
 נעם הארץ בס"ד     
     ב" פתש שלחב פרשת   –שבת קדש  לכבוד 

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

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

בפרשתנו אנו קוראים על קריאת ים סוף. כידוע, ההגדה של  

פסח מביאה מדרש, לפיו בקריעת ים סוף היו פי חמש ניסים 

ביחד: מצרים  יציאת  מכות  בכל  מאשר  יֹוֵסי     ומכות  י  "ַרב ִּ
אֹוֵמר: י  ילִּ לִּ ם מִּ   ַהג ְּ ַריִּ צְּ מִּ ב ְּ ים  רִּ צְּ ִּ ַהמ  קו   ל ָּ ֶׁ ש  אֹוֵמר  ה  ָּ ַאת  ן  יִּ ַ נ 

ֹות? ים ַמכ  ִּ ש   קו  ֲחמִּ ם לָּ ַעל ַהי ָּ ֹות וְּ ר ַמכ  ש ֶׁ ם     עֶׁ ַריִּ צְּ מִּ ה    –ב ְּ מָּ
ֱאלֹקים  ע  ב ַ צְּ אֶׁ ֹעה:  רְּ ַ פ  ל  אֶׁ ים  ִּ ֻטמ  ַהַחרְּ רו   'ַוי ֹאמְּ אֹוֵמר?  הו א 

ם   ַהי ָּ וַעל  יא'.  ד    –הִּ ַהיָּ ת  אֶׁ ֵאל  רָּ ש ְּ יִּ א  רְּ 'ַוי ַ ה הו א אֹוֵמר?  מָּ
ינו    ֲאמִּ ת ה', ַוי ַ ם אֶׁ עָּ או  הָּ ירְּ ם, ַוי ִּ ַריִּ צְּ מִּ ה ה' ב ְּ ש ָּ ר עָּ ֶׁ ה ֲאש  ֹדלָּ ַהג ְּ

ע?   ב ַ צְּ אֶׁ קו  בְּ ה לָּ ָּ מ  ַ דו'. כ  ה ַעבְּ ֶׁ מש  ה' ו בְּ ֹות. ֱאמֹור    –ב ַ ר ַמכ  ש ֶׁ עֶׁ
ַעל וְּ ֹות,  ַמכ  ר  ש ֶׁ עֶׁ קו   לָּ ם  ַריִּ צְּ מִּ ב ְּ ה:  ָּ ים    ֵמַעת  ִּ ש   ֲחמִּ קו   לָּ ם  ַהי ָּ

ֹות" במילים אחרות, קריעת ים סוף נחשבת לאחד הניסים     .ַמכ 

 העל טבעיים הגדולים ביותר, פי חמש מניסי יציאת מצרים. 

ים כמה ואנו מוצאים שחז"ל משו , עיון בספרות חז"לבוהנה, 

עניינים שלכאורה הם שגרתיים ויומיומיים, לנס העצום הזה. 

"אמר  במסכת פסחים )דף קי"ח עמוד א'( מובא  כך אנו מוצאים  
רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה קשין מזונותיו של אדם  
כקריעת ים סוף דכתיב 'נותן לחם לכל בשר' וסמיך ליה 'לגוזר 

". הכתוב משבח את ה' שהוא  ים סוף לגזרים' )תהילים קל"ו(

ף לגזרים,  נותן מזונות לכל בשר ומיד אחר כך שבקע את ים סו

 ששני ניסים אלו שווים בעוצמתם., כמיםלומדים ח ,ומכאן

לק השוואה  מוצאים  אנו  בו  השני  סוף,  הענין  ים  הוא  ריעת 

השניה   בציפורי של המאהאפילו עוד יותר מדהים ומסקרן.  

