בס"ד

הרב עמיטל בראלי ,הרב הצבאי בחטיבה הצפונית בעזה שסרב לשתף פעולה בגירוש גוש קטיף ונכלא לשלושה חודשי מאסר ,מספר על החינוך המיוחד
שקיבל מסבו הגדול הרב משה צבי נריה זצ"ל ,שרבבות צועדים בדרכו ,לאהבת ארץ ישראל ולמסירות נפש לשמירת התורה וגם על פסק ההלכה של
הסבא לסרב לפקודת הגירוש ,פסק שהנכד יישם זאת הלכה למעשה .מיוחד לקראת יום השנה ה 13-לפטירת הרב נריה ,שיחול בי"ט בכסלו
"סבא היה נוהג לומר ,בקשר ליחס של
בשבוע הבא מציינים  13שנה
המדינה לארץ' :ארץ ישראל הייתה שייכת
לפטירת הסבא הדגול הרב משה צבי
לעם ישראל עוד לפני שקמה מדינת
נריה ,שרבבות מבית ישראל היו תלמידיו
ישראל ,והיא שייכת לו גם אחרי הקמתה,
והולכים לאורו.
ואין בכוחה של המדינה להפקיע את הארץ
"כמובן ,נציין שיום פטירתו של הסבא
מידי העם'".
חל בחג הגאולה י"ט בכסלו של בעל
מה סבא היה אומר על פרשת בית
התניא .סבא היה מחסידי חב"ד במקורו,
השלום בחברון?
ואף ביקר אצל הרבי .עצם חג הגאולה
קשור עם מסירות נפש לארץ ישראל; בעל
"בחול המועד פסח תשנ"ד ,לאחר
התניא נאסר בעוון תמיכתו בארץ ישראל.
פרשת גולדשטיין ,הגיעו רבבות יהודים
להזדהות עם המתיישבים בחברון .באותו
"סבא זצ"ל היה אומר שכל יהודי
זמן נערך בקרית-ארבע הכינוס של תנועת
שפותח את תפילת שחרית בבוקר מיד
איחוד הרבנים למען ארץ ישראל .בכינוס
מזכיר ברית אבות ומתנת ארץ ישראל.
נכחו  500רבנים בראשות סבי ,הרב משה
תפילת שחרית נפתחת בפסוקים 'זכרו
צבי נריה ,הרב אברהם שפירא ,הרב שלמה
לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור אשר
הרב עמיטל בראלי מקבל תעודת גיבור ישראל ממרן הרב דב ליאור והרב שלום דב וולפא
גורן ,ושייבדל לחיים ,הרב מרדכי אליהו.
כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה
ליעקב לחוק ולישראל לברית עולם'  -הקשר הנצחי של עם ישראל לארץ ישראל .הייתה אמירה ברורה שיהיה סירוב פקודה וחובה לסרב פקודה לעקירה של יהודים
מארץ ישראל .האמירה הברורה הזאת ,בתמיכתו של הרב נריה ,שהיה חתן פרס
"הוא היה מדגיש כל פעם שהתשובה האחת והיחידה לטענות של אומות ישראל לחינוך ,שידרה מסר ברור מאוד לכל מי שחשב באותה תקופה לגעת בארץ
העולם 'ליסטים אנחנו ותוקפנים אנחנו שכבשנו את ארץ ישראל'  -היא התשובה ישראל ולפנות את חברון.
האמונית :כל הארץ של הקב"ה ,והוא מנחיל את הארצות והוא נותן את הארץ
"בקשר לעשייה למען ארץ ישראל :סבא היה אומר על הפסוק 'ארץ אוכלת
לעם ישראל .עם שאין לו היסטוריה  -גם גיאוגרפיה אין לו ,וכל זה נעוץ בהבטחה
יושביה' ,שהיא אוכלת את היושבים ולא עושים בה דבר למען ארץ ישראל .נדרשת
האלוקית.
המשך בעמ' 2

יד הברזל של מרזל .ראיון מיוחד

עמ' 5

המשך מעמ' 1

התמסרות ועשייה ,קום ועשה בנוגע לנאמנות לארץ ישראל.
"וכך הוא עשה ,לא רק אמר .הוא קיים את הדברים .הוא נסע בזמנו לימית,
והנהיג את המאבק נגד העקירה מימית .אני כאן יכול לספר שבמשך כל חייו היה
מונח על השולחן בביתו מפתח ישן .הוא סיפר שזה המפתח של הבית שלו בימית,
והוא מחכה ליום בו יחזרו לשם .כל הזמן היה זוכר את ביתו בימית ,והיה חי עם
המאבק למען ארץ ישראל".
איך אתה מגדיר את המצב?
"סבא זצ"ל היה מודאג מאוד מכל מה שרבין ופרס עשו בהסכמי אוסלו .הוא
ראה את השבר הגדול שעומד להתרחש בעקבות ההסכמים האומללים הללו ,והיה
מודע לשבר הרוחני שמוליד את החולשות הללו .הוא התמסר כל כולו ,גם כדי
להרבות ולהפיץ תורה וכך לתקן את העיוות מהשורש; מצד שני ,הוא תמיד שידר
תקיפות בכל מה שקשור לארץ ישראל .לא הוריד מעולם את הראש ולא נכנע
ללחצים .והופעלו עליו לחצים כבדים למנוע את הפסק של סירוב פקודה.
"סבא ,יחד עם הרב ישראלי והרב שפירא זצ"ל ,תמיד שידרו את התוקף והחוזק
של דבקות בארץ ישראל .ללכת בדרכנו ולא להסתכל מה יאמרו ואיך זה יצטייר
בתקשורת .בזמנו ,הפסק של סירוב פקודה היה חדשני ,ולא הצניעו את הדברים".
ואתה ,כנכדו ,כרב צבאי בכיר ,עומד בתקופה האפלה של הגירוש ומבצע את
הדברים הלכה למעשה?
"הייתי רב החטיבה הצפונית בעזה .התבקשתי לסייע בהכנת תוכניות הגירוש
ולסייע בעקירת היהודים בצורה עקיפה .הודעתי למפקדים שלי מראש שאין לי
כוונה לסייע בשום דבר שקשור לגירוש יהודים מביתם .מאוחר יותר ,כאשר עמדתי

