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ס
חב"ד  קהילת  של  יפורה 

מתחיל  האבות,  עיר   - בחברון 

ראשוני    שנה.   200 כ-  לפני 

בשנת  לחברון  מצפת  הגיעו  החסידים 

שמרלינג  שמעון  הרב   .)1821( תקפ"א 

משקלוב, יצא להתרמה בקהילות בחו"ל 

ו'מכר' ליהודים ד' אמות בחברון תמורת 

נכבד. אחד הקונים היה האדמו"ר  סכום 

האמצעי )השני לאדמו"רי חב"ד( שהמליץ 

והבטיח  בחברון  נחלה  לקנות  לחסידים 

יינצל   - בחברון  אמות  ד'  שיקנה  שמי 

מחיבוט הקבר. הוא עצמו קנה חדר ליד 

בית כנסת 'אברהם אבינו', שהפך לימים 

מנשה  שמעון  הרב  חב"ד.  כנסת  לבית 

חייקין, מתלמידי אדמו"ר ה"צמח צדק" 

בחברון  שהתיישב  השלישי(  )האדמו"ר 

"עטרת  כתב:   )1823( תקפ"ג  בשנת 

ראשנו אדמו"ר האמצעי זי"ע... גזר כי 

נעתיק מצפת ההרה ליסד עה"ק חברון 

דבריו  וקיימנו  חב"ד,  חסידי  למושב 

סבבונו  רבות  צרות  כי  ואם  בעז"ה. 

פקודתו  עכ"ז  בחברון,  הארץ  מאילי 

שמרה רוחנו למלאות רצון צדיק אשר 

בכל עוז התאמץ ליסד הישוב בחברון 

דוקא.., ואחריו אדמו"ר צמח צדק נ"ע, 

לחסידיו  מזהיר  היה  שנה  בכל  כמעט 

על יישוב חברון דוקא".

קהילת  של  המרכזיות  הדמויות  בין 

מנוחה  הרבנית  היתה  בחברון  חב"ד 

כסלו  בי"ט  נולדה  היא  סלונים.  רחל 

חב"ד חברון - עבר הווה ועתיד

תקנ"ט )1799(, ב'חג הגאולה' בו שוחרר 

ברוסיה,  הסוהר  מבית  הזקן  האדמו"ר 

על   - 'רחל'  שמה:  את  לה  העניק  והוא 

שם בתו שנפטרה, ו'מנוחה' כי "מעתה" 

- כך אמר - "מנוחה תהיה לנו". משגדלה 

ואחותה  סלונים,  יעקב  לרב  נישאה 

נישאה למי שנהיה לימים אדמו"ר "צמח 

האדמו"ר  אסף   )1845( בתרמ"ה  צדק". 

קבוצת משפחות נבחרות לעלות לחברון, 

סלונים, שתפסה  היתה משפחת  ביניהן 

היתה  הרבנית  מרכזי.  מקום  מהרה  עד 

ועמדה  מופתים,  ובעלת  דגולה  אישיות 

זכתה  היא  רבות.  פעמים  היישוב  לימין 

טובה  בשיבה  נפטרה  בנים,  ובני  לבנים 

בכ"ד שבט תרמ"ח )1888(, ונקברה בבית 

העלמין העתיק של חב"ד בחברון.

למקום  ונזקקה  גדלה,  חב"ד  קהילת 

מרווח יותר. בתרס"ה )1905( קנה הנדבן 

בית  ריגה  מהעיר  ברלין  זלמן  שלמה  ר' 
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חב"ד חברון - עבר הווה ועתיד
והקדיש  )ה'קסבה'(  השוק  ברח'  גדול 

אותו לקהילה האשכנזית עבור משפחות 

דלות אמצעים. בתרס"ו )1906( הוא בנה 

תורה  תלמוד  שוכנו  ובה  שנייה  קומה 

הבניין  חב"ד.  של  אבות'  'מגן  וישיבת 

עודו ניצב ברחוב השוק ורשום עד היום 

אבות'  'מגן  חב"ד.ישיבת  כוללות  כרכוש 

אשר  בארץ  הראשונה  הישיבה  היתה 

מדרש,  לבית  בנוסף  לתלמידיה  סיפקה 

בראשה  מסודרת.  וכלכלה  פנימייה  גם 

עמד הרב שלמה יהודה ליב אליעזרוב. 

שבר  בחברון  התגלה  שנים  מספר  לפני 

עברית,  כתובת  ועליו  שיש  לוח  של 

המזכירה את הנדבן ר' שלמה זלמן ברלין 

מריגה ואת ישיבת 'מגן אבות'. הוא מוצג 

כיום בבית כנסת חב"ד המחודש בחברון. 

בתוך  שלמה  מזוזה  גם  התגלתה  בבניין 

פלא.  בדרך  שהשתמרה  זכוכית  מבחנת 

תמונתה מוצגת במוזיאון 'בית הדסה'.

לקהילת  הזדמנה  המאה–20  בתחילת 

להתפתחות  אפשרות  בחברון  חב"ד 

משמעותית ע"י קניית 'בית רומנו'. הבית 

יהודי  ע"י   )1876( תרל"ו  בשנת  נבנה 

רומנו  ישראל  חיים  מאיסטנבול,  אמיד 

לרובע  מחוץ  ומפואר  גדול  בית  שבנה 

היהודי. בתחילה שכן בו בית מדרש לזקני 

הקהילה הטורקית ולאחר מכן )בתרס"א 

חזקיה  הרב  הגאון  במקום  גר   )1901  -

ישיבה.  בו  שהקים  חמד'(  )ה'שדי  מדיני 

לאחר פטירת הרב מדיני )תרס"ה, 1905( 

הוצע הבית למכירה, וכמעט נמכר לאחד 

הויזמן,  שמעון  הרב  אך  העיר.  מערביי 

לבית  למצוא  הבטיח  הקהילה,  מראשי 

הרש"ב  לאדמו"ר  פנה  הוא  יהודי.  קונה 

)החמישי לאדמו"רי חב"ד(, שנרתם לעניין 

מאמצים  לאחר  מאודו.  ובכל  נפשו  בכל 

כבירים שנתמשכו חמש שנים גויס סכום 

עתק במושגים של אותם הימים - 22,000 

בשנת  חב"ד.  לרכוש  הפך  והבית   - רובל 

חב"ד  ישיבת  בו  נפתחה   )1912( תרע"ב 

את  שלח  הרש"ב  הרבי  אמת".  "תורת 

המשפיע הרב זלמן הבלין וכמה תלמידים 

בתרע"ד,  הישיבה.  את  לייסד  מובחרים 

הראשונה,  העולם  מלחמת  כשפרצה 

גורשו אזרחי רוסיה מא"י; ביניהם היו גם 

המשפיע ותלמידי ישיבת "תורת אמת". 

על  הבניין  נתפס  הבריטי  הכיבוש  לאחר 

כבית  ושימש  האנגלים  השלטונות  ידי 

משפט ומשטרה. בתקופת המנדט שימש 

סלונים,  יוסף  יעקב  הרב  הרבנית,  נין 

הקהילה  של  האחרון  האשכנזי  כרבה 

דן  אליעזר   - ובנו  בחברון,  האשכנזית 

סלונים - היה מנהל בנק אפ"ק. 

בשנת תרפ"ט עלה הכורת על היישוב 

נטבחו  יהודים   67 בחברון.  היהודי 

נבזזו  נשדדו,  היהודים  בתי  באכזריות; 

ונהרסו. אליעזר דן סלונים ובני משפחתו 

נרצחו ע"י הפורעים הערבים. רק התינוק 

וניצל.  קשה  נפצע  השנה,  בן  שלמה 

בית רומנו נשאר שלם; הן הבריטים והן 

את  לרכוש  או  להפקיע  זממו  הערבים 

הבנין, אך האדמו"ר הריי"צ )הששי( סירב 

בתוקף להוציאו מידי יהודים. 