ישב ר' יוסי, שבחיי היום יום שלו נפגש עם לא מעט בעלי 

צרים, גנוסטים ועוד.  נו  מינים,  –דות  דיעות אחרות מאשר יה

היהודי  העולם  של  יסוד  בשאלות  לעסוק  שרוצה  ,  המדרש 

למטרוניתה יוסי  ר'  בין  כדיון  אותם  אחת.   מציג  מטרונה   /

ה רומית, שמאתגרת אותה מטרונה היא אשה עשירה , כנרא

סוד בעניני יהדות . וכך מובא במדרש את ר' יוסי בשאלות י

רבה   ד'(בראשית  פסקה  ")פרשה ס"ח,  ימֹון :  סִּ ַבר  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ
ַמְטרֹוָנה  ס"ח(,  )תהלים  ַבְיָתה'  ים  ידִּ ְיחִּ יב  מֹושִּ "ֱאֹלקים  ָפתח 

ים ָבָרא ַהָקדֹוש שָ  י יֹוֵסי ַבר ֲחַלְפָתא ָאְמָרה לֹו ְלַכָמה ָימִּ ֲאָלה ֶאת ַרבִּ
י ֵשֶשת    ?  ָברּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמוֹ  יב 'כִּ ְכתִּ ים, ְכדִּ ָאַמר ָלּה ְלֵשֶשת ָימִּ

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ' )שמות, כ'(. ָאְמָרה לֹו ַמה   ים ָעָשה ה' ֶאת ַהָשַמיִּ ָימִּ
ָאַמר ָלּה, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא    ?  ה ֵמאֹוָתּה ָשָעה ְוַעד ַעְכָשוהּוא עֹושֶ 

י,  ְפלֹונִּ י לִּ ְשתֹו ֶשל ְפלֹונִּ י, אִּ ְפלֹונִּ י לִּ תֹו ֶשל ְפלֹונִּ ים, בִּ ּוּוגִּ יֹוֵשב ּוְמַזֵּוג זִּ
ֻאָמנּוֵתיּה,   הּוא  ְוָדא  ֵליּה,  ָאְמָרה  י.  ְפלֹונִּ לִּ י  ְפלֹונִּ ֶשל  )=וזו ָממֹונֹו 

אומנותו?(   ַכָמה ַאהיא  ים  ֲעָבדִּ ַכָמה  ֵכן,  ַלֲעשֹות  ְיכֹוָלה  י  ֲאנִּ ף 
י ם ַקָלה  ? ְשָפחֹות ֵיש לִּ י ְיכֹוָלה ְלַזְּוָגן. ָאַמר ָלּה, אִּ ְלָשָעה ַקָלה ֲאנִּ

יַעת ַים סּוף.  ְקרִּ ְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא כִּ יא לִּ ְך, ָקָשה הִּ יא ְבֵעיַניִּ הִּ
י יֹוֵסי בַ     ר ֲחַלְפָתאָהַלְך לֹו ַרבִּ

ָעְשָתה   אֹוָתן ?  ֶמה  יָדה  ְוֶהֱעמִּ ְשָפחֹות  ְוֶאֶלף  ים  ֲעָבדִּ ֶאֶלף  ָנְטָלה 
י,  ְפלֹונִּ לִּ ַסב  תִּ ית  ּוְפלֹונִּ ית  ְפלֹונִּ לִּ ַסב  יִּ ְפַלן  ָאְמָרה  שּורֹות,  שּורֹות 

ְּוָגה אֹוָתן ְבַלְיָלה יתחתן עם פלונית , ופלונית לפלוני(  )=פלוני   ְוזִּ
יָעא ֵדין מֹוֵחיּה ְפצִּ     (אליהת חזרו  )=למחר  ַאַחת. ְלָמָחר ֲאתֹון ְלַגָבּה

יָטא )=זה עינו בחוץ(, ֵדין ַרְגֵליּה  )=זה ראשו שבור(, ֵדין ֵעינֹו ְשמִּ
יָרא )=זה רגלו שבורה(. ָאְמָרה ְלהֹון ַמה ְלכֹון )=אמרה להם    ְתבִּ

