
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 84 | אדר א' תשס"ח |  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
17:07  16:55  17:05  16:55  17:05  16:50 כניסת שבת 
18:05  18:02  18:04  18:03  18:04  18:03 צאת השבת 

המשך בעמ' 7

מספרים ב כ"ח(   - כ"ז  )דף  ברכות  מסכת 
הבדלי  על  ומרתק  נפלא  סיפור  חכמים 
הקדמונים.  התנאים  חכמי  בין  הגישות 
בתקופת כהונתו של רבן גמליאל כנשיא, יצאו 
הסמכויות,  מערכת  בניהול  שיטתו  על  עוררין 
דעתו  את  לבטל  יהושע  רבי  את  כפה  כאשר 
מפני דעת הנשיא. הדבר הביא לקבלת החלטה 
מתפקידו  גמליאל  רבן  את  להעביר   - גורלית 
כנשיא ולמנות תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה. 
ואף על פי כן, לא הדיחו את רבן גמליאל לגמרי 
ור'  שבתות  שתי  דורש  היה  והוא  מנשיאותו, 
היו  זה  למאורע  אחת.  שבת  עזריה  בן  אלעזר 
תוצאות לוואי נוספות, שהחשובה שבהן היתה 
רבן  "שהיה  לכל.  המדרש  בית  דלתות  פתיחת 
כברו  תוכו  שאין  תלמיד  כל  אומר:  גמליאל 
לעומתו  אלעזר  רבי  המדרש"  לבית  יכנס  לא 
אמר: "יכנסו הכל". כתוצאה מכך נוספו מאות 
תלמידים נוספים, עד שזכה אותו זמן לשם: "בו 
ביום". יום זה משמש בסיס לפרק שלם במסכת 
ומובאות  ביום",  "בו  הנקרא  ד'(,  )פרק  ידיים 
של  גדול  יום  באותו  שנאמרו  רבות  הלכות  בו 
פתיחת השורות. במה נחלקו רבן גמליאל ורבי 
אלעזר בן עזריה? מחלוקתם היא בשאלת היחס 
להתהדר  קל  אדם  לכל  לחיצוניות.  הפנים  בין 
תכשיט  לענוד  יפה,  בגד  ללבוש  בחיצוניותו, 
ֶם  זהב. אבל מזהיר כבר שלמה המלך מפני "נֶז
ִיר ִאָּׁשה יָָפה וְָסַרת ָטַעם" )משלי י"א,  זָהָב ְּבַאף ֲחז
כ"ב(. כלומר, אם ההדר והפאר החיצוניים באים 
זה  הרי  לפנימיות,  התאמה  בלא  עצמם,  בפני 
הלשון  מנפלאות  אחר".  "דבר  של  באפו  כנזם 
בגידה,  מלשון  גם  נשמע  שבגד  היא,  העברית 
ללמדנו,  מעילה.  לשון  גם  לנו  מזכיר  ומעיל, 

מנהיגות שתוכה כברה
רק  אותנו  עוטפים  והמעיל  הבגד  שכאשר 
מבחוץ, הרי הם עלולים להיות מסתור לריקבון 
קרי  יוחנן  "רבי  א'(  קי"ג  )שבת  זאת,  עם  פנימי. 
 - לבגדיו  קורא  שהיה  מכבדותי",  למאניה: 
סגנונות:  שני  אפוא,  אנו,  מוצאים  "מכבדי". 
להקפיד  שאין  עזריה,  בן  אלעזר  רבי  שיטת 
מי  וגם  ואחד,  אחד  כל  בציציותיו של  ולבדוק 
שלבושו החיצוני ההדור, אינו תואם ממש את 
שיוכל  כדי  המדרש,  לבית  ייכנס  פנימיותו, 
והתורה,  התפילה  מקדושת  תוכו  אל  לספוג 
וגם דבריו יישמעו. רבן גמליאל לעומתו, תובע 
מהאדם להיות שלם, ולהשוות בין הפנים לחוץ, 
ומי שעדיין לא קנה לעצמו דרגה זו, אל ייכנס 
בכך  לראות  נוכל  נרצה,  אם  המדרש.  לבית 
כאותו  הלל.  לבית  שמאי  בית  בין  ההבדל  את 
א'(:  לא'  )שבת  וביקשו  שמאי  אל  שבא  אדם 
כולה,  התורה  כל  את  שאלמד  מנת  על  גיירני 
כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין 
שבידו. בא לפני הלל, גיירו. אם כן, גם שמאי 
שלמות  דורש  אלא  להדרגה,  פתח  נותן  לא 
לעומתו,  הלל  הדרך.  בראשית  מקסימאלית 
להתקדם  כדי  אחת",  רגל  "על  להתחיל  מוכן 
ולעלות במעלות השלמות. ובאמת רבן גמליאל 
היה פוסק בכמה דברים כבית שמאי )לדוגמא, 
שמעון  רבן  "אמר  במשנה:  א',  י"ח  בשבת 
רבן  שהוא  אבא,  בית  היו  נוהגים  גמליאל,  בן 
גמליאל, לתת כלים לכובס שלושה ימים לפני 
עצמם  על  מחמירין  "שהיו   - וברש"י  שבת". 
המופלא  הגאון  כך  על  והרחיב  שמאי",  כבית 
ר' ראובן מרגליות זצ"ל, בספרו 'יסוד המשנה' 
עמ' י"ג ואילך( אם כן, גם בכך הוא ממשיך את 

הרב אליקים לבנון ראש הישיבה ורב היישוב אלון מורה, חבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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יריד יש"ע חוזר - השבוע ביום ב', י"ב 

יימכרו  ובו  יריד  יתקיים   )18.2( א',  אדר 

וחפצי  מתנות  יודאיקה,  מזון,  מוצרי 

אומנות - כולם מתוצרת מתיישבי יש"ע.

ברח'  הישראלי,  במרכז  יתקיים  היריד 

השעות  בין  בירושלים,   22 היסוד  קרן 

.17:00-10:00

לפרטים: 054-4864109 דינה #

קונים למען 
ארץ ישראל

חנוכת בית הכנסת מחומש ביישוב נופים

דורשים ביטחון בצירים

נוסח תפילה והפרשת חלה שתיקן הרב אליקים לבנון שליט"א
לישועת ישראל בכלל ולתושבי שדרות בפרט

תנועת ההתיישבות אמנה
ובית מועצת יש"ע 

 משתתפים באבלם של חברינו 

הודי ליברמן -  ראש המועצה 
המקומית קרני שומרון לשעבר

ובנצי ליברמן - יו"ר מועצת יש"ע 
וראש המוא"ז שומרון לשעבר

 במות עליהם אביהם 

 מרדכי ז"ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר

אבלי ציון ולא תוסיפו לדאבה עוד

"ראשית  בתורה:  שכתוב  כמו  חלה,  הפרשת  מצוות  לקיים  ומזומנה  מוכנה  הנני 
עריסותיכם חלה תרימו תרומה". זכות המצווה תעמוד, ליושבי ארץ ישראל בכלל, 
ולתושבי שדרות וחבל עזה בפרט. ריבונו של עולם, כתבת בתורתך: "בבאכם אל 
תרומה  תרימו  הארץ  מלחם  באכלכם  והיה  שמה,  אתכם  מביא  אני  אשר  הארץ 
לה'". אני האשה העומדת לפניך, הנה באתי אל הארץ לרשת אותה ולשבת בה. 
אבל אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, והם מבקשים לגרשני ולהחריב את ביתי, 
ולכלות שם ישראל מעל אדמת הקודש. הריני מכוונת במצוות הפרשת חלה לקיים 
את רצונך כדי שתזכנו לשבת בשלווה בארץ הקודש, ותגרש כל אויבנו מעליה. 
ובמיוחד האויב האכזר השופך אש וגופרית על העיר שדרות וסביבותיה, ולא חס 
על אמהות ויונקים ועל אבות ובנים, שפוך עליו חמתך והעבירהו מעל פני האדמה. 
תקע בשופר גדול לחרותנו, ובזכות מצוות הפרשת חלה יתקיים בנו: הן עם כלביא 
יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה ונשב לבטח על 
הארץ הטובה אשר נתת לנו. תיקח בידה כזית מהעיסה, ותברך: ברוך אתה ה', אלוקינו 
מן  כתרומה  חלה  ספרדים:  להפריש  וציוונו  במצוותיו  קידשנו  אשר  העולם,  מלך 

העיסה אשכנזים: חלה מן העיסה )ויש אומרים: תרומה חלה מן העיסה(.