לאחר הכיבוש הירדני בתש"ח )1948( 

בתי  האבות.  בעיר  היהודי  הרובע  נחרב 

ונהרסו  הושמדו  העלמין  ובית  הכנסת 

רומנו הפך  ובית  ע"י הפורעים הערבים, 

לשחרור  שזכינו  אחרי  ערבי.  לבי"ס 

מייסד  נפגש   ,)1967( בתשכ"ז  חברון 

היישוב, הרב משה לוינגר, עם האדמו"ר 

חב"ד  רכוש  את  שהעמיד  מליובאויטש, 

משפחת  חברון.  מתיישבי  לרשות  בעיר 

בין  היו  נחשון, חסידי חב"ד,  ושרה  ברוך 

ראשוני ההתיישבות בקרית ארבע חברון 

היהודיים  החיים  העלמין.  בית  וגואלי 

חודשו בבית 'שניאורסון' )סלונים( ובבית 

'שבי  ישיבת  כיום  פועלת  שבו  רומנו, 

חברון' ובבנין הוקם היכל מפואר - 'היכל 

ע"י  התגלה  חב"ד  כנסת  בית  הרש"ב'. 

המחבר ולאחרונה חודש בפאר רב.

 'ציון' הרבנית נגאל ע"י פרופ' בן ציון 

לא  ז"ל, אך התלאות שעברו עליו  טבגר 

הממשלה  בין  בדיונים  בתשנ"ו,  פסקו: 

ואש"ף על חלוקת חברון, התברר כי חלקת 

חב"ד נמסרה לרשות הפלשתינית. הדבר 

פרס,  דאז,  רה"מ  עולמית.  סערה  עורר 

שנוכח בטעות, ביקש מערפאת להסכים 

להחזרת המקום לשלטון ישראלי, והלה 

נעתר תמורת ויתורים מפליגים. כך ניצל 

מנפילה  רחל  מנוחה  הרבנית  של  קברה 

בתרומת  שופץ  ואף  המחבלים,  בידי 

גוטניק.  יצחק  יוסף  הרב  החב"די  הנגיד 

בדיעבד התברר, כי הישועות נמשכו גם 

שנים רבות אחר הסתלקותה: כשפרצה 

תשס"א,  השנה  בראש  אוסלו  מלחמת 

אש  תחת  עמדו  היהודי  היישוב  ובתי 

חלקת  כי  התברר,  וצלפים,  מחבלים 

כל  על  השולט  במקום  נמצאת  הרבנית 

העיר, שאיפשר לצה"ל להגן על היישוב 

היהודי. יודעי דבר אמרו: 'היישוב היהודי 

וכעת  הרבנית,  ציון  את  הציל  בחברון 

הרבנית הצילה את היישוב...'.

בית  כיום  פועל  ארבע–חברון  בקרית 

ברוח.  והן  בחומר  הן   - במרץ  חב"ד 

מושקא"  חיה  'בית  שופצו,  חב"ד  אתרי 

ז"ל  עטיה  מושקא  חיה  הילדה  ע"ש 

יהודית  ונבנה, ומתקיימת פעילות  הולך 

אתר  הוא  הרבנית  ציון  ענפה.  וחינוכית 

של  'כולל'  פועל  לידו  מקובל.  תפילות 

בית חב"ד, ושופץ בית המדרש., הרבנית 

מנוחה רחל שבכ"ד שבט מלאו 120 שנה 

הקרובה  האישיות  היא  להסתלקותה 

בא"י,  הטמונה  חב"ד  לאדמו"רי  ביותר 

לישועה  זקוק  ישראל  כשעם  כעת, 

האסוני,  אנאפוליס  מתהליך  והצלה 

ישראל  מדינת  כל  את  להפוך  המאיים 

לאזור מוכה קסאמים כמו שדרות, חשים 

רבים שהמקום מתאים לתפילה ולזעקה 

לישועה, נחמה וגאולה. #

דרושה
מנהלת
למעון בהקמה בנופי נחמיה
# דרוש נסיון #  משרה חלקית

צ'יקו 057-7536889



נעלה נא על לבנו ועל לב צעירנו
את המצב האיתן שאנחנו מקוים בחסדי צור ישראל 

וגואלו להגיע אליו, במהלך בניין עמנו וארצנו,
עד שישובו לנו אז כל חמודותינו וכל אורח החיים 

הגדול אשר היינו בו לאות ולמופת בתבל,
וארצנו הקדושה תדע כימי עולם, כי יש לנו בעולם 

ארץ אחת שיש בה שנת שבתון שבת לה'
)ראי"ה קוק, אגרות הראיה חלק ד', עמ' קעג(

12



במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | 82 | שבט תשס"ח  גליון 

משפטיםעל הפרשה
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:55  16:42  16:53  16:42  16:52  16:38 כניסת שבת 
17:54  17:51  17:52  17:51  17:53  17:51 צאת השבת 

המשך בעמ' 7

ֲאֶׁשר ע הִַּמְׁשָּפִטים  "וְֵאֶּלה  הפסוק  ל 
דרשו  א‘(  כ“א,  )שמות  ִלְפנֵיהֶם"  ָּתִׂשים 
עכו"ם"  לפני  ולא  "לפניהם  חז"ל: 
)גיטין פח ע"ב(. פסוק זה הוא המקור לקביעת 
השולחן ערוך ש"אסור לדון בפני דייני עובדי 
כוכבים ובערכאות שלהם אפילו בדין שדנים 
בדיני ישראל" )שולחן ערוך חו"מ סי' כו סעיף א(. 
גם אם בדין מסויים המסקנה שיגיע אליה בית 
דין לא–יהודי תהיה זהה לזו שהיה מגיע אליה 
בית דין על פי ההלכה, העדפתו על פני בית 
דין יהודי היא, כלשון השולחן ערוך, "הרמת 

יד בתורת משה". 
"משום  הוא  זו  להלכה  שמובא  אחד  נימוק 
דמראה כאילו תורת משה אינה אמת חס ושלום 
ולכך  השמש,  לאור  הדין  להוציא  בידו  ואין 
הולך לפני עכו"ם שבקיאים בטוב דתי המלכות 
המשפט,  )נתיבות  אנושי"  שכל  פי  על  המוטבע 
חידושים חו"מ שם(. הסברו של הרב קוק לאיסור 
מעוגן בטבעו של המשפט בעם ישראל. הוא לא 
רק צורך חברתי אלא ערך קדוש. קדושה זו, כותב 
הרב, מושתתת על שני יסודות: גם על קדושת 
ההלכה וגם על קדושת הדיינים שמכריעים את 
הדין על פי ההלכה. בהעדר אחד משני יסודות 
בישראל,  המשפט  של  הקדושה  נפגמת  אלה, 
מתנהל  כשהוא  אותו  המחייה  קדושה  אותה 
כתיקונו לפי הוראות התורה. ברור שאין לדון 
על פי חוקים שאינם משפט התורה. כפי שכותב 
משפטים(,  פרשת  התורה,  על  אריה  )גור  המהר"ל 
דיון על פי משפט שאיננו משפט התורה יש בו 
העולם  אומות  של  אלוהיהם  את  להאדיר  כדי 
על פני א–להי ישראל. "הִַּמְׁשָּפט ֵלאֹלקים הּוא" 