במבחן המעשי ,כאשר מנעו מיהודים לעבור במחסום כיסופים ,אמרתי לחיילים
שעמדו שם שאני לא התגייסתי לגרש יהודים מביתם ואני לא הולך לבצע פקודה
שנוגדת את המוסר והתורה ולכן אין בכוונתי לסייע לכך.
"נעצרתי על האמירה הזאת .שפטו אותי לארבעה חודשים וחצי בכלא .ישבתי
כמעט שלושה חודשים ,והורידו אותי לדרגת טוראי .התקופה הזאת עברה עליי עם
שלמות נפשית ושמחה על שעמדתי בניסיון הקשה".
במבט לאחור ,כשאתה רואה מה מתרחש כאן בעקבות הגירוש ,מה אתה
אומר לעצמך?
"אשריי שלא נטלתי חלק בפשע הזה של הגירוש .לבננו ,שיחי' ,קראנו נריה
על שם הסבא ,ואנחנו משתדלים ללכת בדרך שהתווה לנו סבא זצ"ל ,ומשתדלים
להיות נאמנים לתורה ,לעם ולארץ .זו הייתה דרכו של סבא כל הזמן' ,לא תגורו
מפני איש'".
מה דעתך על כל מיני רבנים שצצים לאחרונה כפטריות אחרי הגשם וחולקים
על פסק ההלכה של סירוב פקודה?
"הרב אברהם שפירא זצ"ל היה אומר עליהם שיש כל מיני רבל'עך שמנסים
לפסוק .בענייני כלל ישראל פוסקים גדולי ישראל ,ולא כל מיני רבנים מוזרים
למיניהם .יש הרבנים הגדולים  -כמו הרב ליאור והרב אליהו שליט"א.
"אנחנו עם של מסירות נפש .היא טבועה בנו ,ואפשר ללמוד זאת ממסירות
הנפש של יהודי חברון ,שפשוט אנו עומדים משתאים לנוכח הגבורה היהודית
שהם מגלים .נתפלל שלא ייחלשו מכל המתקפה התקשורתית ויישארו נאמנים
בחיבור לארץ הקדושה".

למכירה :צבע לבן ,מודל 2008
כוחות הסטרא דשמאלא ושלטון ה(צ)חוק הבית של שר הביטחון שנבנה על אדמות ג'מאסין אל-ע'רבי בוז לבזבוז הרצוג על
המזימה לשלוח את מתנגדי השלטון השמאלני להסתכלות פסיכיאטרית הרב דוד מאיר דרוקמן עושה סדר בדברים
הרב דוד מאיר דרוקמן ,רב העיר קרית-מוצקין
כשהיינו ילדים ולמדנו בחומש אודות דמויותיהם של "ע ֵשו" ו"לבן" ,דומה
היה שקל לנו יותר "להתחבר" לדמותו של עשו .זה האחרון הצטייר בעינינו
כדמות מגושמת ,סוג של "שודד ים" שכזה ,רע מעללים ,אותו הכרנו די טוב
לפחות מהתחפושות של פורים.
לעומתו" ,לבן" המנומס והמעודן ,בנאדם של "ויחבקהו וינשקהו" ,כולו נופת
צופים שאינה אלא כיסוי לתככים ונוכלות .דמות מורכבת שכזו לא הסתדרה עם
תום הילדות שלנו.
ילדי ישראל של היום ,ובמיוחד אלה שבחברון ובקרית-ארבע לא התקשו
להבין ,לפחות מאז השבת האחרונה ,כיצד נראית ומצטיירת דמותו של לבן הארמי
והערמומי  -אהוד ברק שלנו בהחלט תרם לקירוב העניין" .שר בישראל" מחויט
ומעונב ,איש "החברה הגבוהה" ,והנה ,בעוד הרב משה לוינגר ,אבי היישוב היהודי
בחברון ,התגלמות הכנות והיושר ,מנהל עמו שיחה עניינית ומנומסת במטרה
להגיע להבנות ,עוד הם מדברים  -מפתיע הערמומי תלמידו של הארמי ,וכאחרוני
הסיציליאנים שולח את חייליו המחומשים והמצוידים בנשק  -לא חלילה לעזה,
אלא ל"אויבים" שבבית השלום בחברון ,וכך שלח ידיו בשלומיו ו"ניצח" כביכול את
"יעקב אבינו" לקול צחוקם הפרוע של הישמעאלים שכני הבית" .בושנו מכל עם".
ובאותו עניין :תשואות חן חן לשליחי הסטרא דשמאלא אשר הקלו עלינו גם
את הבנת שאר הפרשיות בתורה של השבועות האחרונים .לא רק דמותו של "לבן
הארמי" נהייתה קרובה לתודעתנו ,גם אשר התרחש בסדום המקראית נהיה קליט
יותר .בדיוק באותה פרשה בה קראנו על המתרחש בסדום ,והשכלנו מחז"ל כי גם
בעיר הרשע הלזו היה בית משפט מסודר שרוממות "שלטון החוק" בגרונו  -באותו
שבוע באה החלטת הבג"ץ ,שעניינה גזילה של ממש של בית אשר נרכש כדת וכדין
ובכסף מלא.

