנציגים  לשמוע  מורגל 

רעיון  ושלילת  הארץ  על  זכותנו  על  עמדות 

לירדן,  הקמתה של מדינה פלשתינאית ממערב 

ואף הזמין אותו לבקר ביישובי יהודה ושומרון. 

כל  עם  דיין  בשבוע שעבר  נועד  לכך,  בנוסף 

צמרת אייפ"ק, הלובי הפרו-ישראלי בוושינגטון, 

שנלוו לנשיא בוש בביקורו בישראל. #

ירידה בהיקף הנרצחים הישראלים באירועי 

טרור, ולעומת זאת עליה חדה במספר הנפגעים 

בשנה  וטילים(  )רקטות  תלול–מסלול  מירי 

השבוע  שפרסם  מדו"ח  עולה  כך   - החולפת 

ארגון "הצלה יו"ש", ומתבסס על יומן האירועים 

שנרשם במוקד.

החולפת  האזרחית  בשנה  כי  נכתב  בדו"ח 

נרצחו 13 ישראלים, בהם 7 אזרחים )מהם שלושה 

חיילים  וחמישה  באילת(  התאבדות  בפיגוע 

האחרונים   - מחבלים  עם  בהיתקלויות  שנהרגו 

שבהם הם אחיקם עמיחי ודוד רובין הי"ד שנרצחו 

לפני כשבועיים. לשם השוואה בשנת 2006 נרצחו 

בצורה  עלה  זאת  לעומת  ישראלים.  אזרחים   29

תלול  מירי  הנפגעים  של  מספרם  משמעותית 

לעומת  החולפת  בשנה  ישראלים   464  - מסלול 

227 בתקופה המקבילה אשתקד. על פי הנתונים 

- 871 רקטות קסאם )כולל קטיושות ורקטות דו 

שלביות שנפלו גם סמוך לנתיבות(, ו–718 פצצות 

נתוני הטרור לשנת 2007
בשנה  עזה  ובעוטף  הדרום  בישובי  נפלו  מרגמה 

נוספים  וטילים  רקטות  מ–300  למעלה  החולפת. 

נחתו בתוך חבל עזה או נפלו לים.

אזרחים  שני  נהרגו  הקסאם  מירי  כתוצאה 

ונפצעו 464, בהם חייל שנפצע אנוש, 4 ישראלים 

נפגעי  ו–327  קל,   125 בינוני,    7 שנפצעו קשה, 

ובהם:  נהרגו עשרות בעלי חיים  כן  חרדה. כמו 

של  ברפת  פרות  שש  ניר–עם,  בקיבוץ  סוסה 

בנתיב  מהלם  שמתו  תרנגולות  ועשרות  זיקים, 

נפץ,   9 מעבדות  לפחות  נחשפו  העשרה. בשכם 

ובהם  רבים  התאבדות  פיגועי  סוכלו  וכמו-כן 

השנה  בראש  בת"א  התאבדות  פיגוע  סיכול 

בבאר  התאבדות  פיגוע  סוכל  הכיפורים,  וביום 

נלכדו  פיגוע חדירה לשבי שומרון,  שבע, סוכל 

פיגוע  לבצע  שניסו  חמאס  פעילי  מחבלים   3

חטיפה בצמתים: רחלים, עלי, ותפוח ונעצרו 2 

מחבלות מתאבדות במחסום ארז שתכננו לבצע 

פיגועים בת"א ונתניה. #
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השבוע  עלה  שוב  המאחזים  נושא 

בוש  ג'ורג'  ביקור  בעקבות  לכותרות 

הכתבים  אליו  שהיפנו  והשאלות 

שראה  מי  זה.  בנושא  הישראלים 

התבונן  בוש,  הנשיא  עם  הראיון  את 

כי  ראה  לתשובתו,  היטב  והקשיב 

מופגן  רצון  בחוסר  לשאלה  השיב 

התחייבה  "ישראל  לקאונית:  ובצורה 

לא  זו  תשובה  שתבצע".  מצפים  ואנו 

לזעוק  הישראלים  לכתבים  הפריעה 

התקיפה  דרישתו  על  ענק  בכותרות 

המאחזים,  להורדת  בוש  הנשיא  של 

במציאות.  קרה  לא  שכמובן  דבר 

לקיים  דרש  בוש  הנשיא  זאת  לעומת 

להקפאה  ישראל  התחייבות  את 

ובכל  בירושלים  הבנייה  של  מוחלטת 

על  בפועל  המיושמת  הקפאה  יו"ש, 

ידי הממשלה מזה חודשים ארוכים. 

את  משמרת  בישראל  הממשלה 

בלי  המים,  מעל  המאחזים  סוגיית 

בה  להשתמש  אחת.  מסיבה  פיתרון 

המתיישבים,  ציבור  נגד  חבטות  כשק 

בניסיון לצבור נקודות במגרש הפוליטי 

האמרה  הציבורית.  הקהל  ובדעת 

המאחזים  את  לעקור  יש  כי  הנדושה 

מדינת  היא  ישראל  שמדינת  משום 

חוק היא אמירה נבובה. 

רוב  כי  וקובעים  שבים  אנו 

חוקיים  הינם  המאחזים  של  רובם 

מהם  רבים  הקמת  על  ומאושרים. 

אישור  ואף  ממשלה  החלטת  יש 

עלייה לקרקע. אלא שלחלקם חסרו 

הספיק  וזה   - הסופיים  האישורים 

ל"לא  אותם  להפוך  ששון  לטליה 

חוקיים" וכשחוזרים על השקר שוב 

ושוב ושוב, בגיבוי ובעידוד בכירים 

משיקולים  הישראלי  בממשל 

התקשורת  ובכירי  צרים,  פוליטיים 

בישראל - השקר מתקבע בתודעה 

הציבורית כאמת שקשה להפריכה. 

ראש הממשלה אולמרט אמר השבוע 

מבזה,  הוא  המאחזים  של  קיומם  כי 

עיקרי  שאחראי  שמי  שכח  הוא  אבל 

בתפקיד  קודמו  הוא  זה  ל"ביזיון" 

לראות  אוהב  שאולמרט  שרון,  אריאל 

וממשלות  דרכו,  כממשיך  עצמו  את 

שקדמו  ומהשמאל  מהימין  ישראל 

המאחזים.  בהקמת  הן  אף  ותמכו  לו 

זה  עיניים  באחיזת  פה  שמתנהג  מי 

השבוע  ומקורביו.  הממשלה  ראש 

פרוש  מאיר  ח"כ  גם  זו  ברוח  התבטא 

הקריאות  כי  שאמר  התורה(  )יהדות 

צביעות  בגדר  הן  מאחזים  לפינוי 

ישראל  ממשלת  כי  העובדה  לאור 

מאחזי עיניים
ראש הממשלה משמר את 

נושא המאחזים מעל המים, 

כדי להשתמש בו כשק חבטות 

נגד ציבור המתיישבים להשגת 

רווחים פוליטים ולהסיט את 

הזרקורים ממחדליו בתחומים 

השונים, ולכן הוא גם דחה את 

ההצעות להסכמה בסוגיה 

שהגישו לו אנשי משרד 

הביטחון. ברור שמי שמקפיא 

בצורה מוחלטת את כל הבנייה 

בירושלים ובכל יו"ש - גם 

במעלה אדומים ואריאל - לא 

יכול לפתע להסכים להסכם 

שבו יאושרו להלכה נקודות 

התיישבות ותוסר הקפאת 

הבנייה והגזרות האחרות מעל 

ההתיישבות.