הרב יהונתן בלס רב היישוב נוה צוף, ראש כולל רצון יהודה בפ"ת,
אב"ד לדיני ממונות של "גזית" במערב בנימין ובבארות יצחק

משפט התורה
מבטא  חברה  כל  של  המשפט   - י“ז(  א‘  )דברים 
את האמונות הדתיות שגם אם הן מוסתרות או 
מוכחשות, עומדות ביסוד השקפת העולם שלה. 
אך לא רק התוצאה קובעת. גם תהליך ההכרעה, 
מסביר הרב קוק, חייב בישראל להיות בקדושה 
דיני  עם  הדיינים  של  נשמתית  הזדהות  מתוך 
לדיני  מכוונים  יהיו  במקרה  אם  "אפילו  תורה: 
התורה, לא יחיו בזה את קדושת המשפט" וזאת 
כללות  מפני  היא  המשפט  ש"קדושת  מכיוון 
ישראל  דייני  על  השופעת  האלוקית  הקדושה 
שנשמתם קשורה בקדושת משפט התורה" )באר 

אליהו, חו"מ שם(. 
נראה שמסיבה זו קובע השולחן ערוך שמי 
ידו  "מרים  לא–יהודי  משפט  לבית  שפונה 
אם  גם  דווקא:  משה"  "תורת  משה".  בתורת 
חוקים  פי  על  בנושא מסוים  דנים  לא–יהודים 
הזהים לאלה שנתן ה' בהר סיני, יהודי שפונה 
מי  בתורה,  משה  של  בחלקו  כופר  אליהם 
שקיבל אותה מיד ה', ואיתה את הסמכות לדון 
"ֵלאֹלִקים",  הוא  שהמשפט  מכיוון  פיה.  על 
קדוש,  ערך  הוא  המשפט  שבישראל  ומכיוון 
אנו מצווים לייסד כמשפט בישראל את משפט 
התורה, "ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם" )דברים ד' ח'( 
ישראל שנשמתם קשורה  דייני  בהם  שיכריעו 
שלא  בקדושת התורה. פנייה לערכאה שתדון 
מורכבת  זו  ערכאה  אם  גם  תורה,  דין  פי  על 
מיהודים, פוגעת בקדושת המשפט ומעידה על 
אמונת הפונה בעליונותו של משפט זר המשקף 
ערכים של דתות אחרות. כלשון החד–משמעית 
של הרשב"א: "לילך בדרכי הגויים ומשפטיהם 
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הנציגה  היא  יעקב  מכוכב  גטרר  אל  בת 

היחידה של ישראל באומנות הלחימה טקוואנדו 

בבייג'ין,  באולימפיאדה  ק"מ(   57 עד  )במשקל 

ועל אף היותה האלמונית והצעירה ביותר מבין 

חברות נבחרת ישראל שהתמודדו בסוף השבוע 

 - לאולימפיאדה  לעלות  האחרון  הסיכוי  על 

בתחרות  ארד  במדליית  וזכתה  הפתיעה  היא 

המיון שחייבה מקומות 3-1 כדי לרכוש כרטיס 

אולימפי ונערכה בשבוע שעבר בטורקיה. גטרר 

ניצחה יריבים מקפריסין, מבלארוס ומהונגריה.

נציגת ישראל בטקוואנדו באולימפיאדת 
בייג'ין: בת אל גטרר מכוכב יעקב

בת אל, בת ה–21, מהיישוב כוכב יעקב, מכריזה 

ללא היסוס "אני מתנחלת". היא משקיעה כארבע 

לירושלים  יעקב  מכוכב  בנסיעה  ביום  שעות 

גטרר  טדי.  באצטדיון  ובאימונים  באוטובוסים, 

וכאשר  תחרות,  לכל  מהארץ  כשר  אוכל  מביאה 

לאולם  צועדת  היא  בשבת  תחרויות  מתקיימות 

גטרר  אמרה  בארץ  לעיתונות  בראיונות  ברגל. 

ומקווה  ההתנחלויות  את  לייצג  "שמחה  היא  כי 

שההישג שלי יעשה טוב למגזר ויביא לו כבוד. אני 

מאושרת היום, לא בנו עליי, אבל הפתעתי". #

הצעת  על  בקרוב  תצביע  הכנסת 

מרכז  הקמת  שתחייב  חדשה  חוק 

שנחרבו  עזה  חבל  ליישובי  הנצחה 

כשנתיים  לפני  העקירה  במהלך 

וחצי. 

תקים  המדינה  כי  קובעת  ההצעה 

מכון  שיכלול  רשמי  הנצחה  מרכז 

נרחב עם חומרים על  מחקר, ארכיון 

החקלאות  בגוש,  החיים  קטיף,  גוש 

עזה  חבל  של  וסיפורו  המפוארת, 

ואתר  לעקירתו,  עד  הקמתו  מיום 

הנצחה וישמש גם כמוזיאון להנצחת 

יישובי הגוש. על הצעת החוק חתמו 

סיעות  מכלל  כנסת  חברי   27 כה  עד 

מקדימה,  כנסת  חברי  וביניהם  הבית 

התורה,  יהדות  ש"ס,  הגמלאים, 

ו'איחוד  ביתנו,  ישראל  הליכוד, 

לאומי–מפד"ל'. #

יוזמת חקיקה: 
מרכז הנצחה 

לגוש קטיף
ראשי המועצות ביש"ע נפגשו בשבוע שעבר 

ומחו  וביטחון,  חוץ  ועדת  של  משנה  ועדת  עם 

ביו"ש  הבנייה  שבהקפאת  האיוולת  על  בפניה 

ובשכונות בירושלים. 

הודתה  )קדימה(  אלקין  זאב  ח"כ  לשאלות 

נציגת משרד השיכון שההקפאה כוללת גם את 

הוועדה, עתניאל שנלר,  יו"ר  וגילה.  זאב  פסגת 

טען כי אין זו תפיסת העולם של קדימה והבטיח 

להיאבק באפליית תושבי יו"ש. 

במקביל השתתפו חלק מראשי מועצת יש"ע 

השבוע  בתחילת  שהתקיים  הרצליה'  ב'כנס 

שעבר. הכנס, שבו משתתפים רבים מהמחליטנים 

והגורמים המשפיעים במשק ובחברה הישראלית 

והחוסן  הביטחון  מדיניות  לעיצוב  במה  מהווה 

נפגשו  המועצה  ראשי  ישראל.  של  הלאומי 

 - בכירים  אישים  של  שורה  עם  הכנס  במהלך 

מהארץ  ורוח  כלכלה  אנשי  ועד  מפוליטיקאים 

ומהעולם, והעלו בפניהם את האתגרים והסכנות 

שניצבים למול ההתיישבות ביש"ע. #

ראשי המועצות 
בפגישה עם ועדת 
משנה של ועדת 

חוץ וביטחון

מועצת יש"ע ערכה ביום חמישי האחרון יום 

רבים  נציגים  השתתפו  שבו  מסוגו  ראשון  עיון 

מגופים רבים בחברה הישראלית–לאומית ובהם 

אנשי  רבנים,  המתחדשת,  יש"ע  מליאת  חברי 

ואקדמיה,  מחקר  אנשי  אסטרטגים,  תקשורת, 

שדנו  ובהווה,  בעבר  ביש"ע  המועצות  וראשי 

בדרכים להעמקת התודעה הציבורית בישראל, 

ישראל  מדינת  של  ביחסה  והחובה  הזכות  על 

למפעל ההתיישבות ביש"ע. 