ואם בסדום קא עסקינן ,בסדום כמו בסדום ,מתיישבי בית השלום הם ,אליבא
דהבג"ץ ,כמובן "פולשים" ופורעי חוק ,ואילו הארמי-הערמומי" ,לבן  ,"2008יושב
כדת וכדין בדירתו הצנועה לאחר ששילם כידוע תמורה מלאה לתושבי הכפר
הערבי ג'מאסין אל-ע'רבי אשר על חורבותיו בנויים "מגדלי אקירוב" לתפארה.
גם ההיסטוריה של עם ישראל בשמונים השנה האחרונות תחת המגף הסובייטי
נעשית כעת מובנת וקרובה יותר :בברית המועצות שלחו את מתנגדי השלטון
למוסדות פסיכיאטריים ,וגם אצלנו יוזם וזומם השר יצחק הרצוג (הנושא לשווא
ולמרבה הבוז-הבוז'י את שמו של סבו הדגול ,הגאון רבי יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל,
הרב הראשי לישראל) לשלוח את הנוער הנפלא והאידיאליסטי של אוהבי ארץ
ישראל ל ...שיקום ב"בית חם".
ונחזור לפרשיות השבוע .יעקב אבינו מתלונן ומתרעם בפני לבן" :מה פשעי
מה חטאתי כי דלקת אחרי"  -מדוע אתה רודף אחרי? ולכאורה ,היכן מצאנו שלבן
רדף אחרי יעקב? הרי אדרבה ,בכוונתו של לבן היה ללוות את יעקב עם תזמורת
ו"עם הרבה כבוד" " -ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף ובכינור"?! אלא ,מטעים הרבי
מקוצק ,יעקב אבינו כאילו אומר :אם לבן הארמי "נותן לי כבוד" ,סימן הוא ש"משהו
לא בסדר אצלי" אות היא שאני חייב לבדוק את עצמי "מה פשעי ומה חטאתי",
בבחינת "אמור לי מי ידידך  -ואומר לך מי אתה".
אתם ,המכונים בתואר הכבוד "נערי הגבעות" ,דניאלה וייס ,נדיה מטר ,ועמכם כל
גיבורי הח ַי ִל הנלווים אליכם ,הסכיתו ושמעו :אם שליחי ה"אהודים" בתקשורת היו
משבחים אתכם ,אם חיים יבין (שערך לאחרונה סרט מפרגן על הערבים ה"סובלים"
וה"מסכנים" כל כך) אילו היה "מר תקשורת" הלזה מפיק כתבת תדמית שהייתה
מדברת בשבחכם  -או-אז הייתם צריכים היטב לבדוק את עצמכם :היכן כשלתם,
מה פשעכם ומה חטאתכם .ברם ,אם אותם נציגי לבן הארמי תוקפים אתכם ,היו נא
רגועים  -אתם נמצאים ב"ה בצד הנכון...

ארץ ישראל בפרשה
הרב עוזיהו שרבף  -חברון

בזכות גאולת ארץ ישראל אנו זוכים להכריז :ה' הוא הא-לוקים!
"ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אֹוהלו מיד בני חמור ...ויצב שם מזבח ויקרא
לו א-ל א-לוקי ישראל".
כשיעקב אבינו יצא מארץ ישראל ,הוא נדר נדר" :אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני"...
אז [וזה הנדר]" :ושבתי בשלום אל בית אבי"  -אחזור לארץ ישראל ,ארבה בכבודה
ואשים כל מעייניי עליה להרבות בישובה ,ושם " -והיה ה' לי לאלוקים" ,שהרי "כל
הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק" ('א ֵם הבנים שמחה' ,ל').
יעקב כיוון בנדרו לשני דברים:
א .לחזור לארץ ישראל ,להרבות בכבודה וליישבה בכל מה שיוכל.
ב .לזכות מתוך כך ל"והיה ה' לי לאלוקים".

