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יום האהבה לארץ ישראל
האם מערכת החינוך מסוגלת לדבר בגאון על אהבת הארץ ועל
הקשר העמוק של יהודים לנופיה ולאתריה ,לאוצרותיה ולפירותיה?

ב

שבוע הבא נחגוג את ט"ו
בשבט ,ראש השנה לאילנות.
זה יום שמציין את אהבת
הארץ ואת החביבות של פירותיה.
במרוצת כל הדורות השתוקקו
יהודים להשיג לט"ו בשבט פרי
מארץ ישראל ,כדי לחוש עוד יותר
את אהבת הארץ .גדולי ישראל נהגו
לדבר ביום הזה על שבחה של ארץ
ישראל ולעורר את הגעגועים אליה.

עד כמה מערכת החינוך בימינו עוסקת בטיפוח
אהבת הארץ? הרושם המתקבל הוא שמשהו
בסיסי השתבש .מערכת החינוך תדבר גבוהה־
גבוהה על 'אהבת האחר' ,על 'כבוד לשונה' ועוד
ערכים המבטאים את רוח התקינות הפוליטית
השלטת בימינו .אך האם היא תרים על נס בגאון
את אהבת הארץ ,את הקשר העמוק של יהודים
לארץ הזאת ,לנופיה ולאתריה ,לאוצרותיה
ולפירותיה?
דווקא בימינו יש חשיבות יתרה לטיפוח אהבת
הארץ .אנו חיים בעולם גלובלי ,שנהפך לכפר
קטן .הילדים ובני הנוער חשופים לאין־ספור
מסרים אוניברסליים ,והכול נמזג לבליל אחד .הם
גם יוצאים לטיולים בעולם ,ומבקרים באתרים
מרהיבים וקסומים .מול כל זה צריך להעמיד את
הערך של הארץ שלנו — ארצו החביבה של בורא
העולם ,שאותה נתן לעם ישראל.
ט"ו בשבט ,מאז ומעולם ,שימש מנוף להחדרת
ערכי אהבת הארץ .אכילת פירות שנשתבחה
בהם ארץ ישראל ,דיון במצוות התלויות בארץ,
סיפורים וגעגועים לארץ ישראל ולאתריה — זה
היה תמיד ההוויי של היום הזה.

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
הפקות לט"ו בשבט
צעירי חב"ד הפיקו מגוון חומרים לט"ו
בשבט — עלוני הסבר ,חוברת עבודה,
מארזים לפירות שנשתבחה בהם הארץ,
ערכה מיוחדת על חיי המשפחה ,בסימן "כי
האדם עץ השדה" ,וגולת הכותרת — הספר
'שנה במטבח שלנו' 12 ,ארוחות שפים
כשרות .החומרים ישמשו את אלפי הפעילים
למגוון פעילויות.

כינוס השלּוחֹות העולמי

כי במהות הדברים ,ט"ו בשבט
הוא תאריך קובע לעניין המצוות
התלויות בארץ .פירות שחנטו לפני נופי הארץ האהובה .טבריה בצילום לפני כ 120-שנה (צילום :ספריית הקונגרס)
ט"ו בשבט ואחריו שייכים לשנים
הערכים האלה אין להם שום קשר לפוליטיקה.
אחרות של 'שנות מעשר' ,ויש לזה משמעויות
אהבת הארץ צריכה לאחד את כולנו ,מימין
הלכתיות רבות .אלה מצוות ייחודיות לפירות
ומשמאל ,דתיים ושאינם דתיים .כולנו קשורים
הארץ ,ולכן ט"ו בשבט מבטא את חביבותה של
בטבורנו לארץ הזאת ,ונשאנו את האהבה אליה
הארץ ואת קדושתה המיוחדת.
לאורך אלפיים שנות גלות קשות ומרות.