נחנך  שבשומרון  נופים  בישוב  מרגש  באירוע 

לפני  שנעקר  הכנסת  בית  מחדש  שעבר  בשבוע 

לפני  שימש  הכנסת  בית  מחומש.  וחצי  כשנתיים 

הגירוש את ישיבת "הר שלום" בחומש שהוקמה 

על–שם שולי הר מלך הי"ד, מראשוני הגרעין הדתי 

במקום שנרצח בפיגוע ירי סמוך לכוכב השחר.

 במהלך ימי העקירה פורק המבנה והוצב סמוך 

למשרדי המועצה האזורית שומרון ולפני כשנה 

דתיים  גרים  שבו  נופים  ליישוב  הועבר  וחצי 

וחילונים יחדיו - כמו בחומש. בית הכנסת שופץ 

פירקו  אשר  היישוב  ומזכירות  המועצה  ידי  על 

מאות תושבים ממעלה שומרון, קרני שומרון 

וקדומים הפגינו בראשית השבוע בכניסה לכפר 

עזון במחאה על המצב הביטחני הרעוע בכביש 

האבנים  ידויי  מקרי  התגברות  בעקבות   ,55

ובקבוקי התבערה על הכביש. המפגינים דרשו 

שהצבא יגביר את האבטחה במקום. 

במחאה  לכפר  הכניסה  את  חסמו  המפגינים 

על זריקת בקבוקי תבערה ואבנים על הנוסעים 

חודשים.  מספר  כבר  שנמשכת  תופעה  בכביש, 

בסוף השבוע שעבר בלבד נפצעו שבעה אנשים 

חדר  תבערה  בקבוק  המקרים  ובאחד  בכביש, 

לפציעות  רק  ובנס  לשריפתו  גרם  נוסע,  לרכב 

הביטחון  מכוחות  דרשו  התושבים  לנהג.  קלות 

למגר את התופעה ולהחזיר את תחושת הביטחון 

לנוסעים בכביש. 

ראש המועצה המקומית קרני שומרון הרצל 

הורה  אין  כי  אמר  בהפגנה  חלק  שנטל  ארי,  בן 

שהיה מוכן שילדיו ייסעו מדי יום באוטובוסים 

ויחטפו בקבוקי תבערה: "דרשנו מהצבא לעצור 

לכלא.  ולהכניסם  הפלסטינים  המתפרעים  את 

כשזרקו אבנים בצומת המוביל סגרו את הכביש,  

לא  אחד  ולאף  יום  מדי  אבנים  זורקים  פה 

אכפת". ראש המועצה האזורית שומרון, גרשון 

התקשורת  באמצעי  השבוע  שהתראיין  מסיקה 

אמר כי "מדובר על עשרות מקרים של זריקות 

האבנים ביום. הממשלה צריכה לשנות את סדרי 

להתמקד  לצבא  ולהורות  שלה,  העדיפויות 

ישראל".  מדינת  אזרחי  על  להגן   - בתפקידו 

באזור,  הרשויות  ראשי  נפגשו  השבוע  במהלך 

עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד חטיבת 

אפרים והעלו בפניהם את הדרישה להגביר את 

הסיורים והאבטחה בציר. #

ולבסוף  מעט  הגביהו  מבחוץ  אותו  ציפו  אותו, 

למבנה  אותו  והפכו   - מחדש  אותו  הרכיבו 

ביופיו  ומרהיב  מיוחד  הפנימי  העיצוב  יפהפה. 

עם עיטורי עץ, ארון קודש מעוצב וכסאות עץ 

מעוצבים בהתאמה.

בחנוכת בית הכנסת השתתפו רבנים מהאזור, 

אנשי  הישיבה,  היישוב, מתלמידי  מאנשי  רבים 

בראשה,  והעומד  שומרון  האזורית  המועצה 

הראשי  והרב  חומש  מגורשי  מסיקה,  גרשון 

תל– העיר  של  הראשי  ורבה  לשעבר  לישראל 

אביב הרב ישראל מאיר לאו. #
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ערים  שוב  מציאות,  אותה  המציאות 

הממשלה,  אותה  הממשלה  מופגזות, 

המנהיגות אותה מנהיגות והדשדוש אותו 

דשדוש. זו היתה גם רוח הדברים של השר 

שהקריא  אבי דיכטר,  הפנים,  לביטחון 

השבוע   בתחילת  הממשלה  בישיבת 

מתוארים  שבו  וינוגרד  מדו"ח  קטע 

אשר  השנייה,  לבנון  מלחמת  שלבי  רוב 

הוגדרו על ידי הוועדה כ"תקופת דשדוש" 

ניתן  העכשווית  שבמציאות  ואמר 

"קטיושות"  המילה  את  להחליף  רק 

ב"קסאמים" ואת שמות יישובי הצפון 

כי  טען  בדרום. הוא  היישובים  בשמות 

הצבא  שבין  בהחלטות  דשדוש  מורגש 

והדרג המדיני כאשר הפעילות של צה"ל 

לדבריו,  המדיני.  הדרג  בגלל  מוגבלת 

של  למלחמה  העורף  נחשף  "בינתיים 

ותפקודו  נפגעים  סופג  קסאם,  רקטות 

האזרחי נפגע קשות, אך לא נערכת פעולה 

צבאית היכולה לתת לדבר מענה". 

ישראל  בודדות מדינת  לפני שנים  רק 

ושומרון  ביהודה  טרור  גל  לפני  עמדה 

אז  גם  ישראל.  ברחבי  רבים  ובמקומות 

היה מי שטען שאין פיתרון צבאי ושכניסה 

תגבה  הפלשתיניות  לערים  ישראלית 

מחיר כבד בצד הישראלי, והנה – ממשלת 

ישראל קיבלה החלטה נחושה. לרוצץ את 

נרחבת,  צבאית  ובפעולה  הנחש,  ראש 

במסירות נפש של חיילי צה"ל ומפקדיו, 

הרצחני  הטרור  את  למגר  הצליחה 

ולהוריד אותו לרמה אפסית. כמו אז, גם 

הקסאם,  ירי  את  להפסיק  ניתן  היום. 

אבל לשם כך דרושה מנהיגות נחושה 

ולא רופסת, נדרש לצאת מהדשדוש. 

בשבוע שעבר התפרסם דו"ח וינוגרד, 

המוצדקת  במלחמה  שעסק  קשה  דו"ח 

בהתנהלות  ומאידך  מחד,  בלבנון 

השערורייתית וחוסר המנהיגות שהוכיחו 

אולמרט  ואהוד  המדינה  קברניטי 

הממשלה  ראש  של  מקורביו  בראשם. 

להדגיש  מיהרו  שלו  הספינולוגים  וצוות 

תוקנו  כבר  והליקויים  התיקונים  שרוב 

בהפקת  שעסוקה  שהמערכת  ואסור 

למערבולת.  ותיכנס  תיפגע   הלקחים 

ובייחוד  בממשלה  גדולים  חלקים 

על  שוב  חוזרים  בראשה  העומד 

עיניים,  עוצמים  שוב  העבר,  טעויות 

שוב מתעלמים מהסכנות, שוב מחכים 

ובינתיים  ויתחזק,  יתעצם  שחמאס 

לפעולות  הצבא  ידי  את  כובלים 

את  לספוג  ומוכנים  בלבד  נקודתיות 

שהולכים  טווחים  עם  הקסאם  מטחי 

ומכסים אזורים נרחבים בדרום.

