
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 91 | אדר ב' תשס"ח |  גליון 

תזריע - החודשעל הפרשה
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
18:42  18:30  18:40  18:32  18:41  18:26 כניסת שבת 
19:40  19:38  19:39  19:40  19:40  19:38 צאת השבת 

המשך בעמ' 5

רשת תזריע עוסקת בתורת הנגעים ואופן פ
הטיפול בהם באמצעות הכהנים. "ָאדָם 
ִּכי יִהְיֶה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו 
ַבהֶֶרת, וְהָיָה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלנֶגַע ָצָרַעת וְהּוָבא ֶאל 
ִים" )ויקרא  ַאהֲֹרן הַּכֹהֵן, אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבנָיו הַּכֹהֲנ
י"ג, ב'(. אם נתבונן במילות הפסוקים נבחין כי 
התורה בחרה להשתמש כאן בביטויים מעולם 
)שם,  ָּבעֹור  הַָּצַרַעת,  ִּתְפַרח  ָּפרֹוַח  וְִאם  הצומח: 
י"ב(, ּבֹהַק הּוא ָּפַרח ָּבעֹור, ָטהֹור הּוא )פס' ל"ט(, 
ְבגַַּבְחּתֹו" )פס'  ֹּפַרַחת הִוא, ְּבָקַרְחּתֹו אֹו  "ָצַרַעת 
מסמל  "פריחה"  המינוח  הדבר,  מעניין  מ"ב(. 
מחד דבר יפהפה, עדין, שמותיר רושם עז על 
נפשו של האדם, ומנגד מסמל גם ביטוי חיצוני 
בצרעת.  לוקה  אדם  שעליו  פנימי  לקלקול 
פנימיים,  חיצוני לתהליכים  ביטוי  היא  פריחה 
גם בפרח וגם באדם. היא מעידה על חיים. פרח 
לא  מזונו,  את  מקבל  ואינו  משורשיו  המנותק 
תופיע  לא  פורחת  צרעת  ומנגד  לפרוח,  יכול 
לשורשיו  מחובר  פרח  כאשר  חי.  באדם  אלא 
אזי אנו מקבלים פריחה מלאה, צבעונית, עלי 
הכותרת נפרשים בהידור וברושם, כך גם האדם, 
כאשר הוא מחובר לשורשיו הוא יפרח ויתפתח 
ממזונותיו  מתנתק  אדם  כאשר  אך  ויתעלה, 
הרוחניים, ובמקום זאת מתמלא בקלקולים, אזי 
צרעת.  בצורת  מגיע  החיצוני  הגילוי  גם  ח"ו, 
השבת, היא שבת מברכין של חודש ניסן שיחל 
נזכר  בתורה  הקרוב.  השבוע  בתחילת  בעז"ה 
האביב":  כ"חודש  פעמים  מספר  ניסן  חודש 
"הַּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש הָָאִביב )שמות י"ג, ד'(, 

ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש הָָאִביב,   ִּתְׁשמֹר...  ַחג הַַּמּצֹות  ֶאת 
ל"ד  )שמות  ִמִּמְצָריִם  יָָצאָת  הָָאִביב,  ְּבחֶֹדׁש  ִּכי 

לחבר בין הפריחות
ְּבחֶֹדׁש  ִּכי  הָָאִביב...  ֶאת–חֶֹדׁש  "ָׁשמֹור  י"ח(, 
)דברים  ִמִּמְצַריִם"  ֱאֹלקיָך  ה'  הֹוִציֲאָך  הָָאִביב, 
ט"ז, א'(. בטור ובשולחן ערוך אורח חיים, סימן 
אילנות  וראה  ניסן  בימי  "היוצא  נאמר:  רכו 
'ברוך אתה ה', אלקינו  שמוציאין פרח, אומר: 
וברא  כלום,  בעולמו  חיסר  שלא  העולם,  מלך 
כדי  ונאות,  טובות  ואילנות  טובות  בריות  בו 
מהן  השאלה  נשאלת  אדם"'.  בני  בהן  להנות 
אותן "בריות טובות". הרי בברכה מוזכר "כדי 
כן ברור שמדובר  להנות בהן בני אדם" - אם 
בבריות אחרות. אלא שבריות אלו הן הדבורים 
ומעופפים נוספים שבתקופה זו עסוקים בפעולת 
ההאבקה, ובזמן הפריחה אותן בריות מבצעות 
השונים.  והפרחים  הצמחים  של  ההפריה  את 
המצויה  השלמות  על  היא  הברכה  כן,  אם 
ניסן,  חודש  זמן,  תקופת  באותה  שבו  בטבע, 
מתקיימות שתי תופעות טבע המשלימות אחת 
את השנייה - הפריחה וההאבקה שנעשית ע"י 
טובות",  "בריות  נקראים  הם  לכך  המעופפים. 
בהשלמת  העולם  בתיקון  שליחות  להם  יש 
הטבע המופלא. הנושא החשוב ביותר שעומד 
בין הפריחות  החיבור  יצירת  הוא  כיום  בפנינו 
והעמדות  ובין מגוון הפרחים, הדעות  השונות 
בתוך הציונות הדתית. וכל מי שעוסק בחיבור 
ואת  הרעננות  את  בטבע,  כמו  מביא,  הזה, 
היכולת של הציונות הדתית להתחדש. הפיגוע 
המכוון בישיבת מרכז הרב, "הישיבה המרכזית 
העולמית" כפי שקרא לה רבנו הרב צבי יהודה, 
מחייבת אותנו להתארגנות חדשה של מערכת 
החינוך הציונית דתית. יש בנינו מחלוקות על 

הרב משה הגר - חבר מליאת יש"ע המתחדשת, ראש המכינה הקד"צ ביתיר, ויו"ר איגוד המכינות
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לדרישות  הישראלית  הכניעה  בעקבות 

באמצעות  לטרור  פרס  והענקת  האמריקניות 

"מחוות" מסוכנות המפקירות את בטחון אזרחי 

ישראל החליטו במועצת יש"ע יחד עם המועצה 

בנימין לעשות מעשה. במסגרת  האזורית מטה 

ה"הקלות" לערבים, פירק צה"ל, בהוראת הדרג 

לכוכב  הסמוך  רימונים  מחסום  את  המדיני, 

מיקומו  בשל  אסטרטגית  חשיבות  שלו  השחר, 

על הדרך בין רמאללה ליריחו.