אין קשר לפוליטיקה

כל הלב לכל אחד

שייכות עמוקה
אהבת הארץ היא בראש ובראשונה רגש של
אהבה ,קשר נפשי עמוק ,תחושה חזקה של
שייכות לארץ הזאת .אהבת ארץ ישראל קשורה
בהבטחה האלוקית ,שניתנה לאברהם אבינו
בברית בין הבתרים .היא מתחברת ליציאת
מצרים ולמתן תורה ,ראשית היוולדו של העם
היהודי ,שאז הבטיח הקב"ה לבני ישראל
"והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי
לתת אותה לאברהם ,ליצחק וליעקב".
ההלכה שאסור לצאת מארץ ישראל (אלא בשל
סיבות מוגדרות וברורות) ממחישה היטב עד
כמה מקומו הטבעי של יהודי הוא בארץ ישראל.
במרוצת כל הדורות ישבו יהודים בארץ ישראל,
בתנאים קשים ,בעוני ובמחסור ,ולא עלה על
דעתם לעוזבה ולחפש חיים נוחים יותר בניכר.
בט"ו בשבט ,חג האילנות ,עלינו להחדיר את
אהבת הארץ בלב ילדינו ,בני הנוער והמבוגרים.
לטעת את האושר על שזכינו לחיות בארץ
הקודש ,לאכול מפירותיה ולצעוד על אדמתה.
וכאן גם "תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"
— בקרוב ממש.

בניו־יורק ייפתח בשבוע הבא הכינוס העולמי
של השלּוחֹות — נשות השלוחים מכל קצווי
תבל .יותר מאלפיים שלוחות ידונו בו
בבעיות המיוחדות שעמן מתמודדת שליחת
חב"ד — מחינוך הילדים במקומות נידחים
ועד פעילות ציבורית בקרב נשים ובנות .ביום
ראשון בערב יהיה ערב ההצדעה המסורתי,
ולמחרת ,כ"ב בשבט ,יום הסתלקותה של
הרבנית חיה־מושקא ,יעלו כולן על ציונה,
וישתתפו במושב מיוחד שייוחד לזיכרה.

חיזוק ה'רשת'
הרבי מליובאוויטש קרא לתת ביום ההילולא
יו"ד בשבט צדקה למוסדותיו של הרבי
הריי"צ .תרומות לרשת החינוך 'אהלי יוסף
יצחק' ,הנושאת את שמוwww.reshetch. :
.org/donate
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שבעת המינים בנפש האדם
חמישה־עשר בשבט קשור בפירות שבהם
נשתבחה ארץ ישראל — "ארץ חיטה
ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן
ודבש" .פנימיות התורה מבארת את עניינם
של הפירות האלה בנפש האדם ובעבודתו
הרוחנית.
שבעת המינים האלה מתחלקים לשני סוגים:
יש בהם הדברים החיוניים לקיומו של האדם,
ויש הדברים שעניינם להוסיף הנאה ותענוג.

ההכרחי והמענג
חיטה ושעורה הן הבסיס ללחם ,שהוא המזון
הבסיסי ביותר" :לחם לבב אנוש יסעד"
(מחיטה מייצרים לחם עדין יותר ,ומשעורה
לחם 'כבד' ו'גס' יותר ,שלפעמים גם הוא
נחוץ) .גם הגפן ,שממנה עושים יין ,מייצגת
צורך חיוני ,שכן היין מביא את השמחה
החיונית בעבודת האדם ,ואת הכוח להוציא
ולגלות כישרונות חבויים ,בבחינת "נכנס יין
יצא סוד".

מן המעיין

לעומתם ,התאנה והרימון ,וכן השמן והדבש,
הם דברים המביאים מתיקות ותענוג.
האדם יכול להתקיים גם בלעדיהם ,ואולם
באמצעותם הוא זוכה לתענוג גדול יותר
ולתחושת הנאה.

הקב"ה נותן
גם בעבודתו הרוחנית של יהודי קיימים כל
העניינים האלה .יש הדברים הבסיסיים,
שהם בבחינת לחם ויין — לימוד נגלה דתורה
ופנימיות התורה .עניינים אלה בתורה
חיוניים לקיום המצוות כראוי ,הן כדי
לדעת את ההלכה עצמה ,הן להשגת החיות
הפנימית הדרושה לקיום התורה ומצוותיה
כראוי.
אך הקב"ה נותן ליהודי לא רק את הדברים
הבסיסיים וההכרחיים ,אלא גם "תאנה
ורימון" ו"שמן ודבש" .הוא נותן לו כוח
שעבודתו תהיה לא רק במידה המוכרחת
בלבד ,אלא מתוך הרחבה ועונג ,שפע
ועומק.

במן שום תערובת של רע.