לכן ,כשחזר יעקב אבינו לארץ ישראל ,הוא מיד עשה שני דברים להשלמת נדרו:
א .קנה חלקת שדה .מפרש על כך האבן עזרא" :והזכיר זה הכתוב ,להודיע כי מעלה
גדולה יש לארץ ישראל ,מי שיש לו חלק בה חשוב הוא כחלק העולם הבא".
ב .בנה מזבח .כלומר :מתוך ובזכות הפעולה של גאולת הארץ ,יכול היה יעקב אבינו
לבנות מזבח לה' ובכך השלים את קבלת אלוקותו יתברך עליו.
ומעשה אבות סימן לבנים :החזרה לארץ ישראל וההשתדלות לגאול את אדמתה
מכשירים את עם ישראל לקבל עליו עול מלכות שמיים ולהכריז מול העולם כולו
בשפה ברורה :ה' הוא הא-לוקים!

ראש עיריית ירושלים ,ניר ברקת:

שמואל זעפרני ,ראש לשכתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו.
במבצע משולב עם המועצה האזורית שומרון בראשות עו"ד גרשון מסיקה,
יופיעו במוזיאון גוש קטיף במהלך ימי חג החנוכה אמני שאנור מצפון השומרון
שנעקרו במהלך תוכנית הגירוש .האמנים יציגו את יצירותיהם המיוחדות.
במהלך חג החנוכה המוזיאון יהיה פתוח מידי יום בין השעה  9בבוקר ל 8-בערב,
עם פעילויות וסיורים מודרכים .כל מבקר יקבל את ערכת נר הזיכרון לגוש קטיף
וצפון השומרון .לפרטים וסיורים מודרכים 02-6255456

כל תושב ותייר
בירושלים צריך לבקר
קטיף
גוש
במוזיאון
אלפים יבקרו במוזיאון במהלך חג החנוכה במבצע

מיוחד עם המועצה האזורית שומרון אמני שאנור יציגו
את יצירותיהם במוזיאון במהלך חג החנוכה
בביקור מיוחד של
ראש עיריית ירושלים ,ניר
ברקת ,במוזיאון גוש קטיף
בירושלים ,הבטיח ראש
העירייה לסייע בפיתוח
מוזיאון גוש קטיף בלב
ירושלים ,המתעד את ימי גוש
קטיף בתפארתה ובחורבנה.
בשיחתו עם מנהל המוזיאון,
יענקל'ה קליין ,הביע ניר
ראש עיירית ירושלים ניר ברקת עם הרב שמואל זעפרני
ברקת את התפעלותו מאופיו
של המוזיאון ,שבתוך זמן קצר הצליח לשאוב אליו אזרחים מכל הזרמים כדי שיכירו
את המפעל הענק של גוש קטיף ,וזכה לתגובות חיוביות מכל קצוות הקשת .ראש
העירייה הוסיף שכל תושב ותייר צריך לבקר במוזיאון גוש קטיף ,כדי להפנים את
הלקחים .ראש העירייה אף הבטיח לבדוק אפשרויות של תצוגה במבנה רחב ידיים
כדי להביא ציבור גדול למוזיאון גוש קטיף .לביקורו של ראש העירייה התלווה הרב

אלפים ישתתפו ביום כיף
לילדי גוש קטיף ושדרות
שמארגן המטה העולמי

אלפים ישתתפו ביום כיף לילדי ולמשפחות מגורשי גוש קטיף ושדרות שמארגן
המטה העולמי להצלת העם והארץ ,שיחול ביום ראשון א' בטבת ,נר שביעי של
חנוכה .יום הכיף יתקיים ב'אקשן פארק' ,החל מהשעה  9:30בבוקר ועד 4:00
אחה"צ .במקום יהיו מגוון אטרקציות והפעלות לילדים ולכל בני המשפחה .במקום
יתקיים כינוס מיוחד לזכרם של השלוחים הרב גבי ורבקה הולצברג הי"ד מבית
חב"ד מומביי שבהודו.
המעוניינים להירשם :מגורשי גוש קטיף אצל הרכזים והרב יגאל קירשנזפט
 .050-5504394תושבי שדרות אצל הרב פיזם050-8757709 :
הציבור מתבקש לסייע ,להזדהות ולתרום למען הצלחת יום הכיף באמצעות
כרטיס אשראי ;08-8584353 :או באתר האינטרנטwww.sos-israel.com :

ברוך מרזל ,בראיון ל'ארץ ישראל שלנו' בעקבות גירוש היהודים מבית השלום בחברון:
אנו רצים בבחירות הקרובות כגוש ימני גדול ,להציל את ארץ ישראל

