הגיע הזמן ,שבו אנו צריכים להכיר את קול ה'
מכל המסיבות המתהפכות ,מכל יצרי הלב ,מכל
תנועות החיים ,הפרטיים והכלליים ,וקול ה'
בכוח קורא אלינו מחרבות ירושלים ומשומותיה:
קומו ,בני ,בנו את הנשמה ,קוממו את עיר
הקודש הנהרסה ,זכרו מרחוק את ה' ,וירושלים
תעלה על לבבכם!
מאמרי ראי"ה' ב עמ' 329

פרקי אבות
פירוש ישראלי חדש

חדש
בחנויות
הספרים

קרן אבי חי מביאה את מסכת אבות אל ארון הספרים
הישראלי במהדורה בהירה ,עכשווית ורלוואנטית
לחיינו ובלוויית יצירות אמנות רבות המקיימות דיאלוג
עם המסכת או עם פירושיה.
פירש וערך :אביגדור שנאן

גליון  | 147אייר תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת החג:
י-ם 18:59
ת"א 19:14
חיפה 19:07
חברון 19:12
שכם 19:04
ב"ש 19:14

צאתו:
20:15
20:18
20:19
20:15
20:16
20:15

ביקור הרב הראשי לישראל ,הראשל"צ שלמה משה עמאר שליט"א באתר המקראי של משכן שילה

על התקופה יום ירושלים
הרב שלמה אבינר ,ראש ישיבת 'עטרת ירושלים' ורב היישוב בית–אל

ירושלים המחברת

ר

יבונו של עולם מקים אותנו לתחייה,
בחסדיו המרובים ,ולא מהיום.
המהר"ל בתחילת ספרו 'נצח ישראל',
מסביר שעם יכול להיות בשני מצבים :טבעי או לא
טבעי .כדי להיות טבעי יש שלושה תנאים :שיהיה
בארצו ,שיהיה עצמאי ,שיהיה יחד .וכל תחייתנו
היא בזכות ה'יחד' ההולך ומתגלה לאיטו.
הרב נריה אמר בזמנו שהסיבה לכך שבמלחמת
השחרור לא הצלחנו לכבוש את ירושלים היא
שהיו לנו אז שלושה צבאות ,וכל צבא היה אומר:
אני שחררתי את ירושלים ,וזאת ,אין ריבונו של
עולם אוהב.
אבל במלחמת ששת הימים ,היה לנו צבא אחד
ומאוחד כאיש אחד בלב אחד ,שנכנס בגבורת
אריות דרך שער האריות.
אכן שנאת חינם הפרידה בינינו והביאה
לחורבננו הלאומי ,ולעומת זאת אהבת חינם היא
המחברת אותנו ומקימה אותנו לתחייה בארצנו.

ומהי שנאת חינם? זאת שנאת מי שאינו חושב
כמוני בעניינים לאומיים .מסביר הנצי"ב בפתיחה
לפירושו על התורה :כי מי ששונה ממני הרי הוא
סכנה לאומה ,לכן אני שונא אותו ,מדבר לשון
הרע עליו ועושה לי כל רעה אפשרית ,כביכול
לשם שמים.
ומהי אהבת חינם? אהבת כל אדם מישראל בגלל
הסיבה שהוא מישראל ,גם אם הוא שונה ממני ,גם
אם יש לי טענות כבדות עליו ,כפי שכותב הרמח"ל
בספר מסילת ישרים ,על חריצות היצר למצוא
תירוצים לשנוא .לא כן! "באה התורה וכללה כלל
שהכל נכלל בו ,ואהבת לרעך כמוך ,כמוך בלי שום
הפרש ,כמוך בלי חלוקים ,בלי תחבולות ומזימות,
כמוך ממש" (פרק יא').
אשרינו שאהבת חינם חזרה אלינו ,והוכחה
לכך היא קיבוץ גלויות ,בניין הארץ ,הקמת
המדינה ובמיוחד הקמת הצבא ,שהרי אם יהודי
המשך בעמוד 4

מבצעים והנחות

לחג השבועות

בית המקדש

תמונתבית שני דגם 'הולילנד'
תקופת ביופיה ,על בד קנווס
מרהיבה

₪70

בד כולל משלוח

בל

ועוד מוצרים...