הקב"ה אומר לבני ישראל :תמיד יש לכם תירוץ,
שאין אתם יכולים לעסוק בתורה ,שכן "אם
אין קמח אין תורה" .הבה אעשה ניסיון" :הנני
ממטיר לכם לחם" ,ונראה אם עכשיו תרצו
ללמוד — "למען אנסנו ,היֵ לך בתורתי".
(דברי חפץ)

הניסיון האמיתי
כשהעני הוא ירא שמים ,אין בכך משום רבותא,
שכן העניים מטבעם יראי שמים הם .הניסיון
האמיתי יהיה בשעה שאני "ממטיר לכם לחם מן
השמים" ,ואז אוכל לדעת אם אמנם יראים אתם
באמת.

(בן פורת יוסף)

שלב העבודה
בגלות ,במדבר ,נאלץ אדם לחיות בניסים ,במן
מן השמים ,במים מבארה של מרים ,ב"שמלתך
לא בלתה" .אבל כשהוא בא "אל ארץ נושבת",
אל ארצו ואל ביתו — שם הוא חייב לעשות את
מלאכתו ולחיות חיים ארציים בדרך הטבע ,ככל
האדם.
(רבי מרדכי־גימפל יפה)

בלי רע
על המן שירד לישראל במדבר אמרו חז"ל שהוא
היה לחם שנבלע באיברים ולא הייתה בו פסולת.
משמעות הדברים מבחינה רוחנית ,שלא הייתה

תורת הסוד
מסבירה ששבעת המינים הם כנגד שבע
הספירות העליונות .חיטה כנגד חסד; שעורה
כנגד גבורה; גפן — תפארת ,וכך הלאה ,עד
לספירת המלכות המיוצגת בדבש.

(לקוטי תורה לאריז"ל ,עקב ח,ח)

בתורת החסידות מבואר
עמ'  )669ש'חיטה' (מאכל אדם) מייצגת את
עבודת הנפש האלוקית; שעורה (מאכל
בהמה) מייצגת את עבודת הנפש הבהמית.
'גפן' ,שעניינה לגלות ולהוציא את הסוד
(יין) ,מגלה את פנימיות הנשמה .אך בזה
לא דיי ,אלא צריך שיהיה גם "תאנה ורימון",
שזה בירור לבושיו הרוחניים של האדם ,ועד
ל"שמן ודבש" — תכלית הגדלות והשלמות
הרוחנית .זה עניינם של שבעת המינים
בעבודת האדם.

(אור התורה בראשית,

(תורת מנחם תשד"מ ,כרך ב ,עמ' )921
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אין תירוץ

הכמוס והגלוי

(ספר המאמרים תש"ט)

הגיעו לשמים
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" (שמות
טז,ד) .כל אדם מושך את לחמו מהמקום שבו
הוא מושרש ושם שורש מעשיו .בני ישראל,
בצאתם ממצרים ,היו עם קודש .שורשי
מחשבותיהם ופעולותיהם הגיעו השמימה ,ולכן
— "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים".
(רבי חנוך מאלכסנדר)

ניסיון באמונה
"למען אנסנו הילך בתורתי" (שמות טז,ד) .המן
היה בבחינת ניסיון לכל אחד אם הוא באמת
חרד לדבר ה' .כי להיות מובטח בפרנסה ברווח,
בלי דאגות ,ולהישאר חרד ,זה ניסיון גדול יותר
מלהיות עני ולהאמין בה'.
(המגיד ממזריטש)

דרשו ממשות
"ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכול
ולחם בבוקר" (שמות טז,ח) .למה התרעמו בני
ישראל ודרשו בשר ולחם ,והלוא במן טעם כל
אחד ואחד את טעם המאכל אשר התאווה לו?
אלא שהם לא רצו להסתפק בטעם בלבד ודרשו
ממשות.
(רבי מנחם־מענדל מקוצק)

למצוא חן בעיני ירושלים
חסיד מפולין ,שעלה לארץ ישראל
וקבע את דירתו בירושלים ,לא היה
יכול להסתגל לתנאי החיים הקשים
והחליט לחזור לפולין .קודם נסיעתו
הלך להיפרד מרבי שמחה־בונים מוורקי,
שהתגורר אז בירושלים ,וסיפר לו את
סיבת רצונו לעזוב את הארץ.
נאנח הצדיק מעומק ליבו ואמר:
"אני מרחם עליך מאוד .ככל הנראה לא
מצאת חן בעיני ירושלים .אילו היית
מוצא חן בעיניה — הייתה גם ירושלים
מוצאת חן בעיניך".
נכנסו הדברים ללב החסיד ,והוא חזר בו
מהחלטתו ונשאר בירושלים.