במקום שמדינת ישראל תפעל בצורה 

במקום שמדינת ישראל תפעל 

בצורה נרחבת במרחבים שמהם 

משגרים טילים על ישראל ותלחם 

נגד ראשי הפשע והטרור בעזה, 

היא פועלת בצורה נקודתית מול 

חוליות קסאמים, ועסוקה במיגון 

נרחב בשדרות ביישובי עוטף עזה 

וגם באשקלון. אולמרט ממשיך 

במדיניות חוסר המנהיגות ומוכיח 

אוזלת יד במציאות המתרחשת 

בשדרות ובעוטף עזה. הדשדוש, 

של מלחמת לבנון השניה, חוזר על 

עצמו פעם נוספת, הפעם בדרום.

לצאת מהדשדוש

נרחבת ותצא למבצע במרחבים שמהם 

משגרים טילים על ישראל, היא פועלת 

בצורה נקודתית מול חוליות קסאמים, 

ועסוקה במיגון נרחב בשדרות ביישובי 

שממשלת  הנמנע,  מן  לא  עזה.  עוטף 

ישראל תמשיך במדיניותה גם כשהקסאם 

של  הדיווח  פי  על  שהרי   - לאשדוד  יגיע 

וביטחון  חוץ  ועדת  בישיבת  השב"כ  ראש 

טילי  הפלשתינים  בידי  כשבועיים,  לפני 

כ–30  של  לטווח  להגיע  המסוגלים  גראד 

קילומטרים.

בימים אלו ניתן לראות את התגשמות 

סופו  אכזרים  על  שמרחם  "מי  המימרה 

מדינת  הפוך.  עולם  לרחמנים".  שיתאכזר 

ישראל מספקת חשמל ומים לרצועת עזה 

את  בהדרגה  להפחית  האם  ומתחבטת 

החשמל באחוז או בחצי אחוז מדי שבוע, 

מדינה המספקת תשתיות חשמל מים 

שבהם  ולמחרטות  למפעלים  ודלק 

שפגעו  הקסאם  טילי  את  מייצרים 

בתחילת השבוע באחים טוויטו בשדרות 

וגרמו לקטיעת רגלו של הצעיר, אושר 

מספקת  ישראל  מדינת  השמונה.  בן 

שמנסים  הטרור  לארגוני  חשמל 

הכוח  תחנת  לעבר  קסאמים  לירות 

חשמל  שמספקת  באשקלון  רוטנברג 

עד  גדול  כל–כך  האבסורד  לפלשתינים. 

אמורים  היו  שלכאורה  המצרים,  שאפילו 

לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  לתמוך 

פנים בפלשתינים ובחמאס - עומדים על 

שלהם בצורה תקיפה והתבטאו בחריפות 

החוץ  ושר  עזה,  ברצועת  המתרחש  נגד 

כי  אמר  רייט,  אל  אבו  אחמד  המצרי, 

מצרים לא תסבול שום הפרה של ריבונות 

גבולה וכי "כל מי שיעז לחצות את הגבול - 

נשבור את רגליו", זאת לעומת המנהיגות 

לנוכח  ומשתהה  שמגמגמת  בירושלים 

המצב בשדרות והאזור. 

המציאות ביישובי הדרום הביאה את 

התושבים לעלות לירושלים ולהפגין בה 

מול קריית הממשלה, ובהמשך גם בתל–

אביב מול משרד הביטחון ובנתיבי איילון. 

על פי הדיווחים באמצעי התקשורת, עם 

בהבנה  הזו  המחאה  את  קיבל  ישראל 

תל–אביבים,  ירושלמים,  ואזרחים 

הצטרפו  ישראל  רחבי  מכל  ותושבים 

ישראל  משטרת  גם  ולמחאה.  לקריאה 

ולנהוג  המחאה  את  לאפשר  הונחתה 

לעומת  יחסית.  בעדינות  המפגינים  עם 

אף  שר,  אף  מהממשלה,  נציג  אף  זאת, 

יצאו  לא  ירדו מכיסאם,  לא  חבר קבינט, 

אנשי  זעקת  את  מקרוב  לשמוע  לרחוב 

שדרות. הדשדוש והאטימות, מסתבר, 

ממשיכים. הפעם זה בשדרות. #



של גדולי ישראל חיבת הארץ

4

אזולאי ה דוד  יוסף  חיים  האלוקי  מקובל 

בירושלים  נולד  החיד"א,  בשמו,  הנודע 

בשנת תפ"ד )1724(, לאביו, ר' רפאל יצחק 

זכריה אזולאי ולאמו, שהיתה מיוצאי אשכנז, בתו 

לירושלים  שעלה  בייאלר  יוסף  ר'  המקובל  של 

משפחתו  שורשי  החסיד.  יהודה  ר'  סיעת  עם 

שבספרד  מקסטיליה  במקור  הגיעו  החיד"א  של 

פאס  לעיר  המשפחה  עברה  ספרד  גירוש  ולאחר 

הנודע  המקובל  המשפחה,  מבני  אחד  שבמרוקו. 

ר' אברהם אזולאי, עלה ארצה והתיישב בחברון. 

עלה  שבה  הספינה  כי  סיפר  החיד"א,  נכדו,  נכד 

בדרכו לארץ נקלעה לסערה. לאחר שניצל ממנה 

והגיע לארץ הקודש, שיווה לחתימתו מראה של 

מושבו  את  קבע  אברהם  ר'  הנס.  לזכר  ספינה, 

בחברון, אולם את ספר הקבלה הידוע שלו 'חסד 

ישראל,  ארץ  של  בשבחה  גם  העוסק  לאברהם', 

לתקופה  ברח  שאליה  עזה,  בעיר  דווקא  כתב 

אברהם  ר'  בחברון.  שפרצה  מגפה  בשל  קצרה 

היום  עד  נמצא  וקברו   )1644( ת"ד  בשנת  נפטר 

בבית הקברות העתיק בחברון. רבי חיים יוסף דוד 

אזולאי התחנך בירושלים אצל גדולי הדור, ובהם 

ר' חיים אבן עטר )בעל ה"אור החיים"(, ור' שלום 

לגדול הקבלה אחרי  - שנחשב  )הרש"ש(  שרעבי 

בידיעותיו  בלט  צעיר  מגיל  וכבר  הקדוש  האר"י 

בתלמוד ובקבלה ובהיסטוריה יהודית.

בגיל 16 נשא החיד"א את אשתו הראשונה רחל, 

לו שני בנים  נולדו  נסים ברכה, ממנה  ר'  בתו של 

ושלוש בנות. בשנת תקט"ו )1755( נתבקש על–ידי 

איסוף  לשליחות  מטעמה  לצאת  חברון  קהילת 

כספים בארצות הגולה. תכונות רבות של החיד"א 

הכשירוהו לשליחותו זו: הוא היה בעל חזות נאה 

ביותר ומראהו האצילי העיד על גדלותו, הוא שלט 

במספר שפות, הנהגתו הייתה בנימוס ובדרך ארץ, 

וכל דמותו אומרת כבוד. על–פי חלק מהרישומים, 

החיד"א - רבי חיים יוסף דוד אזולאי "לכבוד ארץ ישראל"
יצא החיד"א מארץ ישראל שלוש פעמים ובשאר 