ָדא ֲאָמָרה ֵלית ֲאָנא ָבֵעי ְלֵדין )=זו אמרה אני  , מה קרה לכם ? ( 
לא רוצה את זה כבעלי(, ְוֵדין ֲאַמר ֵלית ֲאָנא ָבֵעי ְלָדא )=וזה אמר 

י יֹוֵסי א יָאה ֶאת ַרבִּ ָיד ָשְלָחה ְוֵהבִּ ני לא רוצה את זו כאשתי(. מִּ
תֹוַרְתכֹון  יא  הִּ ֱאֶמת  ֶכֱאָלקכֹון,  ֱאלֹוק  ֵלית  לֹו  ָאְמָרה  ֲחַלְפָתא,  ַבר 
יא  ם ַקָלה הִּ י ָלְך, אִּ ָנָאה ּוְמֻשַבַחת ָיֶפה ָאַמְרָת. ָאַמר ֹלא ָכְך ָאַמְרתִּ

ְך ָקָשה הִּ  יַעת ַים סּוף, ַהָקדֹוש ְבֵעיַניִּ ְקרִּ ְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא כִּ יא לִּ
ָברּוְך הּוא ָמה עֹוֶשה ָלֶהן ְמַזְּוָגן ְבַעל ָכְרָחן ֶשֹלא ְבטֹוָבָתן, ֲהָדא הּוא 
ַבכֹוָשרֹות,  ים  ירִּ ֲאסִּ יא  מֹוצִּ ַבְיָתה  ים  ידִּ ְיחִּ יב  מֹושִּ ֱאֹלקים  יב:  ְכתִּ דִּ

ַבכֹוָשר )=מי ַמהּו  יָרה  שִּ אֹוֵמר  ְבֵעי  דִּ ַמאן  ירֹות,  ְושִּ י  ְבכִּ ֹות, 
שמרוצה מהזיווג שקיבל אומר שירה( ּוַמאן ְדָלא ְבֵעי ָבֵכי )=ומי 

בוכה(.  מרוצה  בגמרא  "שלא  חכמינו  אמרו  גם  "קשה  כך   :

 לזווגם )לשדך איש ואישה( כקריעת ים סוף" )סנהדרין כב(.  

דווקא   זיווג  של  מפתיעה.  ההשוואה  היא  סוף  ים  לקריעת 

לכאורה, מדובר הרי זיווג הוא צירוף ואיחוד, ולא קריעה.  ש

נראה , שתי פעולות מנוגדות לגמרי. אלא  שני הפכים גמוריםב

למהלך הנפשי שצריך כל אדם לעבור   ,אולי,  התייחסו  ז"לשח

 כתנאי לזוגיות מאושרת: הוא צריך לקרוע משהו מעצמו.

מופיע כבר בפרשה    ,חיבור  ריעה לשם, ופעולה של קהדימוי

הראשונה שבתורה: כדי לזכות בקשר עם חוה, היה צריך אדם  

מעצמ סולובייצ'יק  לקרוע  הרב  צלע.  סמל  ש   הסבירו  זהו 

שלמותו  תחושת  על  יהירותו,  על  לוותר  מאדם  לדרישה 

זה   זוגו. הרב השתמש בהקשר  לבת  ולפנות מקום  העצמית, 

"צמצום".   הקבלי  שעשה  במושג  הפעולה  את  המציין  מושג 

פעולת  בעולם.  הדברים  לכל  מקום  לפנות  כדי  הקב"ה 

פעולה שרק לאחריה מתפנה להצטמצם'  –הצימצום   ', היא 

 –כדי לפנות מקום לאחר  ש   . ואולי נלמד מכאן,  מקום לאחר

 קשה לפעמים, כקריעת ים סוף. .פעולה קשה עד מאדו ז

להילחם אחד בשני, כי כל אחד   . אפשרכך גם לגבי פרנסה

לזכות ביותר,   יותררוצה  לי  יהיה  ,  וכך אולי  לך  . אבל דע 

הת שלך,  והצמצום  הוויתור  בזולשדווקא  פינוי חשבות  ת, 

. פרנסה  מקום לאחרים, דווקא זה יביא לך ברכה גדולה יותר

 מאת ה'. 