פתגם חסידי
"עם ישראל וארץ ישראל הם כמו
סיר ומכסה .אין האחד שלם בלי
השני ,ורק כששניהם מחוברים יחדיו
יש כאן דבר שלם" (המגיד מקוז'ניץ)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

בשורה
בשירת
הים
החמושים התפרצו למשרדו של
מנהל הבנק הגדול ביותר בטהרן,
ונופפו לעברו ברוביהם .הם חוללו
במקום הרס וחורבן ,בעטו ברהיטים,
והתנפלו על הבנקאי המכובד כאילו
היה אחרון הפושעים.
זו הייתה נקודת המפנה במעמדו
של משה פור־רוסטמיאן' ,מוסא'
בפי מכריו .מאדם בעל מעמד בכיר
בחוגי השלטון ,הנערץ על מוסלמים
ויהודים כאחד ,נהפך לאויב השלטון.
אם בפרוץ המהפכה החומייניסטית,
בשנת תשל"ט ,היה משוכנע שקשריו
המצוינים יעמדו לזכותו ,עתה הבין
שארצו השתנתה לבלי הכר.
הוא נזכר בעצב בשיחת הטלפון
עם מנכ"ל הבנק הקודם .האיש
היה מוסלמי אדוק ,והמשטר החדש
מינה אותו לשר הביטחון .בעקבות
זאת החליט למנות את משה למנהל
הבנק תחתיו .באותו זמן שהה משה
בחו"ל ,והתלבט אם לשוב לאיראן.
"אל תחשוש" ,הרגיעו הידיד" ,כשר
הביטחון אני פורש עליך את חסותי,
ואגן עליך ועל משפחתך מכל רע".
ואכן ,בתחילה הכול נראה בשליטה.
מינויו של משה למנכ"ל הבנק התקבל
באהדה ,ומשרדו הוצף זרי פרחים.
אלא שכמה משונאיו ,שעינם הייתה
צרה בהצלחתו ,החליטו להעליל עליו
כי הוא בוגד.
לא היה צורך ביותר מזה .מי שנחשד
בתמיכה במשטר השאה הישן — הוצא
להורג בלי משפט .משה הודה לבורא
העולם שעל אף ההלשנות נגדו הושם
במעצר בית בלבד.
הישיבה בבית הייתה קשה לו ,והוא
החליט לברוח ,והסתתר באחוזת
נופש שהייתה בבעלותו .ואז קיבל
מידע מצמרר" :שבעה חמושים
יושבים בביתך וממתינים לבואך .על
דלת הבית תלויים צווי הסגרה ,שבהם
נקבע כי אתה צפוי לעונש מוות".
משה הבין שהשהייה באחוזת הנופש
מסוכנת אף היא ,ונמלט למקומות
שבהם הניח כי לא יחפשו אותו.
בינתיים ניסה להפעיל את קשריו ,עד
שקיבל מכתב כי החמושים עזבו את
ביתו וכי עליו להתייצב למשפט.
הוא החליט לחזור לביתו ולשקול
את צעדיו .ה'משפט' שאליו זומן היה
עלול להסתיים גם בחיסולו .ובכל־
זאת היה כאן פתח של תקווה.

באה שבת פרשת בשלח ,ומשה הלך
לבית הכנסת .להפתעתו שמע את
הגבאי קורא בשמו ומזמינו לעלות
לתורה ,לשירת הים .הוא ראה בכך
סימן עידוד משמים ,שיקרו לו ניסים
כשם שאירעו לאבותינו על ים סוף.
ואכן ,ה'משפט' הסתכם בתחקור קצר,
ומשה נשלח שוב למעצר בית .הוא

לומדים גאולה

נשם לרווחה ,אך לא לזמן רב.

יוצא עכשיו להורג ,בלי דין ומשפט.