 ,2002 בשנת  פורק,  שהמחסום  שעברה  בפעם 

נרצחה במקום ימים ספורים לאחר מכן אתי גאליה 

דבר  היוודע  עם  השחר.  מכוכב  לשבעה  אם  הי"ד, 

מועצת  ראשי  לשטח  מיד  יצאו  המחסום  הפקרת 

שם  וקיימו  בנימין  מטה  האזורית  והמועצה  יש"ע 

למחרת  במקום  לערוך  הוחלט  שבה  מצב  הערכת 

למול  פעולה  דרכי  לגיבוש  נרחב,  תושבים  כינוס 

ההפקרות הביטחונית על הציר. ביום שלישי אחר 

שומרים על הביטחון
וכוכב  מרימונים  רבים  תושבים  הגיעו  הצהריים 

נגד  למחות  ומבוגרים,  נוער  בני  ובהם  השחר, 

מפקד  הודיע  האירוע  במהלך  ביטחונם.  הפקרת 

הצבא באזור לראש המוא"ז בנימין, אבי רואה, שהוא 

המחסום  מפינוי  הנגזרת  הביטחונית  לסכנה  מודע 

נוכחות צבאית רציפה במקום. ראש  כן תהיה  ועל 

המועצה הודיע שכל עוד הצבא נמצא בנקודה הוא 

סומך עליו את ידיו, אולם ברגע שצה"ל יעזוב את 

המחסום התושבים יחזרו לשם מיד. במועצת יש"ע 

לניסיונות  גורמות  לאבו–מאזן  שהמחוות  הדגישו 

יום שבו פונה  ובאותו  ארגוני הטרור להרים ראש, 

דקירה  פיגוע  ניסיון  אירע  כבר  רימונים  מחסום 

מחבל  של  בהריגתו  בנס  שהסתיים  שילה,  בצומת 

במועצה  בצומת.  שעמדו  ישראלים  על  שהסתער 

בנוכחות  ולתמוך  לסייע  להגיע  לתושבים  קוראים 

ישראלית קבועה במחסום רימונים, כדי לשמור על 

ביטחוננו ולומר כי דם יהודים אינו הפקר. #

יפגשו  מביתם  שגורשו  לאחר  וחצי  שנתיים 

מסוגו,  ראשון  באירוע  קטיף  גוש  נוער  בוגרי 

כדי לשתף ולחלוק את החיים במציאות החדשה 

שנכפתה עליהם.

בשעה   )6.4( תשס"ח  ניסן  א'  ראשון  ביום 

16:00 בבית הארחה בית וגן בירושלים יתקיים 

 18 בגילאים  גוש–קטיף,  לבוגרי  מיוחד  ערב 

ואומנותיים  יכלול תכנים ערכיים  - 23. הערב 

המיוחדת  המפגש  חווית  את  להעשיר  במטרה 

ויכלול בין יתר, שיחה עם יקיר שגב יו"ר רוח 

חדשה וממובילי מאבק המילואימניקים, והצגה 

רצאבי  אבינועם  "עמוקא".  תיאטרון  מבית 

כינוס נוער גוש קטיף
מנהל מחלקת נוער בוועד מתיישבי גוש קטיף 

אמר ליש"ע שלנו: "הכנס יצא לפועל בעקבות 

למפגש  מהשטח  שעלתה  וקריאה  התעוררות 

של כולם. בכנס הזה אנו נשים דגש על מפגש 

נעים, קפה ועוגה עם תכנית ערכית ואומנותית. 

הזה,  המפגש  שלאחר  ה',  בעזרת  מקווים  אנו 

נוספים.  מפגשים  יהיו  המשובים,  ולאור 

יום  לקראת  נוסף  מפגש  מתכננים  כבר  אנחנו 

בענייני  יותר  נעסוק  שבו  אב,  בחודש  השנה, 

אנו  הגירוש.  לאור  הבוגר  הנוער  וזהות  מקום 

התמיכה  על  המתיישבים  לוועד  מאוד  מודים 

וההשקעה בכנס זה". #

  


ְצַרִים  ִמִמּ הֹוִציָאנּו  ִאּלּו 
ק ֶאת ָצְרֵכנּו... ְולֹא ִסֵפּ
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במלאת שלושים לטבח הנורא בישיבת מרכז 

הישיבה  מתלמידי  שמונה  נרצחו  שבו  הרב, 

מיוחד  כנס  יתקיים  לימודם,  על  רכונים  כשהם 

תחת הכותרת "קמנו ונתעודד", שבו ייטלו חלק 

כל תלמידי מפעלי החינוך של הציונות הדתית. 

בניסן  ג'  ג',  ביום  בע"ה  יתקיים  הכנס 

בירושלים  טדי  באיצטדיון  אחה"צ,  תשס"ח 

תלמידים,  אלפי  עשרות  בהשתתפות  ת"ו, 

ראשי מפעלי החינוך והמוסדות, רבנים ואישי 

ציבור. 

 - המארגנים  שהסבירו  כפי   - הכנס  מטרת 

את  ואיתנה  גדולה  ברוח  בצוותא,  להושיב  היא 

דגלנו  את  נרומם  למען  ותלמידיהון,  רבנן  כל 

כנס "קמנו ונתעודד"
שכבשה  הלאומית–תורנית,  הרוח  את  ונמשיך 

מרכז  בישיבת  האירוע  ביום  כולה  הארץ  את 

הרב, לשלוח את דברה לאומה ולמנהיגיה להיות 

קץ  אין  בנאמנות  זצ"ל,  הרב  לרוחו של  נאמנים 

עמנו  שכוחנו  ביטחון  מתוך  ולארצנו,  לתורתנו 

להמשיך במפעל מול כל אויב ומתנקם.

יש"ע,  מועצת  היתר:  בין  שותפים  לאירוע 

איגוד  אמי"ת,  רשת  יב"ע,  מרכז  צביה,  רשת 

הגבוהות,  הישיבות  איגוד  ההסדר,  ישיבות 

האגודה  המדרשות,  איגוד  המכינות,  איגוד 

עזרא,  אריאל,  בנ"ע,  עמי,  בת  להתנדבות, 

סטון,  תורה  אור  מוסדות  הדתי,  הקיבוץ 

וארגונים נוספים. #

ניצן,  ביישוב  יתקיים  הפסח  חג  לקראת 

יריד  עזה,  רבים ממגורשי חבל  שבו מתגוררים 

גוש  אנשי  של  התוצרת  מיטב  ובו  ענק  מכירות 

קטיף.

תשס"ח  ניסן  ג'  שלישי,  ביום  יתקיים  היריד 

)8.04( משעה 15:00 עד השעה 19:00 ובו יהיה 

אביזרים  הגדות,  לחג,  מתנות  לרכוש  ניתן 

כיסויי  ביגוד,  מגבות,  מפות,  תכשיטים,  לבית, 

ראש ועוד. במקום יתקיים הפנינג עם הפעלות 

הנחות  סבתא,  שערות  פופקורן,  לילדים, 

בדוכן  ש"ח   200 מעל  הרוכש  כל  והפתעות. 