למערב  הביאוהו  מסעותיו  בחברון.  חי  הזמן 

אירופה, צפון אפריקה, וגם - על–פי האגדה - אל 

ליטא, שם פגש את הגאון מווילנה. בכל מקום אליו 

שמצא.  הרבנית  הספרות  אוספי  את  בחן  הגיע, 

'יוסף  במסגרת תשובה שכתב בספר השו"ת שלו, 

אומץ' לגבי הגייה של 'קדושה' פירט החיד"א חלק 

מהמקומות בהם ביקר ובדק את המנהג: "ועדותי 

ששם  ותכונן,  תבנה  ירושלים  הקודש  בעיר  כי  זו 

הקודש  ובעיר  הארץ,  מן  וגידולי  ולידתי  הורתי 

חברון תבנה ותכונן אשר גרתי בה. ועברתי בארץ 

רבתי  )איסטנבול(  ובקושטנדינה  ואגפיה,  מצרים 

עם רבותי בדעות, ואיזמיר עיר המהוללה, ותוניס, 

עיירות,  ושאר  ואמשטרדם  איטליה  ערי  ובכל 

קדום".  כמנהג  וכיוצא  'נקדישך'  אומרים  וכולם 

חשבון  וערך  בנאמנות,  שמר  השליחות  כספי  את 

לקחת  סירב  הוא  והוצאות.  הכנסות  של  מפורט 

מנדיבי הגולה גמול כספי לעצמו. כשיהודי צרפתי 

הבטיח לתרום לחברון סך של 1000 איסקודי אם 

ישפיע על אשתו לקבל גט, ענה לו החיד"א: "אם 

בחינם,  אתעסק  אני  שלום,  לעשות  רוצה  אתה 

לפי שכל העולם אומרים שאשתך צנועה... אבל 

להפריד הוא חילול השם".

החיד"א סבר שמחובתם של בני הגולה לדאוג 

בכבוד,  הקודש.  שבארץ  אחיהם  של  לקיומם 

באהבה ובכספים שהם תורמים לשליח מהארץ 

יישובה.  למצוות  שותפים  נעשים  הם   - סבר   -

כשלא נהגו בו כבוד הראוי לשליח ארץ ישראל, 

ארץ  של  ביזויה  את  וכאב  החיד"א  כך  על  כעס 

ישראל שאותה ייצג. לעומת זאת, כשזכה לכבוד 

הוא תלה זאת לא בזכותו אלא בזכותה של ארץ 

הכבוד  על  באמסטרדם  כששמע  גם  ישראל. 

ארץ  "לכבוד  הוסיף:  בצרפת,  לו  שרוחשים 

של  החריפים  החכמים  כשתלמידי  ישראל". 

תוניס נוכחו לראות את גדלותו בתורה, הוא כתב: 

"ואני מכיר חסרוני ושפלותי בעיון ובכל חכמה 

אבל  באמת,  אנוכי  בער  כי  מענווה  לא  באמת, 

שלכבוד  כל,  על  המרחם  ה'  לפני  מתחנן  הייתי 

שהיו  לפי  לב,  ורוחב  חכמה  יחנני  ישראל  ארץ 

אומרים שלא יש )שאין( תלמידי חכמים הגונים 

אזולאי  ישעיה  רפאל  בניו  גם  ישראל".  בארץ 

ואברהם אזולאי שימשו כשד"רים, עבור הערים 
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טבריה וירושלים. בסיום אחד ממסעותיו, לאחר 

וחצי,  שנים  ארבע  בת  משליחות  לארץ  שחזר 

החל החיד"א ללמד תלמידים בישיבה בירושלים 

וכיהן גם כדיין בשני בתי דין בעיר. 

חיות  בגני  מלבקר  נמנע  לא  החיד"א 

ובמוזיאונים, וביומנו הוא מתאר את התפעלותו 

כותב  הוא  כך  שראה.  דופן  יוצאות  מתופעות 

ראיתי  "ושם  ביקר:  שבו  בלונדון  חיות  גן  על 

וחתול מהאינדיאה  בן מאה שנה,  ונשר  אריות, 

מחיה,  כלאים  אחר  וחתול  ככלב,  גדול  )הודו( 

 וחיות אחרות מבהילות בשלשלאות של ברזל".

צבאי,  במוזיאון  הנראה  ככל  היה  בלונדון 

שהחיד"א מתאר באריכות את עושר אוצרותיו 

שהתפעל מהם מאוד, ויחד עם זאת מסיים: "הן 

לעוברי  אם  ושמח  דואג  עיני,  ראתה  אלה  כל 

רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, הנה 

משיח  אפינו  רוח  תראנה  ועינינו  באים...  ימים 

ומזהיר כאור החמה שבעתיים מוכתר  ה' מאיר 

רצון". יהי  כן  לה',  הוא  קודש  כתרים   בכתרי 

השתקע  ה–18,  המאה  של  השבעים  בשנות 

המקומית  שהקהילה  משום  )איטליה(  בליוורנו 

בקשה זאת ממנו. הוא הסכים לכך בתנאי שיוכל 

שם  ואכן  חיבוריו,  לכתיבת  מזמנו  להקדיש 

פורסמו מרבית עבודותיו, ושם גם נפטר. 

החיד"א כתב כמה וכמה ספרים בהלכה: ספרי 

פסקים, שאלות ותשובות ופירושים. ספרו החשוב 

כאחד  המרכזי  מעמדו  את  לו  שהקנה  ביותר, 

הוא ספרו  ישראל,  לעם  מגדולי הפוסקים שקמו 

השולחן  חלקי  ארבעת  על  יוסף',  'ברכי  הגדול 

ערוך. כהשלמות לספר זה נדפסו הספרים 'שיורי 

העצומה  החשיבות  על  ברכה'.  ו'מחזיק  ברכה' 

שייחס עולם התורה ל'ברכי יוסף' תעיד העובדה 

שעוד בחייו של החיד"א נדפסו קיצורים לספר זה. 

ספרו שיצא לאור במספר הרב ביותר של מהדורות 

הוא ' עבודת הקודש', ובו אוסף של כמה חיבורים 

קטנים יותר. הספר הנו ספר מוסר והנהגות, והוא 

עם  של  היסודיים  המוסר  מספרי  כאחד  התקבל 

ישראל.  החיד"א התקבל על גדולי הפוסקים בדורו 

יוסף שליט"א מזכירו  ועד היום. כשהרב עובדיה 

בספריו, הוא מכנהו בתואר הנדיר 'מרן החיד"א', 

'יחווה דעת' הוא מביא  ובחלק השישי של ספרו 

בגדאד,  רבני  גדול  סומך,  ר' עבדאללה  דברי  את 

בספר 'נר מצוה': "וחביבים עלי דברי גאון עוזינו 

החיד"א... וכמו שאמרו על הרמב"ם 'ממשה עד 

משה לא קם כמשה', כעת יאמר מיוסף עד יוסף 

עד  קארו  יוסף  רבנו  ממרן  כלומר  כיוסף,  קם  לא 

רבנו יוסף אזולאי לא קם כיוסף. כי הגדיל לעשות 

העיד:  עבדאללה  ר'  של  ואביו  הרבה".  ספרים 

קבלת  כדרך  החיד"א  הוראות  עלינו  "ושקיבלנו 

דברי מרן השולחן ערוך".

מספר פעמים רצה החיד"א לשוב לארץ, אך 

דבר  בסופו של  אחר.  במכשול  נתקל  פעם  בכל 

נשאר החיד"א בליוורנו ונפטר בה בשנתו ה–83, 

קברו   .)1806( תקס"ו  באדר  י"א  'זכור'  בשבת 

פטירתו  ולאחר  בליוורנו  הקברות  בבית  נכרה 

את  לבטל  בליוורנו  הקהילה  הנהגת  החליטה 

חגיגות הפורים של אותה שנה. ביוזמת הראשון 

לציון הרב יצחק נסים זצ"ל, הועלו עצמותיו  של 

תש"ך  באייר  כ'  וביום  ישראל,  לארץ  החיד"א 

)1960( נערכה קבורתו בהר המנוחות. #
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המרדפים נהרגו חיילים רבים, ונרשם מספר 

נקרא  מהם  אחד   - גבורה  סיפורי  של  רב 

 1968 ביולי  ה–26  בליל  הג'יפתליק".  "מרדף 

גשר  באזור  הגבול  את  מחבלים  תשעה  חצו 

גילה  הגישוש  בדרכי  נוסף  חיתוך  דמיה. 