קבוצת קצינים בחיל האוויר ניסתה
לחולל הפיכה .התכנית נחשפה ברגע
האחרון ,ושש־מאות בכירים בחיל
האוויר הוצאו להורג מייד .החשדנות
בחוגי השלטון טיפסה לגבהים .ניתנה
הוראה שכל מי שהועמד למשפט
באשמת אי־נאמנות ,גם אם זוכה,

משה הושלך לבית הסוהר והמתין
לסופו .בכל לילה ,בשעה שלוש לפנות
בוקר ,היה מגיע סוהר גברתן ,חלחלי
שמו ,ומכריז מספרים אקראיים של
כמה תאים .הכלואים באותם תאים
מוצאים לחצר ,ומלאך המוות
ָ
היו
היה עובר בין האסירים ובוחר עשרה,
חמישה־עשר או עשרים מתוכם,
ולוקח אותם עמו .כעבור כמה דקות
לא היו עוד בין החיים.

מאת מנחם ברוד

הזכות לטפח את השתיל
אחד ממאפייני הגאולה ,ששום יהודי לא יישאר מאחור .בעניין זה אפשר
ללמוד כמה וכמה הוראות מהאילנות .עיקר עניינו של אילן הוא הפירות.
וכך יהודי צריך לשאוף שיהיו עוד יהודים הלומדים תורה ומקיימים מצוות.
אמר הרבי מליובאוויטש (התוועדויות תשמ"ב כרך ב ,עמ' " :)882מהותו
של אילן היא — היותו בתנועה של צמיחה וגידול .תכליתו ותפקידו — להניב
פירות ,ופירות כאלה שבהם טמון הזרע והגרעין ,שממנו יצמחו אילנות
ופירות כמותם .וזו שלמותו של אילן — שהוא עושה פירות ופירי־פירות עד
עולם.
"ומזה מובן הנמשל בנוגע לכל אחד ואחת מישראל :כל יהודי הוא 'נצר
מטעיי' — נטיעתו של הקב"ה ...ועד שפירותיו הם באופן שגם בהם יש זרע
וגרעין שמהם יצמחו אילנות ופירות כמותם ,היינו שהוא משפיע על כל
הנמצאים בסביבתו שיתנהגו באופן המתאים ,על־פי התורה ומצוותיה ,ועד
שגם הם יהיו אילנות עושי פירות ,בעלי זרע וגרעין ,שמהם יצמחו אילנות
ופירות עד סוף כל הדורות".

תנועה של צמיחה
בהזדמנות אחרת הוסיף הרבי" :אנו רואים בעצים ,שככל שהעץ גדול יותר,
הוא מצמיח יותר פירות .כך צריך כל יהודי להתאמץ ולגדול מעלה־מעלה
בענייני יהדות ,כדי שיוכל להפיץ עוד יותר תורה ומצוות בכל מקום שהוא
יכול להגיע אליו ,ולהכניס עוד יותר יהודים תחת כנפי השכינה ,שיקיימו את
התורה והמצוות בשמחה ובטוב לבב" (י"א בשבט תשכ"ז).
תכונת הצמיחה והגידול של האילנות מחייבת כל יהודי להוסיף עוד ועוד גם
בפעולות של הפצת אור התורה והמצוות בסביבתו .אין הוא רשאי להסתפק
בפעולות שעשה עד כה ,אלא עליו להימצא בלי הרף בתנועה של צמיחה
והתחדשות:
"חיים אמיתיים ,הראויים לשמם ,הם — כאשר נמצאים בתמידות בתנועה
של צמיחה ושגשוג ,ולא נשארים כבמעמד ומצב הקודם .וזוהי התכונה
המאפיינת את 'עץ השדה' ,שהוא נמצא תמיד בתנועה של צמיחה וגידול
מקטנות לגדלות ,וגם כשהוא מגיע לגדלות ראשונה אינו מסתפק בזה ,אלא
הוא מוסיף לצמוח ולגדול לגדלות שנייה וכו' .וכפי שרואים במוחש שיש
עצים שכבר קיימים אלפי שנים ,ואף־על־פי־כן נמצאים הם בתנועה של
צמיחה וגידול ,ומצמיחים ענפים ועלים ופירות וכיוצא בזה.
"ומאחר שמצאנו זאת במין הצומח ,על־אחת־כמה־וכמה שצריך להיות כך
אצל מין האדם ,ובפרט אצל בני ישראל' ,אתם קרויים אדם' ,שמהם תובעים
להתנהג בחיי היום־יום כמתאים וכראוי ל'עם חכם ונבון'...
"זאת אומרת :יהודי אינו יכול להסתפק בזה שהוא נמצא במעמד ומצב של
'צדיק גמור' ,אלא הוא צריך לפעול ולהשפיע על יהודים נוספים הנמצאים
בסביבתו ,עד כמה שידו מגעת .שזה כללות העניין של הפצת היהדות ,הפצת
התורה ומצוותיה" (התוועדויות תשמ"ב שם עמ' .)784