ט ו בי ה
מ ו צ ר י המקדש

www.tuvia.org.il

האם אתה מוכן?

הסרט
ש בפתח...
בית המקד כל נושא המקדש -
סרט מפורט על
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טוביה מוצרי המקדש 052-7966636
בקרו באתרנוwww.tuvia.org.il :

חובה בכל בית יהודי:

חדשות ישע
הראשון לציון
הגר"ש עמאר
סייר ביהודה ושומרון
הרב הראשי לישראל ,הראשון לציון הגאון
הרב שלמה משה עמאר שליט"א סייר בשבוע
שעבר ביהודה ושומרון יחד עם יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין ,ומנכ"ל המועצה פנחס ולרשטיין.
הרב החל את ביקורו במועצה האזורית מטה
בנימין ,בסיור מרגש בתל שילה ,ולאחר מכן קיים
מפגש עם רבני בנימין ועם ראשי התיישבות
ושמע מהם על ההתפתחות הרוחנית והגשמית
של האזור ,וכן על האתגרים שעומדים בפני כלל
ההתיישבות ביש"ע.
משם הראשון לציון המשיך ליישוב עלי שם
התקבל ברוב עם על ידי ראש המועצה האזורית
בנימין אבי רואה ,התושבים ותלמידי תלמוד
תורה 'הדר יוסף'.
הרב בירך את התלמידים ואמר כי "ההשקעה
האמיתית היא ההשקעה בתינוקות של בית רבן".
בהמשך הגיע הרב עמאר שליט"א לישיבת

ההסדר בקרני שומרון ,נפגש עם רבני הישיבה
ועם ראש המועצה המקומית הרצל בן ארי,
והעביר שיעור לתלמידי הישיבה.
שיעורו של הראשון לציון זכה לחשיפה
תקשורתית נרחבת .הרב פסק נגד פסיקות
רבנים אשר בתקופה האחרונה אסרו על אכילת
תותים בשל תולעים שעלולים להימצא בפרי
וקבע כי מספיק להשרות את התותים במים,
לשטוף ולהוריד את החלק העליון כדי לאכול
את התותים" .התורה אסרה על אכילת שקצים
ורמשים שנראים בעין בלתי מזוינת ולא אסרה
על חרקים שנראים רק במיקרוסקופ" ,אמר הרב.
המרא דאתרא הרב יצחק הלוי ,רב הכולל בישיבת
ההסדר ורב היישוב קרני שומרון הגיש לראשל"צ
שי  -מחזור לימים נוראים 'אורי וישעי' בנוסח
ספרד (בהוצאתם של ישיבת קרני שומרון ושילה
ברכץ בית־אל) ,ועידכן את כבוד הרב כי המחזור
לימים הנוראים בנוסח עדות המזרח עתיד לצאת
בקרוב ,וביקש שהמחזור יעוטר בברכת הראשון
לציון הרב עמאר.
הרב הראשי לישראל סיים את ביקורו
במועצה המקומית קדומים בטקס חתימה על
מגילת היסוד לבית הכנסת הספרדי ביישוב# .