יריחו- כביש  באזור  המחבלים  עקבות  את 

בשפך  הפוריות  המלך  )אדמות  ג'יפתליק 

נחל תרצה(. אל המקום הגיעו כוחות גדולים 

אריק  אל"מ  הבקעה  מח"ט  של  בפיקודו 

לוחמים,  שמונה  של  בכיתות  החיילים,  רגב. 

הראשון  המחבלים.  אחר  לרדוף  החלו 

קצין  מנלה,  גד  סרן  היה  במחבלים  שהבחין 

על  שעמד  הבקעה,  חטיבת  של  המבצעים 

החדה  בראיתו  נודע  מנלה  סמוכה.  גבעה 

במרחק  מחבלים.  "להריח"  וביכולתו  כנץ 

חשודה  בתנועה  מנלה  הבחין  מטר   900

באחת המערות שבצוק. החיילים לא ידעו כי 

החוליה  נטרול  התפצלה.  המחבלים  חוליית 

אך  חיילים,  שני  בפציעת  עלה  הראשונה 

נתפס.  והשלישי  נהרגו  החוליה  חברי  שני 

וגד  רגב  אריק  המח"ט  החליטו  בינתיים 

החוליות  שתי  אחר  למרדף  להצטרף  מנלה 

השנייה  החוליה  נחשפה  כאשר  הנוספות. 

צה"ל  חיילי  החלו  הראשונה  לחוליה  בסמוך 

שהו.  בה  המערה  לעבר  כבדה  אש  להמטיר 

הצוק  מראש  נופל  נראה  המחבלים  אחד 

נתן  אז  חוסלה.  החוליה  כי  הניחו  והחיילים 

אריק רגב את הפעולה להסתער על המערה. 

להסתער  התרוממו  נוסף  וחייל  מנלה  רגב, 

אך בטרם קמו, מחבל שלישי שנותר על ראש 

פילח  ראשון  כדור  בשלושתם.  ירה  המצוק 

לליבו  חדר  שני  כדור  אריק,  של  מצחו  את 

קשה.  נפצע  השלישי  החייל  ואילו  גד,  של 

שני הקצינים הבכירים נהרגו במקום. טנקים 

ירו  שהובאו למקום עוד בפקודתו של אריק 

רוב  את  וחיסלו  המערות  אל  פגזים  שלושה 

המחבלים. שאר המחבלים נהרגו מאש הכוח 

בסיכום  יותר.  מאוחר  בהם  שנתקל  הסורק 

נלקח  ואחד  מחבלים  שמונה  נהרגו  המרדף 

ושני  פצועים  חמישה  היו  לכוחותינו  בשבי. 

בדרגה  )שהועלה  וגד  אריק  הרוגים.  קצינים 

אחרי מותו( נהרגו אך הרוח ותורת הלחימה 

כל  לאורך  הלוחמים  את  ליוותה  שהנהיגו 

תקופת המרדפים. מותם של שני המפקדים 

צה"ל:  של  היסוד  ערך  לגבי  שאלה  העלה 

או  בראש  תמיד  אכן  המפקד  האם  "אחרי!" 

שישנם מקומות ואירועים בהם עדיף שיישאר 

הקים  מותם  לאחר  הקרב.  את  לנהל  מאחור 

הצבא את היאחזות הנח"ל ארגמ"ן הנושאת 

המפקדים,  שני  של  שמותיהם  ראשי  את 

על  נקראו  הירדן  בבקעת  החטיבה  ובסיסי 

שמם "מחנה גדי" ו"מחנה אריה". #

להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן, 

בי"ס שדה עפרה 02-9975516

- והממוצע השנתי עומד על כ–10,000 

למדינה  ועוברים  שעוזבים  פלשתינים 

כ– ויוצאים  נכנסים  שנה  מדי  אחרת. 

400,000 פלשתינים. אנחנו חישבנו את 

מספר היוצאים לעומת מספר הנכנסים 

השלילית  בהגירה  עליה  מגמת  וגילינו 

הערבית: בין השנים 1997 ל–2004 עזבו 

לשנה,  פלשתינים   10,000 מ  למעלה 

ב–2005  איש,   12,000 עזבו  ב–2004 

המרחב  את  נטשו  ב–2006   ,16,000  -

ובשנה  ערבים   25,000 לים  הירדן  שבין 

שעברה, 2007 עזבו אפילו מספר גבוה 

יותר. המשמעות היא כפולה ומכופלת. 

שנגרעים  עצמם  המספרים  רק  לא 

של  מרביתם  אלא  התושבים  מכמות 

המהגרים הם בגיל הפריון, וכך נרשמת 

מתמיד  וכרסום  הדרגתית  התרוקנות 

במספר הגברים והנשים בגילאי 55-18. 

מתעד  שאותם  הללו  למספרים  אבל 

דווקא הבנק העולמי אין שום התייחסות 

בקרב הלמ"ס הפלשתינית. בין הנתונים 

הפלשתינים לנתוני סקר הבנק העולמי 

 32% של  פער  יש   2006 מספטמבר 

צפתה  הפלשתינית  שהלמ"ס  בעוד   -

המתחילים   6 בגילאי   24% של  לגידול 

את בית הספר היסודי - הראה התיעוד 

ירידה של 8%".

מפוצצים את המספרים 

המנופחים, היכן מצאתם עוד 

עיוותים?	

הלמ"ס  נקודות:  מספר  עוד  אתן  "אני 

מזרח  ערביי  את  סופרת  הפלשתינית 

כשבעת  זאת  יו"ש,  כערביי  ירושלים 

סופרת  הישראלית  הלמ"ס  אחת  ובעונה 

נספרים  והם   - הירוק  הקו  כערביי  אותם 

בספירה  כוללים  הפלשתינים  פעמיים. 

אחרים  ותושבים  פלשתינים  סטודנטים 

שלא מתגוררים כאן למעלה משנה, אבל 

לכל  בניגוד  זאת   - ביתם  את  פה  רואים 

שמחייב  בעולם  היום  דמוגרפי  סטנדרט 

שנעדרים  תושבים  מהספירה  לגרוע 

למעלה משנה. ישראל אפילו מחמירה: כדי 

שאזרח חוזר ייספר שוב הוא צריך לשהות 

פה 90 יום. התחזיות הפלשתיניות בשנת 

1997 התבססו על שיעור גידול אוכלוסין 

כפול מהמדינות המובילות בעולם בגידול. 

האוכלוסין  גידול  ששיעור  היא  והמציאות 

הפלשתיני הולך וקטן ולכן הפער בין נתוני 

הולך  אפילו  המציאות  לבין  הפלשתינים 

מנוגדים  מציגים  שהם  המספרים  וגדל. 

לחלוטין למגמת הירידה בשיעור הילודה, 

בשיעור  ולעליה  הפריון,  בשיעור  לירידה 

הפטירה שנובע מהעלייה בתוחלת החיים 

בשכבות  יותר  גדלים  למספרים  שגורמת 

הפטירה.  בשיעור  ולעליה  הגבוהות  הגיל 

הפלשתינים ניפחו את המספרים בקרוב 

לשני מיליון איש". 

מה המטרה של הפלשתינים 

בניפוח המספרים?

אסטרטגי,  מאבק  ובראשונה  "בראש 

בנושא  תודעה  ויצירת  הפחדה  כניסיון 

הדמוגרפי. חסן אבו ליבדה, ראש הלשכה 

הפלשתינית  לסטטיסטיקה  המרכזית 

הניו  בזמן המפקד הראשון לכתב  אמר 

מהווה  המפקד  "לדעתי  טיימס  יורק 

טיימס,  יורק  )ניו  אזרחית"  אינתיפאדה 

11.12.97(. בתרגום פשוט מדובר בניסיון 

להפעיל טרור פסיכולוגי כלפי היהודים. 