מטע של הקב"ה
ההשוואה בין האדם ל'עץ השדה' מודגשת גם במאמר המשנה שכל ישראל
הם בבחינת 'נצר מטעיי' — מטע מיוחד של הקב"ה .על יהודי לזכור ,שהיהודי
השני ,שהוא פוגש ברחוב ,הוא 'נצר מטעיי' של הקב"ה .הוא שתיל יקר
במטע של בורא העולם ,והקב"ה מביט ומשגיח על גורלו של השתיל הזה.
ברור אפוא שגדולה לאין קץ זכותו של יהודי שזוכה לטפח ,להשקות ולגדל
את השתיל היקר במטעו של הקב"ה ,ולהפוך אותו לעץ עושה פרי ,שמצמיח
עוד ועוד שתילים חדשים ,שמפארים את הגן היקר של הקב"ה.

משה חווה כמה וכמה סבבים כאלה.
שוב ושוב נפרד בתוך ליבו מיקיריו,
אך בכל פעם ניתנו לו חייו במתנה.
באחד מאותם רגעי אימה נדר" :אם
אזכה להינצל ,אתגורר בארץ ישראל
ואקדיש את חיי לעזרה לנזקקים".
לילה אחד ,בשלוש לפנות בוקר,
נשמע שקשוק המפתחות המצמרר
בדלת התא .הפעם ,במקום התליין
האכזר ,עמדו שם שלושה אנשים
בלתי־מוכרים" .מוסא ,בוא איתנו!",
ציוו עליו .היה ברור לו שזה סופו.
הוא הוצא מהכלא ,הוכנס למכונית
מרצדס שחורה וזו פתחה בנסיעה.
בעוד משה מהרהר אם יהרגוהו
במכונית או במקום אחר ,שמע
קול מדבר אליו" :מחר בצהריים
אתה בתל־אביב!" .בטרם עיכל את
המתרחש עמד בנמל התעופה.
"מהר!" ,זירזו אותו מלוויו" ,אל תיצור
קשר עם איש ולך היישר למטוס!".
אך פתאום הבחין משה במכר
משונאיו .ליבו צנח בקרבו כשמבטיהם
הצטלבו" .מוסא!" ,קרא האיש לעברו,
"לאן אתה הולך?" .המלווים הדפו
אותו ,ומשה הושם במושב.
בעוד ליבו הולם בפראות ,הביט
החוצה וראה ג'יפ דוהר לעבר המטוס.
"נראה שהאיש הרע הלשין עליי",
הרהר .אלה היו רגעי האימה הקשים
ביותר בעבורו .כל גופו רעד .שיניו
נקשו עד שכמה מהן נשרו מפיו.
אך למרבה השמחה הג'יפ חלף ליד
המטוס ולא עצר .בינתיים המטוס
צבר תאוצה והמריא .למחרת כבר
נשק משה את אדמת ארץ ישראל!
בני משפחתו חולצו מאיראן כעבור
חודש ,ומשה קיים את נדרו :על אף
הפיתויים הרבים להגר לארה"ב,
התיישב בארץ ,והקדיש את חייו
לפעילות למען אחרים.
בכל שנה ,בפרשת בשלח ,הוא נזכר
ביציאת איראן הפרטית שלו ,ומתמלא
שבח והודיה לבורא העולם על שהציל
את חייו בניסים גלויים.
(תודה למשה פור־רוסטמיאן מרחובות
ולמיזם 'רואים את הקולות' של המשרד
לשוויון חברתי)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

יין מימי בית המקדש

איזה יין תשתו? קברנה ,מרלו ,שיראז? ואולי
שרדונה או סוביניון בלאן? מדפי היינות
במרכולים מציעים לכם שפע מגּוון .אך איזה יין
שתו אבותינו בימי בית המקדש? אילו זני גפן
גידלו ומהם הפיקו יין?
הפרופ' אהוד ויס ( ,)53תושב שוהם ,ראש
המעבדה לבוטניקה ארכאולוגית במחלקה
ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת
בר־אילן ,מסביר" :מימי הברון רוטשילד ,זני היין
הגדלים בארצנו הובאו מאירופה וממקומות
אחרים בעולם .אבותינו לא הכירו את היינות
האלה .הם הפיקו יין מענבים ארץ ישראליים,
מקומיים .למרבה הצער ,זני הענבים האלה
נעלמו במרוצת השנים מהנוף החקלאי של
הארץ".