יד הברזל של מרזל

לברוך מרזל ,יו"ר 'חזית יהודית' ,יש תובנות בעקבות פינוי בית השלום והתפרקות כל מפלגות הימין .למשל שצריך להקים חזית ימנית רחבה
לקראת הבחירות ,כזו שתחזיר את אמון הציבור בהנהגה והוא מבטיח :בתוך זמן לא ארוך ,נשוב לבית השלום בחברון ראיון מיוחד
הציבור הרחב רואה ככישלון את המאבק
נגד פינוי בית השלום בחברון ,שהיית מראשי
לוחמיו.
"בית השלום הוא עוד נקודה היסטורית
במאבק על ארץ ישראל .תיקון הטעויות
החמורות שנעשו בגוש קטיף על ידי 'מועצת
יש"ע  -ניצחון באהבה' .אנו יוצאים לדרך חדשה
שהתחילה בעמונה ,באופן כמעט ספונטני,
בדרך של מאבק.
"למט ֵה המאבק בבית השלום הייתה ידיעה
ברורה שהולך להיות פינוי כשעה לפני שזה
קרה .הסתובבתי והזהרתי שהולך להיות פינוי.
חלק גדול מיושבי הבית החליטו לא לעשות את
המאבק באופן חזיתי ,והעדיפו לצאת החוצה
כדי לבצע פעילות מחאה אחרת .רואים שגם הציבור התעורר ,והמחאה התפשטה לכל
רחבי הארץ.
"הניצחון יבוא רק בנחישות ובהתמדה .אני מבטיח שבית השלום יהיה מאוכלס
בתוך זמן לא ארוך .המאבק עליו רק התחיל .בחברון כל בית נקנה בדמים תרתי משמע,
וכך יהיה ,בעזרת ה' ,גם עם בית השלום .ארץ ישראל נקנית בייסורים".
מה דעתך על ברק והתנהגותו?
"הוא שר בטחון בממשלה שבשום נושא בטחוני אמיתי לא הצליחה להתמודד.
נכשלה בלבנון ,נכשלה בדרום .את גלעד שליט לא החזירו; את הבית של המחבל
בירושלים לא הרסו .למחבל ברק נתן שימוע ,לנו לא מגיע שימוע .זו בדיוק השיטה של
ברק ,שקוֹרס' :הכה במתנחלים והצל את המפלגה'.
"ברק עשה טעות חמורה ביותר .הנפילה שלו מתחילה מהפגיעה בארץ ישראל.
ואני מבטיח לו שהוא לא ייבנה מהפשע שביצע בחברון בצורה כה גסה ותפורה ,עד
שאפילו חבריו למפלגה הרימו גבה".
מה כוונתך?
"עד שהכריזו על בחירות ,חברון הייתה הגזרה הכי שקטה .שלושה ימים אחרי
שהכריזו על הבחירות ,הכניסו מאות מחבלים לחברון ,ולא ראינו את ברק מוציא אותם.
ברק הרס את החווה של פדרמן ,ובית משפט קבע שזה היה מעשה סדום .המדינה
טיפלה בפדרמן בצורה שלא טיפלה בגדולי האויבים שלה.
"כשממשלה מתייחסת אל אזרחיה באכזריות ,אי אפשר להתפלא שכמות
האירועים בגזרת חברון גדלה פי מאה .בכל מקרה ,המאבק על בית השלום רק מתחיל.
המאבק על ההתיישבות ביהודה ושומרון בעיצומו .אם לא נמסור את הנפש ,נפסיד את
כל יהודה ושומרון ,והמשמעות היא לא לחיות יותר בארץ ישראל :לא בבני-ברק ,לא
בלוד ולא בנתניה .ותפנימו טוב את המשמעות .רק מלחמה במסירות נפש על כל בית
תציל את ההתיישבות".
הבחירות מתקרבות .אתה רץ הפעם?
"לאור האירועים האחרונים אצל פדרמן ,בית השלום ,הפארסה שמתגלית במפלגה
המפולגת החדשה 'הבית היהודי' ,שהורידה את דגל ארץ ישראל ויותר קרובה למימד
מאשר להתיישבות ביש"ע ,אודיע בימים הקרובים על ריצתי .מפלגת 'הבית היהודי'
מחקה את ארץ ישראל ,ואחרי זה הם מדברים על חינוך .מחביאים את הערך המרכזי
רק בגלל שיקולי פופולריות .אני עובד על יצירת גוש מרכזי גדול שימלא את החלל
העצום לאחר פטירת הימין האידיאולוגי".
הרב וולפא גם הודיע שהוא מתמודד .האם שוב הימין יהיה מפולג?
"אין ספק שהרב וולפא שליט"א מהווה כיום חידוש מרענן בפוליטיקה הישראלית.
מדובר ברב תלמיד חכם מופלג ,שמוערך על ידי ציבוריים גדולים מאוד .אדם בעל
עקרונות שמוסר את נפשו ,אדם עם עשרות אלפי מאמינים ,שעשה מחוץ לכנסת לבד
יותר ממה שעשו כל אנשי הימין בכנסת ביחד.
"אין ספק שכניסתו היא בשורה גדולה מאוד .אעשה כל מה שאפשר כדי שתנועת
חזית יהודית תתחבר ל'ארץ ישראל שלנו' עם גופים רבים נוספים .נקים מפלגה