מלבד זאת, ככל שהמספר מנופח יותר 

כך הקצאות המים של ממשלת ישראל 

אספקת  יותר,  גבוהות  יו"ש  לערביי 

התרומות  והיקף  יותר  גבוהה  החשמל 

הארגונים  אירופה,  מערב  ארה"ב,  של 

בצורה  גבוה  והאו"ם  הבינלאומיים, 

משמעותית מאוד ולכן יש להם אינטרס 

ברור לנפח את המספרים הללו". #
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חֵֹׁשב "ו ַמֲעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  חֶֹׁשן  ָעִׂשיָת 
ְּתכֵֶלת  ָהָב  ז ַּתֲעֶׂשּנּו  ֵאפֹד  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָר  ָמְׁשז וְֵׁשׁש  ָׁשנִי  וְתֹוַלַעת  וְַאְרּגָָמן 
ארגמן  הצבע  טו'(.  כח',  )שמות  אֹתֹו"  ַּתֲעֶׂשה 
בהקשר  פעמים  וכמה  כמה  בפרשה  מוזכר 

של הכנת בגדי הכהן הגדול. ארגמן הוא צבע 

גוון כחול, אשר מופק  אדום עמוק בתוספת 

אם  אך  "ארגמונים".  הנקראים  מחלזונות 

תשאלו את תושבי בקעת הירדן מה הפירוש 

יישוב בבקעת הירדן  זהו  כי  יענו  ארגמן, הם 

רגב וסרן  אריק  ואלו ראשי–תיבות של אל"מ 

גד מנלה אשר נפלו בבקעת הירדן בתקופת 

"המרדפים".

מיד לאחר מלחמת ששת הימים, בה נחלו 

צבאות ערב תבוסה ענקית ושוחררו ירושלים 

ורמת  עזה  שומרון,  יהודה,  אזורי  העתיקה, 

בחרטום  הערבית  הליגה  התכנסה  הגולן, 

בירת סודן, לדון בתוצאות המלחמה. במהלך 

נשיא  אל–נאצר,  עבד  ג'מאל  קרא  הוועידה 

מצרים: "קיים עיקרון בסיסי שאני מאמין בו 

ואמונתי לא נתערערה, זה שנלקח בכוח, לא 

יוחזר אלא בכוח: הכוח הוא עניין של הדרגה. 

גובר  והוא  המדינית  הפעולה  בכוח  ראשיתו 

לכוח הפעולה  מגיע  הוא  עד שבשיאו  והולך 

הצבאית... האחד אינו תחליף לשני". הצהרה 

ההתשה"  "מלחמת  את  פתחה  נאצר  של  זו 

אשר שמה נגזר מנאומו של נאצר 8 חודשים 

לאחר תחילתה, בעיצומה של הלחימה: "אנו 

- ארגמן
נכונים  ואנו  נתונים עתה במערכת ממושכת 

למערכה ממושכת להתשת האויב".

שונה  בצורה  התנהלה  ההתשה  מלחמת 

אופי  אז.  עד  אליהן  שהורגלנו  מהמלחמות 

הלחימה התבסס בעיקר על חוליות מחבלים 

מדינת  לשטחי  לחדור  ניסו  אשר  בודדות 

ישראל מירדן וממצרים. ָלָרֹוב החוליות לא היו 

שהיקשה  דבר  השנייה  עם  אחת  מתואמות 

עוד יותר על המודיעין הישראלי. ההסתננויות 

הפכו  הירדן  בבקעת  ישראל  מדינת  לשטחי 

המחבלים  חוליות  מטרת  שבשגרה.  לדבר 

הייתה להגיע אל ההר ולהתערבב באוכלוסיה 

לביצוע  ומשם לצאת  הפלשתינית המקומית 

ישראל,  נגד  תעמולה  )פיגועים,  פעולותיהם 

חבלני(.  ידע  העברת  או  אמל"ח  הברחת 

צה"ל  חיילי  נאלצו  בשבוע  פעמיים  או  פעם 

ההר  במעלה  מהבקעה  מחבלים  אחר  לרדוף 

"ארץ  שמה  את  הירדן  בקעת  קיבלה  ומכאן 

כדי לאתר את חדירת המחבלים  המרדפים". 

את  צה"ל  פיתח  המרבית  במהירות  לישראל 

נסללו  הירדן  בקעת  לאורך  הגישוש.  תורת 

שלוש דרכי טשטוש על מנת לאתר את עקבות 

המחבלים. לעיתים המחבלים ניסו להערים על 

הצבא ונכנסו בהליכה אחורנית, הרכיבו מחבל 

נוסף על הגב או נעלו עורות עיזים לרגליהם. 

הגששים בצה"ל למדו להבחין גם בטכניקות 

הללו ולאתר את כיוון המחבלים.

ותקופת  ההתשה  מלחמת  במהלך 

לשכת ב פרסמה  שבו  שבוע 

הפלשתינית  הסטטיסטיקה 

כיום  החיים  הערבים  מספר  את 

בארץ ישראל - ליורם אטינגר, חבר הצוות 

דמוגרפים  למחקרים  האמריקאי–ישראלי 

המתחדשת,  יש"ע  מליאת  וחבר  )צמ"ד( 

אחר  רודף  טלפון  מנוחה.  כמעט  אין 

מתראיין  התקשורת,  כלי  מכל  טלפון 

ובטלוויזיה,  ברדיו  האקטואליה  בתוכניות 

הכתובה  לעיתונות  מאמרים  כותב 

והאלקטרונית ומתבקש להגיב בתקשורת 

הישראלית והזרה. אטינגר, נמנה על צוות 

הפלשתינים  הנתונים  כי  שגילה  חוקרים 

הינם שקריים, ותוצאות המחקר מלמדות 

כי  ומלמדים  לגמרי,  הפוכים  הנתונים  כי 

המומנטום הדמוגרפי פועל לטובת מדינת 

קבועה  ירידה  מגמת  לעומת  ישראל 

בקרב הציבור הערבי. "כל מי שטוען שיש 

להציל  כדי  יהודית,  גיאוגרפיה  על  לוותר 

דמוגרפיה יהודית" - הוא אומר - "מבצע 

טעות קריטית".

מה בעצם מצא המחקר שלכם?

"המסקנה המרכזית היא שיש אמנם 

בשום  היא  אבל  בארץ,  דמוגרפית  בעיה 

מאכלת  אין  קטלנית,  לא  ואופן  פנים 

היא  והמגמה  צווארנו  על  דמוגרפית 

לטובת הציבור היהודי. אנחנו גילינו שיש 

פערים גדולים ומשמעותיים בין המספרים 

גם  ובעקבותיהם  הפלשתינים  שמציגים 

הדמוגרפים הישראלים - שמתבססים על 

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני 

נתוניה  את  ומקבלים  הפלשתינית 

הנתונים  למעשה  וקדש".  ראה  כ"כזה 

של הלמ"ס הפלשתינית דומים לתחזית 

הנסיבות  כאשר   '97 בשנת  ביצעו  שהם 

סמך  על  מהיום,  לחלוטין  שונות  היו 

נתונים אסטרטגיים שהיו אז בידם. וראה 

תהפוכות  מאז  שחלו  למרות  פלא,  זה 

הפוליטי,  הצבאי,  בתחום  דרמטיות 

 - ושומרון  ביהודה  והחברתי  הכלכלי 

הפלשתינים  השבוע  שהציגו  המספרים 

זהים למה שהם צפו מראש". 

מהיכן נובעים הפערים ביניכם 

לבין הדמוגרפים האחרים 

והפלשתינים?