את  להסיר  "יש  הקמתם.  עודדו 

הפנים.  והעמדת  הצביעות  מעטה 

שנים  במשך  תמכו  ישראל  ממשלות 

'מאחזים',  של  והרחבתם  בהקמתם 

ההתיישבותי  הרצף  השלמת  לשם 

על  עוינת  השתלטות  ולמניעת 

חוקיים'  בלתי  'מאחזים  מקרקעין. 

ניכר  עין למספר  לכינוי בקריצת  הפך 

בעקבות  התיישבות,  נקודות  של 

כלפי  בלתי אחראית שלנו  התחייבות 

האמריקנים להקפאת הבנייה ביו"ש" 

- אמר פורוש. 

מתקיימים  ארוכה  תקופה  במשך   

בניסיון  הביטחון  משרד  מול  מגעים 

מוסכם  לפיתרון  להגיע  וכנה  אמיתי 

אחת  ולסיים  המאחזים  בסוגיית 

ולתמיד בצורה כוללת את הדיון סביב 

היטב  מכיר  הממשלה  ראש  הסוגיה. 

את המגעים האלו, הוא מקבל עדכונים 

את  דחה  הוא  אולם  עליהם,  שוטפים 

אנשי  לו  שהגישו  להסכמה  ההצעות 

לדיון  בסיס  שהיו  הביטחון,  משרד 

המתיישבים.  עם  להסכמה  ולניסיון 

למצבו  המודע  שאולמרט,  ייתכן 

הקהל,  ובדעת  בסקרים  הקשה 

חושב שיוכל להשתלח במתיישבים 

את  יסיט  וכך  איתם  ולהתעמת 

הזרקורים לעבר המאחזים ממחדליו 

לעסוק  במקום  השונים.  בתחומים 

ובכל  בירושלים  הבנייה  בהקפאת 

ברור  הרי  ושומרון.  יהודה  רחבי 

שמי שמקפיא בצורה מוחלטת את 

כל הבנייה בירושלים, בירת ישראל, 

אדומים  במעלה  גם   - יו"ש  ובכל 

להסכים  לפתע  יכול  לא   - ואריאל 

להסכם מאחזים שבו יאושרו להלכה 

שמכונות  התיישבות  נקודות 

הבנייה  הקפאת  ותוסר  "מאחזים" 

והגזרות האחרות מעל ישובי יהודה 

הנהגת  שדורשת  כפי   - ושומרון 

שהוביל  שמי  חשבנו  המתיישבים. 

בעמונה  הבתים  הריסת  מהלך  את 

ולקרע  הקשים  למראות  וגרם 

מהעבר  למד  הישראלית  בחברה 

לצערנו  באחריות.  הפעם  וינהג 

נראה שטעינו. #
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נולד ה שוורץ  יהוסף  רב 

בגרמניה  פלוס  בעיירה 

בי"ז בחשוון תקס"ה )1804( 

למשפחה בת 12 ילדים. את לימודי 

היהדות למד בבית מדרשו של רבי 

חיים,  הגדול,  לאחיו  אדלר.  נתן 

אישיותו  על  רבה  השפעה  הייתה 

זה  הוא  הצעיר.  יהוסף  של  ודרכו 

שפתח בפניו חלון לעולם האקדמי 

ללמוד  החל  שבה  בווירצבורג,  באוניברסיטה 

שוורץ  חיים  של  השתדלותו  הצעיר.  אחיו  לפני 

למען אחיו והיכרותו עם המורים סייעו לקליטתו 

בה  ווירצבורג  באוניברסיטת  שוורץ  הרב  של 

רכש השכלה בגיאוגרפיה, אסטרונומיה ושפות. 

ובמקביל למד בבית המדרש הגבוה בעיר. 

הרב שוורץ היה התלמיד היהודי היחידי מבין 

שמעידה  עובדה  האוניברסיטה,  תלמידי   300

אקדמיה  לימודי  ללמוד  הרצון  של  ייחודו  על 

במקביל ללימודים ישיבתיים. במשך חמש שנות 

לימודיו, החל להכשיר את עצמו לקראת פעילותו 

קיום  על  הקפיד  זו  בתקופה  גם  הגיאוגרפית. 

מצוות, קלה כחמורה, ואת המזון היה מקבל מבית 

היהדות  בלימודי  החסר  את  ווירצבורג.  של  רבה 

השלים מדי לילה באופן עצמאי. לאחר שחש כי 

החיים היהודיים בגרמניה רחוקים מאמונתו, שב 

ללימודים בפיטסבורג. בתקופה זו, בהיותו בן 25 

שנים, פירסם הרב שוורץ את עבודתו הראשונה: 

השתמשו  שבה  וגבולותיה"  הקדושה  ארץ  "מפת 

במפה  תקופתו.  של  והגיאוגרפים  ההיסטוריונים 

זו ציין גם את גבולותיה ההלכתיים לנושאים כמו 

מצוות התלויות בארץ, גבולות המקובלים ברובם 

גם כיום מבחינה הלכתית. תוך כדי לימודיו הוא 

יהודי  יוכל  בארץ–ישראל  שרק  להכרה  הגיע 

הפעילות  בין  ואחידות  לשלמות  להגיע  כמותו 

הרב  ישראל.  לקודשי  הנאמנות  ובין  הרוחנית 

שוורץ הרגיש כי הכרת המציאות הגיאוגרפית של 

הכתובים  להבנת  הכרחי  תנאי  היא  ארץ–ישראל 

זו הגיע שנים רבות לפני  בכתבי הקודש. להכרה 

לחקר  בעולם  הממסדיות  ההתארגנויות  שהחלו 

לספרו  בהקדמה  אלה.  ממניעים  ארץ–ישראל 

"ואמת  כותב:  הוא  הארץ",  "תבואות  העיקרי, 

)חכמי  לי  באומרם  נכלמתי  וגם  בושתי  כי  אגיד 

העמים( כי דרשו פעמים הרבה מחכמי בני ישראל 

מגיד  ואין  הזו  הידיעה  על  והן בקודש  הן בחו"ל 

ואשר  אבותיהם,  נחלת  ארץ  יידעו  לא  כי  להם, 

ישראל  בני  חכמי  יגרעו  ולמה  בה...  יושבים  הם 

מחכמי העמים אשר יעלו ויבואו מדי שנה בשנה 

תכונת  על  ולדרוש  לחקור  רחוקות  ממדינות 

הארץ? למה נחלתנו לזרים ועל מה אבדה הארץ? 

בושנו מאוד כי עזבנו ארץ. הלא נאמר )במדבר י”ד, 

ל”א( 'והביאותי אותם וידעו את הארץ' הנה מוכח 

שגם ידיעת הארץ מעלה וזכות היא... ועתה דרשו 

את הארץ אשר ה' דורש אותה, ואת שלום העיר 

אשר בחר ה' ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה".

מבני  שוורץ  הרב  נפרד   )1832( בשנת תקצ"ב 

משפחתו, שניסו להניאו מכך, ויצא לדרכו ארצה. 

התעכב  שבה  להונגריה,  ומשם  לוינה  נסע  הוא 

לסגירת  שגרמה  הכולירע  מגיפת  עקב  כשנה 

הגבולות. כשהמשיך במסעו התעכב בעיר הנמל 

פיומה שבאיטליה כחצי שנה משום שאניות לא 

עלי  מוחמד  בין  המלחמה  עקב  ארצה  הפליגו 

בארץ– התורכים  לבין  מצרים  שליט  אז  שהיה 

הגיע  מייגע  מסע  של  כשנתיים  לאחר  ישראל. 