שתהווה אחדות של תורת ישראל השלמה  -ללא פשרות ,אפילו על קוצו של יו"ד ,יחד
עם ארץ ישראל השלמה והקדושה ושמירה על עם ישראל".
טוב ,שוב ישאלו אותך למה שלא תתאחד עם מפלגת הבית היהודי.
"רבנים ביקשו ממני לנסות להגיע להדברות עמם על בלוק טכני בלבד ,אבל מתברר
שאין עם מי לדבר .חבל לי על יהודי יקר כמו אורי אריאל שנמצא שם ונפל ברשתו
של זבולון אורלב ,שבתרגיל מבריק ,מבחינתו ,השתלט על המפלגה וביטל להם את כל
המפלגות .הזהרתי את אורי ידידי היקר שאורלב יבטל לו את הפריימריס כי הוא יודע
שאורי יזכה בהם ,וכך אכן היה.
"יש כיום למעלה ממאה אלף איש שלא הולכים להצביע כי אין עבור מי להצביע.
אני יודע שלבד אני לא יכול להרים את המעמסה הגדולה הזאת .לכן ,בשיתוף פעולה
של כמה גורמים שלא יוותרו הפעם ,נקים חזית ימנית רחבה ונאמנה ,שהציבור יבין
היטב את ההבדלים ולמה צריכים לתמוך רק בה".
אבל בכל זאת ,הבית היהודי זה עצם מבשרנו.
"אני לא שכחתי להם את ישיבתם בממשלה בגירוש .ורבבות יהודים לא יכולים
לסלוח על זה בשעה שהדרום כולו מופגז בקסאמים ואלפים מגורשים מבתיהם.
יתרה מכך :מפלגת 'הבית היהודי' אינה מוכנה לחתום על תצהיר שלא תשב בממשלה
שתנהל משא ומתן על מסירת שטחים .המשמעות היא שהם יביאו עלינו גירוש נוסף.
אני חתמתי בשמחה על העצומה שהוגשה לי.
"מפלגה שאין לה מצפן ודרך ,ורוב חבריה נטשו אותה  -אינה יכולה לקבל את אמון
הציבור הרחב".

האיש שארץ ישראל בוערת בקרבו

אנו
השבוע
מארחים את הרב
שבתי בלוך ,מראשי
המטה להצלת העם
והארץ ,מי שחי 24
שעות עם הנושא של
ארץ ישראל .לפני
עשור שנים נעצר
בלוך תוך עלילה
שכאילו ניסה לפגוע
הרב שבתאי בלוך
בנתניהו  -המטרה
הייתה לסתום פיות.
בלוך לא רק שלא נרתע ,אלא המשיך את הפעילות ביתר שאת וביתר עוז
נושא ארץ ישראל והסכנות הכרוכות במסירת שטחים בוער בקרבו ,והרב בלוך
שמזה עשרים שנה פועל בנושא ארץ ישראל ,אינו מבין את האדישות של הציבור
לנוכח הסכנות.
לזכותו של הרב בלוך נזקפת פעילות רבה למען ארץ ישראל .הוא השתתף
במאות הפגנות ועצרות ברחבי הערים ,בהתיישבות ,בחברון .הרב בלוך הוא מעמודי
התווך של המטה להצלת העם והארץ.
כבר בתקופת הסכמי אוסלו ,החל הרב בלוך לעבוד במטה ,בכפר חב"ד .בהמשך
התחיל להפיק פרסומים רבים במאות אלפי עותקים לציבור הרחב ,אודות שלמות
הארץ ואזהרות הרבי מליובאוויטש לא למסור אף שעל לערבים.
הרב בלוך נזכר שהרב דוד חנזין ,זקן רבני חב"ד ומי שהיה מתלמידיו המובהקים
של הרב קוק ,אמר לו בסערת נפש" :בנושאי ארץ ישראל אתם לא צריכים לשאול
רבנים .תעשו פעולות  -וה' יהיה עמכם .בענייני פיקוח נפש  -כל השואל הרי זה
שופך דמים ויש לפעול ללא הפסקה".

פרשת המאסר והגאולה

בשנת התשנ"ט ,לפני עשור שנים ,לאחר שנתניהו בגד בארץ ישראל והלך
ל'הסכמי וואי' ,הרב בלוך ארגן ,כדרכו ,הפגנות בצפת.
נתניהו הגיע לעצרת בצפת ,לתמוך באחד מהמועמדים בבחירות ,והרב בלוך
היה יעד למעצר כדי לחסום את הזעם הציבורי נגד נתניהו .הרב בלוך נעצר למשך
חמישה ימים" .בצהריים של אותו יום ,הגיעו כמה חבר'ה שלא נראו כשוטרים עם צו
מעצר ,וביקשו לעצור אותי .הם טענו שאני מתכנן לפגוע בנתניהו".
מעצרו של בלוך עורר זעם ציבורי חסר תקדים ,כיוון שכולם ידעו שמדובר
ביהודי שכל כולו קודש למאבק למען ארץ ישראל" .הרקע למעצר היו דברים
שאמרתי בעיתונות המקומית ,שכל מי שהתעסק עם ארץ ישראל מצא את עצמו
מחוץ ללשכת ראש הממשלה ולא סיים את הקדנציה .ואכן ,רואים שמאז כל ראש
ממשלה שפוגע בארץ ישראל אכן נפגע באופן אישי".
לאחר חמישה ימים שוחרר שבתי בלוך ממעצרו ,וביום י' בכסלו נערך לכבודו
כנס ענק בכפר-חב"ד בראשות רבני חב"ד ,שתקפו את ההתנכלות לבלוך והוקיעו
את נתניהו על שמסר שטחים נוספים לערבים.
"אני נזכר שכשנכנסתי למעצר לקחתי עמי ספר חת"ת ופתחתי את ספר
התהילים ,ולנגד עיניי צץ הפסק 'שרים רדפוני חינם ומדבריך פחד ליבי' .ואז ידעתי
שאינצל גם מהעלילה הזאת".
בשנים האחרונות הרב בלוך ,בשיתוף עם הרב וולפא והרב יקותיאל ראפ ,מיסד
את הפעילות למען ארץ ישראל תחת 'המטה העולמי להצלת העם והארץ' ,תוך
יצירת קשרים עם חוגים רחבים הנלחמים למען ארץ ישראל ושלמותה.
הרב בלוך מפנה קריאה נרגשת לציבור" :אין לנו אפשרות לשבת בשקט כאשר
ארץ ישראל בוערת .כל אחד עתיד לעמוד בפני בורא עולם ,ויצטרך לענות מה
עשיתי למען הצלתה של ארץ ישראל".