לגמרי  אחרת  מגמה  רואים  "אנחנו 

השחורות.  רואי  שמשרטטים  ממה 

בין  האזרחים  מלחמת  בטרור,  המלחמה 

לכיוון  שגואה  האבטלה  לחמאס,  פתח' 

ה 50 אחוז, מחירי הנפט הגואים במפרץ 

ויוצרים ביקוש לעובדים שמגיעים מיהודה 

ארגון  של  תקדים  חסר  וקמפיין  ושומרון 

אונר"א של האו"ם לתכנון משפחה בקרב 

דרמטית  לירידה  שמביא  הפלשתינים 

בשיעורי הפריון ובירידה בהיקף הריון בגיל 

הנעורים, ובנוסף לכך הכפלה של מספר 

הנשים הלומדות בחינוך גבוה - לכל אלו 

יש משמעות אחת בלבד - ירידת הפריון 

בקרב הציבור הערבי וההגירה החוצה".

כמה פלשתינים עוזבים מדי שנה 

את האזור ולא שבים אליו?

"משנת 1950 ועד היום היו רק 8 שנים 

שבהן נרשמה הגירה חיובית. בכל שאר 

השנים הגירת הערבים היא מכאן החוצה 

עם	חבר	הצוות	הישראלי-אמריקאי		
למחקרים	דמוגרפיים 	

יורם אטניגר:  

"הדמוגרפיה -  
נכס ולא נטל"  

חלק א‘  
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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:
ניסים לב

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

8122 יום!
עד מתי?

6

ש"י עגנון נולד כשמואל 

יוסף צ'אצ'קעס בבוצ'אץ' 

באב  בי"ח  שבגליציה 

מגדולי   .)1888( תרמ"ח 

בעת  העבריים  הסופרים 

נובל  פרס  וחתן  החדשה 

תשכ"ו  לשנת  לספרות 

לארץ  עלה  עגנון   .)1966(

והתקרב   )1908( התרס"ח  בעומר  בל"ג 

מאוד לדת בעקבות היכרותו עם הראי"ה 

ב–י"א  בירושלים  נפטר  עגנון  זצ"ל.  קוק 

אחריו  והשאיר   )1970( תש"ל  א'  באדר 

הארץ  התורה,  שאהבת  רבים  ספרים 

והאדם שזורים בכולם.

"בזמן שישראל עומדים על הקרקע 

אפילו אומות העולם מקלסים אותם. 

הארץ  על  עצמו  שמיחד  מי  אשרי 

ועוסק בישובה, שכל המיחד עצמו על 

שמו  את  מיחד  בישובה  ועוסק  הארץ 

הגדול בשמים ובארץ ומרבה כבודם של 

בקרקע  שנוטעים  זו  כנטיעה  ישראל, 

הרבה  למעלה.  ועולה  פורחת  והיא 

לחרוש  המקום  עלינו  הטיל  מלאכות 

ולזרוע ולקצור ולעמר ולדוש ולזרות, 

לעזוק  ולדרוך,  ולבצור  ולעדור  לנטוע 

לגזוז  ועוף  בהמה  להאכיל  ולמסוק, 

ויגיענו  עמלנו  את  ולשמר  הצאן  את 

מן המחבלים ומן הגנבים, אלא ישיבת 

ארץ ישראל גדולה, שהיא שקולה כנגד 

הקדוש  תלה  שבתורה.  המצוות  כל 

אנו  אם  בנטיעתנו,  נטיעתו  הוא  ברוך 

מקימים נטיעתנו בידוע שנטיעתו של 

הקדוש ברוך הוא מתקימת". #

)ש"י עגנון, תחת העץ(

ש”י עגנון

המיֵָחד עצמו על הארץ



קדושת הארץ
המשך מעמ' השער
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שיטת רבותיו, ודורש שלמות בין הפנים לחוץ. 
כל זאת, ביחס לכלל עם ישראל. אולם, גם רבן 
גמליאל וגם רבי אלעזר בן עזריה מודים שכלפי 
משמעית  חד  דרישה  לבא  חייבת  העם,  נבחרי 
זוהי  כברם.  תוכם  להיות  מתפשרת,  ובלתי 
מפרשתנו,  לומדים  אנו  אותה  התורה  הדרכת 
פרשת בגדי הכהונה המיוחדים לכוהנים בכלל, 
המשרתים  הכוהנים,  בפרט.  הגדול  ולכוהן 
בקודש, חייבים להיות נקיים מכל רבב, והנקיות 
הפנימית היא כה חזקה, שהיא פורצת גם החוצה, 
בגדיהם המיוחדים.  אותם לעבוד עם  ומחייבת 
אם לא כן, העבודה פסולה. בדורנו, אנו חייבים 

ללכת על פי שיטתו של רבי אלעזר בן עזריה, 
שהיא דרכם של בית הלל, ולהרחיב את בתי 
המדרש שלנו, לפתוח את דלתות ליבנו, לכל 
כדי  ה'  מדבר  הרחוקים  אלה  גם  הציבורים, 
גם  לבוא  חייבת  זאת,  ועם  באהבה.  לקרבם 
האמורים  מאלה  מתפשרת  הבלתי  הדרישה 
בתי  הכנסת,  הממשלה,  את  מובילים  להיות 
חייבים  המערכות  בראשי  וכדומה.  המשפט 
החיצוני  שלבושם  ככוהנים,  אנשים,  להציב 
טוהר  בעלי  כאלה  רק  פנימיותם.  את  תואם, 
עם  הנהגת  אל  פנימה  יכנסו  ומעשים  מידות 
ישראל. ואם יש כיום הנהגה שאין תוכה כברה, 
ונמנה  אותה  נסלק  אחד  וכאיש  נהיה  אמיצים 

תחתיה כאלה שתוכם כברם. #

מנהיגות שתוכה כברה



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. 

ברכונים וזמירונים
לשמחות	ואירועים
www.birkonim.co.il
02-9973875
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רוב  לדעת  הקודמת,  בפעם  שהזכרנו  כפי 

השני,  המקדש  בית  חורבן  מאז  הפוסקים 

ביהמ”ק  מחורבן  כבר  מסוימות  ולדעות 

מדרבנן.  רק  שביעית  דיני  נוהגים  הראשון, 

לקביעה זו יש השלכה לכמה דינים. ישנן קולות 

מהדעות  חלק  לשיטת  שלפחות  הלכתיות, 

בזמן  שביעית  שחיוב  כך  על  מסתמכות  בגמ’, 

הזה הוא רק מדרבנן. השבוע נעסוק בהשלכה 

שיש לכך בנוגע לדיני שמיטת כספים.

עשה  “מצות   - ופרוזבול  כספים  שמיטת 

‘שמוט  שנאמר  בשביעית  המלווה  להשמיט 

והתובע חוב שעברה עליו  ידו’,  כל בעל משה 

שביעית עבר על לא תעשה שנאמר ‘לא יגוש 

ויובל  הל’ שמיטה  )רמב”ם  ואת אחיו’”  רעהו  את 

)הל’  הרמב”ם  כתב  שבימינו,  אלא  ה”א(.  פ”ט 

שמיטה ויובל פ”ט ה”ב(, מצווה זו אינה נוהגת מן 

התורה, כלשונו: “אין שמיטת כספים נוהגת מן 

התורה בשביעית אלא בזמן שהיובל נוהג, שיש 

שם שמיטת קרקע, שהרי ישוב הקרקע לבעליו 

)הכוונה ביובל( בלא כסף, ודבר זה קבלה הוא, 

קרקע  משמט  שאתה  בזמן  חכמים  אמור 

אתה משמיט כספים בכל מקום בין בארץ בין 

בחוצה לארץ, ובזמן שאין שם שמיטת קרקע 

אפילו  בשביעית  כספים  משמיט  אתה  אין 

ההשלכות ההלכתיות 
של שביעית בימינו מדרבנן 

בארץ”. אולם אע”פ שאינה נוהגת מן התורה 

היא נוהגת לדעתו מדרבנן )רמב”ם שם ה”ג(. 