דיווחי תנועה

מקצרים את הדרך בהר חברון ובצפון ירושלים
בתקופה האחרונה נפתחו שני כבישים ביש"ע המקצרים את דרכם של התושבים לבתיהם בהר
חברון ובצפון ירושלים .בדרום נפתח כביש  358שומריה  -נגוהות  -אמציה המקצר משמעותית
את הדרך מנגוהות בהר חברון ומהיישובים שיקומו לעקורי גוש קטיף לבאר שבע ולכביש .6
במקביל נפתח לתנועה הציר המחבר בין פסגת זאב לכביש  443דרך נווה יעקב ועטרות ,שהיה
סגור מזה זמן רב לתנועת ישראלים.
חבל לכיש ,יחבר בין כביש הרוחב  31בדרום
כביש שומריה  -נגוהות  -אמציה ()358
(קטע רלבנטי :צומת להבים  -צומת שוקת)
נפתח בימים אלו לתנועה.
וכביש מס'  3415בצפון (צומת לכיש ,בפנייה
הכביש החדש מחבר בין שומריה בדרום,
מכביש  35לכיוון לכיש ולאמציה).
נגוהות בהר חברון ואזור מזרח לכיש שנמצא
ציר נסיעה שנפתח לתנועה :פסגת זאב
בתנופת פיתוח .החיבור הנוח אל הדרום,
 נווה יעקב  -עטרות  - 443 -ת"א.המקצר את זמן הנסיעה מנגוהות לבאר
לאחרונה נפתח מחדש ציר תנועה חשוב
שבע לפחות מחצי שעה ,פותח אפשרויות
אשר היה סגור לתנועה תקופה ארוכה.
חדשות לתעסוקה ופיתוח של שירותים
מדובר על דרך שדרות משה דיין המובילה
קהילתיים .יחד עם פתיחתו של מחלף קריית
לנווה יעקב בצפון ירושלים והמשכה על ציר
גת בכביש  ,6הופך האזור לאופציה מצוינת
 60הישן המגיע לאזור התעשייה עטרות,
למגורים במרחקים נוחים מהערים הגדולות
ממשיך לצומת עטרות (קלנדיה) ומשם
בדרום ובמרכז .אזור מזרח לכיש נמצא כבר
ניתן לפנות שמאלה לכביש  .443כביש זה
היום בפריחה בעיקר בשל הצטרפותם של
באחריות עיריית ירושלים ובריבונות מלאה
עקורי גוש קטיף בעתיד הקרוב עם הקמתם
של מדינת ישראל .כדאי לנסוע בכביש זה
של היישובים גבעת חזן ומרשם .במועצה
למעוניינים להגיע לתל־אביב ואף למערב
האזורית הר חברון מביעים סיפוק רב
ירושלים (בעת עומס בפסגת זאב) .יש
מפתיחת הכביש ומציינים כי היישוב נגוהות
להביא בחשבון כי הכביש מצוי כעת בעבודות
שנחשב להתנחלות מבודדת עד היום ,יתקרב
שדרוג.
למרכז בצורה משמעותית מבחינת מרחקי
אנו תקווה כי צה"ל ומשרד הביטחון
הנסיעה וישפר את אפשרויות התעסוקה
יפתחו כבישים נוספים לטובת מאות אלפי
לתושבים .הכביש החדש שנסלל על ידי
תושבי יהודה ושומרון בפרט ותושבי ישראל
החברה הלאומית לדרכים יהיה חד־מסלולי,
בכלל .נסיעה טובה ובטוחה! #
דו־נתיבי באורך של כ־ 17ק"מ ,יעבור במזרח
2