פוגרום בית השלום

הרב עוזיהו שרבף ,חתנו של הרב משה לוינגר שרבבות קוראינו מכירים
אותו ממדור 'ארץ ישראל בפרשה' ,הוא תושב בית השלום .בשבוע שעבר
גורש משם על ידי כוחות היס"מ .השבוע הוא משחזר כאן את מה שעבר
עליו בעקבות הגירוש המחפיר
עוזיהו שרבף ,תושב בית השלום
הם הכו באגרופים ובבעיטות ,באלות ובמגנים ,זרקו עשרות פצצות הלם וגז
מדמיע ,ירו כדורי גומי ,ירו כדורים חיים מעל ראשי היהודים ,נתנו לערבים להיות
שותפים בפוגרום על ידי זריקת בלוקים ואבנים גדולות .התקשורת גויסה בהרכב
מיוחד להפוך את הקורבן לאויב העם .הם שונאים את ארץ ישראל ואת הדבקים
בה .הם גם שונאים את המדינה היהודית ויעשו הכל להפוך אותה ל"מדינת כל
אזרחיה".
אנחנו מכנים את הבית 'בית השלום' והם מכנים אותו "בית המריבה" .כל אחד
על פי תכונתו.
הרבה כינויים יכולים לשמש לתיאור התופעה הזאת .התורה מכנה אותם בשם
"ערב רב" ,ועיקר כוחם בשניים:
א .אחיזת עיניים (תקשורת ,ואין צורך להסביר) .הצורך לאחוז את עיני השני
מתעורר כשאין שום מוסר ,שום צדק .כשהכל ריק מתוכן אמיתי ומלא בגאווה
וברדיפת כסף ותענוגות ,בשנאה עצמית ובהשחתת מידות ,יש צורך להסתיר זאת.
ההסתרה באה על ידי אחיזת עיניים ,להראות כאילו יש צדק ומוסר .לכן הם קוראים
לעצמם "שלטון החוק" ,עוד ביטוי של אחיזת עיניים.
ב .השחתה .מדובר בהשמדת ובהחרבת כל דבר הקשור לבניין ארץ ישראל.
זוכרים איך הם נהנו להרוס את הבתים בחבל עזה והתפארו שהם "משכיבים" בית
בשלוש דקות? הם גם מחשבים בכמה זמן הם "מצליחים" לגרש יהודים מביתם,

כי זה מדד הצלחת החורבן
בשבילם ,והם משתדלים
להשתכלל עוד ועוד בעניין
זה.
אבל צריך לדעת
שכנגד תכונת "ההחרבה
וההשחתה" ,כנגד תכונת
האכזריות הלעג והבוז לכל
דבר שבקדושה ,עומדת
ומאירה תכונת "ההרחבה
והבניין" העדינות והמידות
הטובות המאפיינות כל כך
את הנוער הנפלא שזכינו להכיר בבית השלום.
גם בעבר ,מפעל זה של הצלת וגאולת ארץ ישראל היה נחלת מעטים .ותמיד
אותם מעטים היו נתונים למרמס מבית ומחוץ ,אבל כמו שברור היום שאותם מעטים,
למרות כל הקשיים ,הם היו אלה שסללו דרך לרבים ,כך יהיה גם בעתיד לגבי היום.
גאולת ארץ ישראל ש"זוכה" לכל כך הרבה עוינות מצד השלטון תנצח את כל כוחות
ההרס והחורבן .כך היה בעבר וכך גם יהיה עתה.
"את צמח דוד עבדך" .מתוך כל הייסורים ,הקשיים ,העלבונות וההשפלות ,הולכת
וצומחת לה ארץ ישראל האמיתית ,המוסרית והמאירה .אל ארץ ישראל הזאת
אנחנו חוזרים ,והאורות אשר כבו זמנית בבית השלום יחזרו ויאירו באור יקרות
בעתיד הקרוב ,עם הרבה אורות של בנים החוזרים לארצם.
לכן לא רק שלא נתייאש ,אלא נמשיך הלאה ללא לאות להעלות על נס את
ארץ ישראל ,ולא ניתן שישכיחו אותה אפילו לרגע .אנו לא ניסוג ממשימה לאומית
זו ,הצופנת בקרבה את גאולת העם .אין לנו ספק שעם ישראל נאמן לארץ ישראל,
והוא עוד יגיד את דברו הברור בנוגע לארצו הקדושה.