אמנם יש מן הראשונים הסוברים שההשוואה 

ע”א-ע”ב(  לז  גיטין  גמ’  )עפ”י  ליובל  שמיטה  בין 

השנייה  הדעה  שלדעתם  כיוון  להלכה,  אינה 

מן  היא  בימינו  ששביעית  סוברת  )שם(  בגמ’ 

התורה, ולדעתם הלכה כמותה )שבת הארץ ח”ג 

פ”ט ה”ג אות ב והע’ 7(. מאידך, יש דעה שלישית 

בראשונים שבזה”ז אפילו מדרבנן אין נוהגים 

אלא  זה  אין  כן  והנוהג  כספים,  שמיטת  דיני 

מידת חסידות )עי’ דברי הגראי”ה קוק זצ”ל שבת 

הארץ שם ה”ג אות א(. אולם כבר כתב הגראי”ה 

הפוסקים  כתבו  מקום  ש”מכל  זצ”ל  קוק 

שעיקר הוא שנוהג בזמן הזה מדרבנן, וצריך 

לעשות  דאפשר  מאי  בכל  אהתירא  למיהדר 

ידי  על   - כספים  בשמיטת  תורה;  של  כדת 

ה”ג  פ”ט  ח”ג  הארץ  )שבת  פרוזבול...”  תיקון 

אות ג והע’ 9-10(.  לדעה זו שכאמור היא הדעה 

דיני  בימינו  גם  לנהוג  יש  בפוסקים,  העיקרית 

זה  שדין  העובדה  בשל  אך  כספים.  שמיטת 

יהיה  שניתן  חכמים  הקלו  מדרבנן,  רק  הוא 

לגבות את החוב אחר השמיטה באם המלווה 

כתב פרוזבול בפני בית דין, וחובותיו כאילו הם 

פרועים לפני סוף השביעית. #



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 42

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
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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 

עזה. הפעם שוב לוקח את אוריאל ליישוב 

נוסף שהוקם בין שילה לת"א. 

אֹוִריאֵל יַָׁשב ִמחּוץ לְבֵית הַּכְנֶסֶת ֶׁשּבְִׁשבּות 

הִַּמילָה  ּבְִרית  ֶׁשיֵצֵא.  לְׁשּוב  וְחִיּכָה  ָרחֵל 

ְמַקוֶּוה  "אֲנִי  ּדַקֹות.  ּכַָמה  לִפְנֵי  הְִסַּתיְּיָמה 

ׁשּוב.  ָאַמר  עֹוד"  לְִראֹות  רֹוצֶה  ֶׁשאַָּתה 

ֹלא  "עֹוד  הַּׁשֹובֶה.  חִיּוכֹו  אֶת  חִּיֵיך  הּוא 

ָראִינּו ּכְלּום. ִמי ָאַמר ֶׁשהַַּמָּסע ֶׁשלָנּו עֹוצֵר 

ּבְיִיׁשּוב אֶחָד"? הּוא ָאחַז אֶת אֹוִריאֵל ּבְיָדֹו 

הַַּמעְֲרּבֹולֶת   לְתֹוְך  ּבְִקלִילּות  אֹותֹו  ּוָמַׁשְך 

ָרחֵל,"  ְׁשבּות  אֶת  ַרק  "ָראִינּו  ֶׁשנִפְְתחָה. 

ּגִבְעָה  ּבְלֵב  נָחֲתּו  ֶׁשהֵם  ּבִזְָמן  ׁשּוב  ָאַמר 

הֵחֵל  הַּזֶה  הַּנֹוָראִי  הַּפִיגּועַ  "אֲבָל  חֲׁשּוכָה. 

ֶׁשִתְראֶה".  ֶׁשָרצִיִתי  ַׁשְרֶׁשֶרת הְִתיַיְׁשבּות 

הַחֹוֶׁשְך ֶׁשהָיָה ּבַָמקֹום הָיָה מּוחְלָט אֹוִריאֵל 

עַָקב  ָרב  ּובְּקֹוִׁשי  ּדָבָר  לְִראֹות  הִצְלִיחַ  ֹלא 

לְפֶַתע  לְפָנָיו.  ֶׁשהָלְַך  ׁשּוב  ֶׁשל  ּגַּבֹו  אַחֲֵרי 

ֶׁשמּולֹו.  ֵמהַאֲפֵלָה  קֹולֹות  אֹוִריאֵל  ָׁשַמע 

נְִׁשְמעּו  חֶלְָקם  נִָׁשיִים.  קֹולֹות  אֵלּו  הָיּו 

הֶחְלִֶטיִים ּונְחּוִׁשים וְחֶלְָקם נְִׁשְמעּו חֲלּוִׁשים 

ְמאֹוד  ּבְָמקֹום  נְִמצָאִים  וַעֲצּובִים.  "ָאנּו 

ָקרֹוב לְִמקֹום הֶַרצַח הַּנֹוָראִי ּבַּדֶֶרְך לְִׁשיֹלה" 

ֶׁשּבְִׁשבּות  ֵמהְַּקבּוצָה  "חּוץ  ׁשּוב.  ָאַמר 

ּבַּקְַרַקע  לְהֵָאחֵז  ּבִיְּקָׁשה  ְקבּוצָה  עֹוד  ָרחֵל 

ּכְִתגּובָה לַּפִיגּועַ הַָאיֹום". הָיּו אֵלֶה הַחֲבֵרֹות 

ַרק  הִִתיר  וְהַּצָבָא  הי"ד  ּדְרּוק  ָרחֵלָה  ֶׁשל 

לָהֵן לַעֲלֹות לַּקְַרַקע הַלָּיְלָה". אֹוִריאֵל נֶעֱָמד 

ּדֹום. עֵינָיו הְִתַרּגְלּו אַט אַט לַחֲֵׁשיכָה וְהּוא 

חֶלְָקן  ּבַחֹוֶׁשְך.  יֹוְׁשבֹות  אֹוָתן  לְִראֹות  הֵחֵל 

ּבָכּו וְחֶלְָקן לָחֲׁשּו  אַחַת לְַׁשנִיָיה ִמְׁשּפִָטים 

עַל  הְִסַּתּכֵל  ׁשּוב  ּכְאֵב.  ְמלֻּוִוים  ְמקּוָטעִים 

ָקִׁשים  ְרגָעִים  "יְֶׁשנָם  ּבֹוחֵן  ּבְַמּבָט  אֹוִריאֵל 

ּבָהֶם נְִראֶה ֶׁשנֶעֱלֶמֶת הִַּתְקוָוה וְהֵם נְִׁשָאִרים 

אֲבּוִדים ּבַאֲפֵלָה, ָאנּו נְִמדִָדים לְפִי הַּדֶֶרְך ּבָה 

ָאנּו ּבֹוחֲִרים לָלֶכֶת ּבַַמּצָבִים הַאֵלּו..."

המשך בשבוע הבא...

בין הילדים שפתרו נכונה את התשבץ משבוע שעבר זכו:

עמית	הורן	מאלון שבות, משפ'	קרקובר	מנגוהות,	נדב	ישעיהו	משבות רחל.
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 דוא"ל:  באמצעות  אג'.   50 משלוח  עלות   5454 למספר 

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



הנני מצפה לתשועת ה' יתברך,
לעודדנו לקדושת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה...
טהורי הרוח יעלזו בפורים, גם בימי המצוקות הללו,
כי אורים מלאי ששון ישע ובטחון עוזר ישועות, 
עמנו הם שרויים, ושמחת עולם היא נחלתנו סלע

)מתוך מכתב שכתב הראי"ה קוק לבנו הרצי"ה בזמן מלחמת העולם הראשונה(
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