נוספים:  לפרטים  היום.  בסוף  בהגרלה  ישתתף 

 .7775654-054 לורנס   5236700-054 עליזה 

שבוע לאחר מכן יתקיים בירושלים יתקיים יריד 

מתוצרת  מוצרים  לרכוש  ניתן  יהיה  שבו  יש"ע 

ירידי יש"ע לקראת הפסח
יישובי יהודה ושומרון במכירה מיוחדת לקראת 

חג הפסח. בין שלל המוצרים שיהיה ניתן לרכוש 

ביריד: מצה שמורה חברון עבודת יד, מיץ ענבים 

יינות, חרוסת, ריבה אורגנית,שמן זית,  מוסקט, 

עוגות ועוגיות לפסח ללא חשש קטניות, דבש, 

תבלינים ללא חשש קטניות, תמרים, לדר, ביצים 

ח'  ראשון,  ביום  יתקיים  היריד  אורגניות וכו'. 

במרכז  ל–20:00  השעות 16:00  בין   )13.4( ניסן, 

מנדלה(  22 )פינת  היסוד  קרן  רח'  הישראלי, 

על  העת  כל  היריד שוקדים  בירושלים. מארגני 

השירות,  ייעול  על  וכן  המוצרים  מגוון  הרחבת 

מראש  להזמין  ניתן  יהיה  הקרוב  מהיריד  והחל 

מוצרים בטלפון ולקבלם ביריד.

 ,052-2330081 גבאי  אבי  ולהזמנות:  לפרטים 

# 02-9972721, 02-9971280
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השבוע התפרסם בעיתון 'הארץ' 

יש"ע,  מועצת  יו"ר  של  מאמרו 

דני דיין, בנושא הקפאת הבנייה. 

של  התנהלותה  את  תוקף  דיין 

מדיניות  ואת  ישראל,  ממשלת 

בפני  מציגה  שהיא  הכניעה 

"הקפאת  והערבים.  האמריקנים 

הבניה" - כותב דיין - "הינה סוגיה 

השלכות  בעלת  חמורה  מדינית 

בחוסנה  שפוגע  לכת,  מרחיקות 

ישראל".  מדינת  של  וביטחונה 

הנה קטעים מתוך המאמר:

 נוסח הגינוי הקבוע שהיה מתפרסם 

כל  וברמאללה  בבריסל  בוושינגטון, 

על  מודיעה  הייתה  שישראל  אימת 

תכנית בנייה כלשהי ביהודה ושומרון 

כלל את המשפט: "בנייה בהתנחלויות 

על  להשפיע  עלולה  היא  כי  פסולה 

תוצאות המשא ומתן להסדר קבע בין 

ישראל לפלשתינאים". נוסח זה כמעט 

הפשוט  הטעם  מן  עוד,  נשמע  ואינו 

כמעט  הקפיאה  אולמרט  שממשלת 

לחלוטין את הבנייה ביהודה ושומרון. 

היא הגדילה לעשות והפסיקה לבנות 

שבמזרח  היהודיות  בשכונות  אף 

ירושלים.

שרון  ממשלות  של  ההיענות 

הבינלאומית  לדרישה  ואולמרט 

ביישובי  הבנייה  הקפאת  בנושא 

ייחודי  תקדים  היא  ושומרון  יהודה 

עצום  וחידוש  הבינלאומיים  ביחסים 

הנה,  ומתן.  המשא  ניהול  בתורת 

גורלי  ומתן  במשא  הצדדים  אחד 

להשפיע  היכולת  בידיו  יש   - ביותר 

ע"י  על תוצאתו הסופית של המהלך 

זאת  ובכל  ביצוע,  בר  בצעד  נקיטה 

הוא נמנע מלנקוט בו. כל מומחי תורת 

מול  אל  נדהמים  עומדים  המשחקים 

ובנחישות  בעקביות  הפועל  השחקן 

שכאלה נגד האינטרס שלו עצמו.

חיים  הממשלה,  לראש  המשנה 

האזורים  לקושיה:  תירוץ  מצא  רמון, 

שממזרח לגדר, על יישוביהם היהודיים, 

הם כביכול, נטל ולא נכס. גם השמעתו 

המשא  של  בעיצומו  שכזה  טיעון  של 

יתר  תחכום  על  מראה  אינו  ומתן 

אבל  ניחא.  המעטה.  בלשון  בניהולו, 

מה עם אותם האזורים שהממשלה - 

והשר רמון בתוכה - טוענת שיישארו 

מוקפאת  מדוע  ישראל?  בריבונות 

סוגייה מדינית חמורה

בגוש  ובגילה?  חומה  בהר  הבנייה 

עציון ובמעלה אדומים? בביתר עילית 

הייתה  אלה  באזורים  מנשה?  ובאלפי 

בנייה  הגיון,  כל  לפי  להיות,  צריכה 

מאסיבית, של אלפי יחידות דיור, כדי 

הסופית  תוצאתו  על  אכן,  להשפיע, 

של המשא ומתן.

כדי  נבחרה  ישראל  ממשלת  הרי 

כפי  ישראל,  של  לאינטרסים  לדאוג 

שהיא מבינה אותם. אם פיה ולבה שווים, 

אינטרסים אלה כוללים את הישארותם 

ההתיישבות"  "גושי  שמכונה  מה  של 

ירושלים  במזרח  היהודיות  והשכונות 

מטרה  לקדם  וכדי  ישראל.  בריבונות 

כל  לחפש  אמורה  הייתה  הממשלה  זו 

דרך להשפיע על תוצאות המשא ומתן 

בכיוון הרצוי לישראל. ממשלת ישראל 

ראש  נייטראלית;  להיות  אמורה  אינה 

ישראל אינו באן קי מון, הוא  ממשלת 

לא מהאו"ם.

יש  ההקפאה  למטבע  מכך:  חמור 

מבנייה  גם ההימנעות  כי  שני.  צד  גם 

הסופית  התוצאה  על  משפיעה 

דבר,  של  לאמיתו  ומתן.  המשא  של 

יש השפעה חזקה  להימנעות מבנייה 

לבנות,  להחלטה  מאשר  יותר  הרבה 

בכיוון  כמובן;  ההפוך,  שבכיוון  אלא 

המוצהר.  הישראלי  לאינטרס  המנוגד 

אמירה  היא  מבנייה  ההימנעות 

על  הכל  וברור:  רם  בקול  ישראלית 

השולחן; כל ויתור אפשרי, הכל פתוח 

כולל   ,67 לגבולות  עד  ומתן  למשא 

מזרח ירושלים כולה. יש לנו את הכלים 

וביתר  במעשיה  ישראל  אומרת  כך   -

הכלים  את  לנו  יש   - במחדליה  שאת 

יש  ומתן;  במשא  עמדתנו  את  לחזק 

מעמדנו  את  לבצר  הדרכים  את  לנו 

ירושלים,  ובמזרח  ההתיישבות  בגושי 

אך איננו עושים זאת. 

