
 נעם הארץ בס"ד     
 תש"ף    דבריםפרשת   –שבת קדש  לכבוד 

   זו תלמודה של א"י  –היא טוב  הוזהב הארץ 
 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל 

ָבִרים   ַהד ְּ ה  ֶּ ָרֵאל  ֵאל  ִיש ְּ ל  ָ כ  ל  אֶּ ה  ֶּ מש  ר  ֶּ ב  ד ִ ר  ֶּ .  ֲאש   . ִהי  .  ַויְּ
ָנה ב ְּ  ָ ִעים ש  ָ ב  ַארְּ ה ב ְּ ֶּ ר מש  ֶּ ב  ש  ד ִ ָחד ַלֹחדֶּ אֶּ ש  ב ְּ ר ֹחדֶּ י ָעש ָ ֵ ת  ַעש ְּ

ה   ִצו ָ ר  ֶּ ֲאש  ֹכל  כ ְּ ָרֵאל  ִיש ְּ ֵני  ב ְּ ל  ם.    'האֶּ ֲאֵלהֶּ .   ֹאתֹו  ר .  ֵעבֶּ ב ְּ
ַהז ֹאת  ֹוָרה  ַהת  ת  אֶּ ֵאר  ֵ ב  ה  ֶּ מש  הֹוִאיל  מֹוָאב  ץ  רֶּ אֶּ ב ְּ ן  ד ֵ רְּ ַהי ַ

 ה( -)דברים א,א ֵלאֹמר"

כותרת זו, מלמדת על תפנית במהלכה של התורה, המציבה  

את ארבעת החומשים הראשונים מן העבר האחד, ואת ספר  

קי וללא עוד, דיבור א  משנה תורה, מן העבר השני.  -דברים  

אל   ישראל,  בני  אל משה המביא את הדברים אל העולם, 

אם  כי  מסויימים,  ובחלקים  שונים  בזמנים  הכתב,  אל  ואף 

שינוי זה, מעורר שאלות   דיבור היוצא מפיו של משה עצמו.

רבות.   מזיקת למשל  ותמיהות  הנובעת  הקדושה  רמת  האם 

קי, שונה בין ארבעת הספרים הראשונים  והספר למקורו האל

 למשנה תורה? 

זו המקרא   ,הבחנה  ביקורת  חוקרי  את  השאר  בין  שימשה 

נכתב בשלב מאוחר יותר בהסטוריה  כי ספר דברים    ,לטעון

ידי  נכתב כלל על  ולא  בימי יאשיהו, שאז נתגלה במקדש 

 משה.

חז"ל   אצל  בין  גם  הבחנה  מוצאים  לשאר  אנו  דברים  ספר 

, אנו שומעים דברים ברורים מאד ביחס  גיסא  מחדשים.  החומ

י ְדַבר    לכל אפשרות מסייגת: זָּה זה האומר אין תורה מן    ' ה"כִּ בָּ

לה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא  השמים ואפילו אמר כל התורה כו

 בזה"   'ה אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר  

כל אות ואות בספר התורה מפי הקב"ה היא,   )סנהדרין צט.(.

,  גיסא   מאידך  .' הוכל אפשרות אחרת איננה אלא ביזוי דבר  

ב הבדל  שיש  הגמרא  קריאת קובעת  באמצע  הפסקה  דיני 

שנשמעת קביעה    ספר דברים.הקללות בספר ויקרא לאלו שב

)=שאסור להפסיק באמצע הקריאה( "אמר אביי לא שנו    נועזת:

  . פוסק  –אבל קללות שבמשנה תורה    ,אלא בקללות שבתורת כהנים

  , הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן  ?   מאי טעמא 

 )מגילה לא:(.  והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן"

אביי קובע, כי ניתן לעשות הפסקה באמצע קריאת הקללות  

בספר דברים, שחומרתן פחותה לפי שמשה מפי עצמו אמרן. 

