
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 83 | אדר א' תשס"ח |  גליון 

תרומהעל הפרשה

בר
ע

ש
ע 

בו
ש

 ב
ם

גי
של

ה
ת 

פ
סו

ך 
הל

מ
 ב

ון
בר

ח
 ב

ם
לו

ש
ה

ת 
בי

באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
17:01  16:49  16:59  16:48  16:58  16:44 כניסת שבת 
18:00  17:57  17:58  17:57  17:59  17:57 צאת השבת 

המשך בעמ' 7

את פ פותחת  תרומה,  פרשת  רשתנו, 
בבניית  שעוסקות  הפרשיות  סדרת 
היא  המשכן  של  תכליתו  המשכן. 
ִמְקּדָׁש  ִלי  "וְָעׂשּו  שבו:  השכינה  השראת 
ְּבתֹוכָם" )שמות, כ"ה ח'(, ועיקרה של  ְִּתי  וְָׁשכַנ
הברית,  ארון  בארון.  הוא  השכינה  השראת 
הוא הכלי שנושא  נמצאים הלוחות,  בו  אשר 
את התורה. הארון מהווה את נשמת המשכן, 
שמפורט  הראשון  הכלי  הוא  כך  ומשום 
קדמה  התורה  "מה  המשכן:  בניית  בתוכנית 
כך במעשה המשכן הקדים את הארון  לכול, 

לכל הכלים" )שמו"ר ל“ד, ב‘(. 
מיוחד  חיוב  ישנו  הארון  בניית  על  בציווי 
במינו, שאיננו קיים ביחס לשאר כלי המשכן. 
שיטים  עצי  בדי  לעשות  מצווה  התורה 
לכך  ומוסיפה  בהם,  הארון  את  לשאת  כדי 
ֹלא  הַַּבִּדים  יִהְיּו  הָָאֹרן  "ְּבַטְּבעֹת  מיוחד:  דין 
היו  הכלים  לשאר  גם  ט"ו(.  )שם,  ִמֶּמּנּו"  יָֻסרּו 
בדי–נשיאה, בהם העבירו את הכלים ממקום 
למקום במדבר, אולם רק לגבי הארון קובעת 
התורה שאין להסיר את הבדים מהארון. הוראה 
זו של התורה - היא איסור לאו, וכפי שפוסק 
הי"ג(:   - היב  פ"ב,  המקדש  כלי  )הלכות  הרמב"ם 
"בעת שמוליכין את הארון ממקום למקום אין 
מוליכין אותו לא על הבהמה ולא על העגלות, 
אלא מצווה לנוטלו על הכתף... ונזהרים שלא 
ישמטו הבדים מן הטבעות, שהמסיר אחד מן 
'ְּבַטְּבעֹת  שנאמר:  לוקה,  הטבעות  מן  הבדים 
וצריך  ִמֶּמּנּו'".  יָֻסרּו  ֹלא  הַַּבִּדים  יִהְיּו  הָָאֹרן 
להבין: מהי משמעותו של לאו זה? מדוע חשוב 

כל כך שבדי הארון יהיו קבועים בתוכו?

בדי הארון
זה:  איסור  מנמק  צו(  )מצוה  החינוך  ספר 
"לפי שהארון משכן התורה, והיא כל עיקרנו 
וכל  כבוד  כל  בו  לנהוג  ונתחייבנו  וכבודנו, 
הדר בכל יכולתנו, על כן נצטווינו לבל נסיר 
בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם 
מתוך  ואולי  במהירות,  מקום  לשום  הארון 
בדיו  להיות  יפה  נבדוק  לא  והחפזון  הטרדה 
חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום יפול, ואין 
זה כבודו. אבל היותם בו מוכנים לעולם ולא 
יסורו ממנו - נעשה אותן חזקות הרבה, ולא 
להשארת  הסיבה  כלומר,  בהן".  תקלה  יארע 
הבדים מחוברים לארון היא מעשית בעיקרה: 
כדי שלא יקרה מצב שהארון יפול לארץ. אולם 
טעם זה איננו מספיק ואף ספר החינוך עצמו 
זה, שכן הוא מסביר את  אינו מסתפק בטעם 
בתקופת  מהארון  הבדים  את  להסיר  האיסור 
הנדודים במדבר, ולא כאשר הגיע כבר הארון 
אל יעדו, בבית קודשי הקודשים שבירושלים.

הארון  בדי  מבטאים  המעשי,  לצד  מעבר 
בארון  התורה.  נשיאת  את  מהותי:  עניין 
לשאת  עלינו  התורה  ואת  התורה,  נמצאת 
לכלל  ניתנה  התורה  לדור.  מדור  ולהעביר 
ישראל שבכל הדורות. השארת הבדים בתוך 
טבעות הארון הופכת את הבדים לחלק בלתי 
מחובתנו  התורה:  כלפי  גם  כך  ממנו.  נפרד 
לשאת אותה על כתפינו מדור לדור ולהנחילה 

לעם ישראל שבכל הדורות.
אנו, בדורנו שלנו, צריכים לראות את עצמנו 
כנושאי  לכך(  המתבקשת  הענווה  )במלוא 
הארון של הדור. תפקיד נשיאת הארון מחייב 

הרב חיים דרוקמן שליט"א ראש מרכז ישיבות בני עקיבא
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בית המשפט המחוזי בתל–אביב גזר בראשית 

מרדכי  על  בפועל  מאסר  חודשי   40 השבוע 

ילדים,  לחמישה  אב   ,32 בן  הראל,  )מורדי( 

על  בפועל  מאסר  חודשי  ו–30  חומש,  מעקורי 

בתכנון  שהורשעו  לאחר   ,23 בן  אליצור,  אחיו, 

בזמן  איילון  לנתיבי  רכב סמוך  כלי  להצית שני 

המאבק בתוכנית העקירה. 

השניים נאשמו שלפני כשלוש שנים, חודשים 

אחדים לפני תחילת הגירוש תכננו להניח כלי רכב 

ישנים צמוד לכביש גישה לנתיבי איילון, להצית 

אותם ובכך לגרום לשיבושי תנועה ולהביע את 

ידי  נעצרו על  התנגדותם לתוכנית הנסיגה. הם 

השב"כ לפני ביצוע המעשה. למרות שבסופו של 

דבר תוכניתם לא יצאה לפועל כלל הוגש נגדם 

אז  ביותר שאיפשר  כתב אישום בסעיף החמור 

החוק )בעקבות פסיקתו של נשיא בית המשפט 

חיי  לסיכון  ניסיון  על  ברק(  אהרון  דאז,  העליון 

שדינה  עבירה   - תחבורה  בנתיב  במזיד  אדם 

שבעה  במעצר  שהו  הם  מאסר.  שנות   20 עד 

עונשי מאסר לשניים מעצורי ההתנתקות
בית  למעצר  שוחררו  מכן  ולאחר  חודשים, 

בתנאים מגבילים. 