המשמעות,  את  מבין  דעת  בר  כל 

וגם במחלקת המדינה.  גם במוקטעה 

באמת  לא  שישראל  היא  המשמעות 

תתעקש במשא ומתן על שמירת גושי 

היא  ירושלים.  ומזרח  ההתיישבות 

מחלישה מדעת את אחיזתה בהם עוד 

אבן  יהיו  לא  הם  ומתן.  המשא  בשלב 

נגף לסיכומו החיובי.

ושומרון  ביהודה  הבנייה  הקפאת 

רק  כן,  אם  איננה,  ירושלים  ובמזרח 

)מחירי  וחברתית  אורבאנית  בעיה 

לה  וסביב  בירושלים  הדירות 

אינם  צעירים  וזוגות  מאד  מאמירים 

ראוי  דיור  לעצמם  להרשות  יכולים 

בעיה  רק  אינה  היא  ולידה(,  בבירה 

הבנייה  הקפאת  המתנחלים".  "של 

היא גם, ואולי בראש וראשונה, סוגיה 

מרחיקות  השלכות  בעלת  מדינית 

הבטחות  כל  את  ממוטטת  היא  לכת. 

ו–"העבודה",  "קדימה"  של  מצעיהן 

תמרור  היא  ממילא.  המינימליסטים 

נסיגה  על  המרמז  מהבהב  אזהרה 

גבול.  תיקוני  ללא  אף   ,67 לגבולות 

כל מי שמאריך את חייה של ממשלת 

אולמרט, כל מי שבכוחו להפילה ואינו 

עושה כן, אחראי לתוצאה זו. #
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ֳחדִָׁשים, "ה ֹראׁש  ָלכֶם,  הַּזֶה  חֶֹדׁש 
ְלָחְדֵׁשי  ָלכֶם  הּוא  ִראׁשֹון 
 - ב'(. הזה  י"ב,  )שמות  הַָּׁשנָה" 
"נתקשה משה על מולד הלבנה באיזה 

לקדש  ראויה  ותהיה  תראה  שיעור 

ברקיע  הלבנה  את  באצבע  לו  והראה 

בשם  )רש"י  וקדש..."  ראה  כזה  לו  ואמר 

המכילתא בא א'(. בט"ו בחודש הירח מלא, 

הוא  שעובר  יום  כל  עם  ואילך,  ומכאן 

והולך עד שבסוף החודש איננו  מתמעט 

רואים  הבא  בלילה  בשמים.  כלל  נראה 

הזה  הרגע   - ממנו  ודקיקה  צרה  רצועה 

יחול  היום  באותו  הלבנה'.  'מולד  נקרא 

ראש החודש. מולד הירח הוא הרגע שבו 

הירח 'נולד' מחדש לאחר שבלילה הקודם 

ניתן  המולד  את  בכלל.  נראה  לא  הוא 

הלילה  בתחילת  רק  כלל  בדרך  לראות 

של  הנושא  לכן  ספורות.  דקות  ולמשך 

קשה  ומתמיד  מאז  היה  המולד  קביעת 

לניבוי ולחיזוי עד שגם משה רבנו נתקשה 

רבש"ע  לו  לרמוז  צריך  והיה  בעניין 

לקביעתו  וקדש".  ראה  "כזה  באצבעו 

הנכונה של ראש החודש ישנה משמעות 

הלכתית אדירה. בעבר לא היה לוח שנה 

היו מקדשים  ובית הדין  קבוע כמו היום 

את ראש החודש מידי חודש בחודשו.

לעולם  יצא  למשל,  הכיפורים,  יום 

מאיזה  אך  הראשון  לחודש  בעשירי 

אם  הרי  ימים?  עשרה  סופרים  תאריך 

קידוש החודש 
טעו בית הדין חס וחלילה בחשבון יוצא 

של  חמור  איסור  על  עוברים  שהעם 

ביום הכיפורים, שעונשו  ושתייה  אכילה 

עונשו  בפסח  חמץ  אכילת  איסור  כרת. 

ניסן.  לחודש  ומתחיל בט"ו  ביותר  חמור 

במידה  לספור?  להתחיל  יום  מאיזה  אך 

שהקדימו ביום אחד בקביעת ראש חודש 

של  בשביעי  חמץ  יאכלו  אנשים   - ניסן 

פסח, ואם איחרו ביום אחד - יאכלו חמץ 

ביו"ט ראשון חלילה.

המשניות במסכת ראש השנה מפרטות 

בפירוט רב כיצד היו בודקים את העדים 

שבאו. "כיצד בודקין את העדים. זוג שבא 

ומכניסים  ראשון,  אותו  בודקין  ראשון, 

את הגדול שבהן ואומרים לו: אמור כיצד 

אחרי  או  החמה  לפני  הלבנה  את  ראית 

החמה לצפונה או לדרומה, כמה היה גבוה 

ולאן היה נוטה וכמה היה רחב... ואחר כך 

היו מכניסים את השני ובודקין אותו. אם 

קיימת"  עדותן  מכוונים  דבריהם  נמצאו 

אומר  היה  הדין  בית  ראש  ו'(.  ב'  )פרק 

היו  ושאר החברים בבית הדין  "מקודש" 

העברת  אך  מקודש".  "מקודש  לו  עונים 

העם  לכל  החודש  קידוש  על  הידיעה 

היתה מורכבת ביותר, שהרי צריך בלילה 

לכל  החשובה  הידיעה  את  להעביר  אחד 

עם ישראל, שחלקו התגורר אז בבבל, לכן 

שלוחי  המשואות.  בהשאת  נעזרים  היו 

של  אבוקות  עם  עולים  היו  הדין  בית 
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רגון "עזרי" הוקם לפני כשבע א

"קרן  השם  תחת  שנים 

השבת", ופעל בתחילה בעיקר 

פנו  כשנתיים  לפני  ירושלים.  באזור 

בבקשה  הארגון  לראשי  רבנים  מספר 

יש"ע,  ביישובי  גם  פעילות  לקיים 

שבהם חסרו אז ארגוני צדקה. בעקבות 

הפנייה, הארגון שינה את שמו ל"עזרי - 

קרן הצדקה המאוחדת לישראל" והחל 

וביישובים  יש"ע  תושבי  בקרב  לפעול 

נוספים ברחבי הארץ.

גילו  השטח  עם  ההיכרות  בתקופת 

צורך  שקיים  והמארגנים  המתנדבים 

הארץ.  ברחבי  לנזקקים  בסיוע  אמיתי 

מאז הוקם "עזרי" העניק הארגון סיוע 

משפחות  מ–1000  ללמעלה  ראשוני 

ש"ח,  מיליון  מ–3  יותר  של  בסכום 

לעוד  לעזור  נטויה  היד  עוד  ובעז"ה 

למשפחות  ניתן  הסיוע  משפחות. 