כתובות   איהרהו בדברים  הקללות  של  היותן  היא  לכך, 

הדברים: כוונת  את  רש"י  ומבאר  יחיד  מפי "  בלשון  משה 

כך אמר לי הקדוש ברוך   :ונעשה שליח לומר  -הגבורה אמרן  

ושלחתי  .הוא והפקדתי  ונתתי  בלשון  אמורין  מי   -  שהרי 

כתיב   תורה  במשנה  אבל  לעשות,  בידו  ה'  "שהיכולת  , יככה 

בך ה'  מאליו  "ידבק  אמרן  הוא   .משה  מצותיו  על  תעברו  אם 

עליכם הוא  ודה  ."  יפקיד  ויקרא,  שבספר  בקללות  ' הבר, 

,  אלקים ידבר ומשה יעננו בקול' , בבחינת 'בכבודו ובעצמו  

', כפי שהם, כאילו הם הא את דברי  רוצה לומר, משה מבי

לעומת זאת, בקללות שבספר דברים   '.הנאמרים ממש מפי  

' בגוף שלישי, כלומר שהדברים הם דברי  המדבר משה על  

 . ' עצמוה' ולא דברי המשה על 

לפסוק   מתחברת  זו  ֹוָרה שאלה  ַהת  ת  אֶּ ֵאר  ֵ ב  ה  ֶּ מש  הֹוִאיל 
התורה' את  באר  חז"ל  .'הואיל משה  פירשו  יהודה  :  וכך  ר' 

התחלה   אלא  הואלה  אין  דברים )אומר  פרשת  דברים  ספרי 

ד שונים  ומב  (פיסקא  פסוקים  כך   .כראיהיאים  כלומר 

תורה.   ללמוד  את "  להתחיל,– "הואיל"מתחילים  באר 

  ."התורה

כך ו.  רמזים עמוקים  פסוק זהביקשו למצוא בלאורך הדורות  

מכתב   אפרים  משה  מחנה    סדילקובר'  דגל  הספר  מחבר 

שהתורה   :אפרים השכל  מוסר  רמז  אלו  בפסוקים  יש  "הנה 

ונקדים   . בענין עסק התורה לשמה  ,מלמדת לנו הדרך ישכון אור

כל העוסק בתורה לשמה זוכה "מאמר חז"ל )אבות פ"ו, מ"א(  

  " לדברים הרבה וכו' ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק 

הואיל משה  "  וזה יש לפרש הפירוש בפסוק )דברים א', ה'(...  

התורה את  לשמה"באר  אותיות  הם  משה  הואיל  והיינו   ,, 

נעשה אצלו    -   באר את התורה  , כשעוסק בתורה לשמה היינו 

רק  בלי הפסק  ונובעים  ונוזלים תמיד  חיים  באר מים  התורה 

 )דגל מחנה אפרים, ויצא(.  תמיד הוא מתגבר והולך..."

ולנהר, ככתוב בפרקי   למעין  באר שהופך  הוא  רבינו  משה 

  : ים  אבות  רִּ ְדבָּ לִּ זֹוֶכה  ּה,  ְשמָּ לִּ ה  ַבּתֹורָּ עֹוֵסק  ל הָּ כָּ יר אֹוֵמר  י ֵמאִּ "ַרבִּ

ְתַגֵבר ּוְכנָּ . . .    ַהְרֵבה, ר ֶשֵאינֹו ּפֹוֵסק,  ְוַנֲעֶשה ְכַמְעיָּן ַהמִּ  )אבות ו,א(. הָּ

אין מים אלא תורה". אנו מכירים  "  –רה נמשלה למים  התו

, הבאר והמעין. הבור    –יקה  שלושה מקורות מים בעת העת

מעצמו. הבאר   תורם  ואינהבור מכיל את מה שנכנס לתוכו ו

התהום  מתמלאת    – ממי  מחדש  הזמן  להגיע אך    –כל  יש 

כל  ונובע  ץ  המתפר  – אליה כדי לדלות את המים. ויש מעין  

 הזמן באופן טבעי ואינו זקוק לכל פעולה מיוחדת. 