השניים,  את  שהרשיע  קרא,  ג'ורג'  השופט 

דחה את טענת ההגנה להקל בעונשם של השניים 

בשל הזמן הרב שעבר מאז ביצוע העבירה וכתב 

להניח  לרצון  דומה  כי מעשה האחים  הדין  בגזר 

של  כוונתם  כי  חולק  אין  במזיד.  נפיץ  מטען 

השניים הייתה להביע התנגדות חריפה לתוכנית 

ההתנתקות, ולא חלילה לפגוע בחיי אדם, אולם 

יותר  נודף  המשפט  בית  עליהם  שגזר  מהעונש 

משמץ ניסיון לעשות שימוש פוליטי בתיק ולהפוך 

פעילי  עבור  וייראו"  יראו  "למען  למקרה  אותו 

ישראל,  ארץ  בעד  נפשם  את  המחרפים  הימין 

ההתנתקות  לעצורי  החנינה  חוק  לנוכח  זאת 

שעבר לאחרונה בכנסת שבמסגרתו נסגרו תיקים 

רבים  עבור  פלילי  רישום  ונמחק  רבים  פלילים 

אליצור  העקירה.  תוכנית  נגד  שמחו  מהפעילים 

ומורדי הראל בודקים בימים אלו את האפשרות 

לערער לבית המשפט העליון על ההחלטה. #

בתחילת  העביר  ישי,  אלי  השר  ש"ס,  יו"ר 

את  המבטא  חברון,  למתיישבי  מכתב  השבוע 

להתקין  ברק  אהוד  הביטחון  שר  של  הסכמתו 

בשבוע  השלום.  בבית  שיפוץ  ולקיים  חלונות 

בהול  מכתב  יש"ע  מועצת  יו"ר  שיגר  שעבר 

לברק ובו מחה בפניו על האיסור לאטום ולשפץ 

את המבנה לנוכח מזג האוויר הסוער.

שר  עמדת  על  שמח  "אני  כי  אמר  ישי  השר 

שנפתר".  הומניטרי  במקרה  מדובר  הביטחון, 

ביישוב היהודי בחברון בירכו על המהלך ואמרו 

כי "זהו צעד בכיוון הנכון, התנאים ששררו במקום 

היו חרפה לישראל. אנחנו דורשים כעת לבטל את 

ולאפשר  צו הפינוי  האפליה הגזענית, לבטל את 

ליהודים לגור בשלווה בבית שרכשו בחברון".

מקפיא  קור  שרר  השלגים,  סופת  במהלך 

בשל  חשמל  וללא  חלונות  ללא  שעמד  בבית 

אושרו עבודות השיפוץ בבית השלום
נקרעו  מהניילונים  חלק  הביטחון.  שר  הוראת 

הגנרטור קפץ עקב עומס  עקב הרוחות העזות, 

יתר, והצינורות קפאו. 

יו"ר מועצת יש"ע דני דיין שיגר בשבוע שעבר 

מחה  ובו  ברק  אהוד  הביטחון  לשר  בהול  מכתב 

בפניו על המצב בבית בעיר האבות ועל המשפחות 

המתגוררות בו שהיו חשופות לפגעי מזג האוויר 

ביצוע  על  ברק  של  הגורף  האיסור  בשל  הקשה, 

אותו  איסור  במבנה,  וההסקה  האיטום  עבודות 

המבנה".  בדיירי  פשוטה  דיין "התעמרות  הגדיר 

"בשבועות  כי  יש"ע  מועצת  יו"ר  ציין  במכתב 

פעם  אחר  פעם  ישראל  ממשלת  דנה  האחרונים 

את  לספק  הצורך  מן  בעיניה  הנגזרים  בגבולות 

העוינים  עזה  תושבי  של  ההומניטריים  צרכיהם 

את ישראל. והנה בחברון, אותה ממשלה מונעת 

מיהודים צרכים אנושיים אלמנטריים". #

מזג האוויר הקפוא כיסה בשבוע שעבר במעטה לבן אזורים נרחבים ביהודה ושומרון. שלג 

נערכו  האזוריות  יום חמישי. המועצות  בצהרי  רק  והפסיק  בלילה  מיום שלישי  ירד החל  כבד 

לבוא הפתיתים הלבנים ובמקומות רבים הופעלו מוקדי חירום ונשכרו מפלסות שיבטיחו את 

שהשלג  ומשום  הסוער  האוויר  מזג  בשל  זאת,  למרות  הראשיים.  בצירים  התנועה  אפשרות 

ירד כמעט ללא הפוגה משמעותית, נסגרו הכבישים למשך שעות ארוכות. מי שבכל זאת נהנה 

מהמצב היו הצעירים שנהנו מחופשת לימודים באמצע השנה: בשל מזג האוויר לא התקיימו 

אפילו  מצומצמת.  במתכונת  שנערכו  או  ושומרון,  ביהודה  רבים  חינוך  במוסדות  לימודים 

במרכז האוניברסיטאי אריאל החליטו להעניק לסטודנטים כמה ימי חופש בגלל השלג. מחלקת 

דרך  ועדכנה  האזוריות  במועצות  המידע  רכזי  עם  בצמוד  עבדה  יש"ע  מועצת  של  הדוברות 

אמצעי התקשורת על הצירים הסגורים ועל היישובים בהם לא התקיימו לימודים. #

שלג על יהודה ושומרון
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הדי פירסום הדו"ח הסופי של ועדת וינוגרד 

טרם שככו. המערכה בלבנון בקיץ שעבר עודנה 

נמצאת במרכז סדר היום של המערכת הפוליטית 

חדשים  גלים  ומעוררת  הישראלית  והחברה 

להדגיש  אולי  חשוב  הזו  במציאות  לבקרים. 

נקודות עיקריות שנדמה שנשכחו בלהט הדיון. 

מהמוצדקות  היתה  השנייה  לבנון  מלחמת 

היציאה  ישראל.  במלחמות  ומהמוסריות 

למלחמה בלבנון היתה חובת המדינה וחובת 

מנהיגיה. התחושה הפנימית שרצתה להגיב 

בחומרה על מעשי החיזבאללה היתה נכונה 

עשה  אולמרט  אהוד  כן,  על  יתר  ומוצדקת. 

מה שרבים לפניו לא עשו. לאחר שאהוד ברק 

הוציא את צה"ל מלבנון בחופזה הוא הבטיח כי 

ישראל תגיב בחומרה על כל קטיושה שתשוגר 

מלבנון לעבר ישראל. כמובן שלהבטחה הזו לא 

היה שום כיסוי. מדי פעם החיזבאללה חזרו וירו 

על  למוצבים  לחדור  ניסו  פעם  מדי  קטיושות, 

וישראל  גבול הצפון  ולהרעיש את  גבול הצפון, 

ששרר  היחסי  השקט  מדי.  יותר  עשתה  לא 

בצימרים  ולנפוש  לצאת  לישראלים  הספיק 

מהמציאות  והתעלמו  פרחה,  התיירות  באזור, 

שבה החיזבאללה נמצא ומקים מוצבים על גבול 

ישראל ממש, ומנצל את תקופת השקט היחסי 

בעלי  ורקטות  טילים  ולרכישת  להתעצמות 

טווח גבוה, אמצעי לחימה משוכללים, ולחפירת 

בעגה  שכונו  תת–קרקעיות  ומנהרות  שוחות 

הצה"לית - "שמורות טבע". 