"שינוי  הקוד  לשם  שזכתה  הזו,  המשימה 

התודעה", היא אחד היעדים המרכזיים שהציבה 

לעצמה מועצת יש"ע לאחר תהליך התחדשותה 

והרחבת שורותיה, מתוך תפיסה וכיוון מחשבה 

ההתיישבותית  לפעילותנו  שבמקביל  אחר, 

צריך  ההתיישבות,  הרס  למניעת  ולפעילות 

לפעול גם במהלכים ארוכי–טווח, ולרדת לעומק, 

בחברה  השולטות  והרוחות  התפיסות  ליסודות 

הישראלית ולהתחיל את השינוי משם.

דיין  דני  יש"ע  מועצת  יו"ר  ששלח  בהזמנה 

למשתתפים נכתב: "מזה זמן רב משתרשת בקרבנו 

לשינוי  רבה  בעוצמה  לפעול  בצורך  התובנה 

יום עיון 
לשם שינוי

התודעה של כלל הציבור בישראל ביחסו לזכות, 

לחובה ולצורך של מדינת ישראל ביש"ע. בבואנו 

למען  לפעול  יש  וכיצד  איך  עמדה  לגבש  לנסות 

עם  נפגשנו  התודעה  שינוי  של  זו  חשובה  מטרה 

מגוון דעות, כיוונים ומחשבות ביחס לאסטרטגיה, 

למסרים לכלי העבודה ולאפיקי הפעולה על-מנת 

ביצור  העצמת,  המרכזית:  המטרה  את  להשיג 

ושמירת הריבונות והשליטה הישראלית בין הירדן 

לים באמצעות שינוי וחיזוק התודעה של הציבור 

מדינה  הקמת  מניעת  המשנה:  ומטרת  הרחב, 

פלשתינית ופגיעה בהתיישבות ביש"ע באמצעות 

שינוי וחיזוק התודעה של הציבור הרחב".

בית  של  הכינוסים  באולם  שנערך  העיון  ביום 

ספר שדה כפר עציון - בגוש עציון משעת בוקר 

ורעיונות  נושאים  הוצגו  בלילה  ל–22:00  ועד 

אפשריים לדרכי פעולה ולבניית תוכנית עבודה. 

שבו  העיון  יום  את  בהצלחה  סיכמו  המארגנים 

לפעילות  ויצירתיים  חדשניים  קווים  הוצגו 

שלל  גיבוש  על  אלו  בימים  ושוקדים  תודעתית, 

לעיון  שיועבר  מסכם  מסמך  לכדי  הרעיונות 

המשתתפים, ולמפגשים נוספים סביב הנושא. #
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הכרתי  ובמיטב  לבי  בעמקי  משוכנע  "אני 

ישראל  את  תחזק  הזאת  ההתנתקות  כי 

ותזכה  לקיומנו  החיוני  בשטח  באחיזתה 

ורחוקים,  קרובים  של  והוקרתם  בברכתם 

ותקדם  ומצור  חרם  תפרוץ  איבה,  תפחית 

ושאר  הפלשתינים  עם  השלום  בדרך  אותנו 

תתפרש  ההתנתקות  כי  לי  אומרים  שכנינו. 

את  ותגביר  לחץ,  תחת  מחפירה  כנסיגה 

ברפיונה  ישראל  את  תציג  הטרור,  מתקפת 

ולעמוד  להילחם  נכון  שאינו  כעם  עמנו  ואת 

האמירה  את  הסף  על  דוחה  אני  שלו.  על 

הזאת  הארץ  על  להגן  עמנו  כוחנו  הזאת. 

נפשנו".  את  המבקש  באויב  אנושות  ולפגוע 

דברים אלה נשא ראש הממשלה דאז אריאל 

שרון במליאת הכנסת שעמדה לפני ההצבעה 

הגורלית על חוק העקירה האווילי ב–25.10.04. 

ישראל  בעם  לרבים  הדברים  נראו  אז  כבר 

השוררת  מהמציאות  ומנותקים  כהזויים 

במזרח התיכון, אבל למרות זאת חברי כנסת 

נהו  הישראלי  בציבור  גדולים  וחלקים  רבים 

אחרי פתרונות של מקסם שווא, של הריסת 

אימון  לבסיסי  והפיכתם  פורחים  ישובים 

מאותו  מתרחקים  שאנו  ככל  למחבלים. 

האסון,  ויותר  יותר  מתבררים  נורא,  גירוש 

ועצימת  הטיפשות  האיוולת,  הסכנה, 

העקירה.  מהלך  בבסיס  שעמדו  העיניים 

אז  שהבטיח  כפי  וצמיחה  פריחה  במקום 

אריאל שרון  וצוות הספינולוגים שלו שדאגו 

וציוני  גאוני  כמהלך  התוכנית  את  לשווק 

ריקה  אריזה  קיבלנו  הראשונה,  מהמעלה 

ופוגע  שהולך  מכרסם  ריקבון  עם  מתוכן, 

בחוסנה של מדינת ישראל. "אם יפול קסאם 

בצמרת  אז  אמרו   - ההתנתקות"  אחרי  אחד 

העוצמה".  ובכל  הכוח  בכל  "נגיב   - ההנהגה 

אבל לצערנו אריק שרון טעה. עם ישראל זכה 

למנהיגים שאין כוחם עמהם להגן על הארץ 

הזאת. הביטוי "לפגוע אנושות באויב המבקש 

את נפשנו" נראה מעט אירוני, כאשר ממשלת 

ישראל יחד עם שופטי בג"ץ מתלבטים האם 

וכמה מוסרי לנתק את החשמל ולהפסיק את 

אספקת הדלק לעזה. 

אירועי השבוע הקודם, שכללו את נפילת 

ביאושים  פרי  הינם  הם  גם  פילדלפי,  חומות 

מאות  של  מחזה  אמת,  העקירה.  תהליך  של 

עזה  רצועת  את  עוזבים  פלשתינים  אלפי 

ונוהים לעבר מצרים הוא כמעט בלתי ייאמן, 

תהליכים  גם  לעיתים  כי  לנו  להוכיח  ויכול 

יכולים להתרחש  שקשה לנו להבין כיצד הם 

בן–רגע.   כמעט  לקרות  מסוגלים   - במציאות 

פלשתינים  של  הגירה  בעידוד  המצדדים  גם 

מרצון התקשו להאמין למספרים שפירסמה 

סוכנות אונר"א של האו"ם לפיהם כ–700,000 

הרצועה,  מתושבי  כשני-שליש  פלסטינים, 

חצו את הגבול למצרים. 

ויחד עם זאת חשוב להבין את המשמעות. 

מתחת  כה  עד  שנעשו  הנשק  הברחות  כל 

דאגו  שלא  המצריים  החיילים  של  לאפם 

כשאין  בגלוי,  עתה  נעשות  אותן,  לעצור 

שהיה  מה  עזה.  לרצועת  מצרים  בין  גבול 

תגובת שרשרת עזה

מועבר דרך מנהרות או באין רואים בחשכת 

ליל נעשה כיום בצהרי היום, ללא מפריע. כך 

עלולות לזרום כמויות בלתי נדלות של נשק 

מחבלים  יכולים  כך  איראני.  במימון  קטלני, 

מצרים  לכיוון  עזה  חבל  מאזור  לצאת 

באילת  פיגועים  ולבצע  לחדור  בניסיון 

ובכל אזור הדרום. הגבול עם המצרים פרוץ. 

ישראל מהצד האחד סופגת מטחי קסאמים 

נאלצת  השני  מהצד  ומצרים  ביומו,  יום  מדי 

להתמודד עם שטף בלתי רצוי של פלשתינים. 