יש"עמדה

השבוע נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית
ברק אובאמה לפגישה ראשונה בין הממשלים החדשים שכוננו לאחרונה
 בירושלים ובוושינגטון .כלי התקשורת דיברו לאחר הפגישה עלפערים וחילוקי דעות בין השניים ,למרות האווירה הטובה והידידותית
ששררה בחדר הסגלגל .במסיבת העיתונאים שלאחריה דרש אובאמה
מישראל להכיר בפיתרון  2מדינות ל– 2עמים וכן להקפיא את הבנייה
בהתנחלויות  -כחלק מהמחויבות במפת הדרכים .דבריו אלו של הנשיא
האמריקני ברק אובאמה מופרכים אפילו על פי הנימוק שנשיא ארה"ב
עצמו הציג  -המחויבות למפת הדרכים ,שהרי כידוע שהפלשתינאים
לא נלחמים בטרור  -כפי שמחייב השלב הראשון של התהליך .ראש
ממשלת ישראל עמד איתן נוכח הדרישות ומכבש הלחצים
ולא למתווה שתי מדינות לשני עמים .נתניהו אמר לכתבים" :לא
אמרתי את המילים 'שתי מדינות לשני עמים' בתוך הפגישה .אמרתי
שהפלשתינים צריכים להכיר בזהות היהודית של מדינת ישראל".
נתניהו גם סירב להתייחס לנושא הקפאת הבנייה בהתיישבות ביש"ע.
אנו מקווים שבשטח המציאות תהיה אחרת ,ונחזור למסלול של חידוש
פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון.
קודם לפגישה שיגרה סגנית יו"ר מועצת יש"ע ,הגב' שרה אליאש,
מכתב לבנימין נתניהו ,חיזוק לקראת פגישתו עם נשיא ארה"ב.
בחרנו השבוע במדור 'ישעמדה' להביא קטעים מתוכו:

לבנימין אמר
מכתב גלוי לבנימין נתניהו
אדוני ראש הממשלה.
עם צאתך לוושינגטון עולה לנגד עיני תמונה
מלפני  13שנים ,הבוקר שלאחר בחירות ,1996
בשעות שבהן התבשרנו על ניצחונך בבחירות
ההם ,היום בו יצאנו בריקודים .היה זה יום
רביעי ו'בשיר של יום' זה מופיע הפסוק מספר
תהילים" :כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא
יעזוב" (תהילים צ"ד ,י"ד) .באותה התקופה,
בכל כינוס שלנו  -המתנחלים  -הושמע
בהתלהבות ובניגון פסוק נוסף ,מתוך ספר
דברים" :לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח".
התבגרנו מאז .התפכחנו .תמימותנו נצרבה
קשות בהסכמי וואי ,ונשטפה ונבלעה בים
הגירוש מחבל קטיף.
ועם זאת שמחנו בבחירתך המחודשת
ובשיבתך לכס ראשות הממשלה .אנו מאמינים
גם עכשיו כי השנים שחלפו חיזקו את כושר
עמידתך וכשתפגוש את נשיא ארה"ב ברק
אובמה תעמוד על אמונותיך ודעותיך הבאות
לידי ביטוי מגובש ונחרץ בספרך "מקום תחת
השמש".
בחודש האחרון עמדת תחת מתקפה
כוללת של התקשורת ושל גורמי שמאל קיצוני
מבית ומחוץ שביקשה להתעלם מרצון הבוחר
וקראה בסמוי ובגלוי לנשיא ארה"ב לכפות
עליך את הנוסחה של  2מדינות ל– 2עמים.
בתזמון מדויק דורש מזכיר הליגה הערבית
עמרו מוסא את הפסקת הבניה בהתנחלויות.
אין זה מקרה .גורמי שמאל בישראל ובבית
הלבן מנסים להשיג את עקירת ההתנחלויות
והפעם תחת איום לא מוסרי כי ללא עקירה
זו ,ארצות הברית לא תתערב בנושא הגרעין
האיראני ,וטהרן תמשיך להתחמש ותפוצץ
את העולם כולו .יש לחשוש כי בשיחה בארבע
עיניים יופעל עליך לחץ כבד כאילו שלום
העולם טמון בהזזת מאחז זה או אחר ובמניעת
אפשרות דיור לזוגות הצעירים  -בני ובנות
היישובים ביהודה ושומרון.
מה תענה לו ,אדוני ראש הממשלה?
אפשר כמובן לטעון את הטיעונים
הביטחוניים שאמיתותם אינה מוטלת בספק
 השתלטות החמאס בכל מקום שישראלאינה שולטת בו ,הסכנה האסטרטגית לשלום
העולם הקיימת בהשתלטות האיסלאם
הקיצוני ,העובדה כי שום ויתור לא הביא עד
עתה לשום התמתנות אלא להיפך ,וכי קיומו
של גרעין אסלאמי רדיקלי ביו"ש מסכן את כל
המזרח התיכון .טיעונים אלה ועוד ודאי נכתבו
על ידי יועציך וכל המומחים הביטחוניים
המקיפים אותך ,אלה שתסמונת אוסלו לא
הקהתה את מוחם ,ואשר עודם רואים את
המציאות נכוחה ולא פנטזיות ומשאלות לב
ילדותיות .לאלה גם ברור כי ההתנחלויות אינן
מעניינות את איראן וכי היא מכוונת להשמדת