גפן בר
מחקר אקדמי של הפרופ' ויס ,בשיתוף עם הד"ר
שיבי דרורי מאוניברסיטת אריאל ,הלך בעקבות
הגפנים העתיקות .החוקרים הפיקו דנ"א
מגפנים ששרדו בארץ מדורי דורות ומאתרים
ארכאולוגיים" .כשבודקים גנטית את הגפנים
האלה" ,אומר הפרופ' ויס" ,מתברר שהן שונות
מהגפנים האירופיות שמגדלים כיום בארץ".
אך האם אפשר למצוא את הגפנים המקוריות?
לדברי הפרופ' ויס ,גפנים כאלו גדלות כיום פה

פינת ההלכה

ושם ברחבי הארץ ,ליד ואדי או בחורבות" :הגפן
היא מהפירות שנשתבחה בהן ארצנו .אבותינו
טיפחו גפני בר מקומיות והפכו אותן לגפני יין.
אנחנו מנסים להתחקות אחריהן" ,הוא מספר.
"בכוונתנו ללכת לעוד חפירות בירושלים
וביישובים קדומים ,שבהם שרדו חרצנים של
ענבים ,ולהשוות נתונים .החלום שלנו הוא
לייצר יין מהזנים שבהם השתמשו אבותינו,
שיהיה גם טעים".

שנשתמרו ונחשפו בחפירות ארכיאולוגיות.
"צוות המעבדה משחזר את התזונה הקדומה
של אבותינו במרוצת הדורות ,על־ידי איתור
הצמחים שהיו בסיס מזונם" ,הוא מסביר.

גפנים עתיקות מתעוררות

למה יבש כשיש טרי

החלום הזה מתחיל להתגשם .לפני כמה שנים
ניטעו כרמים מזנים קדומים ,ונעשים ניסיונות
להפיק מהם יין ולבחון את איכותו .לדברי
הפרופ' ויס ,החוקרים כבר הצליחו לגדל כמה
זנים מהגפנים העתיקות.
כשהוא מדבר על החזון ,צליל של התרגשות
חודר בפעם הראשונה לקולו" :בתורה ובספרות
חז"ל מתואר השפע העצום של גידולי הארץ.
אנחנו שואפים למצוא את הזנים המקוריים
במקום לרעות בשדות זרים" .מבחינתו ,כל
העמל הרב אינו 'מחקרי' בלבד ,אלא חלק
מהכמיהה והכיסופים לדבר האמיתי :חדש ימינו
כקדם!
מחקריו עוסקים בעוד צמחים של החקלאות
הקדומה בארץ ישראל .במעבדתו נבדקים זרעים

רגע קודם שאנחנו נפרדים הוא מבקש להעביר
"אכלו מהפירות
מסר לקראת ט"ו בשבטִ :
הטריים שגדלים בארץ ישראל .מנהג אכילת
הפירות היבשים נבע מגעגוע לארץ ישראל.
כיום ,כשיש לנו חקלאות ישראלית מפוארת,
אפשר לוותר על המנהג ה'יבש' ולברך על
פירות ארצנו הקדושה".

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

מיץ מירקות עלים
שאלה :הסוחטים ירקות למיץ ,האם עליהם
להקפיד על שימוש בירקות עלים ללא חרקים,
או שהם רשאים להשתמש גם בירק רגיל?
תשובה :אכילת שרצים נאסרה בתורה ,שנאמר
(ויקרא יא,כ)" :אל תשקצו את נפשותיכם בכל
השרץ".
חרק שניתן לראותו בעין ,גם על־ידי תנועת
הרחישה שלו בלבד ,או באמצעות האור ,או
כשמניחים אותו על רקע אחר ,ואף אם צבעו או
צורתו מסווים אותו (כגון תולעת לבנה בקמח,
או זבובון ירוק על עלה חסה) — אסור לאוכלו.
האיסור חל גם אם אפשר רק לגלות את
הימצאות החרק ולא לזהותו ,כגון תולעת
שמתה ונראית כנקודה או כפס שחור.
דברי מזון שדרכם להיות מתולעים ,בין ברוב