להביא  גם  עלולה  עצמה  הזו  המציאות 

ישראל  בגבול  היחסית  היציבות  לערעור 

ממילא  הרעועים  ביחסים  ולפגיעה  מצרים 

עקירת  של  הביאושים  פירות  המדינות.  בין 

נמצאים  שרון  אריאל  של  קטיף  גוש  ישובי 

התקשורת  של  הראשיות  בכותרות  יום  מדי 

בכל  לפיגועים  גבוהה  "כוננות  הישראלית: 

אזור הדרום", "איסור לטייל לאורך הגבול עם 

מצרים", "אזהרה חמורה של המטה ללוחמה 

מיד  לעזוב  בסיני  השוהים  לישראלים  בטרור 

והצבא שמבקש להציב מערכת  את האזור", 

"שחר אדום" באשקלון.

הימים האחרונים מוכיחים גם את השקר 

מדינת  "התנתקות".  המינוח  של  והרמייה 

ממשיכה  היא  מעזה.  התנתקה  לא  ישראל 

לספק לה חשמל מים וסולר, למרבה הפלא, 

גם כאשר יורים ממנה על ילדינו בישובי עוטף 

מי  של  אליבא  גם  ובאשקלון.  בשדרות  עזה, 

שתמך בנסיגה חד-צדדית מחבל עזה מדינת 

ההזדמנות  את  לנצל  צריכה  היתה  ישראל 

הזו ולהתנתק בצורה אמיתית מהפלשתינים 

בחבל  המתרחש  על  האחריות  את  ולהטיל 

למצוא  להם  קוראת  המצרים,  על  עזה 

בסיני,  הריקים  בשטחים  מגורים  פתרונות 

 - תשתית  אמצעי  של  אספקה  כל  ומנתקת 

לא חשמל לא דלק סולר, לא מים. אגב, את 

היה  שכזה  ממהלך  נחסכים  שהיו  הכספים 

ניתן אולי להשקיע בשיקום המגורשים. 

אבל מדינת ישראל לא התנתקה מעזה, 

לא  גם  היא   - גלויה  בצורה  זאת  לומר  ויש 

יכולה להתנתק מעזה. המלחמה  האחרונה 

אותנו  מלמדים  בדרום  והאירועים  בלבנון 

שכדי למנוע את ירי הקסאמים על שדרות 

בשטח,  להחזיק  צריך  צה"ל  ואשקלון 

להימצא בו, וכך גם להגיע למידע מודיעיני 

מחבלים  של  מעבר  למנוע  כדי  ערך.  יקר 

לתוככי  ממצרים  קטלניים  לחימה  ואמצעי 

רצועת עזה - מרחק נסיעה של כשעה וחצי 

מתל–אביב, צה"ל הוא זה שצריך לעמוד על 

בעזה  המציאות  פילדלפי.  בציר  המשמר 

להתרחש  שעלול  למה  קוסמוס  מיקרו  היא 

רק  ושומרון,  ביהודה  חלילה,  נסיגה,  לאחר 

ששם מציאות שבה הביטחון בין הירדן לים 

איננו כחול–לבן תביא לשיתוק נמל התעופה 

וחדירות  נפילת טילים  גוריון, לשגרה של  בן 

מחבלים בערי גוש דן ולהצבת מערכת "שחר 

אדום" במרכז תל–אביב. #

ככל שאנו מתרחקים מימי 

עקירת גוש קטיף מתבררים 

יותר ויותר האסון, הסכנה, 

האיוולת, הטיפשות ועצימת 

העיניים שהביא עלינו הגירוש. 

לאחר נפילת חומות ציר פילדלפי 

בשבוע שעבר יכולות לזרום 

לרצועה ממצרים באופן חופשי 

כמויות בלתי נדלות של נשק 

קטלני, במימון איראני, ומחבלים 

מחבל עזה למצרים בניסיון לחדור 

לישראל ולבצע פיגועים באילת, 

בסיני ובכל איזור הדרום.



של גדולי ישראל חיבת הארץ

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il
02-9973875
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בפלונסק ה נולד  מקוזמיר  יחזקאל  רב 

צבי  רבי  לאביו   )1773( תקל"ג  בשנת 

שכל  הנסתר"  "החסיד  המכונה  הירש 

מעשיו היו בהצנע והסתר. הבעל שם–טוב חיבבו 

תלמידיו,  מבחירי  שהוא  בו  שהעיד  עד  מאוד 

שבת  לכבוד  'זמר  הקודש  שיר  ממנו  ונתפרסם 

גמרא,  המקרא,  דברי  עפ"י  המיוסד  קודש' 

בשחר  וכבר  ועניו  צנוע  אדם  היה  הוא  ואגדה. 

ילדותו היה הרב מקוזמיר מסתיר עצמו, עד כדי 

כך שגם אביו לא הכיר את מעלתו. סופר עליו 

כי בצעירותו נסע עם אביו לחוזה מלובלין לקבל 

בקוויטל  התבונן  מלובלין  הרבי  ברכה.  ממנו 

יחזקאל  של  לשמו  וכשהגיע  האב  לו  שנתן 

את  הצדיק  הרים  הצעיר 

והסתכל  הקדושות  עיניו 

מאד  שהתרגש  האב,  על 

ואמר כי בגללו בא לרבי 

שונה  הוא  כי  והתלונן 

הלומדים  האחים  משאר 

בחשק רב. החוזה הרגיעו 

ואמר לו מהראוי שתתבונן 

אותו  תכיר  ואז  בדרכיו 

ממש  תכשיט  הוא  כי 

ועתיד להאיר את העולם כולו בתורתו. כשחזר 

ולאחר  בנו  בדרכי  להתבונן  החל  לביתו  האבא 

שעקב אחריו מצאו במערה כשהוא יושב ולומד 

שהוא  לכולם  שנראה  בעוד  עצומה,  בהתמדה 

מתרועע עם נערים, ואז נוכח עד כמה עיני הרבי 

מלובלין היטיבו לראות.

במעלות  ונתעלה  עלה  מקוזמיר  יחזקאל  ר' 

נסע  בתחילה   - רבותיו  אצל  וטהורים  קדושים 

למגיד מקוזניץ, לאחר מכן הפך לתלמיד מובהק 

ליהודי  גם  נסע  ובהמשך  מלובלין  החוזה  של 

לרבו  דבוק  והיה  זי"ע  מפשיסחא  הקדוש  

עיר  זי"ע. בפלונסק  ר' שמואל מקארוב  הרה"ק 

בדרכי  ודבק  והעבודה  התורה  על  ישב  מולדתו 

הגבוה  'האברך  בכינויו  ידוע  והיה  החסידות 

מפלונסק'. הייתה לו חנות שבה עשה לפרנסתו 

את  סוגר  היה  מחייתו  די  לו  היה  כאשר  ומיד 

היה שולח  הקונים  ואת  לביהמ"ד  והולך  החנות 

לחנויות אחרות, שגם בעליהן נצטרכו לפרנסה. 