ולזכות לחבר  קביותר  כדי  יש  לוותר.  ,  צורך  כל  י  הוזודם 

פעולה שעל האדם לעשות בעצמו. וכך אומר הקב"ה כאשר  



 

 חגי עמיצור   –בברכת שבת שלום ומבורך  
 https://lp.vp4.me/fw3x   היכנסו לקישור  לקבלת הדף במייל

עת ים  בני ישראל פונים אליו בקריאה להצלה רגע לפני קרי

ָרֵאַ֖ל  סוף    ש ְ ֵני־יִּ ֵּ֥ר ֶאל־ב ְ ֵ ב  י ד ַ ק ֵאָלָ֑ ְצַעַ֖ ה ַמה־ת ִּ ֶֶׁ֔ אֶמר ֙ה' ֶאל־ֹמש  ֹֹּ֤ ַוי 
עו   ָּֽ ס ָ עליכם רוצה ממני ?  כביכול אומר הקב"ה , מה אתה      ְויִּ

ַ֖ם      ידיה לעשות. כמאמר החסמוטלת החוב ֶ ם ָלֶכָ֑ם ְוַאת  ֵחֵ֣ ָ ל  ' יִּ הַ֖
ו ן ש ָּֽ ֲחרִּ ַ רשו. אם אתם תעשו ה' יתן לכם לחם , אם אתם תח  ת 

התחבר לבת זוג,  את הפעולה הנדרשת ה' יתן לכם לחם. כדי ל

. ה עלינו לעשות את המעשה, חובולחם  הכדי לזכות בפרנס

, הדבר מאפשר חריםוכשאתה מצטמצם, מוותר ונותן מקום לא

האלוקי השפע  של  הגדולה  בברכה  ומתחבר    לזכות  היורד 

   אליך. 

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

שהגיעה  מסתננים,  מצד  טרור  התקפות  של  סדרה  בעקבות 

במרץ   1בפברואר עד    28-לשיאה ברצח ברחובות, ערך צה"ל מ

עזה   1955 ברצועת  המצרי  הצבא  כנגד  תגמול  פעולת 

עזה(.   )פעולת  שחור"  "חץ  שכונה  מבצע  מצרים,  שבשליטת 

במרץ, שוב חדרה   25–24ל  כשלושה שבועות לאחר מכן, בלי

חוליית מסתננים מעזה. החוליה הגיעה למושב פטיש, מושב  

בצפון  מכורדיסטן,  ברימונים  -עולים  ותקפה  הנגב,  מערב 

אחד  בחצר  שעה  אותה  שנערכה  בחתונה  חוגגים  וביריות 

מדריכה מכפר ויתקין,    הבתים. בהתקפה נרצחה ורדה פרידמן,

 ונפצעו עוד כעשרים. 

זעז שר ההתקפה  על  עמוקות  והשפיעה  המדינה  את  עה 

בן דוד  גולני,  -הביטחון  מוטי  ההיסטוריון  לדברי  גוריון. 

בן של  משה -תגובותיו  הממשלה  ראש  של  אלה  כמו  גוריון, 

" דיין,  משה  והרמטכ"ל  מאשר  שרת  יותר  זועמות  היו 

תגובותיהם באירועים קודמים או מאלה שבאו לאחר מכן. את 

השוות אולי רק לתגובתו על הרצח גוריון אפשר ל -הזעם של בן

תושבי מושב פטיש ביקשו    ".במעלה עקרבים, שנה קודם לכן

בן כדי לנסות להרגיע גוריון, שהגיע למושב,  -לנטוש אותו; 

מצא את התושבים מוכנים לעלות על משאיות את הרוחות,  

 שיפנו אותם. 