ישראל  מדינת  של  היציאה  אלו  כל  למול 

למערכה מול כוחות הרוע בלבנון היתה מחויבת 

לכך  ולהביא  להתבלבל,  ואסור  המציאות 

שמנהיג לפני החלטה שכזו - על הצבת עקרונות 

תקיפים שמי שפוגע באזרחי ישראל לא יישאר 

מועדות  החשש  בגלל  פעמיים  יחשוב   - נקי 

חקירה. אבל מנהיג חייב שתהיה לו אחריות, 

שההחלטה  הראויה,  המנהיגות  לו  שתהיה 

ותהיה  ותימדד  תיבחן  למלחמה  לצאת 

כבדת משקל עבורו באופן אישי, מנהיג שכל 

בפרטים  בקי  שיהיה  בו,  ייגע  חלילה  אובדן 

בין  ויכריע  הכוחות  את  שינווט  ובסוגיות, 

האפשרויות והמהלכים האסטרטגים. אפשר 

שהוליך  רמטכ"ל  היה  שלאולמרט  לומר  אולי 

אותו שולל, מי שהכין ופיקד על צה"ל והתגאה 

והפעלת  היהודים  עקירת  במשימת  בהצלחתו 

והתבלבל  ואחרים  כאלו  פסיכולוגיים  אמצעים 

אולי מי הוא האויב האמיתי. כחוט השני עובר 

- הנסיגה  בין התפוגגות אופורית ההתנתקות 

שניתן  הקונספציה  קריסת  לבין  עזה  מחבל 

לנצח מהאוויר ללא נוכחות בשטח. 

אבל אולמרט במהלך כל ימי המלחמה, גם לא 

לאחר ימים בודדים, לא עצר לשאול מה אנחנו 

רוצים להשיג, מהן המטרות האסטרטגיות, ואיך 

משיגים אותן. ההתנהלות הייתה טלאים טלאים,  

מה  בדיקה  ללא  ומבולבלות,  סותרות  פקודות 

היציאה למלחמה בלבנון ולמבצע 

ארוך שם היתה חובת המדינה 

וחובת מנהיגיה. אבל במלחמה 

הזו לא היתה מנהיגות. אולמרט 

נכשל כישלון חרוץ במבחנו של 

מנהיג בעת מלחמה, ועליו לשאת 

ללא שום ספק באחריות ולפנות 

את כסאו. דפוס ההתנהגות 

הכושל שלו נמשך בימים אלה 

עם הדשדוש מול הסכנות 

המתפתחות מחבל עזה ובהליכה 

לתהליך מדיני מסוכן.

על מנהיגות ואחריות

מהמשימות הצבא באמת יכול לקחת על עצמו 

ומה לא, אוסף של כמה מבצעים שחלקם הצליחו 

וחלקם לא, שלא הייתה להם הסתכלות ארוכת 

טווח ומקיפה, שלא הייתה להם מנהיגות. חוסר 

המנהיגות הזה נמשך גם בימים אלו כשראש 

באמצעות  עורו  את  להציל  מעדיף  ממשלה 

האחריות  את  ולגלגל   - בכיסאו  התבצרות 

שיתר  לאחר  ומפקדיהם,  החיילים  לפתחת 

ושר  הרמטכ"ל  כדוגמת   - המערכה  מנהיגי 

אהוד  בכך  הביתה.  מזמן  הלכו  הביטחון, 

של  במבחנו  חרוץ  כישלון  נכשל  אולמרט 

ללא  לשאת  ועליו  מלחמה,  בעת  מנהיג 

כסאו.  את  ולפנות  באחריות  ספק  שום 

בימים  נמשך  שלו  הכושל  ההתנהגות  דפוס 

חוסר  עם  דיוק  וליתר  בהתמודדות  אלה 

ההתמודדות )או בלשון שדו"ח וינוגרד נוקט 

'הדשדוש'( מול הסכנות המתפתחות מחבל 

עזה. כפי שהיה ביציאה מלבנון גם אריאל שרון 

הבטיח שהנסיגה מחבל עזה תחזק את מעמדה 

באמצעות  עצמה  על  להגן  ביכולת  ישראל  של 

ברצועה.  המחבלים  קיני  על  נחרצות  התקפות 

"אם ייפול קסאם אחד אחרי ההתנתקות, נגיב 

בכל הכוח ובכל העוצמה", ובמקום זאת מדינת 

ישראל ממשיכה ושותקת גם למול ירי מאסיבי 

לעבר  מרגמה  ופצצות  קסאם  טילי  אלפי  של 

ניסיונות  ואשקלון,  שדרות  עזה,  עוטף  ישובי 

ומעבר  למצרים  עזה  בין  הגבול  ופיצוץ  חדירה, 

וטילים  לחימה  אמצעי  מחבלים,  של  חופשי 

יובל  השב"כ  ראש  שאמר  כפי  טווח  ארוכי 

וביטחון  חוץ  ועדת  בישיבת  השבוע  דיסקין 

מדיניות  את  ממשיך  אולמרט  הכנסת.  של 

קודמו בתפקיד, וכדי להישאר בשלטון הוא 

הלב  תשומת  את  שיסיט  מדיני  מהלך  יוזם 

השונים  הפרשנים  את  ויאלץ  מהמלחמה 

מהשמאל  מתנגדיו  ואת  התקשורת,  בכלי 

ראש  בכסא  עליו  ולשמור  אותו,  "לאתרג" 

שוב  וכשליו.  מחדליו  כל  למרות  הממשלה 

מוכח כשלון מנהיגותו של אולמרט כשהוא מוכן 

לוותר מראש על חבלי ארץ מולדת, ועל נכסים 

שעם  הגם   - במעלה  חשובים  אסטרטגיים 

אנו  ושוב  ששוב  ולמרות  לכך,  מתנגד  ישראל 

מקבלים הוכחות להתנפצות האשליה שנסיגה 

תביא לרגיעה ביטחונית אלא בדיוק להיפך. בפני 

מדינת ישראל ניצבים היום עוד אתגרים רבים, 

לכלותנו.  אויבינו  עלינו  עומדים  ודור  דור  בכל 

נפשנו  על  לעמוד  שוב  שנצטרך  הנמנע  מן  לא 

במערכות נוספות מול מבקשי רעתנו. 

שיכול  האדם  הוא  אולמרט  אהוד  לא 

את  ישראל,  אזרחי  את  ולהנהיג  להוביל 

ואת  המפקדים,  את  המילואים,  לוחמי 

הממונים עליהם במערכת הביטחון למערכה 

הבאה. עליו ללכת הביתה. #
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ה
גולדוויכט  יעקב  חיים  רב 

שנת  אלול  בחודש  נולד 

בחצר  בירושלים  תרפ"ה 

המוסר  מגדולי  )הידועה  שטרויס 

ר'  הרה"ח  לאביו  בה(,  שהתגוררו 

זצ"ל  גולדוויכט  אלעזר  ישראל 

בירושלים  החסידים  עדת  מחשובי 

המשפחות  לאחת  בן  והוא 

תשיעי  דור  בעיר,  המיוחסות 

ללמוד  החל  בילדותו  בירושלים. 

ללמוד  עבר  צעיר  בגיל  אך  חיים'  'תורת  בת"ת 

הגה"צ  של  השגחתו  תחת  חיים'  'עץ  בת"ת 

התורה  במעלות  בעלותו  זצ"ל.  לוין  אריה  הרב 

ראשי  זקן  של  המובהק  לתלמידו  הפך  והיראה 

איסר  ר'  הרב  הגאון   - הדור  שבאותו  הישיבות 

זלמן מלצר זצ"ל, ראש ישיבת עץ חיים הגדולה. 