מאחר  בעירו  רבות  רדיפות  סבל  יותר  מאוחר 

רב  ובעצת  מתנגדים  של  גדול  מרכז  בה  והיה 

העיר עקר לעיר שינענא שם אז החל אורו לזרוח 

בשינענא  ה'.  בעבודת  אורה  ניצוץ  למחפשים 

התגורר כשנתיים ולאחריהן עבר לקוזמיר, שבה 

להדרכה  לפתחו  שחרו  ורבים  מאוד  נתפרסם 

הרב'ה  קודשו.  במאמר  ולהתברך  ה'  בעבודת 

שנה,  כארבעים  חסידיו  את  הנהיג  מקוזמיר 

כמו  מופלגים  וחסידים  צדיקים  שחרו  ולפתחו 

במידת  היה  מפורסם  עם.  פשוטי  יהודים  גם 

ורבו  החסד שלו, עסק הרבה בהכנסת אורחים, 

דומה  שצורתו  עליו  העיד  מלובלין  הקדוש 

היו  דרכיו  כל  ע"ה.  אבינו  אברהם  של  לצורתו 

בהסתר וענווה, בחינת אברהם אבינו 'ואנכי עפר 

ואפר' עד כדי כך שהרב מקארוב אמר על הרב 

מקוזמיר ש"נולד בטבע להיות גנב והיטה טבעו 

הרב יחזקאל מקוזמיר 
"רק מי שמתנהג כמו ישראל יש לו נחלה בארץ ישראל"

ולקח את המידה הזאת לעבודת ה' וכל עבודתו 

היתה בדרך גניבה והסתר".

ידועות  מקוזמיר  יחזקאל  הרב  של  אמרותיו 

בחדותן ומאידך מכילות ליטוף וחיזוק רב שהיו 

בכל  פזורים  תורתו  דברי  הטהור.  מלבו  עולים 

ספרי תלמידיו ובפרט בספרי אדמו"רי מודזי'ץ, 

"נחמד  בשם  ונקראו  אחד  לספר  נאספו  שגם 

מזהב" ומאוחר יותר גם בספר "תורת יחזקאל" 

שיצא לאור ע"י מכון הרי"ם לוין. סיפר החסיד 

ר' בן ציון מאסטרובר שפעם אחת דיבר הצדיק 

עסוק  שהיה  דוד  בנימין  ר'  אביו  עם  מקוזמיר 

מקוזמיר  הרב'ה  ישראל.  לארץ  כספים  בגיוס 

שאל אותו מדוע קוראים לארץ ישראל - "ארץ 

'ארץ  ולא  ישראל" 

אברהם' או 'ארץ יצחק'? 

היו  שאם  האבא  לו  ענה 

קוראים לה ארץ אברהם 

הישמעאלים  היו  אזי 

ונחלה  באים לבקש חלק 

היו  יצחק  ארץ  ואם 

לבקש  עשו  בני  באים 

נקראה  ולכך  חלקם 

לו  אמר  ישראל.  ארץ 

רבנו תשובה נוספת: "ואני חושב שמשום שרק 

בארץ  נחלה  לו  יש  ישראל  כמו  שמתנהג  מי 

ישראל". עוד סופר עליו כי פעם אחת בתשעה 

שאמר  שבעת  אחד,  איש  האדמו"ר  ראה  באב 

עמו  שיבוא  ממנו  וביקש  אחד  אליו  נגש  קינות 

והיה קשה לאיש  נחוץ.  לו אגרת בעניין  לכתוב 

חברו.  בקשת  ולמלאות  הקינות  אמירת  להניח 

בית  חורבן  על  מתאבל  "אתה  רבנו:  לו  אמר 

שנאת  בעוון  נחרב  שהמקדש  וידוע  המקדש, 

חנם, והתיקון לחטא זה הוא אהבת חנם, נמצא 

שעל ידי שתעשה טובה לחברך ותמלא בקשתו 

תתקן יותר ממה שתתאבל". 

על הפסוק "וְַעָּתה ּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱאֹלִקים ֵאֶליָך 

ֲעֵׂשה" )בראשית ל"א, ט"ז( כתב: "הנה קיבוץ גלות 
הראשון היה יעקב מלבן )הארמי(, וכל הגאולות 

צריכין להיות בתשובה, ולכן גם כאן שהיה גאולה 

וקיבוץ גלות היה צריך להיות תשובה. והנה אין 

לרחל  שלח  שיעקב  דהיינו  תשובה,  אלא  ועתה 

וללאה אל השדה ואמר להם, שהשי"ת צוה לו 

לשוב אל ארץ מולדתו, והם אף שנתרצו ללכת 

רק  השי"ת,  דברי  מטעם  אמרו  לא  מקום  מכל 

מטעם כי נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם 

אכול את כספנו ותיכף הרגישו שלא נכון דיברו 

אמרו  ולזאת  זה.  על  שלמה  תשובה  מיד  ועשו 

שעשו  תשובה,  אלא  ועתה  אין  ועתה,  בסוף 

תשובה שלמה על דבריהם שאמרו קודם לשוב 

אשר  כל  מטעם  אמרו  וכעת  מכרנו,  כי  מטעם 

אמר אלקים אליך עשה, יען שהשי"ת צווה ולא 

מטעם הנאות שלנו, וכאשר עשו תשובה שלמה 

נאמר  ולכך  לבן.  מיד  ונגאלו  הגאולה  נתעוררה 

עמך,  ואהיה  ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל  שוב 

כמו שאמר  הוא שם של תשובה,  כי שם אהיה 

אהיה  כי  מפשיסחא,  זצללה"ה  הקדוש  היהודי 

עיקר  כי  מהיום,  טוב  שאהיה  להבא  על  מורה 
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תשובה לבל להסתכל על מה שעבר רק לראות 

להשי"ת  אומר  וכשאדם  להבא,  מעשיו  לתקן 

אהיה טוב מעתה אומר גם השי"ת אהיה מעתה 

גם  נאמר  ולכן  לו.  לטהר מסייעין  כי הבא  עמך 

כאן שוב אל ארץ אבותיך ואהיה עמך, להורות 

שהגאולה צריכה להיות בתשובה, וכאשר עשו 

תשובה נתעוררה הגאולה ונגאלו מיד לבן".

בניו הלכו בעקבותיו והיו למורי דרך ואדירים 

בתורה: הרב דוד צבי - בעל מחבר הספר 'חמדת 

אפרים  הרה"ק  והמועדים,  התורה  על  דוד' 

מזוואלין,  אליהו  שמואל  ר'  והרה"ק  מנאדרזין, 

טאוב  ישראל  רבי  שבנו  מודז'יץ,  שושלת  ראש 

בניגוניה  הידועה  בחצר  הראשון  האדמו"ר  היה 

ובלחניה. הרב'ה מקוזמיר נסתלק ביום י"ז שבט 

נטמן.  ושם  מגוריו  עיר  בקוזמיר   )1856( תרט"ז 

לפני כשנה וחצי לאחר פטירת האדמו"ר הרביעי 

בחסידות מודז'יץ, ר' ישראל דן טאוב, ה"נחלת 

יחזקאל  הרה"צ  של  נינו  נין  בנו,  הוכתר  דן", 

שליט"א  טאוב  משה  פנחס  הרה"ג  מקוזמיר, 

לאדמו"ר מקוזמיר. #

מחזירים את הספרים לעם הספר 

והחודש: 
תלמוד בבלי

וקבלו את הספר 
ב-35 ש"ח בלבד.

בואו לאחת מחנויות 
רשת           או



דברים בשם אמרם
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ברוסיה בשנת  נולד  יוסף טרומפלדור 

מפקד  ולוחם,  חלוץ   ,)1880( תרמ"א 

האנשים  ובין  חי  תל  היישוב  על  ההגנה 

שהגו את הרעיון להתיישב בארץ ישראל 

עבודה  שעובדות  משותפות  בקבוצות 

עצמית. היה שותף לייסוד ארגונים רבים: 

הפרדות  נהגי  גדוד  ברוסיה,  'החלוץ' 

נהרג  טרומפלדור  העבריים.  והגדודים 

בקרב על תל חי בי"א באדר תר"פ )1920( 

ומותו היה לאבן דרך באתוס הציוני.