בן לראשונה  העלה  ההתקפה  ליזום - בעקבות  הצעה  גוריון 

ר נרחבת במטרה לכבוש את  צועת עזה מידי פעולה צבאית 

  המצרים )או במילותיו: "לגרש ]את[ המצרים מרצועת עזה"(. 

מכת  עם  להתמודד  כדי  כזו  מפעולה  מנוס  היה  לא  לדעתו, 

ההסתננויות. בנוסף, הוא גרס כי הפרת הסכמי שביתת הנשק 

על ידי המצרים, לרבות חסימת מעברן של ספינות ישראליות 

גלים' 'בת  הספינה  )פרשת  סואץ  (,  1954בסתיו    בתעלת 

אך ”   :גוריון-בן  עיתונות אמרמצדיקה פעולה כזו. בריאיון ל

יש עוד סיבה, סיבה חינוכית ומוסרית. הבט על היהודים הללו.  

מצפון מכורדיסטן,  מעיראק,  באים  באים  -הם  הם  אפריקה... 

בהם,  היה להתעלל  מותר  היה דמם הפקר, שם  מארצות, שם 

הם לענ כי  לכך  התרגלו  כבר  אליהם.  להתאכזר  להכותם,  ותם, 

קרבנות חסרי אונים של הגויים. כאן עלינו להוכיח להם כי דמם 

ויש צבא לעם היהודי, אשר לא   אינו עוד הפקר; כי יש מדינה 

ירשו כי יעשו עוד בהם שפטים: כי יש מחיר לחייהם ולרכושם. 

ת וגאוה. עלינו  עלינו לזקוף קומתם, לנטוע בהם הרגשת קוממיו

הם   כי  מעונש,  יימלט  לא  עליהם  שקם  מי  כי  להם  להמחיש 

 ". אזרחים במדינה ריבונית, האחראית לחייהם ולשלומם

בן  נפגש  הפיגוע  שלמחרת  דיין,  -ביום  הרמטכ"ל  עם  גוריון 

ומתוך שכנוע כי אין מנוס מצעד זה, הורה לו להעריך כמה 

זמן צפוי להימשך כיבוש הרצועה והאם צה"ל מוכן למלחמה  

גוריון עם ראש הממשלה שרת, - כוללת. באותו ערב נפגש בן

דחופה  ישיבה  כונסה  ביום שלמחרת  שהביע את התנגדותו. 

זכתה   של והיא  בהצעה,  לדון  כדי  והרמטכ"ל  מפא"י  ראשי 

הסטטוס כי  שהסכימו  החברים,  רוב  של  של  - לתמיכתם  קוו 

  29-הסכמי שביתת הנשק היה כלא היה. בישיבת הממשלה ב

ב"ג    במרץ נדונה ההצעה באריכות. משה שרת כתב ביומנו:

במידה  כשעה.  דיבר  במשאו.  ופתח  הדיבור  רשות  את[  ]נטל 

יריעת עד שבהשמיעו את   שגולל  גבר המתח מסביב  כן  ניתוחו 

הדבר  כבר  נפל  לא  עזה  מרצועת  המצרים  את  לגרש  ההצעה 

ניחשוהו כבר  המסובים  שרוב  חידה  כפתרון  בא  אלא    . כפצצה 

החששות  נימוקים.  מגוון  העלו  שרת,  בראשות  המתנגדים, 

העיקריים היו מסנקציות צבאיות וכלכליות מצד המעצמות, 

אף עם כל    וכן מהתפרצותה של מלחמה כוללת עם מצרים או

ונמרץ,    ביומנו מספר שרת:מדינות ערב.   "נאום ב"ג היה עז 

את   מראות  עיניהם  טחו  שלדעתו  עליו  החולקים  על  חרון  מלא 

עתם מלהבין כי ישועתנו רק במעשה  החזות הרת האסון וקצרה ד

ביקש   הכושר.  שעת  תוחמץ  בטרם  במועדו,  ייעשה  אם  הנועז, 

לעשות חשבון צדק אתי על שאמרתי בישיבה קודמת כי אלמלא  

ב או"ם  ב   1947- החלטת  המדינה  קמה  היתה  "לא  1948-לא   .