מעובדים  אישורים  מציגות  שהן  לאחר 

סוציאליים ומרבנים על מצבם הכלכלי. 

לצאת  למשפחות  עוזר  שניתן  הסיוע 

נורמאליים.  בחיים  ולהתחיל  מהבוץ 

קרן  מוקמת  קשים  מצוקה  במקרי 

המעניקה  המשפחה  לטובת  מיוחדת 

לאורך זמן סיוע כספי גדול למשפחה.

חסד וחיזוק ההתיישבות 
יחדיו - ארגון "עזרי"

תרומות  באמצעות  פועל  הארגון 

מרוויחים  שבתרומתם  צדיקים  של 

נזקקות,  למשפחות  סיוע  גם  פעמיים 

כפי  ביש"ע,  בהתיישבות  תמיכה  וגם 

שליט"א,  ליאור  דב  הרה"ג  שאומר 

"ארגון  ארבע:  קריית  של  רבה 

יש"ע  לתושבי  ועוזר  מטפל  עזרי 
עליהם,  שפר  לא  הכלכלי  שמצבם 
כלכלית  להם  ועוזר  תומך  הארגון 
ובכך בעצם מחזק את ההתיישבות 
ביש"ע ובארץ ישראל". יחד עם דבריו 
של הרב ליאור זוכה הארגון לתמיכתם 

מרדכי  הרה"ג  ובהם  הרבנים  גדולי  של 

אליהו, הרה"ג יעקב אריאל, הרב יעקב 

שפירא שליט"א ועוד. 

את  "עזרי"  ארגון  סיים  לאחרונה 

מבצע פורים שבו חולקו למעלה ממיליון 

אלו  ובימים  לאביונים  מתנות  שקלים 

פסח  מבצע  לקראת  הארגון  נערך 

סלי  יחולקו  שבו  דפסחא",  "קמחא   -

2 מיליון שקלים. לצד  מזון בשווי מעל 

מעניק  בחגים  המיוחדים  המבצעים 

השנה  ימות  כל  במשך  סיוע  הארגון 

למאות משפחות נזקקות. # 

לפרטים ותרומות: 1-800-395-050 

www.ez-ri.com

מהר  ומשם  המשחה  להר  בידיהם  אש 

להר עד שרואה כל הגולה לפניו כמדורת 

אש. המשנה מפרטת את התחנות שבהן 

"ומניין  המשואות:  את  משיאים  היו 

המשחה  מהר  משואות:  משיאין  היו 

לגרופינה,  ומסרטבה  לסרטבה, 

לבית  ומחוורן  לחוורן,  ומגרופינה 

אלא  זזו,  לא  בלתין  ומבית  בלתין; 

עד  ומוריד,  ומעלה  ומביא  מוליך 

שהוא רואה את כל הגולה )בבל( לפניו 

הר  ו'(.  משנה  ב',  )פרק  האש"  כמדורת 

המשחה הוא הר הזיתים, סרטבה נמצאת 

והררי,  בולט  במקום  הירדן  בקעת  מעל 

גרופינה מזוהה עם כוכב הירדן מעל עמק 

בית שאן וכו'.

הצד השווה של כל התחנות שהמשנה 

מזהה היא היותם הרים גבוהים ונישאים 

בסביבה יהודית מובהקת כולם, למעט 

תחנה אחת - הסרטבה. בגלל חשיבותו 

)קביעת  דירחא'  'קביעא  של  הרבה 

המולד( היו הכותים מנסים להטעות את 

בית הדין. הכותים הם השומרונים אשר 

והיו  ובמרכז השומרון  באזור שכם  ישבו 

במשך  ישראל  עם  כנגד  גדול  במאבק 

הגיעו  השומרונים  השני.  הבית  ימי  כל 

מכותא לאחר גלות שבטי יהודה על–ידי 

במלכים  כמתואר  אשור  מלך  סנחריב 

יהודה  מ"צרי  השומרונים  יז'.  פרק  ב' 

ובנימין" )עזרא ד' א'( אשר ניסו לשכנע את 

בית  בניית  את  למנוע  פרס  מלך  דריוש 

המקדש השני, ומנהיגם סנבלט החורוני 

הציק רבות לעם ישראל שעלה מבבל.

לכן התחנה המסוכנת ביותר בתחנות 

קרבתה  בגלל  הסרטבה  היא  הממסר 

מגוריהם של השומרונים.  ולאזור  לשכם 

המרחק בין שכם לסרטבה לא עולה על 

שעתיים של הליכה נוחה לכן הכותים היו 

שאיננו  בלילה  לסרטבה  כנראה  עולים 

המשואות  את  משיאים  חודש  ראש 

על  עלו  כאשר  ישראל.  את  ומטעים 

ובית  השיטה  את  שינו  הזאת  ההטעיה 

הדין היה שולח שליחי רגליים. "בראשונה 

היו משיאין משואות; משקלקלו הכותים, 

התקינו שיהו שלוחים יוצאים" )שם(. #

פסטיבל טיולי פסח

בחוה"מ פסח יתקיימו טיולים ופעילויות 

רבות בבנימין שומרון ובקעת הירדן, נחל 

סיורים  מעיינות,  טיולי  פרת,  נחל  דולב, 

רבים...  טיולים  ועוד  שילה  תל  ליליים, 

נשמח לראותכם איתנו!

לפרטים והרשמה - מוקד מידע לטיולים 

בית ספר שדה עפרה 02-9975516
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נולד בשנת תרמ"ט ה רב שמואל הלוי ברוט 

)1889( בלודז'. אביו נפטר בגיל צעיר וסבו, 

של  החסידים  מגדולי  פלאטו,  שמואל  ר' 

האדמו"ר הגאון ר' גרשון חנוך מראדזין, בעל ה'עין 

וגידלו. בגיל 13 שלחו סבו אל בית  תכלת', חינכו 

המדרש של האדמו"ר מאוסטרובצה. בבית מדרש 

זה למדו באותה תקופה בחירי הכשרונות של פולין 

העצומה  בלמדנותו  האדמו"ר  החסידית-למדנית. 