תקצ"ג.  בניסן  בי"ג  ישראל  לארץ  שוורץ  הרב 

הצטרף  אך  בצפת  להשתקע  תכנן  מלכתחילה 

ושם  הפסח  לאחר  לירושלים  שעלתה  לשיירה 

רחוב  באזור  העתיקה  בעיר  מקומו  את  קבע 

הרב יהוסף שוורץ ידיעת הארץ מעלה וזכות היא
הבית.  להר  מאוד  סמוך  הגיא, 

נשא  יותר  מאוחר  חודשים  מספר 

הרב שוורץ לאישה את חיה רבקה 

לבית לוריא מ'כולל הפרושים'. עם 

חבר  הוא  בירושלים  השתקעותו 

לקהילה הספרדית בעיר, כמו רבים 

בין  אשכנז,  מארצות  מהעולים 

השאר מתוך שיקולי נוחות וביטחון 

על רקע אותם ימים. גם הרב שוורץ 

של  שונים  מנהגים  אימץ  בואו  עם  ומיד  כך  נהג 

בלבושו  ניכר  ביותר  הבולט  הדבר  זו.  קהילה 

לראשו.  והמצנפת  הגלימה  עם  הספרדי  בסגנון 

דחוק  היה  שוורץ  יהוסף  הרב  הכלכלי של  מצבו 

במשך כל חייו. בני משפחתו בגרמניה, ובראשם 

לכלכלתו  מתמיד  באופן  דאגו  חיים,  אחיו, 

מרצו  כל  את  להקדיש  לו  שסייע  דבר  ופרנסתו, 

ללימודי יהדות ולחקר הארץ.

ללמוד  ניתן  חיים,  אחיו  עם  מהתכתבויותיו 

הוא  אחיו  תקופה.  באותה  החיים  אופי  על  רבות 

גם זה שמניע את הרב שוורץ לשבת ולכתוב, כפי 

שהתבטא באחת האיגרות כתשובה להפצרות האח 

להשפיע עליהם מחוכמתו: "ואם כי ידעתי כי קשה 

עלי הדבר לעשותו, אכן לא יכולתי לסרב, כי גם אני 

ידעתי אהבת הארץ, אשר בלב יחידי סגולה, אחינו 

נכספה  כי  וירושלים,  ציון  דורשי  הגולה,  יושבי 

וגם כלתה לחצרות ה'. עורגים וצמאים לבית האם 

ולחדר הורתם, כילד לחיק אמו ולזרועי אביו ואף 

ה'  בחצרות  ולהשתחוות  לבוא  ידם  לאל  אין  כי 

הזאת.."  הטובה  הארץ  את  וידעו  ישמעו  לפחות 

ההתרגשות העצומה שאחזה ברב עם עלותו ארצה 

השפיעה רבות על כל מהלך חייו ומחקריו. עידן זה 

התאפיין בהשלמת הפן החסר של עבודתו המדעית 

לפעילות  כניסתו  עם  בבד  בד  בגולה.  החל  אותה 

ציבורית בקרב הקהילה האשכנזית בירושלים הוא 

החל בעבודת שדה מקפת בכל רחבי הארץ, עבודה 

וגרפי.  כרטוגרפי  ספרותי,  באופן  סיכם  שאותה 

בתקופה  פרסם  אותם  והציורים  הספרים  מן  לבד 

זו הוא שירטט מספר מפות נוספות שעלו בדיוקן 

הגיע  זו  שבתקופה  כמובן  הקודמות.  המפות  על 

יצירתיותו של הרב שוורץ בכל התחומים לשיאה. 

עם הגיעו לירושלים, במקביל להתעמקותו ביהדות 

ובחקר הארץ, החל לעקוב ולרשום את זמני זריחת 

מחקר  שנים.  כעשר  במשך  ושקיעתה  החמה 

שימושי.  וכלוח  כספר  אופנים,  בשני  פורסם  זה 

לאור  שיצא  שמש"  "תבואות  הוא  הראשון  הספר 

בשנת תר"ג )1843(, ועוסק בסוגיות אסטרונומיות 

הקשורות בהלכה. הספר המפורסם והחשוב ביותר 

"תבואות  הוא  הגיאוגרפיים  מחקריו  מבחינת 

ועוסק   )1845( תר"ה  בשנת  אור  שראה   - הארץ" 

ההיסטורית  בגיאוגרפיה  ישראל,  ארץ  בתיאור 

שלה, ביישוביה, בצומח, בחי ובתושביה. בספר זה 

מבסס הרב שוורץ את עיקר מחקריו על דברי חז"ל 

מכילתא  מדרשים  תוספתות,  ובירושלמי,  בבבלי 

וגם על מחקרי הארץ מזמן יוסיפון ועד לתקופתו. 

ואימות  באיתור  גם  שוורץ  הרב  עוסק  בספרו 

המקומות הקדושים וכך כתב, בין השאר על מערת 

כל  אין  האלה  הקברים  באמיתת   ..." המכפלה: 

)בראשית מ"ט, ל"א(  כי לפי עדות תורה"ק  ספק, 

אשר  המכפלה  במערת  והאמהות  האבות  קברו 

בימי  כי למצער  ואין כל ספק  בקצה העיר חברון, 

הבית השני בנו מלכי ישראל בנין מפואר על מערת 

כי  יספר  בן מתתיהו  יוסף  הזאת. הסופר  הקברים 

כולו מאבני  בנוי  הבניין אשר מעל לקברי האבות 

זכה לעיטור כבוד של  יפים במאד...” הספר  שיש 

קיסר אוסטריה, תורגם לאנגלית וגרמנית, וחלקים 

יהודיים  ספר  בבתי  לימוד  כחומר  שימשו  ממנו 

'שושנת  בגרמניה. בין חיבוריו ניתן למנות גם את 
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יריחו"  "שושנת  ממחלת  כתוצאה   61 בגיל 

בהר  ונקבר  בירושלים,  רבים  חללים  שהפילה 

הזיתים ליד מקום קבורתו של הרב משה יהודה 

מצבתו  על  לפניו.  ספורים  ימים  שנפטר  קוטנא, 

נכתב: "קול ברמה נשמע בת ציון מאנה להנחם, 

כי דודה שב עד דכה פה בקרן זוית התורה מונחת, 

לארץ  מאיר  נחת,  עפר  על  יחד  וצדקה  חכמה 

לקח  כי  איננו  יוסף  לתועים,  בינה  נתן  ולדרים 

אותו אלקים..." #

העמק' ובו עניני חכמה, 'לקוטי הפרדס' ובו חידושי 

הלכתי  שו"ת  וגם  פה  ובעל  שבכתב  בתורה  תורה 

בשם 'תשובות מירושלים'. 

 )1865( תרכ"ה  בשבט  בט'  נפטר  שוורץ  הרב 

ספר ביכורים מבריק,

 המסמן את חסדיאל כאחד 

הכותבים המוכשרים בארץ

www.ybook.co.il    03�7683333 :להזמנות 24 שעות

חוויה ספרותית ולשונית מענגת 
מנימוקי השופטים לקבלת פרס שר התרבות בקטגורית

 ספר הביכורים לשנת 2007
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וַּיִַּקח "ו הָָעם...  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח  יְהִי, 
ִעּמֹו..."  יֹוֵסף  ַעְצמֹות  ֶאת  מֶֹׁשה 

)שמות י"ג, י"ז - י"ט(. 