ולא   המדינה  ]את[  הקימה  היהודים  העזת  ”רק  זעק,  ולא," 

נוי זה חזר ונשנה בפי בן גוריון פעם  שמּום'“ )כי-החלטת 'אּום

אחרי פעם במהלך נאומו(. ודאי, ההחלטה היתה חשובה, אבל 

עצמאותם  את  משיגים  היהודים  היו  לעולם  באה  אלמלא  גם 

 בהמשך המאבק." 

, ה' 1955באפריל    27כעבור חודש, ביום העצמאות השביעי )

בן נאם  תשט"ו(,  מצעד - באייר  של  המרכזי  באירוע  גוריון 

גן רמת  באצטדיון  שהתקיים  היה    .צה"ל,  הנאום  של  עיקרו 

האנטי להחלטותיה  תקיפה  ועידת  -תגובה  של  ישראליות 

אנדּוְנג )ועידת היסוד של ארגון המדינות הבלתי מזדהות(, -בַּ

 שנערכה מספר ימים קודם לכן: 

כפויי נהיה  בעצרת- לא  לדברים חשובים שנשמעו  או"ם -תודה 

אבל   –ולהחלטה האפלטונית שנתקבלה למען הקמת המדינה,  
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 נעם הארץ בס"ד     
     ב" פתש שלחב פרשת   –שבת קדש  לכבוד 

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

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

לא היו   –נכיר הדברים כהוויתם, כי בלי עמלנו, מאבקנו וגבורתנו  

נתרגש,  ואל  הנאות.  ולהצהרות  היפים  לדברים  תוצאות  כל 

איפוא, יתר על המידה מדברים לא יפים ומהצהרות לא נאות.  

על נעשית  אינה  דיבורים  -ההיסטוריה  על  –ידי  ידי  -אלא 

 מעשים. ]...[

מדינה אבל  צעירה,  מדינה  על  אנו  והוקמה  חודשה  עם -זו  ידי 

]...[ על פני הזירה העולמית נפגשנו עם  עתיק. במסענו הארוך 

]...[ ראינו הרבה תמורות וחליפות, וגם  הרבה אומות ומדינות. 

ניסיון וצברנו  ומאבקים,  תלאות  כמעטים -שבענו  חיים 

עיתונים  וקיקיוניות של  כותרות צעקניות  ולא מתוך  שבעמים; 