ישראל,  בארץ  מלחמה  תפרוץ  "אם 

יוסף טרומפלדור

“לא יאמר לי איש - לך לך
נבזה, זר הינך בארץ זאת”

בוודאי יכתירוני שם בתואר מפקד, אף 

על פי שאני מוכן לשרת שם גם כחייל 

פשוט. הן שם נהיה בבית, לא אצל זרים 

ומאמין אני יום יבוא, ואני עייף ומיוגע, 

אשקיף בשמחה ובגיל על שדותי שלי, 

בארצי שלי. ולא יאמר לי איש: לך לך 

נבזה, זר הנך בארץ זאת. ואם יאמר לי 

שדותי  על  אגן  ובחרב  בכוח  כך,  איש 

מאושר   - בקרב  אפול  ואם  וזכויותי. 

אהיה. אדע לשם מה אני נופל..." #

)מתוך מכתב שכתב לאחיו שמואל, לפני עלייתו ארצה(



קדושת הארץ
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משפט התורה המשך מעמ' השער
ח"ו לעם קדוש לנהוג ככה… ואם נאמר כן… 
שחברו  המקודשים  הקודש  לספרי  לנו  מה 
את  ילמדו  אשי?  ורב  רבינא  ואחריו  רבי  לנו 
טלואות  במות  להם  ויבנו  הגויים  דיני  בניהם 
כזאת  הגויים. חלילה, לא תהיה  בבית מדרסי 
הרב  רנד(.  סי'  ח"ו  הרשב"א  )שו"ת  בישראל" 
החשיבות  את  מדגיש  קעו(  )סי'  באיגרת  קוק 
הייחודית של המשפט היהודי התורני לתקומה 
שלנו  "]ה[משפט  ישראל:  עם  של  הלאומית 
הרוחני,  רכושנו  מכל  חשוב  היותר  הדבר  זהו 
יותר לקיומנו בתור עם חי… הנשמה  והנכבד 
של כל אומה, וביותר של אומתנו, תלויה היא 

בשלטון המשפט שלה דווקא". 

בשנים אלו, בהן מדינת ישראל עדיין לא 
אימצה את דיני ממונות של התורה כמשפט 
כיחידים  עלינו  מצווה  במדינה,  המחייב 
ולהבליט  עצמאותנו  את  לחזק  וכקהילות 
את ייחודנו היהודי על ידי הבאת כל סכסוכי 
ממון שיתעוררו בתוכנו )ושלא פתרנו אותם 
בפשרה בין הצדדים ללא פנייה לגוף משפטי( 
להכרעה של בית דין של דייני ישראל הדנים 
יש"ע  ביישובי  לנו  ראוי  תורה.  דין  פי  על 
בקבלת   - שלמה  כחברה   - חלוצים  להיות 
הפנייה לדין תורה כנורמה מקובלת. דרישה 
בדיני  לדון  הציבור  מתוך  ותגדל  שתלך 
התורה תביא ברכה גם למערכות בתי הדין 
באיכות  הכרעתם,  במהירות   - לממונות 

הנמקתם ובחדות פסיקתם ואחידותה. #

הזמנה לכינוס
מועצת יישובי אמנה
הזמנה לכינוס
מועצת יישובי אמנה

יישובי  מועצת  תתכנס   15:00 בשעה   (13/02/08) א'  באדר  ז'  רביעי  ביום 

אמנה ביישוב עפרה. 

בתוכנית: 

התכנסות והרשמה    15:00

סקירה: התמודדות ההתיישבות עם גזירת הקפאת הבניה ביהודה,  15:30

שומרון וירושלים — מר זאב חבר (זמביש) — מזכ“ל אמנה   

מרצה אורח — סילבן שלום — שר האוצר והחוץ לשעבר  16:00

הפסקה וכיבוד קל   16:45

אישרור שינוי תקנון האגודה  17:00

דיון ועידכון תעריפי מיסי אמנה   

אישרור האגודות החברות באמנה  

בחירת חברי מזכירות אמנה  

סיום   18:30

‰Ó‡
 ˙ÚÂ˙
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

לפרטים ולהרשמה 240–260–800–1



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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למרות  הקודמת,  בפעם  שהזכרנו  כפי 

כולם  לדעת  מוגדרת  השביעית  שמצוות 

כמצווה התלויה בארץ, נחלקו הראשונים האם 

כפי   - מן התורה מותנה בכיבוש הארץ  חיובה 

שהדבר נוהג ברוב המצוות התלויות בארץ, או 

מן  שחיובה  בכך  מיוחד  מעמד  יש  שלשביעית 

התורה תלוי גם בקיומה של מצוות יובל.

מצוות יובל - חובתה כאשר “כל יושביה עליה“

ְּתרּועָה  ׁשֹופַר  “וְהַעֲבְַרָּת  נאמר:  יובל  במצוות 

הַּכִּפִֻרים  ּבְיֹום  לַחֶֹדׁש  ּבֶעָׂשֹור  הְַּׁשבִיעִי  ּבַחֶֹדׁש 

ְׁשנַת  אֵת  וְִקּדְַׁשּתֶם  אְַרצְכֶם:  ּבְכָל  ׁשֹופָר  ַּתעֲבִירּו 

הַחֲִמִּׁשים ָׁשנָה ּוְקָראתֶם ּדְרֹור ּבָָאֶרץ לְכָל יְֹׁשבֶיהָ 

אֲחֻּזָתֹו  אֶל  אִיׁש  וְַׁשבְּתֶם  לָכֶם  ִּתהְיֶה  הִוא  יֹובֵל 

וְאִיׁש אֶל ִמְׁשּפַחְּתֹו ָּתֻׁשבּו“. )ויקרא, כ"ה, ט'(.

חכמינו ז“ל בספרא )בהר פרשה ב', ב', ערכין ל"ב 

ע“ב( דרשו מתוך הפסוקים הנ“ל שקיום מצוות 

יובל מותנה בכך שיהיו “כל יושביה עליה“ - היינו, 

כשהשבטים כולם בארץ–ישראל מחולקים לפי 

נחלותיהם. כפי שגם פסק הרמב“ם )הל‘ שמיטה 

ויובל פ“י ה“ח( ש“משגלה שבט ראובן ושבט גד 

שנאמר:  היובלות,  בטלו   - מנשה  שבט  וחצי 

- בזמן שכל  יושביה  וקראתם דרור בארץ לכל 

שבט  מעורבבין  יהיו  שלא  והוא  עליה.  יושביה 

בשבט, אלא כולן יושבין כתקנן...“.