משים הראשונים משה הוא "בור". הוא קולט וארבעת החב

סור אלא את מה שיש בו. בתחילת אינו יכול למאת דבר ה' ו

ל"באר"   הופך  משה  דברים  ת      - ספר  אֶּ ֵאר  ֵ ב  ה  ֶּ מש  הֹוִאיל 
ֹוָרה אם   מעין.  ובהמשך על פי דגל מחנה אפרים יהפוך ל.  ַהת 

  ' ההינם דברי משה בקולו של  ארבעת הספרים הראשונים,  

דברי  )"בור"( הינו  דברים  שספר  הרי  משה ה,  של  בקולו   ' 

בבית מדרשו של רבן    .מעין ההופך לנהר(בהמשך  ו  ")"באר 
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 – בן זכאי לאחר החורבן נחלקו מה מכריע את כולם    יוחנן

 אלעזר בן ערך.   ר'  – "המעין"  אליעזר, או ר'  –ה"בור"  האם 

  , כ"בור"  להתחיל  יש  כי  משה  דרך  אותנו  מלמדת  התורה 

 " התפתח להיות "מעין המתגברלולהמשיך כ"באר" ו

================================= 

שחיבר   הספרים  )בין  בצלאל  בן  ליווא  יהודה   נפטר רבי 

, י"ח באלול ה'שס"ט(, המוכר בכינויו מהר"ל  1609ספטמבר  

מפראג ליווא(  רבי  הגדול  הנק  )מורנו  ספר  באר רא  נמצא 

שמו של הספר  שנ"ח.    שהודפס לראשונה בחייו בשנת  ה הגֹול  

. זאת על פי לתפוצות  –נהגה כבאר המספקת מים לגולה  

  : "עד כי יעלו מימיו מעלה מעָלה, החרוזים שכתב בהקדמה 

לכן שם החיבור ויכסו כל גבעה תלוָלה, והיה לנחל שוטף ּכוָלה. ו

הגולה" באר  נקרא  האחרונות  .  הזה  בשנים  זאת,  עם  יחד 

אחרתהועל הצעה  הספר    ,תה  שם  את  "באר  שקוראת 

מעיןהגּוָלה".   מלשון   = שביקשה )גולה  מה  על  מבוסס   .)

   ות.גול –עכסה מעתניאל בן קנז , מעינות 

שנקראה  בעזרה  שהיתה  לשכה  זיהוי  על  נשענת  זו  הצעה 

גלגל גדול ששימש לשאיבת   שבה היה  הגּוָלה בשם לשכת  

לבית   שוטפת  מים  אספקת  לשם  בעזרה  שהיה  מבור  מים 

לשכת הגולה שם היה בור הגולה,    , כפי שמתואר במשנה:המקדש

העזרה לכל  מים  מספקין  ומשם  עליו,  נתון  סכת מ) .  והגלגל 

ומפני כך נקראת הלשכה לשכת  (.  מידות,פרק ה', משנה ד'

 לה: שהגלגל נקרא בלשון המשנה גולה. הגו

ר הגולה הוא המקום המספק מים לבית המקדש, והמהר"ל בו

אולי כדי להדגיש את  ,  " הגּוָלה   באר "שינה את שם ספרו ל

, אספקת המים תהיה  לעתיד לבוא  .' באר'ל  'בור'הפיכת ה

ומירושלים  פהממעין שי ֵבִני֘  וך לנחל שיצא מהר הבית  ש ִ ַויְּ
ִיתַּ֙  ַּ֙ ַ ַהב  ַַּ֤ן  ת  ִמפְּ ַחת  ַַּ֨ ִמת  ים  ִאִ֗ ֹיצְּ ִים  ֵה־ַמֶּ֣ ִהנ  וְּ ִי֒ת  ַ ַהב  ַתח  ֶּ֣ ל־פ ֶּ אֶּ

יָמה  . :א(יחזקאל פרק מז )  ָקִדִ֔

ם ַמֲהַר"ל  מושבשמו של המהר"ל הונצח ב  רֶּ כרמל,  ב השוכן    כֶּ

על ידי   1949-הוקם בהישוב  בין זכרון יעקב לבין עתלית.  

קבוצה של עולים מצ'כוסלובקיה, רובם ניצולי השואה, על  

אותו   עזבו  שתושביו  איג'זים,  הערבי  הכפר  ועברו  אדמות 

שוטר'במהלך  לשומרון   ולא  מלחמת העצמאות()ב  'מבצע   ,

 הורשו לחזור לאחר המלחמה. 