התקרב  צעירותו  בשנות  עדיין  בהיותו  בבד  בד 

קירבה גדולה למרן הרב מבריסק - הגאון הרב 

שנים  כמה  ובמשך  זצ"ל  סולוביצ'יק  זאב  יצחק 

כאחד  מקום  לעצמו  ורכש  ידיו,  על  מים  יצק 

העילויים של ירושלים, וכן נתקשר קשר עמוק 

עם מרן האדמו"ר מגור - "הבית ישראל". 

בהגיעו לפרקו נשא לאשה את הרבנית רחל 

מרים שתחי' אוד מוצל מאש - ניצולת שואה, בתו 

של הגאון הרב ר' יוסף ברקוביץ מקוסובה הי"ד, 

הישיבות  ראשי  מגדולי  מהרש"א  ישיבת  ראש 

לפתוח  ברק  לבני  עבר  חתונתו  לאחר  בליטא. 

מארבעת  אחד  והיה  תורה  בקניין  חדש  פתח 

בבני  סלבודקה  בישיבת  הראשונים  התלמידים 

זצ"ל  שר  אייזיק  ר'  הגאון  של  בראשותו  ברק 

התקרב  וכן  שבדור,  והמוסר  התורה  מגדולי 

ושאר  זצ"ל  איש  החזון  מרן  אל  גדולה  קירבה 

ראשי הישיבות בבני ברק באותה תקופה, ונחשב 

גם  גולדוויכט  הרב  האברכים.  ממצויני  כאחד 

השתתפו  שבהם  ויראה  בתורה  "חבורות"  מסר 

כגדולי  נודעו  האברכים שבעיר שלימים  בחירי 

מרובות  הפצרות  לאחר  תשי"ד  בשנת  תורה. 

מצד תנועת המזרחי העולמי ובברכת מורו ורבו 

החזו"א נקרא לעמוד בראש ישיבת "כרם ביבנה" 

בעולם  הישיבה  של  החשוב  מעמדה  את  וייצב 

עם  במגעיו  הן  פעל  גולדוויכט,  הרב  הישיבות. 

תלמידיו,  ועם  עקיבא  בני  עם  בקשר  והן  צה"ל 

ביבנה" הייתה  ישיבת "כרם  לייסד דגם מקורי. 

שילבה  ייסודה  שלאחר  הראשונה  הישיבה 

בישיבה.  לימוד  עם  יחד  בצבא  שירות  בפועל 

עברו שנים אחדות ובעיקר לאחר מלחמת ששת 

הימים וישיבות הסדר נוספות צמחו.

הרב  התגורר  בישיבה  שנותיו  בראשית 

גולדוויכט במקום במשך השבוע בגפו ולפעמים 

עד  לשבועיים,  אחת  רק  משפחתו  עם  נפגש 

להתגורר  לעבור  ולמשפחתו  לו  שהתאפשר 

בישיבה. בנוסף לגאוניותו שתמיד התנדנדה בין 

ההברקה והפלפול, לבין העיון המעמיק והיסודי 

הנפלאים  בשיעוריו  נתפרסם  ופרט,  פרט  בכל 

שהושפעו רבות בצורתם מרבו הגאון ר' אייזיק 

שרטוט  על  מרובה  הקפדה  שהקפיד  זצ"ל  שר 

מחשבה  במוסר  שיחותיו  השיעור.  של  בניינו 

קושיות  של  מסודרת  בצורה  בנויות  היו  ואגדה 

נתיבות  של  חדש  עומק  שסללו  ותירוצים 

הגה  בישיבה  שנותיו  במשך  האמונה.  ביסודות 

חשובים  מפעלים  כמה  גולדוויכט  הרב  ויסד 

הארץ–ישראלי  הציבור  של  הישיבות  בעולם 

כדוגמת ישיבות ההסדר שמכוחו נמצאות כיום 

את  בישיבה  יסד  וכן  בארץ,  ויישוב  מקום  בכל 

הרב חיים יעקב גולדוויכט
ארץ ישראל - לגלות את מציאות ה' בעולם המעשה

אברכים  להכשרת  הראשון  הכולל 

נתפתח  מכן  לאחר  אשר  לרבנות 

מפואר  דיינות  לכולל  בישיבה 

שגידל רבנים ודיינים. 

הייחודיים  המפעלים  אחד 

התוכנית  היה  תקופה  לאותה 

לתלמידי התפוצות שהחלה בעשור 

הראשון של הישיבה, המהווה כמנוף 

וגורם חשוב לעלייתם לארץ ישראל 

תורה.  בני  של  משפחות  מאות  של 

בשנותיו האחרונות החל הרב גולדוויכט להוציא 

 - מערכות"  "אסופת  ספריו  סדרת  את  לאור 

אוסף של מערכות שטומן בחובו יסודות עמוקים 

השנה,  מועדי  סדר  לפי  הלבבות  חובת  בדיני 

פסח,  של  והגדה  השבוע  פרשיות  אבות,  פרקי 

שחלק גדול מהם יצא לאחר פטירתו הפתאומית 

ע"י המשפחה. כמו כן החל לסדר ולהכין לדפוס 

את שיעוריו על מסכת סנהדרין האהובה עליו. 

בתחילת שנת תשנ"ד פרש מראשות הישיבה, 

ועבר להתגורר בשכונת ארזי הבירה בירושלים, 

בביתו  ולקיים  אור  מפיץ  להיות  המשיך  ומשם 

בירושלים  ישיבות  לבחורי  ושיחות  שיעורים 

אשר הטו אוזן ושתו בצמא את חידושי תורתו.

הקשר  על  דיבר  הישיבה  לבני  שנתן  בשיחה 

בתורת  לרוחניות  ישראל  בארץ  הגשמיות  בין 

הארץ  אל  תבואו  'וכי  הפסוק  "על  ישראל: 

מביא  כ"ג(,  י"ט,  )ויקרא  מאכל'  עץ  כל  ונטעתם 

'עץ  הפסוק  את  א'(  כ"ה,  רבה  )ויקרא  המדרש 

י"ח(, כלומר,  ג',  )משלי  חיים היא למחזיקים בה' 