אקטואליה

חג הגאולה י"ט
בכסלו וארץ ישראל

"אחת מהטענות העיקריות שטענו על
אדמו"ר הזקן  -ואשר בגללן הוא נאסר  -הייתה
על כך שהוא משגר כספים לארץ ישראל .הייתה
אז מלחמה בין רוסיה לתורכיה ,ואדמו"ר הזקן
שלח כספים לארץ הקודש עבור ה'כוללים'
שהיו שם לפרנס את עניי ארץ ישראל ,ומשום
כך ,ניצלו עובדה זו על מנת להעליל עליו שהוא
משגר כספים לתורכיה כדי שיוכלו ללחום
במלכות רוסיה.
"ואם כן ,לאחר שחרורו ,היה עליו לכאורה
להפסיק זאת ,כיוון שזה עתה יצא מסכנת היפך
החיים בצורה ניסית לגמרי ,כפי שהוא עצמו
כותב במכתבו' :הפליא ה' והגדיל לעשות בארץ'.
אבל בפועל ,מיד לאחר שחרורו המשיך אדמו"ר הזקן לשגר כספים ל'כוללים' בארץ
הקודש ,ואדרבה :במכתבו הוא כותב ש'צדקת ארץ ישראל היא שעמדה לנו לפדות
חיי נפשנו כו''  -זה גופא הצילו מהמאסר ,ובזכות זה הוא נגאל ,יחד עם העניין של
'יפוצו מעיינותיך חוצה.
"ומסיפור זה למדים אנו ,שכאשר בא יהודי ואומר שאסור לעמוד נגד הגוי
היות שזה יקלקל ,אפילו כאשר הוא דורש את הכותל המערבי ,ואין זה סוד,
שאמרו בפירוש שרוצים למסור את ירושלים העתיקה  -יש לדעת שבדיוק
להפך :דווקא על-ידי עמידה בתוקף המתאים ,פועלים על הגוי מה שרוצים".
שיחת הרבי מליובאוויטש ,כ"ד בטבת תשל"ח1978 ,

היכונו לביאת הקאסם

בזמנו רבין הבטיח לנו שלא יפלו קטיושות על אשקלון ,אבל מתברר שהטילים בדרך
למרכז הארץ .פיקוד העורף מכין את תושבי קרית מלאכי ,אשדוד וקרית גת לאפשרות
שקטיושות ארוכי טווח יפגעו בעירם.

מרן הרה"ג יעקב יוסף שליט"א

היכונו לחג החנוכה
מה צריך לדעת לפני שהחג המתוק והחמים הזה מגיע? למשל שאסור
לעשות מלאכה כשהנרות דולקים .אבל התעודדו ,זה לא כולל הכנת
לביבות
בתקופת בית המקדש השני ,לפני כ 2100-שנים ,כבשה מלכות הרשעה
את ארץ ישראל .היוונים פשטו ידם בבנותיהם ובממונם של ישראל ,וגזרו
על עם ישראל שלא ישמרו שבת ,לא יעסקו בתורה ולא ימולו את בניהם.
שריחם הקדוש ברוך הוא
היוונים "לחצום לחץ גדול" (לשון הרמב"ם) ,עד ֵ
על ישראל והמכבים הרגו את היוונים ואת המתייוונים .המכבים גברו על
אויביהם ביום כ"ד בכסלו לפנות ערב ,ולא מצאו שמן טהור אלא רק פך
אחד שהיה בו כדי להאיר לילה אחד בלבד .נעשה נס ,ואותו פך הספיק
לשמונה ימים .חכמינו זכרם לברכה תיקנו חג חנוכה שמונה ימים  -זכר
לניסים ולנפלאות שהיו בימים ההם בזמן הזה.
עלינו לדעת שהחגים אינם רק בגדר ציון מאורע היסטורי ,אלא יש לכל מועד
משמעות אקטואלית בכל דור ודור .לצערנו ,לא רק בעבר היו מתייוונים
אלא גם היום יש אנשים שפועלים נגד ערכי היהדות ,התורה והארץ ,ואנו
מתפללים להשם שירחם עלינו ויצילנו מידם ומיד כל אויבינו.
מרן רבי יוסף קארו זצ"ל פסק בשולחן ערוך או"ח סימן תר"ע" :בכ"ה
בכסלו (מתחילין) שמונת ימי חנוכה ואסורין בהספד ותענית אבל מותרים
בעשיית מלאכה .ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות
דולקים ,ויש מי שאומר שאין להקל להן" .בחנוכה יש שלושה איסורים
עיקריים:
א .ימי חנוכה אסורים בהספד ובתענית ,אסור להספיד בהם בשעת
לוויה ,שבעה או שלושים.
ב .אסור לצום בימי החנוכה ,ואם יש לאדם אזכרה לאביו  -יצום לפני
או אחרי החג.
ג .אסור לנשים לעשות מלאכה בחצי השעה הראשונה שלאחר הדלקת
הנרות .אומנם ימי החנוכה אינם כימי חול המועד ומותרים בעשיית
מלאכה ,אבל הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקים.
חשוב לדעת שאיסור עשיית מלאכה מתייחס רק לחצי השעה שלאחר
הדלקת הנרות ,ובכל שאר הזמן מותר לעשות מלאכה .המלאכות האסורות
הן רק אלו שאסורות בחול המועד ,ולכן מי שרוצה לבשל או לטגן לביבות
יכולה לעשות כן בזמן שהנרות דולקים .אם אישה סברה בטעות שעליה
להימנע מלעשות מלאכה בכל היום ולא רק בזמן שהנרות דולקים ,לא
צריכה התרת נדרים ויכולה לעשות מלאכה בשאר היום.