ובמידותיו היווה לתלמידיו ולעולם החסידות כולו 

ברוט  הרב  כשהגיע  ובחסידות.  בתורה  אש  עמוד 

של  לשאלותיו  ובעומק  במהירות  השיב  לבחינה 

האדמו"ר. מסופר כי לאחר הבחינה קם האדמו"ר 

ואמר לסבו של הנער: "שמואל יישאר אצלי. עתיד 

בהלכה".  ישראל  עיני  ולהאיר  גדול  להיות  הוא 

בישיבה  חשוב  מעמד  ברוט  הרב  תפס  מהרה  עד 

ונחשב בין בכירי התלמידים שהרבו לשוחח עימו 

בישיבה  לימודו  שנות  במשך  ובחסידות.  בתורה 

ובפוסקים  בש"ס  רבה  בקיאות  קנה  באוסטרובצה 

שיעוריו  את  לעומק  שהבינו  היחידים  בין  והיה 

גם  אותו  מינה  הרבי  האדמו"ר.  של  המפולפלים 

לסופרו, שרשם את תשובותיו לשואלים ואף שימש 

אותו - מה שהקנה לו ידיעה והבנה בשאלות הלכה 

וחיים. בהיותו בן 22 הציע לו האדמו"ר לקבל עליו 

עול רבנות בקהילת בריסק- קויבאסק, עיירה מלאה 

בלמדנות  גדול  רב  להם  שביקשו  חכמים  תלמידי 

הגיעו  ישראל  גדולי  של  רבות  עשרות  ובהלכה. 

להכתרתו ואף האדמו"ר שלמרות חולשתו הטריח 

בבריסק  ישראל  "אשריכם  לנוכחים:  ואמר  עצמו 

קויאבסק, שקהילתכם זכתה לרב שכמותו".

המקום.  תושבי  על  הרב  התחבב  מהרה  עד 

החריף  הלמדן  את  העריכו  החכמים  תלמידי 

התושבים  והמוני  ונעימה  ברורה  שהסברתו 

העריצו את הדרשן המצוין היועץ נאמנה לכל פרט 

במצוקתו ומסדר את ענייני הקהילה בהרבצת תורה 

להיות  הוזמן  יותר  מאוחר  שנים  חסד.  ובמעשי 

רב בעיר ליפנה ולאחר מכן עלה על כס הרבנות 

נענה  תרצ"ה  בשנת  בטומאשוב-מאזובייצק. 

בבלגיה.  אנטרוורפן  קהילת  כרב  לשמש  להצעה 

התורה  ודעת  תקיפותו  בלטה  ההכתרה  בטקס 

שלו. אחד המברכים רבה של קהילת בריסל, הרב 

ד"ר א. וויס רמז לו בנאומו כי תפקיד קשה מצפה 

לו, שכן בעיר אנטוורפן שרויים תלמידי חכמים 

במעמדו.  אחד  כל  ודעותיו,  אחד  כל  מרובים, 

בנאום התשובה השיב לו הרב ברוט: "להוי ידוע 

ויחידה  שאצלי כרב בקהילתי קובעת דעה אחת 

- הדעה שלי! והוסיף: "כתב הרבנות של קהילת 

לומר,  רצוני  אך  לידי,  אומנם  הגיע  אנטוורפן 

שאם הודעתי הקודמת אינה נראית לכם אמרוני 

שום  ללא  מכאן  ואסתלק  במקום  ומיד  תיכף  נא 

בעלי  איווכח שאינכם  גיסא, אם  טענות, מאידך 

יקשרוני  לא  לרבנות  כך  כל  המתאימים  בתים 

אתכם".  אעזוב   - הרבנות  כתב  של  החתימות 

ההכתרה  בטקס  שנאמרו  אלו  אמיצים  דברים 

רב על התושבים שהבינו  רושם  החגיגי השאירו 

כי לפניהם רב בעל אופי, העומד על דעתו.

בראשית מלחמת העולם השנייה נשאר בבלגיה 

היהודים  לפליטים  ועזר  הגרמנים,  בידי  הכבושה 

לאחר  באנטוורפן.  והתכנסו  בתיהם  את  שנטשו 

להיות  הכיבוש  שלטון  ממנו  דרש  קצרה  תקופה 

נציגם של היהודים אך הרב ברוט הבהיר להם חד-

משמעית: לא אהיה עושה רצונכם. כל פעם שהוזמן 

למשרדי הגסטאפו אמר וידוי והכשיר עצמו למסור 

פגישה  בכל  כשהבהיר  השם  קידוש  על  נפשו  את 

איתכם".  ומשא  במגע  אבוא  "לא  ימ"ש:  לנאצים 

הרב שמואל ברוט בניין ארץ ישראל לעמנו ולתורתנו
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עם  קשרים  קשר  המלחמה  בזמן 

המחתרת הבלגית ועזר רבות למאמצים 

ולמצוא  לצרפת  היהודים  את  לחלץ 

סיכון  תוך  ליהודים  מחבוא  מקומות 

עצמי. כשנודע לו שהנאצים מתכוונים 

ומאוחר  לצרפת  בעצמו  הגבול  את  חצה  לרוצחו 

ממנהיגי  רבים  הקהיל  שם  לניו-יורק,  הגיע  יותר 

הקהילה היהודית האמריקאית ודרש מהם לפעול 

לרב  נתקבל  זמן  כעבור  המושפלים.  אחיהם  למען 

בתנועת  פעיל  היה  יורק,  ניו  של  'מוריה'  בקהילת 

המזרחי, ובקום המדינה קבע בה את מושבו ונבחר 

כחבר בית הדין הגדול לערעורים בירושלים.

לעלייה  וקישורו  'המזרחי'  בתנועת  פעילותו 

וליישוב ארץ ישראל בלטו עוד בהיותו רב קהילה 

בבריסק. כבר אז התבלט ברעיון שיבת עם ישראל 

לארצו. בתקופה ההיא, כשהציונות נתפשה ככפירה 

בעולם התורה היה דרוש אומץ לב בלתי רגיל לבוא 

ולהכריז - אני ציוני, ואכן, לחמו בו בגלל הזדהותו 

עם התנועה הדתית-לאומית. מסעותיו מעיר לעיר 

ודרשותיו הכובשות החדירו בלב שומעיו את חזון 

יישוב ארץ ישראל וחלקו היה רב בתרומותיה של 

יהדות פולין, בנפש ורכוש לבניין הארץ ולהקמת 

ממאמריו  באחד  ישראל.  בארץ  היהודי  היישוב 

בקריאה  פנה   )1919( תרע"ט  בשנת  שנתפרסם 

וזירז את חבריו לעסוק בארגון  'רועי ישראל'  אל 

"בשעה גדולה זו דרוש לנו  עלייה המונית לארץ: 

כאוויר לנשימה ריכוז כל הכוחות הפוריים למרכז 

דגלנו,  סביב  לקבץ  בידינו  שיעלה  במידה  אחד. 