הפעמים (כגון כרוב ,תאנים ,תמרים) ,ובין
לעיתים קרובות (אפרסקים ,אורז וכדומה),
אסור לאוכלם בלי בדיקה .רק אם דרכם
להתליע לעיתים נדירות בלבד (כמו אבטיח,
סוכר ,קוקוס) אין חיוב לבודקם.
אף בדיעבד ,כשכבר הכינו מאכל מפרי או
ירק המוגדר 'מוחזק כנגוע' — אסור לאוכלו.
אם הכינוהו ממין המוגדר 'מיעוט המצוי' ,הוא
מותר באכילה.
ירק או פרי העלולים להיות נגועים בחרקים
מותר לרסקם (אחרי שטיפה יסודית ,שתוודא
שאין בו חרקים גלויים לעין) ולהשתמש במיץ
בלבד ,לאחר סינונו דרך בד וכדומה .ואולם יש
לוודא שהרשת המסננת את המיץ תהיה צפופה
( 70מש) ,ואז אפשר לשתות את המיץ בלי
חשש.
מקורות :חולין נח,ב .טושו"ע יו"ד סי' פד ,סעיפים :ג,ו,ח,ט.
בדיקת המזון כהלכה ח"א ,הלכות ,פרקים :ב,ד,ז,ח ,וש"נ.

בעקבות יינות המקדש .הפרופ' ויס (צילום :אוני' ב"א)

ברגע
מושג
"

שבת שירה

בשלח
שבת
מכונה גם 'שבת
על
שירה',
בה
שקוראים
בתורה את השירה
ששרו בני ישראל
בעקבות נס קריעת
ים סוף ,ובהפטרתה קוראים את שירת דבורה.
מפני חשיבותה של שירת הים נהוג
לאומרה בכל יום בתפילה .נאמר על כך ,שכל
האומר את שירת הים בכל יום ומכוון בה ,יזכה
לאומרה לעולם הבא.
עוד כתבו שצריך לומר את 'שירת הים'
בקול ובשמחה רבה ,ולכוון כאילו באותה
שעה יוצאים ממצרים.
בזוהר נאמר ,שבאמירת שירת הים
מתעטרת כנסת ישראל בכתר שעתיד הקב"ה
לעטר בו את המלך המשיח ,ולכן צריך אדם
לומר את השירה בכוונה.
למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

הדרך האופטימלית להתחיל את היום בקפיצת הדרך:

נכנסים לפעילות לפני כולם

תמיד רציתם להיות
ראשונים ולהספיק יותר
מכולם ,נכון? אלו לא חלומות
ההגשמה
באספמיה.
אפשרית בהחלט ,עומדת
וניצבת בהישג יד.
הכניסו את נועם 1למטבח שלכם ,והוא יעשה לכם את
העבודה .מהיום ,כשתדדו על הבוקר אל השיש בעיניים עצומות
למחצה – כבר לא תצטרכו לעפעף שם נואשות במשך דקות

ארוכות עד שהקפה יהיה מוכן סוף-סוף.
נועם 1הוא הבשורה שחלמתם עליה :הקץ לקולות המקרטעים
העולים מן הקומקום כשהוא מתלבט כמה זמן יקח לו היום
לתת לכם את המים החמים שביקשתם .נועם 1הוא מלצר זריז,
יעיל ,מנומס ואדיב הרבה יותר ,ובענייני שירות מגיעה לו מדלייה
 רק תלחצו ,והמים בטמפרטורה שבחרתם פשוט זורמים.כשנועם 1מחכה לכם על הבוקר במטבח ,היום מתחיל
בקפיצה .הכוס שלכם מוכנה בשנייה ,המשקה המהביל

מחמם את העצמות ומדליק לכם את המנוע ,ואתם מוכנים
ליום החדש מוקדם יותר ,מהר יותר ,ועם מצב רוח מרומם
במיוחד שדוחף אתכם לתת גז קדימה בתנופה! ביום שמתחיל
עם ליווי של נועם ,1אתם ראשונים בכל מקום.
הכניסו הביתה את נועם – 1המיניבר המושלם שמעמיד
לרשותכם מים חמים וקרים בכל רגע ,בשבת ובחול ,ומסייע
לכם להתניע ולהיכנס ליום של פעילות
שוטפת בצורה הכי מוצלחת שיכולה
להיות.
זורם ברגע אחד