פרשת 'בשלח' פותחת ביציאת עם–ישראל 

עם  המובטחת.  לארץ  בדרך  אל  ממצרים 

מגלות  יציאתם  של  הארוך  המסע  תחילת 

העלאת  את  לציין  התורה  בוחרת  לחרות 

מתגלה  בראשית  בספר  יוסף.  של  עצמותיו 

הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים ומבשר 

לו את בשורת העבדות של בנ"י בעתיד בארץ 

מצרים: "...וֲַעבָדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה" 

יתכן  כיצד  שואל  במקום  הרמב"ן  י"ג(.  )ט"ו, 

שהפס' מציין 400 שנה, שהרי בפועל היו בני 

ותשובתו  בלבד?  שנים   210 במצרים  ישראל 

מתחיל  השנים  מאות  ארבע  שחישוב  היא 

לזמן  ועד  ומאז  למצרים,  יוסף  של  בירידתו 

פי  על  אם  שנה.   400 עברו  אכן   - גאולתם 

הרמב"ן בשורת הגלות מתחילה מזמן ירידתו 

הגאולה,  בשורת  גם  אז  למצרים,  יוסף  של 

בפרשת בשלח, תתחיל עם העלאת עצמותיו 

של יוסף הצדיק, המסמל את המהפך מגלות 

משנה  שהיה  מי  הקדש.   ארץ  אל  לגאולה, 

ודווקא  מצרים,  של  טומאתה  בתוך  למלך 

עם– גם  כך  ולרומם,  להתרומם  הצליח  הוא 

ישראל שלעיתים בתקופות מסוימות בעבר 

ובהווה נתון במצבים של גלות וחושך, ועליו 

להתרומם ומתוך כך להגיע למצב של גאולה 

רוחנית ופנימית. 

כיום,  המוכר  יוסף  קבר  מקום  זיהוי  על 

ישנם היום אישורים ממקורות רבים. תחילה 

קבר יוסף
קנית  על  מסופר  שבו  בראשית  בספר 

ָׁשֵלם  יֲַעֹקב  "וַּיָבֹא  חלקת השדה סמוך לשכם: 

ֶחְלַקת  ֶאת  וַּיִֶקן  הִָעיר,  ְּפנֵי  ֶאת  וַּיִַחן  ְׁשכֶם...  ִעיר 
הַָּׂשֶדה... ִמּיַד ְּבנֵי ֲחמֹור, ֲאִבי ְׁשכֶם ְּבֵמָאה, ְקִׂשיָטה" 
)בראשית ל"ג, י"ח - י"ט(. הפסוקים נותנים לנו 

מיקומה  על  מדויק  גיאוגרפי  וזיהוי  תיאור 

וחונה  מגיע  אבינו  יעקב  השדה.  חלקת  של 

מול העיר שכם - ממזרח לה ושם קונה את 

הצדיק  יוסף  של  עצמותיו  העלאת  החלקה. 

בספר  מסתיימת  בפרשתנו  שמתחילה 

הֱֶעלּו  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ַעְצמֹות  וְֶאת  ל"ב(  )כ"ד,  יהושע 

ְּבֶחְלַקת הַָּׂשֶדה  ִבְׁשכֶם,  ִמִּמְצַריִם ָקְברּו  יְִׂשָרֵאל  ְבנֵי 
ֲאֶׁשר ָקנָה יֲַעֹקב ֵמֵאת ְּבנֵי ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשכֶם, ְּבֵמָאה 
ְקִׂשיָטה". גם כאן התיאור הוא מדויק, על–מנת 
חלקת  באותה  בדיוק  נקבר  שיוסף  להדגיש 

שדה שקנה יעקב. מאז ישנם מסורות רבות 

על הימצאו של קבר יוסף במיקום המוכר לנו 

כיום. בנוסף לכך, באזור שכם ישנה תוספת 

חשובה בדמות המסורת השומרונית. כמאה 

שנה לפני חורבן בית ראשון, הגלה מלך אשור 

את ישראל והביא במקומם את השומרונים 

רצופה  מסורת  ולהם  בשכם,  שהתיישבו 

כקבר  המקום  על  שנה  מ–1600  למעלה  של 

ורצופות  מוצקות  עדויות  גם  קיימות  יוסף. 

מלפני כשבע מאות שנה, מתקופת הרמב"ן 

עולי  נוסעים,  חוקרים,  של  מסעות  ובספרי 

ושאינם–יהודים,  יהודים  וסוחרים,  רגל 

עדויותיהם  פי  על  בשנים.  מאות  לאורך 

היתה קיימת בשכם, קהילה יהודית לפחות 

פנקסי  פי  ועל  האחת–עשרה,  מהמאה  החל 
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"שלח את אחי"
יונתן פולארד

בכלא האמריקני

8093 יום!
עד מתי?
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העות'מאני  השלטון  של  ורשומות  מיסים 

ישבו יהודים בשכם מהמאה הט"ו עד המאה 

העשרים - וגם כשמספרם היה מועט ביותר, 

שבו  במקום  יוסף  קבר  את  תיארו  הם  ואף 

לפני  שנה,  כשמונים  לפני  כיום.  נמצא  הוא 

משלחות  החלו  השנייה,  העולם  מלחמת 

באזור  לקיים  ומאנגליה  מגרמניה  חופרים 

חפירות ארכיאולוגיות. החופרים איתרו את 

'תל שכם' המקראי, ומצאו את השער המזרחי 

כחמישים  שנמצא  העתיקה  שכם  העיר  של 

מטר מערבית מקבר יוסף שאנו מכירים, דבר 

הימצאותה  לגבי  הפסוק  דברי  את  המאמת 

שכם  לעיר  מזרחה  השדה  חלקת  של 

יהודים  התפללו  שנים  כל  במשך  הקדומה. 

בקבר יוסף, ועדויות מפורשות על כך בכתבי 

ויהודית  הקדוש  השל"ה  התוספות,  בעלי 

גם על–פי הסכמי אוסלו נשאר  מונטיפיורי. 

האתר באחריות ישראל, ובמקום התקיימה 

הרב  בראשות  חי",  יוסף  "עוד  בשם  ישיבה 

תשנ"ב(  בשנת  )שהוקמה  גינזבורג  יצחק 

על  ששמרה  צה"ל  של  קבועה  ונוכחות 

הטרור  אירועי  תחילת  עם  הקדוש.  האתר 

בירי  המקום  הותקף  תשס"א,  בשנת 

על–ידי  ורימונים,  תבערה  בקבוקי  צלפים, 

השני  ביום  המתקפה,  במהלך  פלסטינים. 

מדחת  מג"ב,  שוטר  נפגע  השנה  ראש  של 

יוסף, ודימם למוות במשך הניסיונות לתאם 

הפלשתינית.  המשטרה  עם  חילוצו  את 

בתשרי  ח'  מותו,  שלאחרי  בשבת  לבסוף, 

לאחר  האתר,  את  צה"ל  נטש  התשס"א, 

קדושת  את  לכבד  הבטיחו  שהפלשתינים 

אף–על–פי–כן,  אותו.  להרוס  ולא  המקום 

הקבר,  את  הערבים  הפורעים  הרסו  מיד 

שרפו את ספרי הקודש, הסידורים הגמרות 

והחומשים, והקימו במקומו מסגד. 