מת  –יומיים   ראות  אלא  מרחיקה  היסטורית  אספקלריה    – וך 

דורות זה נדע  -נסתכל לדברים הנעשים סביבנו. מתוך ניסיון רב

נתרברב  ולא  בעולם,  הכוחות  במערכת  הצנוע  מקומנו  ונכיר 

בפני   להתבטל  שלא  נדע  גם  אבל   ]...[ ובכבושים  בנצחונות 

וגם    ]...[ וחזקים  ועשירים  תקיפים  האחרים  ויהיו  אחרים, 

ש מכל  אלא  נתרחק  אינה  שכוחה  ושחצנות,  יהירות  של  מץ 

פיה; אבל נגיד בכל הגילוי והפשטות והאמת לכל ידידינו  -בהבל

]...[ כי דורות חלוצים עמלו על תקופת מולדתנו העתיקה וטובי 

עצמאותה   על  למות  נפשם  חרפו  ובנותינו  מנת    –בנינו  על  לא 

 חסות. -שתהיה מדינת

אומר:   אני  היהודי  העם  הכבוד  –כבן  או"ם   כל  למוסדות 

וחברותיה, אבל כל עוד נבואת ישעיהו: "כי לא ישא גוי אל גוי 

לא יכון    – חרב" לא נתקיימה, וכל עוד שכנינו זוממים לכלותינו  

מאתנו  יותר  אדוק  עם  אין   ]...[ אנו.  כוחנו  על  אלא  בטחוננו, 

אבל או"ם שאנו רוצים   –בעקרונות המונחים ביסודו של או"ם  

הו ובסמכותו  לפי ביקרו  ומועצת- א  אידיאל.  רק  הבטחון - שעה 

פנים והפליה בולטת ]...[ בתחומינו הולכים -פועלת מתוך משוא

גבול על ידי שכנינו, -רצח וחבלה, שוד והסגת-ומתמידים מעשי

אותם,   להפסיק  אינם    –ועלינו  או  רוצים  אינם  אחרים  אם  גם 

 יכולים לעשות זאת.

ויעמוד. משטר    לא בזירה העולמית, אלא מבפנים יחזק ישראל 

חלוצי ויציב במדינה, הגברת עליה, היחלצות להפרחת השממה, 

בנין תעשיות בסיסיות, הגברת טיב  התנדבות למיזוג הגלויות, 

עבודתנו ופריונה, טיפוח המחקר המדעי, חתירה להתפרנס אך 

ורק מעמל כפינו, הקטנת הזיקה שלנו לכוחות חוץ עד המינימום, 

ל הגברת כוחותינו ובטחוננו וקיום שקידה מתמדת ע  –ועל הכל  

אנו. אלה הם הדברים שיקבעו גורלנו יותר -בטחוננו בכוחותינו

מכל גורם חיצוני בעולם. עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, 

 אלא במה יעשו היהודים! 

. לא עוד קריאה לקב"ה שיסייע  לא עוד שלושת השבועות 

עו  לנו אלא   ָּֽ ס ָ ָרֵאַ֖ל ְויִּ ש ְ ֵני־יִּ ֵּ֥ר ֶאל־ב ְ ֵ ב  י ד ַ ק ֵאָלָ֑ ְצַעַ֖  ַמה־ת ִּ

וליצור ליזום   , לעשות  החובה  מוטלת  וחשוב .  עלינו  כדאי 

ם, במיוחד על רקע האירועים  אולי להזכיר לעצמנו את הדברי

תורים לשכננו הערבים , רק  בשנה האחרונה , בה נראה שווי

מצידם.   יותר  חריפה  תגובה  מאירועי גוררים  גם  עולה  כך 

עצים  נטיעת  למנוע  נסיונות  נעשים  בהם  האחרונים  הימים 

 בארץ ישראל.  

בארץ   עצים  נטיעת  בארצוישראלובזכות  וזכה  העם  שב   ,.  

הוא חפץ הטבת הדורות   תחשק נטיעת אילנו:  קוקאמר הרב  כמ

כשמתחשק לך לטעת עץ, דע לך שזה בגלל החשק    .  הבאים

והרצון להיטיב לדורות הבאים. עם ישראל שחזר לארצו כיסה 

ואויבינו   שכנינו  ויערות.  עצים  של  ירוק  במעטה  הארץ  את 

, לכלות ולחסל. אין מחר , שרוף ולהשמידשמו להם למטרה ל

 שמתחשק לי היום.  זה מה

ם ָלֶכָ֑ם      .  עלינו לזכור ולהזכיר לעצמנו מפעם לפעם ֵחֵ֣ ָ ל  ' יִּ הַ֖
ו ן ש ָּֽ ֲחרִּ ַ ַ֖ם ת  ֶ רשו. אם אתם  ה' יתן לכם לחם , אם אתם תח  ְוַאת 

או במילותיו    תעשו את הפעולה הנדרשת ה' יתן לכם לחם.

עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה  של בן גוריון   

 יעשו היהודים!

 