התורה  גדולי  את  סבא,  ישראל  של  התחייה  דגל 

הנאמן  היהודי  העם  המצוות,  שומרי  והחסידות, 

בניין  מטרתנו:  מטרת  להגשמת  נתקרב  למסורת 

הלב  דואב  והרי  ולתורתנו.  לעמנו  ישראל  ארץ 

הנביא:  יחזקאל  שחזה  המחזה  את  היום  לראות 

נפוצו  ועל כל גבעה רמה  'ישגו צאני בכל ההרים 

צאני ואין דורש ואין מבקש'. הנביא חזה שקיבוץ 

אליהם:  פנה  לכן  הרועים,  על  מוטל  ישראל  צאן 

'שמעו הרועים את דבר השם'. אם ישמעו הרועים 

לקול ה' לא זו בלבד שיקבצו פזורים ויאחדו נפרדים 

את  לחבוש  החולה  את  'לרפאות  גם  יצליחו  אלא 

הנשברת ולבקש את הנידחת'. ולכן רבנים ומדריכי 

העם, נהיה לברכה לישראל ולארצו, נשתמש בכל 

כוח השפעתנו לקבץ עדרים מפוזרים ולעורר את 

את  וליתן  נפשנו  משאת  היקרה,  ציון  למען  העם 

ידינו לעזרת הבנים הבונים חורבות ארצנו".

בוועידה העולמית השמונה עשרה של המזרחי, 

המדינה,  קום  לאחר  כשנה  בירושלים  שנערכה 

המדינה'  תקומת  עם  'המזרחי  על  ברוט  הרב  דיבר 

הייתה  שלנו  המוצא  "נקודת  ואמר: 

בהגשמת  לראות  זכתה  שהתנועה 

ישראל  'ארץ  תוכנית  של  הרישא 

שעת  הגיעה  עתה  ישראל'.  לעם 

הסיפא: 'על פי תורת ישראל'. לפנים 

כיצד  היו החילוניים שואלים את הציונים הדתיים 

שאלה  העתידה,  במדינה  התורה  הלכות  יגשימו 

אלכסנדריה  אנשי  ששאלו  כדרך  אירונית  בנעימה 

את ר' יהושע בן חנניה: 'מתים לעתיד לבוא צריכין 

הזאת שלישי ושביעי או אין צריכים' )מסכת נידה( 

והשבנו להם בסגנון תשובתו של ר' יהושע: 'לכשיחיו 

דעתנו  את  ניתן  המדינה  כשתקום  להם'.  נחכים 

לטבוע  ויש  המדינה  קמה  והנה  הרוחנית.  לדמותה 

בה סימני ייחוד יהודיים. זו השליחות המרכזית של 

התנועה. כאחד שהקדיש שנים רבות לציונות הריני 

נהנה מהיופי של המאורע היחיד במינו של בדברי 

ימי האנושות: עם הקים בכוחו כמעט ללא אמצעים 

ונשק ותוך כדי מלחמה בשבע ארצות, מדינה משלו. 

מאידך גיסא, מה רב הצער שחש אדם כמוני בהולכו 

אוטובוסים  ורואה  חיפה  העיר  ברחובות  בשבת 

ציפו  האם  להם...  מחכים  ורבים  ובאים  יוצאים 

דורות לגאולה כדי שתקום כאן מדינה יהודית ללא 

צורה יהודית? כלום לא קיווינו שארץ ישראל תיבנה 

כמדינה של יהודים וכמרכז היהדות שיקרין מאורו 

על כל התפוצות? המזרחי מצווה לעורר את הציבור 

'וייתן  שישוב אל מורשתו הייחודית. ליעקב נאמר 

לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ' ולעשיו 

ומטל  מושבך  יהיה  הארץ  משמני  'הנה  נאמר: 

השמים מעל. אין מדינה בלי משמני הארץ ורוב דגן 

נקבע  החומריים  הקניינים  כל  בראש  אך  ותירוש. 

נצורה  מדינה  השמיים.  מטל  שלנו:  הערכים  ערך 

זקוקה לצבא מצויד היטב, למשק מבוסס ולקשרים 

מדיניים מסועפים. בכך מבצרים את ביטחונה. אולם 

תנאי בל יעבור לביטחונה, הוא חוסנה הדתי-מוסרי 

משפטי  ואת  חוקותי  את  'ועשיתם  המדינה:  של 

תשמורו וישבתם על הארץ לבטח'".

ניסן  ד'  שבת  בליל  נפטר  ברוט  שמואל  הרב 

תשכ"ג )1963( ונטמן בבית העלמין 'נחלת יצחק' 

בתל–אביב. #

מזל טוב
לאיטה ובומי דילר

להולדת הנכד
מבית מועצת יש"ע

הגדה של פסח

קול אליהו
ע"פ פסקי מרן הראשון לציון

הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

המתנה 
לפסח! 

₪35
דמי משלוח ₪10

�ברכץ בית אל שילה
02-9973875

להזמנות
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יחד  לשבת  עלינו  אך  שיהיה,  ראוי  וכך  הדרך 
ולהרחיב את ההסכמות ולהקטין את השונה כי 
זו האמת. הטרור גם הוא שינה כיוון, מפיגועים 
במרכז הארץ ופגיעה באזרחים מקריים, לטרור 
מפעל  וביניהן:  אסטרטגיות  מטרות  מוכוון 
הציונות  של  חינוך  ומוסדות  ההתיישבות 
הדתית. מתוך הבנה שאויבנו מזהים את מקור 
עלינו  חובה  בדורנו,  הציוני  המפעל  של  הכח 
להתאחד ולומר לאויבנו מבחוץ אנחנו מאוחדים 
האולפנות,  התיכוניות,  הישיבות  ונחושים. 

הקדם  המכינות  המדרשות,  ההסדר,  ישיבות 
ישיבות  ובתוכן  הגבוהות,  הישיבות  צבאיות, 
בה  בתקופה  יציב  שדרה  עמוד  הן  הרב,  מרכז 
ערכים יהודיים לאומיים וציוניים אינם במרכז 

האומה. 
הביטחוניים  חושינו  את  לחדד  עלינו   
כוחות  הקמת  ע"י  תלמידנו  להגנת  ולפעול 
מכל  יותר  אך  במוסדותינו.  וכוננות  משמר 
מאוחדת  רוחנית  הנהגה  להציב  עלינו 
שתדריך את תלמידנו ותחזיר את האמון של 
הנוער בהנהגה רוחנית ומתוך כך תתברך גם 
ההנהגה הפוליטית שלנו ונצעד בענווה, ביחד 
ובזהירות לקבלת אחריות לאומית כוללת. #

לחבר בין הפריחות

מחזירים את הספרים לעם הספר 

והחודש: 
הגדה של פסח

וקבלו את הספר 
ב-35 ש"ח בלבד.

בואו לאחת מחנויות 
רשת           או
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אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  לתוך  נשאב 

בבית סבו, ומתברר לו שהוא חזר בזמן. הוא 

פוגש בשוב, אדם מסתורי המספר לו כי הם 

עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה,  למסע  יוצאים 

הפעם שוב ואוריאל ממשיכים  במסע לנצר 

חזני, ההיאחזות שהפכה למושב.