יוסף,  בקבר  הביטחונית  השליטה  כיום 

אולם  צה"ל  בידי  נמצאת  כולה,  בעיר  כמו 

מתקיימות  אך  במקום  קבועה  נוכחות  אין 

כניסות מדי פעם באבטחת כוחות הביטחון. 

לקבר–יוסף  להגיע  נוהגים  רבים  יהודים 

ביום ההילולא של יוסף הצדיק, בר"ח תמוז, 

בחול  שביסוד,  יסוד  ביום  העומר  בספירת 

יוסף,  של  האושפיזין  ביום  סוכות  המועד 

ובנר שישי של חנוכה. 

רבה:  בבראשית  המדרש  בדברי  נסיים 

"ויקן את חלקת השדה וגו'. אמר ר' יודן בר 

אומות  שאין  מקומות  מג'  אחד  זה  סימון: 

ולומר  ישראל  את  להונות  יכולין  העולם 

'גזולים הן בידכם' ואלו הן מערת המכפלה, 

מערת  יוסף.  של  וקבורתו  המקדש  ובית 

בית  לעפרון',  אברהם  'וישקל   - המכפלה 

המקדש - 'ויתן דוד לארנן' וגו', קבורתו של 

יוסף - 'ויקן את חלקת השדה'" )ע"ט, ז'(. #

עתניאלעתניאל
בנוף הרי חברון¨ בחבל ארץ המחבר עבר עם עתי̈ד 

Æמתגוררות כ≠∞≥± משפחות עם איכות תורנית ורוחנית ייחודית
מה יש ביישוב שלנו?

קהילה מגוונת ומגובשת    מוסדות חינוך∫ פעוטון¨ גן¨ צהרון¨ בית ספ̈ר ישיבה 
תיכונית וישיבת הסדר    מינימרקט    קופת חולים וטיפת חלב    חוגים¨ 
סניף בני עקיבא ותלמוד תורה אחר הצהריים    דף יומי    ערבי תרבות 

  ספריה    מקווה    בריכת שחיה    גני משחקים ועוד

Æדקות מירושלים ומערד µ∞      אנחנו ממוקמים∫       ∞≤ דקות מבאר שבע

אז מה בעצם חסר?
עוד משפחות מקסימות המעוניינות לחיות איתנו בשמחה ובהרמוניה°

 ∞µ≤≠¥≤πµ¥∑¥ לתיאום ביקור ולפרטים נוספים∫ שלומית עמיר
                       מרכז מידע אמנה∫ ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏±

 יישוב שיש בו        הכל...
כמעט 

נו
של
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שרות זו הא

בתי
אמנה
בתי
אמנה
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לשילה "פ הלכתי  אחת  עם 
והרחתי קטורת מבין כתליה..." 
ניתן  שילה  את  ל"ט(.  )יומא 

הכתובות  ההנחיות  לפי  בקלות,  למצוא 

לבית  צפונית  י"ט(:  )כ"א,  שופטים  בספר 

מבית  המוביל  לכביש  ממזרח  אל, 

בשילה  ללבונה.  ודרומית  שכמה,  אל 

בשילה  שנה,   369 המשכן במשך  שכן 

התפללה חנה את תפילתה המפורסמת 

לדבר  האזין  הנביא  לילד, בשילה שמואל 

האלוקים, ובשילה ריח הקטורת עוד נישא 

אפילו  הבתים  קירות  את  ובישם  באוויר 

שריח  מספרת  הגמרא  שני.  בית  בימי 

הקטורת, המסמלת בקבלה 'חסד', נשאר 

שנעלם  אחרי  רב  זמן  שילה  של  באווירה 

שהעלאת  למרות  עצמה,  מירושלים 

לפני  הרבה  פסקה  בשילה  הקטורת 

שפסקה בירושלים.

בשבת זו חוגג היישוב 30 שנה להקמתו. 

כחמש שנים לאחר שנוסד היישוב, הוקמה 

נדבך  מהווה  מאז  אשר  הגבוהה,  הישיבה 

לפני  שילה.  גוש  כל  של  בבנייתו  חשוב 

כשנתיים, החל בישיבה תהליך התחדשות, 

הראל  ארל'ה  הרב  של  הצטרפותו  עם 

לראשות הישיבה, לצידו של רה"י הוותיק, 

הרה"ג מיכאל ברום שליט"א.

מעניין לבחון את משכן שילה, אשר היה 

מעין יצור כלאיים משונה. מצד אחד - בית 

יריעות בד  - משכן, עם  ומצד שני  אבנים, 

"עד כי יבוא שילה" - ישיבת ההסדר שילה
ממעל. בתורת החסידות הסבירו, שמבנה 

מיוחד זה בא להבטיח שני צדדים בעבודת 

ה': השמירה על הטוב הקיים מחד - הבאה 

לידי ביטוי בבית האבן הקבוע, וההתחדשות 

המתמדת - הבאה לידי ביטוי ביריעות הבד 

של  בתפיסתה  המדרש,  בית  הזמניות. 

לגדל  כדי  רק  נועד  לא  שילה,  ישיבת 
לגדל  נועד  ביהמ"ד  חכמים.  תלמידי 
עובדי ה'. עובדי ה' גדולים, מתוך יראה 
לאביהם  מלא  שיעבוד  ומתוך  ואהבה, 
שבשמים. הנחת יסוד זו, מתווה את דרכו 
אנו  זו,  מסיבה  מדרשנו.  בית  של  וייחודו 

עבודת  לקראת  שיביאנו  ללימוד  חותרים 

ה' שלמה. הדגש המרכזי בלימוד כזה, הוא 

היכולת "לקום מן הספר ולהתבונן מה אני 

יכול לקחת ממנו", כלשון הרמב"ן באיגרתו. 

לכן, סדר היום בישיבה, איננו מתמקד רק 

המאפשר  בלימוד  אלא  גמרא,  בלימוד 

יכולת מעשית: סדר בוקר מוקדש ללימוד 

בחירת  מתוך  אך  ישיבתי,  בעיון  גמרא 

כל  בסוף  בעלי השלכות מעשיות.  פרקים 

סוגיה, אנו מתעלים לליבון ההלכתי שלה - 

'אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא' - לרומם 

דרכי  ההלכה.  עפ"י  הסוגיה  את  ולהעלות 

להיות   - עולות למקום אחד  כולן  הלימוד 

לברר  המתמיד  לניסיון  ה',  לדרישת  כלים 

מהו רצונו יתברך, בכל סוגיה ועניין.