לארץ  בכניסתם  ישראל  בני  שנוטעים  העץ 

'משל  המדרש:  ואומר  וממשיך  התורה.  היא 

לו:  אמר  לפרקמטיא.  צא  לבנו:  שאומר  למלך 

אבא, מתיירא אני בדרך מהליסטים, ובים מפני 

הפירטים. מה עשה אביו? נטל מקל וחקקו ונתן 

בו קמיע ומסרו לבנו ואמר לו: יהא מקל זה בידך 

ואי אתה מתיירא מכל בריה. אף כך אמר הקב"ה 

למשה, אמור לישראל: בניי, עסקו בתורה ואין 

כמה  להבין  יש  אומה'.  משום  מתייראין  אתם 

דברים: מה הקשר בין נטיעת עץ שהיא פעולה 

ועוד,  רוחניות?  כולה  שכל  תורה  לבין  גשמית, 

מצוה  התורה  שלימוד  עולה  המדרש  מדברי 

היא דווקא כשנכנסו לא"י, ולכאורה כבר ממתן 

אף  תורה!  תלמוד  היה  קודם  אף  ואולי  תורה 

שהקמיע  ניחא  אמנם  אם  כי  להבין,  יש  במשל 

המקל?...  נצרך  מה  לשם  אבל  התורה,  זו 

במציאות היומיומית זוג צעיר סמוך על שולחן 

ההורים  להם  אומרים  כלשהו  ובשלב  ההורים 

שהגיע הזמן לצאת למערכות החיים ולמלא את 

תפקידם. בני ישראל בדור המדבר חיו בהנהגה 

ה' לא היה  לגלות את מציאות  והתפקיד  ניסית 

נוכחותו  שפנו  מקום  לכל  שהרי  לגביהם,  שייך 

של הקב"ה היתה ברורה לעין כל והיו כסמוכים 

על שולחן אביהם. אבל לקראת הכניסה לארץ 

ומתחילה  הניסית,  ההנהגה  מסתיימת  ישראל 

ההנהגה הטבעית. מעתה צריכים הם לגלות את 

מציאות ה' בעולם המעשה; עתה הם מתחילים 

שהקב"ה  המדרש  משמעות  זו  תפקידם....  את 

נותן לעם ישראל את התורה בתור קמיע. כשעם 

הוא  בכוחו  לילך  הוא  צריך  לא"י,  נכנס  ישראל 

ה'  מציאות  את  ולגלות  העולם  אומות  כנגד 

ובאים  מגיעים  כאשר  המעשה.  בחיי  דווקא 

לא"י נוטעים עץ. לפי המדרש עץ משמש בשתי 

לגלות  צריך  שדרכו  גשמי  עץ  גם  משמעויות: 

את מציאות ה', אבל גם עץ רוחני, היינו לימוד 
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נמצא  שונה.  בצורה  ללמוד  יש  שמעתה  תורה. 

ממש,  מקל  הוא  שבנמשל  המקל  אמנם  אם  כי 

והקב"ה נותן לעם ישראל את המקל, הרי צריך 

בו,  החקוק  הקמיע  מכוח  הוא  כוחו  שכל  לזכור 

גם  כאן  משמשת  התורה  כלומר  התורה.  והוא 

המקל,  ועיקר  כיסוד  גם  אך  כמקל,  היינו  כעץ, 

היינו הקמיע שמשפיע כוחו לכל".

שיעוריו  את  מסר  לחייו  האחרון  בחנוכה 

ראשון  נר  יום  במהלך  הישיבה  תלמידי  לציבור 

של חנוכה. המעמד עורר התרגשות רבה, וכאילו 

מהישיבה  פרידתו  שזו  גולדוויכט  הרב  ידע 

עלייתו  לפני  ערב  והנהיג.  עמד  שבראשה 

גולדוויכט  יעקב  חיים  הרב  מסר  מרומים  לגנזי 

בשכונת  הישיבה  לבוגרי  האחרון  שיעורו  את 

הר–נוף בירושלים, ומתוך תורה נפרד מתלמידיו 

א'  אדר  ב–ז'  בצהרים  השמש  כרדת  הבוגרים. 

מרומים  לגנזי  הטהורה  נשמתו  עלתה  התשנ"ה 

לישב תחת כסא הכבוד. #
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ָעִׂשיָת ְמנַֹרת "ו
זָהָב ָטהֹור 

ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה 
הְַּמנֹוָרה... וְִׁשָּׁשה ָקנִים 
יְֹצִאים ִמִּצֶּדיהָ... ְׁשֹלָׁשה 

גְִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקנֶה הֶָאָחד 
ַּכְפּתֹר וֶָפַרח ּוְׁשֹלָׁשה גְִבִעים 

ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקנֶה הֶָאָחד ַּכְפּתֹר וָָפַרח ֵּכן 
ְלֵׁשֶׁשת הַָּקנִים הַּיְֹצִאים ִמן הְַּמנָֹרה". 

)שמות, כ"ה, ל"א - ל"ג(.
קוראים  אנו  השבוע  בפרשת 

להקמת  הקב"ה  של  הציוויים  את 

כלי  מכל  וכליו.  המשכן 

המשכן והמקדש, הכלי אשר 

הפך במהלך הדורות למסמל 

היא  מכול  יותר  ישראל  עם  את 

המנורה. דווקא המנורה היא אשר נחקקה 

על כתפיהם של הגולים בקשת הניצחון 

הניצחון  את  לסמל  שנבנתה  טיטוס  של 

של רומא על ממלכת יהודה הקטנה. לא 

אלא  הנחושת  מזבח  או  כיור  שם  צוירו 

דווקא המנורה. המנורה משמשת פעמים 

הנביאים  בנבואות  בולט  מוטיב  רבות 

השונים. בספר זכריה רואה הנביא מנורה 

כפולים  קנים  שבעה  בעלת  משונה 

האם  המלאך  ידי  על  נשאל  הוא  וכאשר 

משיב  הוא  רואה  שהוא  מה  מבין  הוא 

"ֹלא  מסביר  והמלאך  ֲאֹדנִי",  ֹלא  "וָאַֹמר 
ְבַחיִל וְֹלא ְבכַֹח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ד' ְצָבאֹות" 
חינוכי  ככלי  שימשה  המנורה  ד'(.  )זכריה 

שהקב"ה  שלמרות  להבין  שעליו  לנביא, 

הרים  לשבר  וביכולתו  מכול  החזק  הוא 

מנורת המקדש
בוחר  הוא  סלעים  ולפרק 

את  להנהיג   - אחרת  בדרך 

בסבלנות  בעדינות  העולם 

הרך  לאור  בדומה  ובמתינות 

והנעים של המנורה. בתקופת 

ימי הבית השני ולאחריה מוצאים 

במקומות רבים חריטות של מנורת 

בית  או  הבית  לקישוט  קנים  שבעה  עם 

על  רקומה  המנורה  כיום  ואף  הכנסת, 

במקרה  לא  רבים.  כנסת  בבתי  פרוכות 

הוחלט  ישראל  מדינת  של  כסימלה 

להציב את המנורה במרכז ומשני צידיה 

בחרה  נח  של  היונה  זית.  עלי  שני 

טרף  זית  "עלה  דווקא  להביא 

הזית  ענפי  מסמלים  ומאז  בפיה" 

היהודי  העם  של  לשלום  הציפייה  את 

את  כמסמלת  הסמל  במרכז  והמנורה 

ייעודו של עם ישראל להיות אור לגויים.

כאשר אנו קוראים בדקדוק את חלקיה 

בפרשה  כמצֻווה  המנורה  של  השונים 

מורכבת  המנורה  מעניין.  דבר  רואים  אנו 

ומהקנה  מרכזי,  קנה  ועליו  מבסיס 

האמצעי יוצאים עוד שישה קנים. כל קנה 

על  וגביעים.  פרחים  מכפתורים  מורכב 

מכול  יותר  משוקדים.  להיות  הגביעים 

מופיעים  במנורה  דווקא  המשכן  כלי 

יש  צמח  לכל  הצומח.  מעולם  תיאורים 

פרחים, יש קנים - גבעולים, על הגביעים 

השקד.  פרי  בצורת   - משוקדים  להיות 

הגמרא  ה"כפתור".  מהו  להבין  רק  נותר 

למה  "כפתורים  שואלת  מנחות  במסכת 

תפוחי  כמין  הגמרא  ומשיבה  דומים  הם 

הכרתיים" )דף כ"ה ע"ב(. החוקרים שחיפשו 

מהם אותם תפוחים שגדלים בכרתים גילו 

עושה  "מרווה  הוא  שמו  שתרגום  צמח 

וטעמו  לאכול  ניתן  הצמח  את  תפוחים". 