הֵחֵל  ּוִמּיָד  ֵמהַַּמעְֱרּבֹולֶת  יָצָא  אֹוִריאֵל 

לְהְִׁשָּתעֵל. ֵריחַ עַז ֶׁשל עָָׁשן ִמיּלֵא אֶת הַאֱוִויר. 

ּדְָמעֹות ִמילְאּו אֶת עֵינָיו וְלַָקח לֹו ּכַָּמה ּדַקֹות 

הּוא  ּכְְׁשהְִתַרּגֵל,  הַחָדָׁש.  לַָּמקֹום  לְהְִתַרּגֵל 

הְִסַתּכֵל לְכִיּוון ְמקֹום הֶעָָׁשן. ּכָעֵת הּוא ּגִיּלָה 

ִמּׁשּום  אְַך  חֲזָנִי,  נֵצֶר  ּבְמֹוָׁשב  עֲַדיִין  ֶׁשהּוא 

ּבַּכְנִיָסה  ּגָדֹול  ִמיֶׁשהּו הִבְעִיר ּפַח אְַׁשּפָה  ַמה 

לַיִיׁשּוב. "אֲנַחְנּו נְִמצָאִים ּדַקֹות ְספּורֹות לִפְנֵי 

ַמָּמׁש  נְִמצָאִים  הַחֲיָילִים  ֶׁשיְפַּנּו אֶת הַּמֹוָׁשב, 

ִמחּוץ לַַׁשעַר", ָאַמר ׁשּוב. ּכָעֵת אֹוִריאֵל ָׂשם 

לֵב ֶׁשּבְכֹל ּפִינָה ּבַּיִיׁשּוב יְֶׁשנָם ְׁשלִָטים ּוְסָרִטים 

ּכְתּוִמים ּוִמּכֹל ּכיּוון נִיָתן לְִראֹות נְעִָרים ּונְעָרֹות 

ִמְתּפַלְּלִים. חֶלְָקם  ָׁשִרים,  חֶלְָקם  ִמְסתֹובְבִים 

לְפֶַתע ָרָאה אֹוִריאֵל ַּתהֲלּוכָה ּגְדֹולָה. עְֶׂשרֹות 

ּובְמְֶרּכָז  הַּכְנֶסֶת,  ִמּבֵית  ּבֹוכִים  יָצְאּו  אֲנִָׁשים 

הַחֲבּוָרה עְָמדּו אֲנִָׁשים עִם סִפְֵרי הַּתֹוָרה. "ַמה 

הֵם עֹוִׂשים?" ָׁשאַל אֹוִריאֵל. "ּבֹא נֵלְֵך אִיָתם", 

הִצְָטְרפּו  וְׁשּוב  אֹוִריאֵל  ּבְִתׁשּובָה.  ׁשּוב  ָאַמר 

עַל  ּכּולָם  עָלּו  ְמסּויָם  ּבְִׁשלָב  לַַתהֲלּוכָה. 

וְהְִתּפַּלְלּו  ּבָכּו  ּבִנְסִיעָה. ּכּולָם  וְהֵחֵלּו  ִרכְבֵיהֶם 

ּבְלִי הַפְָסָקה. "ּבֹא" ָאַמר ׁשּוב. הְַּׁשנַיִים נִכְנְסּו 

ּכְֶׁשיָצְאּו,  ֵמאֲחֹוֵריהֶם.  ֶׁשהֹופִיעָה  לַַמעְֲרּבֹולֶת 

הַּכֹותֶל  ּבְַרחֲבָת  עַצְמֹו  אֶת  אֹוִריאֵל  ָמצָא 

ֶׁשל  הַָאחֲרֹון  הַָּׂשִריד  מּול  אֶל  ָׁשם,  הַַמעֲָרבִי. 

ֶׁשעֹוד  יְהּוִדים  עְַׂשרֹות  עְָמדּו  הִַּמְקדָׁש  ּבֵית 

אֹותֹו יֹום אִיּבְדּו אֶת ּבֵָתיהֶם וְהְִתּפּלְלּו לַקב"ה 

ֶׁשיַעֲזֹור. הָיּו ָׁשם ּגְבִָרים וְנִָׁשים, נֹועַר וִילִָדים 

עֹוד עִם הְַּסָרִטים הַּכְתּוִמים ּבִיֵדיהֶם, ּוְדָמעֹות 

"הַּתֹוָׁשבִים  וְהְִתּפַּלְלּו.  ּבָכּו,  עְָמדּו,  ּבְעֵינֵיהֶם. 

יְִׁשירֹות  ֵמהַּיִיׁשּוב  יָצְאּו  ֶׁשהֵם  הֶחֱלִיטּו 

ָאַמר  ִמְקדֵָׁשנּו",  ּבֵית  ְׂשִריד  הַַמעֲָרבִי,  לַּכֹותֶל 

לָהֶם  ֶׁשהֵבִיָאה  הִיא  הַּגְדֹולָה  "הַאֱמּונָה  ׁשּוב. 

אֹותֹו  וְלַהֲפֹוְך  הַּיִיׁשּוב  אֶת  לְהִָקים  הַּכֹוח  אֶת 

לְָמקֹום ּכֹל ּכְָך ּפֹוֵרחַ, וְזֶה ּגַם ַמה ֶׁשנַָתן לָהֶם 

הְִרגִיׁש  אֹוִריאֵל  הַלְָאה".  לְהְַמִׁשיְך  הַּכֹוחַ  אֶת 

אֵיְך ּדְָמעֹות ֶׁשל הְִתַרגְּׁשּות ְמצִיפֹות אֶת עֵינָיו. 

ׁשּוב ָרָאה זֹאת וְָׂשם יַד עַל ּכְֵתפֹו. "אַל ּדְָאגָה 

אֲרּוּכָה  ִמּדֶֶרְך  ְמפַחֵד  ֹלא  הַּנֶצַח  עַם  אֹוִריאֵל. 

ּכַזֹו  אֱמּונָה  עִם  ִׁשיר.  ִמְסָתם  יֹוֵתר  הְַרּבֶה  זֶה 

ֶׁשאַָּתה רֹואֶה ּכָאן ּבְֶקֶרב הִַּמְתּפַּלְלִים ְמגֹוָרֵׁשי 

הַּגּוׁש, זֶה אּולַי יִּקַח ְקצָת זְַמן אֲבָל עֹוד נַחֲזֹור 

לְָׁשם...".  

המשך בשבוע הבא... 

 &



משכן א-ל
וחרות עולם, יחדו

יעשו אביב עם
)הראי"ה קוק, מגד ירחים על חודש ניסן(
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