לימוד הלכה

שבית  היה,  טבעי  רק  זו,  תפיסה  מתוך 

‰ÎÏ‰‰ È¢ÙÚ ÁÂÏÈ‚

ˇ ¶ ±∏ ∫ÏÂÙÈËÂ ÁÂÏ˘Ó ÈÓ„ ˇ
ÌÈÏ˘Â¯È ≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ¯  ∞≤≠μ≥∑∂∏π∂ ÆÒ˜Ù  ∞≤≠μ∞≤≥∞≥≥ ÆÏË

„¢Ò·

∫˙ÂÓÊ‰Ï

·Î¯Ï USB ÔÚËÓ ‰˙Ó 
 ˘„Á‰ ÙÈˆ‰ ÌÚ ‚ÂÒÓÒ ˘‡ÏÙ ÒÒÂ·Ó È˙ÂÎÈ‡ ÌÈË¯Ò Ô‚ 

‚ÂÒÓÒ ˙¯·Á Ï˘
‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ˙È¯·Ú· ‰ÎÈÓ˙ 

ÌÂÈÓÂÏ‡ ÛÂ‚ ¨„ÁÂÈÓ· ˜„ 
®˙ÂÈÊÂ‡· ‡Ï© ‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ‰¯È‰Ó ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰Ï USB  

ßß±Æ∏ Ï„Â‚· LCD ÍÒÓ 
 ¶ ±∏π ¯ÈÁÓ ± GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
¶ ≤≤π ¯ÈÁÓ ≤ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ

 ¶ ≤∏π ¯ÈÁÓ ¥ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÆÌÈÂÂ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ „Ú ˙Â¯˘Ù‡

Ó ‰˙Ó

MP4 ÌÈË¯Ò Ô‚
¢±Æ∏ ÍÒÓ DINY ˙È·Ó ˘„Á‰ ¯Â„‰

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÙÚÚÚÚÚ ÁÂÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÈ‚
„¢Ò·

אור שעונים ואלקטרוניקה

È„Â‰È‰ ÔÂÚ˘‰
ÌÂÈ≠ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï È¯·Ú „È ÔÂÚ˘
 ¶ ±≤π ¯ÈÁÓ

˘
 Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO X 7737

ÌÈÙˆÂ ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ 
 ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ˙Á˙ Ì‚ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÂÎÓ‰ 

˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï ˙˙ÈÂ ˙ÁÏ˜Ó·
 È¯ÂÁ‡‰ ‰˜ÏÁÏ ˙ÂÒÎÂÓ Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ˙Â¯Ù¯ÂÙ˘ 
 Ô˙È ‰ÂÎÓ‰ ÛÂ‚· ˙È·Ó ‰·‡˘Ó È¢ÚÂ ‰ÂÎÓ‰ Ï˘

˙ÂÁÂ‰ ÈÙÏ ÁÂÏÈ‚‰ ÛÒÂ˙ ˙‡ ˘È¯Ù‰Ï
 ‰·Î¯‰Ï Ô˙È ÌÙ˘Â ˙Â‡ÈÙ ¯˘ÈÈÓÂ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜ 

‰ÂÎÓ‰ ÏÚ
 ·ˆÓ ÈÂÂÁÏ „Ï ˙ÂÈ¯Â ÏÏÂÎ ÈÏËÈ‚È„ ‰ÏÚÙ‰ ÁÂÏ 

‰ÈÚË‰
 ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË 

˙Â˜„ μμ Í˘ÓÏ ÛÂˆ¯ ÁÂÏÈ‚

˙Î¯ÚÓ
ÂÎÓ‰
Ï
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¥πÆπ∞x±∞
¶ ¥ππ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘ Úˆ·ÓÚˆ·Ó

˘„Á ¯Â„ ˙Ó„˜˙Ó ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO XL 7140

„ÏÁ≠Ï‡ ˙„ÏÙÓ ‰ÏÂÙÎ ÌÈÈÎÒ ˙Î¯ÚÓ 
ÌÈÙ‰ È¯ÂÓÈ˜ ÈÙÏ ˜ÈÂ„Ó ÁÂÏÈ‚Ï ÌÈÙˆ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· 

˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï ˙˙È 
ÌÙ˘ÏÂ ˙Â‡ÈÙÏ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜ 

ÈÂÂÈÁ ˙È¯Â ´ ˙ÚË ‰ÂÎÓ 
ÁÂÏÈ‚ ÈÓÈ ±∞ „Ú ‰˜ÈÙÒÓ ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË 

¥∞Æπ∞x±∞
¶ ¥∞π Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·ÓÚˆ·Ó

ˇ ˇ

·ÂˆÈÚÂ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÎÓ
Ô˜Ê ˙¯ÂˆÂ ¨ÌÙ˘ ¨˙Â‡ÈÙ ·ÂˆÈÚÏ ÛÒÂ ¢¯ÓÈ¯Ë ÈÈÓ¢ ˘‡¯ ∫‰Ê Ì‚„Ï È„ÚÏ· 

ÆÆÆ¯ÈÚˆÂ È˙ÙÂ‡ ¢ÌÈÙÈÊ¢ Ï˘ ‰‡¯ÓÂ Ô˜Ê ÁÂÙÈË ¨˙¯ÂÙÒ˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ÁÏˆÂÓ‰Â ˘„Á‰ Ì‚„‰ 
È„ÂÚÈÈ ÏÎÈÓÏ ¯ÚÈ˘‰ ˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡ ˙·‡Â˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙È„ÂÁÈÈ ÈÂ˜È ˙Î¯ÚÓ 

˙Â˜„ ¥∞ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰Ú˘ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÈÚË 
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מדרשנו יפרוץ דרך חדשה בלימוד ההלכה. 

פשטני,  הלכה  בלימוד  מאמינים  איננו 

במהלך  סמלית  משבצת  לו  שמוקדשת 

היום. בישיבת שילה, סדר צהריים מוקדש 

יוסף  בית  טור  לימוד  ע"י  הלכה,  ללימוד 

עם שו"ע ונושאי כליו, בעיון הלכתי, כדרך 

כל  ב'כולל'.  ההלכה  בתוכניות  הלימוד 

התלמידים,  זקן  ועד  א'  משעור  הישיבה, 

עוסקת בלימוד ההלכה, מתוך יראת שמים 

ואהבת ה'. המגמה היא לסיים את כל שו"ע 

או"ח עד הגיוס לצבא, בסוף שיעור ג'. צורת 

לימוד כזו מאפשרת לבחון לעומק את דרך 

האחרונים,  בדורות  שהשתרשה  הפסיקה 

לאורם  בהלכה,  חדשות  נתיבות  ולמצוא 

ראש  של  ההלכה  בשעורי  רבותינו.  של 

חתירה  מתבצעת  ארל'ה,  הרב  הישיבה, 

מתמדת לזיקוק הפסק ההלכתי עפ"י דינא 

דגמרא, מתוך נאמנות לשיטות הראשונים 

לשיטות  מחויבות  מתוך  אך  המקוריות, 

מרכזי  דגש  מושם  בישיבה  האחרונים. 

בתפילות,  שמתבטא  דבר  ה'.  עבודת  על 

שאינן מתנהלות תחת סטופר, אלא 'כמי 

ארוך  זמן   - תפילה  לכל  מעות'.  שמונה 

תפילות  חסידים.  וכמנהג  כדין  להכנה, 

שבת מתקיימות באווירה חסידית, בשירה 

וה'טישים'  ובריקודים. גם סעודות השבת, 

אצל ראשי הישיבה, ספוגים ניחוח חסידי, 

אווירת  בכלל,  והתלהבות.  דבקות  של 

דיבוק החברים סביב עבודת ה', ברוחניות 

הן  בארוחות,  והן  בתפילות  הן  ובגשמיות, 

מרכזית  הינה  במועדים,  והן  בהתוועדויות 

בתפיסתה של הישיבה. 

הפצת המעיינות

את  זי"ע  הקדוש  הבעש"ט  כששאל 

לו  ענה  מר?'  קאתי  'אימתי   - המשיח 

רואים  אנו  חוצה'.  מעיינותיך  'כשיפוצו   -

עצמנו שלוחים להפצת המעיינות חוצה. 

העבודה  והחסידות,  התורה  מעיינות 

של  מערך  מפעילים  אנו  לכן,  והשמחה. 