כמרכיב  יותר  משמש  ולכן  חריף  מעט 

מרכזי ביינות ושתייה חריפה באי כרתים. 

החוקר החשוב ד"ר אפרים ראובני כותב כי 

ראה אותו בכרתים אך לא ראה כמוהו בכל 

שנות מחקרו בארץ ישראל. יוצא אפוא כי 

שונים  מחלקים  מורכבת  המנורה  דווקא 

של צמחים ועצים שונים. חוקר צמחי א"י 

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

צ'יקו 057-7536889
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נוגה הראובני, שהלך לעולמו לפני מספר 

של  מחקרו  את  להמשיך  רצה  חודשים, 

הוא  המנורה.  בצורת  צמח  ולחפש  אביו 

לבנות  ציוותה  התורה  כי  משוכנע  היה 

ושצריך  צמחים  מחלקי  המנורה  את 

להיות צמח מסוים שדומה למנורה. הוא 

ישראלית  הארץ  המרווה  צמח  כי  גילה 

מורכב מקנה מרכזי שממנו יוצאים קנים 

בצורתו  מאד  ומזכיר  באלכסון  נוספים 

צמח  שישנו  לציין  חשוב  המנורה.  את 

בוצין שאף הוא דומה למבנה  אחר בשם 

ששימש  ויתכן  צהובים  ופרחיו  המנורה 

כבסיס לצורת המנורה.

סביבותיה,  לכל  אור  מפיצה  המנורה 

אור עדין ועליון. "הרוצה להחכים ידרים 

מנורה  וסימנך  יצפין  להעשיר  והרוצה 

בדרום ושולחן בצפון" )בבא בתרא, דף כ"ה 

ערות וחורשים טבעיים בודדים נותרו י

במרחבי  גם  וכך  ישראל  ארץ  בכל 

יהודה ושומרון. רעיית עדרים וכריתת 

רבים  לנזקים  גרמו  פיקוח  ללא  עצים 

אחד  הטבעי.  החורש  להתפתחות 

ביותר  והמיוערים  היפים  מהאזורים 

ריחן  יערות  מרחב  הינו  ושומרון  ביהודה 

ושקד המצוי בין הרי צפון השומרון וכביש 

 400  - כ–500  של  בגובה  עירון,  נחל 

במרחב  מדובר  הים.  פני  מעל  מטרים 

מצויים  שבו  ופסטורלי  שלו  רגוע  ירוק 

יישובי צפון השומרון ואתרי הטבע והנוף. 

הוא מכיל אלפי דונמים של חורש טבעי 

ויערות נטועים, לצד כבישים מתפתלים 

כולו  האזור  רוגעת.  ואווירה  ירוק  בנוף 

 - הכותרת  תחת  חדש  ממיתוג  נהנה 

פיתוח  לתהליך  הודות  לצפון"  "שער 

האזורית  המועצה  שיזמה  אסטרטגי 

שומרון, וכך במרחק נסיעה קצר מכביש 

6 ניתן לחוות טבע וסביבה יחד עם יערות, 

אומנות מקומית, תעשייה וחקלאות. 

בסוף כביש 6 - צפון  הצעה לטיול: 
ולאחר  עירון  נחל  לכביש  פונים מזרחה 

לכיוון  )דרומה(  ימינה  פונים  ק"מ  כ–3 

של  דקות  כ–5  לאחר  שקד.   - קציר 

בתצפית   - ימין  בצד  מבחינים  נסיעה 

למרחב  מרהיבה  נוף  תצפית  קק"ל, 

ההפרדה,  וגדר  השומרון  מערב  צפון 

ממשיכים  הצפוני.  החוף  ולמישור 

ק"מ  כ–6  ולאחר  מזרחה,  בנסיעה 

ריחן,  יער  לשמורת  לכניסה  מגיעים 

יערות בשער לצפון 
פונים ימינה בדרך עפר כבושה שאורכה 

היערן.   לבית  שמגיעים  עד  כקילומטר 

ריחן  יער  הטבע  ושמורת  היערן  בית 

כ–3000  - שמורת טבע מנדטורית של 

וסבוך.  טבעי  ישראלי  ארץ  חורש  דונם 

לשומר  בעבר  שימש  היערן  בית  מבנה 

לגג  אותנו  מוליכות  מדרגות  היער, 

השמורה.  כל  על  לתצפית  המבנה 

לטיול  מסומנים  מסלולים  גם  במקום 

ליישוב  ונמשיך  מהיער  נצא  ביער.  רגלי 

ריחן. בכניסה ליישוב נמצא משק עיזים 

מאירוח  ליהנות  ניתן  שבו  ריחן",  "יער 

נמצאת  בסמוך  בחווה.  וביקור  חווייתי 

ולצעירים  לצעירים  מיוחדת  אטרקציה 

שבו  הילדים",  אגדות  "יער   - בנפשם 

קילומטרים  כ–3  באורך  הליכה  מסלול 

חורש  סבך  בין  הסבוך,  ביער  המתפתל 

טבעי ותופעות טבע גיאולוגיות. הכניסה 

ספר  בית  מחניון   - המעגלי  למסלול 

טללי אורות ליד טל מנשה. 

אתרים נוספים במרחב:

יער ריחן 050-6235623

בוסתן בראשית - חקלאות

וצמחי התנ"ך בטל מנשה, ויער 
אגדות הילדים 052-3294066

תמי בן שיטרית - בית פתוח של 

אומנית רב תחומית )בתיאום מראש( 
 050-8668452

פארק תעשיות שח"ק

04-6350390

"חרושת הגויים" ליד קציר ועוד. 

ע"ב(. השולחן של לחם הפנים מסמל את 

העושר והמנורה את החוכמה. חוכמתו 

של הקב"ה מתגלה יותר מכול בעולם 

הנפלאים  ובצומח  בחי   - הבריאה 

שביניהם  הגומלין  ביחסי  שסביבנו, 

ממלא  אחד  כל  שבו  המדהים  ובסדר 

את תפקידו. לכן דווקא המנורה מכל 

כלי המשכן מורכבת כולה מלמטה עד 

עולם  הצומח.  מעולם  בחלקים  למטה 

אלו  בימים  להתעורר  מתחיל  הצומח 

מושכת  אשר  השקד  של  היפה  בפריחה 

את לב כולנו ובתור ראשון וזריז שבפירות 

זכה השקד להיות חלק מהמנורה כסמל 

לחריצות ולעשייה ברוכה. #

להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן, 

בי"ס שדה עפרה 02-9975516



בשם אמרם
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 ,)1913( תרע"ג  בשנת  נולד  בגין  מנחם 

המאבק  בתקופת  האצ"ל  מפקד  היה 

החירות  תנועת  ראש  הבריטי,  בשלטון 

ראש  הליכוד,  מנהיג  יותר  ומאוחר 

הממשלה השישי של מדינת ישראל וחתן 

פרס נובל לשלום בשנת 1978. נפטר לפני 

16 שנים ב–ד' אדר תשנ"ב )1992(.