הצ'כית",   "הבריגדה  התארגנות  על  נמנו  המושב,  מייסדי 

שהוקמה כדי לסייע לצבא הגנה לישראל בראשית התהוותו.  

וצה של חברים בבריגדה הגו את רעיון הקמת הכפר עוד קב

ומנהיגם, שמשון שכטה,  צ'כוסלובקיה,  בהיותם על אדמת 

הגיע במיוחד לישראל כדי לאתר מקום מתאים להקמת כפר  

שיהיה מבוסס על עקרונות שיתופיים. בתיאום עם הגורמים  

איג'זים. הכפר  נבחר  בארץ  הראשונה   המיישבים  בשנה 

ב"מושב שיתופי", אך לאחר שעזבו חברים ם  אורגנו החברי 

פורק  אחרות,  משפחות  והצטרפו  המייסדים,  מגרעין 

 השיתוף, וכרם מהר"ל הפך להיות מושב עובדים. 

בשני העשורים הראשונים לקיומו, התפרנסו החברים בעיקר 

. הקושי ממשק החלב ומגידולי ירקות מהם התפרנסו בקושי, 

העיקרי נבע מן העובדה שמשבצת הקרקע שקיבלו, כללה  

לעיבוד  ראויה  שאינה  טרשים  אדמת  של  רבים  שטחים 

חקלאי. בנוסף לכך, נלקחו מהמושב מאות דונמים של קרקע 

 חקלאית לטובת יישובים סמוכים. 

ימת  , עם מכירת חוות מקורה לקרן הקי50-בשלהי שנות ה

החווה   אדמות  את  לקבל  יוכלו  כי  החברים  קיוו  לישראל, 

הפוריות, אך אנשי הקרן הקיימת העדיפו למכור את החווה  

למשפחת סלומון, בעסקה שעוררה ביקורת ציבורית והגיעה 

 עד לדיון בכנסת במסגרת שאילתא שהוגשה לשר החקלאות. 

המצב   עשורים,  שני  במשך  והלכו  באו  משפחות  כמאתיים 

י והחברתי במושב החמיר, הקשיים גרמו למתיישבים הכלכל

במושב   נותרו  השישים  שנות  אמצע  ועד  לעזוב,    44רבים 

 משפחות בלבד.  

, אחרי שנואשו מלקבל אדמה פורייה, החליטו  1967בינואר  

היה  עצי זית, שלא 180חברי המושב לעקור מטע זיתים ובו 

רווחי, וגרם להם הפסדים. המעשה עורר ביקורת ציבורית 

מדובר  כי  שטענה  הטבע,  להגנת  החברה  הובילה  אותה 

בישראל   התקשורת  כלי  כל  שנים.  מאות  בן  זיתים  במטע 

עסקו בעקירה, והעיתונאי עמוס קינן הקדיש לה מאמר גדול  

ובו   מהר"ל",  כרם  של  ההריגה  "גיא  הכותרת:  את  שנשא 

 עשה: "רצח זיתים".כינה את המ

של   בכתב  אישור  והציגו  הגינויים,  את  דחו  המושב  דוברי 

הקרן הקיימת לישראל, המאשר להם לעקור את המטע. הם 

הסבירו כי עצי הזית הנטועים על אדמות המושב, שוכנים  

יותר   יבול משובח  להפיק  ניתן  קרקע חקלאית שממנה  על 

להם   הניבו  שלא  מעוררי  מהזיתים,  את  כינו  הם  רווחים. 

אוהבי טבע המבלים את רוב זמנם בכרך הגדול, לא  הסערה "

החקלאי,   בקשיי  מתמצאים  ואינם  החציר  ניחוח  את  הריחו 

שופכים לריק את מר לבם ודורשים מאיתנו לוותר על ביסוס 

  .הכפר ועתידו, ומנסים להיות מורינו המוסריים"

לקראת תשעה באב נדע להיות מעין מי ייתן ובימים אלה  

חיים,מקור    –  ונחל שיום   מים  הכהן  כאהרן  כולנו  ונהיה 

   ירתו חל השבוע "אוהב שלום ורודף שלום" פט
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