אריאל,   - השכנה  בעיר  תפילין  דוכני 

הזקוקה לחיזוק רוחני לא פחות מעיירות 

החושבים,  ישנם  דן.  גוש  ערי  או  הפיתוח 

דווקא  חייבים  העיר  את  להאיר  שכדי 

שהישיבות  וודאי  בתוכה.  שרוי  להיות 

ייאמר  שלקחו על עצמן אתגר זה, קדוש 

יו"ש,  ביישובי  היושבים  אנו,  גם  אך,  להן. 

הציבור.  על  מהשפעה  חלקנו  נגרע  לא 

מערכת  גם  בעז"ה,  נפתח,  בהמשך 

שיעורים ביהדות באריאל, בשיתוף פעולה 

עם חברי הגרעין התורני המקומי.

בהפצת  חלק  לוקחים  אנו  ביישוב  גם 

פעילות  על  אחראית  הישיבה  המעיינות. 

שיעורים  היישוב,  לילדי  התורה  תלמודי 

אברכי  ע"י  המועברים  ולנשים  לגברים 

בסניף  רוחנית  פעילות  ורבניה,  הישיבה 

אלו.  כגון  מיזמים  ועוד  הנוער,  ועם  בנ"ע 

בתוך  ההפצה  עבודת  הפלא,  למרבה 

מאשר  חשובה  פחות  איננה  מחננו, 

ככל  לעשות  משתדלים  ואנו  חוץ,  כלפי 

בשבת  חלקנו.  את  לה  לתרום  יכולתנו 

הבאה, פרשת 'יתרו' תתקיים אי"ה שבת 

התיכוניות.  הישיבות  לתלמידי  היכרות 

מפי  שיעורים  יתקיימו  השבת  במשך 

מיוחד,  עונג–שבת  ורבניה,  הישיבה  ראשי 

מו"ר  עם  חסידית  התוועדות   - ובמוצ"ש 

רה"י הרב ארל'ה הראל. #

לפרטים נוספים:

אליסף 050-9743482

משה 054-3002651



ילדים שלנוקדושת הארץ
בשבועות הקרובים נביא במדור "קדושת הארץ" 

רשימות ומאמרים בנושא קדושתה של ארץ ישראל, 
שנת השמיטה והמצוות התלויות בארץ

מאת הרב אהוד אחיטוב, ממכון התורה והארץ. 
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האם בכורים נחשבת כמצווה התלויה בארץ?

היא  קיומה  חובת  הבכורים  הבאת  מצוות 

)שמות  הפסוק  כלשון  בארץ–ישראל.  דווקא 

בית  תביא  אדמתך  בכורי  “ראשית  י"ט(:  כ"ג, 

ב'(   - א'  כ"ו,  )דברים  התורה  וכלשון  אלוקיך”,  ה’ 

גם במצוות מקרא בכורים; “והיה כי תבוא אל 

וירשתה  הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך נחלה 

האדמה  פרי  כל  מראשית  ולקחת  בה.  וישבת 

אשר תביא מארצך...” לדעת רש”י )שם( חיובה 

מתחיל רק לאחר כיבוש וחלוקה; “לא נתחייבו 

וחלקוה”.  הארץ  את  שכבשו  עד  בבכורים 

חובת  )שם(  עזרא  האבן  לדעת  זאת  לעומת 

ישראל  בכניסת  תיכף  היא  הבכורים  הבאת 

לארץ. לאור זאת, ניתן לומר שהבאת הבכורים 

נכללת היא עם שאר המצוות התלויות בארץ, 

עפ”י שתי השיטות שהזכרנו בפעם הקודמת: 

קרקע;  חובת  היא  שבמהותה  מצווה  זו  א. 

“בכורי אדמתך”, “מראשית כל פרי האדמה”.

ב. התורה ציינה בסמיכות לחיובה את זיקתה 

לארץ; בלשון: “כי תבוא אל הארץ...” )עפ”י רש”י 

לט  קידושין  תוס’  קרקע,  חובת  ד”ה  ע”א  לז  קידושין 

מושגים במצוות התלויות בארץ
ע”א ד”ה ההוא, רמב”ם ערלה פ”ג מ”ט(.

דעה  קיימת  לעיל,  האמור  למרות  אולם 

הבכורים  שהבאת  הסוברת  בראשונים  אחת 

אינה נכללת עם שאר המצוות התלויות בארץ, 

אדם  של  הגוף  לחובת  הנחשבת  מצווה  אלא 

בארץ.  רק  לקיימה  ניתן  שכמובן  מישראל, 

סיבת הדבר נעוצה בשוני בין בכורים לתרומה, 

את  בהפרשתה  המתירה  מתרומה  שבשונה 

כן,  אין הדבר  שאר הפירות באכילה, בבכורים 

פירות  שאר  בכורים,  הפריש  שלא  אדם  ואף 

ארצו מותרים באכילה. עובדה זו כבר מגדירה 

לדעה זו את מצוות הבכורים כחובת הגוף ולא 

ע”א  פא  ב”ב  תוס’  )עפ”י  בארץ  התלויה  כמצווה 

ד”ה ההוא, וראה ארץ חמדה ח”א עמ’ עה סי’ א אות ג, 

ועמ’ פא סי’ ד אות א( אולם רוב המפרשים אינם 

נוקטים כדעה זו, ולדעתם אף הפרשת בכורים 

נחשבת למצווה התלויה בארץ, משני הטעמים 

שנתבארו לעיל. 

אמנם לכל אחת מהמצוות התלויות בארץ, 

קיימים תנאים שונים הנדרשים לקיומן, ובלנ”ד 

נעסוק בכך בפעמים הבאות. #

תורה  דברי  להגביה  ישראל  שעתידין  ידו, 
ידיו". כלומר משה הכין  שעתידין להינתן על 
את  שהביא  מהרפיון  לצאת  ישראל  עם  את 
 - "רפידים  חז"ל  שאמרו  כמו  עמלק  מלחמת 
שריפו ידיהם של ישראל מדברי תורה" )סנהדרין 
ק"ו(, ובהרמת ידו של משה יש את הרמת קרנה 
ועוז  - לתוקף  של תורה, הוא הוציאם מרפיון 
עוד  )ועיין  ישראל"  ל"וגבר  עד  אמונה,  של 
ישראל"  "וגבר  המשנה  על  שכתב  מהר"ם 
שהכל תלוי באמונת ישראל והיא הנותנת את 
הנצי"ב  לימדנו  ידו(.  את  להרים  למשה  הכח 
מוולוז'ין, כי הפסוק: "ויבוא עמלק וילחם עם 
ישראל ברפידים", הכוונה שהיו גם כמה וכמה 
במלחמתם,  עמלק  אל  שהצטרפו  מישראל 
ומקושרים הדברים למה שנתבאר כאן, כי מבלי 
חלילה  יכולה  ואמונה,  התורה  של  העיצוב 
להיווצר גם תופעה שכזו, וככל שנוסיף ונרבה 
בתורה ואמונה, וככל שנתייצב כולנו כאחד אל 
ומבפנים,  מבחוץ  לנו  האורבות  הסכנות  מול 
כך בעז"ה יהי ד' אלוקינו עמנו, כאשר היה עם 
לרעהו  ואיש  יטשנו,  ואל  יעזבנו  אל  אבותינו, 

יאמר חזק, בעד עמנו ובעת ערי אלוקינו. #
להבין  שזכיתי  דברים  ע"פ  הוא  האמור 
זצ"ל  אבי–מורי  של  ושיחותיו  דבריו  מתוך 

שהמשכם יפורסם בעז"ה.