בשנת  החלוקה  תוכנית  לאחר  בנאום 

עקרונות  את  בגין  קבע   )1947( תש"ז 

היסוד שבשמם יש להיאבק בתוכנית:

"בימי מבוכה אלה, לאור ההמלצות 

של  התגובה  ולאור  האו"ם  ועדת  של 

מוסדות הכניעה ואנשי התבוסה, צריך 

פשוטות,  אמיתות  ולהזכיר  לחזור 

עובדות  היסטוריות,  עובדות–יסוד 

פוליטיות שאינן ניתנות לערעור: 

ישראל.  עם  של  מולדתו  היא  א"י  א. 

האלוקים  על–ידי  נקבעו  גבולותיה 

מן  משתרע  שטחה  וההיסטוריה. 

מעבר  אשר  המדבר  עד  הגדול  הים 

לירדן מזרחה ומדן ועדי באר–שבע. 

מנחם בגין:
"כל חלוקה של א"י  

היא בלתי חוקית"

בירתה  ותהיה  הייתה  ירושלים  ב. 

הנצחית של המולדת העברית. 

לא  ולעולם  השלים  לא  ישראל  עם  ג. 

כלשהו  שטח  כריתת  עם  ישלים 

מגופה של המולדת. 

ד. כל חלוקה של ארץ–ישראל - בין זו 

הירדן  עבר  הפקעת  לידי  שהביאה 

מזרחה ובין זו המוצעת עתה - היא 

בלתי חוקית. תהא זו זכותו וחובתו 

של עם ישראל, לבטל את החלוקות 

המולדת  חלקי  את  מחדש  ולאחד 

לשלמותם ההיסטורית תחת שלטון 

זכויות  שיווי  שיבטיח  ריבוני,  עברי 

מוחלט לכל אזרחי הארץ. 

לביתור  שיסכים  יהודי  מוסד  כל  ה. 

הארץ לא יְיַצג את עם ישראל. 

יחידים  או  מוסדות,  של  החתימה  ו. 

בטלה  החלוקה  חוזה  על  יהודיים, 

ומבוטלת. ממילא יש לראות כל חוזה 

חלוקה למשולל יסוד חוקי...". #



קדושת הארץ
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בדי הארון המשך מעמ' השער
אותנו לתת את כתפינו להפצת התורה ברחבי 
העם ולהארת אורה בחיינו, על כל תחומיהם. 
המחודשת,  תקומתנו  בדור  לחיות  זכינו 
התורה  באור  להאיר  בידינו  כשהאפשרות 
למקום,  אדם  שבין  מצוות  הכוללת  השלמה, 
אדם  שבין  ומצוות  לחברו  אדם  שבין  מצוות 
לעמו, לארצו ולמדינתו. יש להדגיש כי זו זכות 
עליון.  אושר  זהו  הארון,  נושא  להיות  גדולה 
הארון  למעשה  אך   - הארון  את  נושאים  אנו 

לה  )סוטה  הגמרא  אומרת  כך  אותנו.  נושא 
ע"א( בקשר לכוהנים שנשאו את הארון במעבר 
הירדן, כמתואר בספר יהושע: "נשא הארון את 
נושאיו ועבר". התורה היא זאת שדוחפת אותנו 
נוסיף  והארץ.  העם  לבניין  פעולותינו  בכל 
אמונה, נגדיל תורה, נאיר באורה הגדול ונרבה 
קידוש השם בבית ישראל כולו. כך נעשים אנו 
שותפים בתכליתו של הארון ופועלים עם א–ל 

להשראת שכינתו בעמו ישראל. #

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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מן  יש  הקודמות,  בפעמים  שהזכרנו  כפי 

שביעית  שמצוות  שאף  הסוברים  הראשונים 

אינה תלויה במצוות היובל, עם זאת היא אינה 

נוהגת מן התורה בזמננו. גישה זו מבוססת על 

)למעט  בארץ  התלויות  המצוות  שכל  השיטה 

בזמן   - הלכתית  מבחינה  שווה  מעמדן  יובל( 

התורה,  מן  הייתה  חובתן  קיים  היה  שביהמ”ק 

התורה,  מן  אינו  חיובן  ביהמ”ק  חורבן  ולאחר 

ולפיכך חיובן בזמן הזה הוא רק מדרבנן משום 

ש”בטלה קדושת הארץ”. 

בנוגע  ישירה  השלכה  הייתה  זו  למחלוקת 

למעמדה של מצוות השביעית בזמן בית המקדש 

השני; לדעת הסוברים שמצוות שביעית תלויה 

נהגה  לא  כבר  השני  ביהמ”ק  בזמן  גם  ביובל, 

מצוות שביעית מן התורה, שהרי הדעה הרווחת 

בראשונים שבימי ביהמ”ק השני לא נהגה מצוות 

יובל מן התורה, היות וקיומה מותנה בכך שיהיו 

לא  השבטים  עשרת  והרי  עליה”,  יושביה  “כל 

לדעת  זאת  לעומת  השני.  בביהמ”ק  בארץ  היו 

כלל  תלויה  אינה  שביעית  שמצוות  הסוברים 

נהגה  השני  ביהמ”ק  בזמן  היובל,  מצוות  בקיום 

קדושת הארץ בשאר המצוות התלויות בארץ מן 

התורה כולל מצוות השביעית.

כמובן, שלדעת הנוקטים בגישה זו ששביעית 

השלכה  גם  יש  היובל,  במצוות  תלויה  אינה 

קדושת הארץ ושביעית בזמן הזה
בימינו.  שביעית  מצוות  של  למעמדה  בנוגע 

שהרי לדעת הסוברים שמצוות שביעית תלויה 

מן  בימינו  שביעית  שאין  ודאי  יובל,  במצוות 

התורה. אולם לדעת חלק מהפוסקים הסוברים 

היובל,  במצוות  תלויה  אינה  שביעית  שמצוות 

בטלה  לא  בארץ  התלויות  המצוות  ושקדושת 

לאחר החורבן - שביעית בימינו היא מן התורה. 

אך  תלוי  שביעית  מצוות  של  מעמדה  שהרי 

הזה,  בזמן  הארץ  קדושת  של  במעמדה  ורק 

בארץ  התלויות  המצוות  קדושת  דעה  ולאותה 

שנתקדשה בזמן בית המקדש השני לא בטלה 

אף לאחר החורבן. המסקנה המתבקשת תהיה 

שמצוות שביעית נוהגת מן התורה גם בזמן הזה 

)עי’ שו”ת משיב דבר יו”ד סי’ נו, וערוה”ש העתיד זרעים 

סי’ טו סעי’ ה שבת הארץ פ”ד הכ”ה אות ב סעי’ 1(. 