עיקרון זה שקיום מצוות יובל מותנה בכך ש“כל 

יושביה עליה“ נתקבל כמוסכם להלכה - אך ברור 

שאם אדם מישראל נמצא בחו“ל עדיין ניתן היה 

לקיים מצוות יובל, ומאידך ברור שאם שבט שלם 

ניתן לקיים מצוות  אינו בארץ, שוב לא  מישראל 

הזיקה בין שביעית ליובל
אלא   .)12–11 הע‘  ב  אות  ה“ח  פ“י  הארץ  )שבת  יובל 

בארץ  שיהיו  בכך  די  האם  הראשונים;  שנחלקו 

ד“ה  ע“ב  קי  סנהדרין  )רש“י  ושבט  שבט  כל  מקצת 

אין(, ואפילו “כשיש אחד או שנים מכל שבט הוי 

כל יושביה עליה“ )פסקי תוס‘ ערכין אות עז(, או 

שצריך לשם כך שיהיו בארץ רוב מכל שבט ושבט 

)תוס‘ ערכין יג ע“א ד“ה הנך, רמב“ן גיטין לו ע“ב, רשב“א 

הפסוקים  פשט  עפ“י  לכולם  ידוע  ע“ב(.  לו  גיטין 

שמצווה זו כתובה כהמשך למצוות שביעית כפי 

לְָך  “וְָספְַרָּת  י'(:   - ח'  כה,  )ויקרא  בתורה  שמפורש 

וְהָיּו  ָׁשנִים ֶׁשבַע ּפְעִָמים  ָׁשנִים ֶׁשבַע  ֶׁשבַע ַׁשּבְתֹת 

לְָך יְֵמי ֶׁשבַע ַׁשּבְתֹת הַָּׁשנִים ֵּתַׁשע וְאְַרּבָעִים ָׁשנָה“ - 

לפיכך סוברים רבים מן הפוסקים, שקיימת זיקה 

בין מצוות שביעית למצוות היובל, וכמו שמצוות 

מצוות  כך  בכלל,  הזה  בזמן  נוהגת  אינה  יובל 

אלא  התורה  מן  הזה  בזמן  נוהגת  אינה  שביעית 

 .)6 הע‘  ב  אות  כה  הל‘  פ“ד  הארץ  שבת  )עי‘  מדרבנן 

אולם גם לפוסקים שמצוות שביעית אינה תלויה 

במצוות היובל, יש מהם הסוברים ששביעית בזמן 

הזה מדרבנן ועל כך בלנ“ד בפעם הבאה. #

לישי הולנדר ואפרת שוורץ

מזל טוב
לרגל האירוסין

מערכת יש"ע שלנו



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 40

ילדים שלנו

את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום ב' 

הקרוב, באמצעות דוא"ל:
 m@myesha.org.il
או באמצעות הפקס'

.02-6516662 
נא לציין שם וכתובת 

הפותר. בין הפותרים יוגרלו 
פרסים ממוצרי גוש קטיף. 
הפתרון לתשחץ יתפרסם 

מיום ג' הקרוב באתר
www.myesha.org.il

הילדים שפתרו נכונה 
את החידה: שגב שפירא 

מאלקנה, יפעת זמיר 
מפדואל, נווה שפיר מברוכין.

ישוביצי
זאב פראנק ערך ושיבץ: 

מס' 12 

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 - 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 - 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

נועם ארנון
מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
עיתון "ארץ בנימין"

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

שבוי במדינה 
ידידותית 23 שנה!

יונתן פולארד
בכלא האמריקני

8108 יום!
עד מתי?
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מאירועי הפרקים הקודמים: אוריאל נשאב 

אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו, 

ומתברר לו שהוא חזר בזמן. הוא פוגש בשוב, 

אדם מסתורי המספר לו כי הם יוצאים למסע 

חבל  שומרון  ביהודה  ההתיישבות  בעקבות 

עזה. הפעם אוריאל ושוב מוצאים את עצמם 

על אם הדרך משילה לתל–אביב שעות ספורות 

לאחר אירוע קשה שהתרחש במקום:

אֹוִריאֵל נָחַת עַל הַאֲדָָמה הַָרּכָה. קֹור עַז ֶׁשל 

סֹופֹו ֶׁשל לָיְלָה הְִקּפִיא וְחַָדר לִלְַׁשד עַצְמֹוָתיו. 

לְַמרֹות ֶׁשהַחֹוֶׁשְך הַּמּוחְלָט ֶׁשָׂשָרר ִמָּסבִיב, הּוא 

הִצְלִיחַ לְִמצֹוא ּכַָּמה מְֶטִרים לְיָדֹו אֶת ׁשּוב. ׁשּוב 

עַָמד ֵמאֲחֹוֵרי ִׂשיחַ ּגָדֹול וְקֹוצָנִי וְהְִסַּתּכֵל לְעֵבֶר 

ָמקֹום ֹלא ּבָרּור ּבַחֲֵׁשכָה ֶׁשלְפָנָיו. "ׁשּוב" אֹוִריאֵל 

וְִתְראֶה  "ּבֹוא  ְמחַּפְִׂשים?"  אֲנַחְנּו  ָאַמר,"ַמה 

ָאַמר ׁשּוב. ּבְאֹוְמרֹו זֹאת הּוא הֵסִיט  ּבְעַצְְמָך", 

אֶת עָלָיו ֶׁשל הִַּׂשיחַ ּולְעֵינֵי אֹוִריאֵל נְִתגָּלּו ּכַָּמה 

וַָאנָה. חֶלְָקם הֶחֱזִיקּו  ָאנָה  ִמְתרֹוצְּצִים  אֲנִָׁשים 

אֲרּוּכֹות.  ּבְֶרזֶנְט  יְִריעֹות  אֹו  ּפִָטיִׁשים  ּבִיֵדיהֶם 

ּובְהְִתַרּגְׁשּות  ּבְמֶַתח  נַעֲֵׂשית  ֶׁשהַעֲבֹודָה  נִיּכָר 

ָאַמר  הַּלָיְלָה",  ֶׁשנַעֲָׂשה  הֶַרצַח  "לְאַחַר  ּגְדֹולָה. 

ׁשּוב ּבִלְחִיָׁשה, "הֶחֱלִיטּו ּכַָּמה ּתֹוָׁשבִים ִמִׁשיֹלה 

וְלִיּפֹול לְיֵאּוׁש ִמּתֹוְך הַַּמְׁשּבֵר  ֶׁשָאסּור לְהַבְלִיג 

הַאֲנִָׁשים  עַל  הְִסַּתּכֵל  אֹוִריאֵל  אֹוָתם".  ֶׁשָתַקף 

הְִתּפֵַּׁשט  ּגָדֹול  חִיּוְך  הַּכֹל.  הֵבִין  ּופְִתאֹום  מּולֹו 

עַל ּפָנָיו. "ָאז הֵם הֹולְכִים לְהִָקים יִׁשּוב?" ָאַמר 

ּבְהְִתלָהֲבּות. הַאֲנִָׁשים הֵבִיאּו ּבֵינַָתיִים ּפָנָס ּגָדֹול 

ֶׁשהֵאִיר אֶת הַַרחֲבָה מּולָם. עַכְָׁשיו אֹוִריאֵל יָכֹול 

הַּגְדֹולָה  הַהְִתַרּגְׁשּות  אֶת  ּבְבֵירּור  לְִראֹות  הָיָה 

עַל ּפְנֵי הַאֲנִָׁשים. הּוא ָׂשם לֵב ְׁשחֶלְָקם ַמָּמׁש 

ֹלא  "ָמצָב  עֲבֹודָה.  ּכְֵדי  ּתֹוְך  ּדְָמעֹות  מֹוחִים 

ּפָׁשּוט", ָאַמר ׁשּוב, "אֲנִָׁשים אֵלֶה אִיּבְדּו ּכַָּמה 

ּובְכֹל  ּבְיֹוֵתר,  הְַּקרֹובִים  ּוֵמחֲבְֵריהֶם  ִמְׁשכֵנֵיהֶם 

ּבֹוא  אֹוָתם.  לְַׁשֵּתק  לַּכְאֵב  נְָתנּו  ֹלא  הֵם  זֹאת  

"ָראִינּו  אֹוִריאֵל.  ֶׁשל  ּבְיָדֹו  ָאחָז  ׁשּוב  אִיִתי". 

הִגִיעַ  עַכְָׁשיו  ּבְִדְמעָה',  'הַּזֹוְרעִים  אֶת  עַכְָׁשיו 

הַּזְָמן ֶׁשנְִראֶה אֶת הַ'ּבְִרינָה יְִקצֹורּו'".

המשך בשבוע הבא...