עם של אמונה המשך מעמ' השער

∞µ≤≠µππ∞±πµ†È·†∫˙ÂÓÊ‰Ï†¨∞¥≠∏∑µ≤≥∂¥†¢¯Â‡≠È˘¢
www.si-or.com
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בין הילדים שפתרו נכונה את התשבץ משבוע שעבר זכו:

ניצן וינברג מפדואל, רותם ורעות שיפר מראשל"צ, מבשרת כנרת מכוכב השחר.
את פתרון חידת השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב. בין הפותרים נכונה יוגרלו 

פרסים ממוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" 
 m@myesha.org.il :למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל

באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 38

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את 

ארצנו הקטנטונת והיפה. כל שבוע מציגים בפינה חידות 
הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. 

באהבה רבה, צוות העלון

ילדים שלנו

זהה את המקום

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il
02-9973875
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מאירועי הפרקים הקודמים: אוריאל נשאב 

ישנה שהוא מוצא בבית סבו.  אל תוך תמונה 

פוגש בשוב,  הוא  בזמן  חזר  לו שהוא  מתברר 

אדם מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע 

וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  בעקבות 

עם  לאתר  מגיעים  ושוב  אוריאל  הפעם  עזה. 

מבנים צהובים ומגלים מה אירע בגורל תושבי 

הישוב הפורח שבו ביקרו קודם לכן...

יָם ָרך. אֹוִריאֵל  נָחֲתּו עַל חֹול  וְׁשּוב  אֹוִריאֵל 

ּפַעַם  עֹוד  אֹוָתנּו  הֶחֱזְָרָת  "ׁשּוב,  ְסבִיבֹו  הְִסַּתּכֵל 

נְוֵוה  הֲָקָמת  ֶׁשלִפְנֵי  לְַתקּופָה  הַָמוֶות?  לְִדיֹונֹות 

ּדְָקלִים?". ׁשּוב חִּיֵיְך. הֵם ּבֶאֱמֶת עְָמדּו ּבְלֵב אֵזֹור 

ָמלֵא ּבְחֹולֹות יָם. "ֹלא" - ָאַמר ׁשּוב - "הַָּמקֹום 

ּכְבָר  נְִמצָאִים  אֲנָחְנּו  אֲבָל  ּדֹומֶה  ְקצָת  אּולַי 

אֶת  עָצַר  הּוא  הַהְִתנְַתּקּות".  ֶׁשאֲחֵָרי  ּבְַתקּופָה 

"הַּיִׁשּוב  הַאֹוּפֶק.  לְכִּיוּון  וְהְִסַּתּכֵל  לְֶרגַע  ּדִיּבּורֹו 

ּפּוזְרּו  ּתֹוָׁשבֵי  ּכֹל  ָקיַים.  ֹלא  ּכְבָר  ּדְָקלִים  נְוֵוה 

ּבְבֵָתי ָמלֹון ּבַָאֶרץ, ּכְפִּיָתרֹון זְָמנִי, וְעַכְָׁשיו ָרצִיִתי 

לְהְַראֹות לְָך אֶת הִַּׁשיעּור הַאֲחַרֹון ֶׁשעָלֵינּו לִלְמֹוד 

יָדֹו  אֶת  ָׁשלַח  הּוא  הַּזֶה".  הַַּמְדהִים  ֵמהַּיִיׁשּוב 

לְעֵבֶר אֹוִריאֵל וְסִיֵמן לֹו לָלֶכֶת אִיתֹו, לְאַחַר ּכֶעֶֶׂשר 

עְֶׂשרֹות  לְעֵינֵיהֶם  נְִתגַּלּו  ּבְחֹולֹות  הֲלִיכָה  ּדַקֹות 

ּבַּכְנִיָסה  אֲדּוִמים.  ּגַגֹות  עִם  צְהּוּבִים  ִמבְנִים 

הַּבָאִים  "ּבְרּוכִים  ֶׁשלֶט:  עַָמד  הַּמּוזָר  לַּיִיׁשּוב 

ָּתֵמהָ.  ּבְַמּבָט  ׁשּוב  עַל  הְִסַּתּכֵל  אֹוִריאֵל  לְנִיצָן". 

ׁשּוב ָׁשַתק וְהְִתַקּדֵם לְעֵבֶר הִַּמבְנִים, "הַּתֹוָׁשבִים 

הָיּו  ֶׁשִקיּבְלּו  הְַּתנָאִים  אְַך  חֲלּופִי,  יִיׁשּוב  ִקיּבְלּו 

הְַרּבֵה יֹוֵתר ָקִׁשים ִמֶׁשהּובְטַּח לָהֶם. הִַּמבְנִים הָיּו 

ִמְתּפֹוְרִרים ּובַָמּקֹום ּכְִמעַט ֹלא הָיּו ַּתְׁשִתיֹות...". 

לְפֶַתע, צָדּו עֵינָיו זּוג נְעִָרים ֶׁשעָבַר ּבֵין הַּבִָתים. 

עֵינָיו ֶׁשל ׁשוּב אֹורּו "הִּנֵה! זֶה הִַּׁשיעּור ֶׁשאֲנַחְנּו 

צְִריכִים לִלְמֹוד ִמּפֹה". הּוא סִיֵמּן לְאֹוִריאֵל לַעֲקֹוב 

אִיתֹו ּבַחֲָׁשאִי אַחֲֵרי ְׁשנֵי הַּצְעִיִרים. הַּנְעִָרים עָבְרּו 

עַל  לַאֲנִָׁשים.  לְַׁשבָּת  עּוגֹות  וְחִילְקּו  הַּבִָתים  ּבֵין 

חִיּוכִים,  ֶׁשל  צִיּוִרים  עִם  ּפְָתִקים  הָיּו  הַעּוגֹות 

הַחִיּוכִים  עָבְרּו  הַּדֶלֶת  אֶת  ֶׁשּפְָתחּו  ּפַעַם  וְכֹל 

ֵמהַּפְָתִקים לַּפָנִים ֶׁשל הַאֲנִָׁשים. "לְַמרֹות הְַּקָׁשיִים 

הְַּמרּוּבִים ֶׁשעָבְָרה ְקהִילַת נְוֵוה ּדְָקלִים הִיא ָּתִמיד 

ּתֹומֶכֶת  וַעֲַדיִין  ָּתְמכָה  וְָתִמיד  ְמאּוחֶֶדת  נְִׁשָאָרה 

ּבְכֹל חֲבֵֶריהָ ֶׁשצְִריכִים לָקּום ֵמחָדָׁש עַל ַרגְלֵיהֶם 

ָטפַח  ׁשּוב  ֶׁשעָבְרּו",  הַּקָׁשֹות  הַחֲוָויֹות  לְאַחַר 

ֶׁשּכְֶׁשהַּגָלִים  "אֹוְמִרים  אֹוִריאֵל  ֶׁשל  ִׁשכְמֹו  עַל 

ֶׁשאֲנִי  חֹוֵׁשב  אֲנִי  ִמְתגַּלִים.  הַּגִיּבֹוִרים  ִמְתּגַּבְִרים 

זָכִינּו לִפְגֹוׁש ּבְגִיּבֹוִרים  ּבַּיִָמים הַאַחֲרֹונִים  וְאַָּתה 

אֲִמיִתיִים..."

המשך בשבוע הבא...



כן אתחלתא דגאולה
ודאי הולכת ומופיעה לפנינו, 

אמנם לא מהיום התחילה הופעה זו, 
רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות

מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים
ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבא, 

התחילה אתחלתא זו
)הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ג' עמ' קנה(
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