סוברים  ישראל  חכמי  מניין  רוב  אולם 

היא  הזה  בזמן  שביעית  מצוות  שלמעשה 

מדרבנן, בין אם הם מבארים שזו דעת הרמב”ם, 

ובין אם סוברים כך להלכה. בעיקר שעפ”י רוב 

גם  זו  שיטה  הרמב”ם  ספרי  של  היד  כתבי 

מפורשת בדבריו )הל’ שמיטה ויובל פ”י ה”ט(:

“ובזמן שאין היובל נוהג, אין נוהג עבדי עברי 

ולא בתי ערי חומה ולא שדה אחוזה ולא שדה 

חרמים ואין מקבלין גר תושב, ונוהגת שביעית 

בארץ מדבריהם כמו שביארנו”. #



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 41

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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אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  לתוך  נשאב 

בזמן.  חזר  שהוא  לו  ומתברר  סבו,  בבית 

הוא פוגש בשוב, אדם מיסתורי המספר לו 

כי הם יוצאים למסע ביהודה, שומרון וחבל 

את  מוצאים  ושוב  אוריאל  הפעם  עזה. 

בפיגוע  שמתחיל  מסתורי  במסע  עצמם 

נוראי בין שילה לתל–אביב ונגמר בתפילת 

שחרית של שבת בבית כנסת לא מוכר...

ֶׁשל  ּגַּבֹו  ֵמאֲחֹוֵרי  נְִסגְָרה  הַַּמעְֲרּבֹולֶת 

ּבְאְֶמצַע  עַצְמֹו  אֶת  ָמצַא  וְהּוא  אֹוִריאֵל 

עְָמדּו  ִמְסבִיבֹו  ַׁשּבָת.  ֶׁשל  ַׁשחֲִרית  ְּתפִילַת 

אֲנִָשים עֲטּופִים ּבְטַלִיתֹות ְמהּודָרֹות ּובִגְֵדי 

נִיּכְָרה ִׂשְמחָה ּגְדֹולָה.  וְעַל ּפְנֵי ּכּולָם  ַׁשּבָת 

ֵמהַּקָהָל  ִמיֶׁשהּו  ָאַמר  ֶׁשזָכִינּו!"  "אְַׁשֵרינּו 

ּבְִׂשְמחָה. ּבְמְֶרּכַז ּבֵית–הַּכְנֶסֶת עְָמדָה ְקבוּצָה 

ּגְדֹולָה ֶׁשל אֲנִָׁשים וְהְִסִתיָרה לְאֹוִריאֵל אֶת 

הַּבִיָמה. "ׁשּוב, ַמה קֹוֶרה ּפֹה? לָָמה הִגַעְנּו 

ְמׁשּועֲָׁשע  נְִרָאה  ׁשּוב  עַכְָׁשיו?"  לְּפֹה 

ֵמהַּבִלְּבּול ֶׁשל אֹוִריאֵל, עַל ּפָנָיו נְִמַּתח חִיּוְך 

ִמְסבִיבֹו  הִַּמְתַרחֵׁש  עַל  הְִסַּתּכֵל  וְהּוא  ּגָדֹול 

"הִגַעְנּו  ֶרגַע.  ּכֹל  עַל  ִמְתעַנֵג  הּוא  ּכְאִילּו 

לַַּׁשּבָת הִׁשנִיָה ּבְחַיָיו ֶׁשל הַּיִיׁשּוב הַּזֶה. ְׁשמֹו 

ֶׁשל הַּיִיׁשּוב ּדֶֶרְך אַגַב הּוא "ְׁשבּות ָרחֵל" עַל 

ְׁשָמה ֶׁשל ָרחֵל ְדרּוק הי"ד ֶׁשנְִרצְחָה ּבְאֹותֹו 

עֶֶרב נֹוָראִי לִפְנֵי ְׁשבּועַיִים." אֹוִריאֵל ָׂשַמח 

ֶׁשהַּיִיׁשּוב ָאכֵן ָקם אֲבָל עֲַדיִין ֹלא  לְִׁשמֹועַ 

הַּכְנֶסֶת  לְבֵית  אֹותֹו  הֵבִיא  ׁשּוב  לָָמה  הֵבִין 

ּדַוְוָקא עַכְָׁשיו. "ׁשּוב," הּוא ּכְבָר ּפַָתח אֶת 

הַּדְבִָרים,  לְפֵֶׁשר  ּבֵַׁשנִית  לְִׁשאֹול  ּכְֵדי  ּפִיו 

ּכְֵדי  לְּפֹה  "ּבָאנּו  אֹותֹו.  הְִקִדים  ׁשּוב  אֲבָל 

ֶׁשל  הִַראׁשֹונָה  הִַּמילָה  ּבְִרית  אֶת  לַחֲגֹוג 

"ּכְבָר  אֹוִריאֵל.  אֶל  חִּיֵיְך  ׁשּוב  הַּיִיׁשּוב..." 

ּבְנֹו  נֹולָד  הַּיִיׁשּוב  ֶׁשל  הִַראׁשֹונָה  ּבַַּׁשּבָת 

חֹוגְגִים  ָאנּו  הַּיֹום,  הְַּשנִיָה,  ּובַַּׁשּבָת  הַּבְכֹור 

ט  הְִתּפֵַׁשּ הַחִיּוְך  ֶׁשלֹו..."  הִַּמילָה  ּבְִרית  אֶת 

ּגַם עַל ּפָנָיו ֶׁשל אֹוִריאֵל. ָאכֵן, ּדֶֶרך נִפְלָָאה 

ֶׁשנֹולָד.  יֶלֶד  חַָׁשב.  הּוא  חֲַדָׁשה,  לְהְַתחָלָה 

חַיִים חֲדִָׁשים... ּבֵינְַתיִים הֵחֵל קֹול ּבְכִי עֲִדין 

ֶׁשעְָמדָה  הַאֲנִָׁשים  ְקבּוצַת  ִמּתֹוְך  לְהִָּׁשַמע 

"ּכְֵׁשם  ָאַמר.  ִמיֶׁשהּו  טֹוב!"  "ַמּזָל  ּבַמְֶרּכַז. 

לְִמצְֹוות  לְתֹוָרה  יִּכָנֵס  ּכְָך  לַּבְִרית  ֶׁשנִכְנַס 

ּבְִׂשְמחָה.  ּכּולָם  ָאְמרּו  טֹובִים!"  ּולְַמעֲִׂשים 

אֹוִריאֵל ַרק לָחַש אֶת הִַּמְׁשּפַט הַּמּוּכָר עַל 

ְׂשפָָתיו וְ...חִּיֵיְך. 
המשך בשבוע הבא...

בין הילדים שפתרו נכונה את התשבץ משבוע שעבר זכו:

רחלי אלבז מנוף איילון, אמונה עוקבי מברוכין, חגי פרינדלר ממעלה אדומים.
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.



יום אחד הייתי ב'באר יעקב'
וראיתי שם אנשים ולכל אחד יד בכיס תרופות. 

שאלתי אותם: "מה, כולכם חולים?" וענו לי: "כיון 
שהאויר בעיר הזו טוב, על כן באים אליה כל החולים 
להתרפאות. וכך גם בארץ ישראל, אם אתה רואה רק 

חולים, סימן הוא שאוירא דארץ ישראל מחכים".
)תשובתו של הראי"ה קוק לאדם שבא אליו
והוציא דיבת הארץ רעה, שראה  אנשים לא שומרי תורה בארץ(

per la@myesha.org. i l
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
דוד וילדר

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

8115 יום!
עד מתי?

12