מדינת ישראל כולה כמטרה ראשונה ,ולאחר
"השטן הקטן"  -ישראל ,יבוא תור "השטן
הגדול"  -ארצות הברית.
אבל אני מאמינה כי עיקר עמידתך
הנחושה תגיע דווקא מן הקרקע המוסרית
והעקרונית.
שתי טענות מרכזיות תוכל לטעון אדוני
ראש הממשלה :
הראשונה  -שיתכן שהנשיא האמריקני
אובמה לא נחשף אליה כלל היא כי אין אמת
בטענת  2מדינות ל– 2עמים .העם היחיד שיצר
על אדמה זו יצירה תרבותית ומדינית הוא
העם העברי ובזכותו לפיסת אדמה זו הכיר
חבר הלאומים ונתן לבריטניה מנדט להקים
כאן מדינה .למרות זאת ברחבי ארץ ישראל
המנדטורית יש כיום שתי מדינות  -ישראל
וירדן .מובחנותו של הציבור הפלשתינאי כעם
במרחב הערבי שנויה במחלוקת  -אך אין
חולק על העובדה כי אין עם ירדני בנמצא.
השושלת ההאשמית השולטת בירדן שמקורה
בערב הסעודית היא נטע זר במדינה ש 80%
מנתיניה הינם פלשתינאים.
הסיסמה  2מדינות ל– 2עמים היא
מתוחכמת ,וטומנת בחובה טענה לצדק ,ועל
כן עליך לעמוד על השקר שבה ולהציג כפי
מיטב כישרונך את טענת הצדק שלך.
השנייה  -קשורה לעיקרון אמריקני מובהק
 דמוקרטיה שהיא רצון העם.הבחירות האחרונות הוכיחו כי לסיסמת
 2מדינות ל– 2עמים אין רוב .הציבור התפכח
מהזיות השלום לנוכח צלילי הקסאמים
מגוש קטיף .העם בחר ברוב ברור– מפלגות
התומכות בהמשך שלטון ישראל ביהודה
ובשומרון ואפילו בפיתוח ההתיישבות
בחבלי ארץ אלה .לא תוכל לקום כאן מדינה
נוספת מנימוקים עקרוניים וביטחוניים
ולכן אין גם הצדקה להגביל את ההתפתחות
הטבעית של המתיישבים.
מציאותה של מדינה דמוקרטית במזרח
התיכון היא אינטרס עליון של העולם החופשי
 והכרעות דמוקרטיות יש לכבד .אבסורדהוא שכתוצאה מבחירות אלה בהן השמאל
ועמדתו הובסו ,תיכפה על הציבור העמדה
שהוא מאס בה.
עמידה על עקרונות אלה תהיה קשה ואולי
יהיה לה מחיר ,אך אי עמידה בהם עלולה
לגרום לקרע פנימי וגם למלחמה חיצונית
ולחורבן גדול.
אנו ,רוב המצביעים שבחרו בך ובסיעות
הימין ,שולחים מכאן את ברכתנו ומחזקים
אותך:
עמוד על עקרונותיך למען מדינת ישראל
חזקה ובטוחה# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי יחזקאל סג"ל לנדא ה'נודע ביהודה' חלק ב'
"למען יושבי ארץ ישראל"

ת

ה'נודע ביהודה' לומר שאונן פטור רק ממצוות
הנוהגות בכל יום" ,שאם אתה מחייב האונן בהם
נמצא ברוב פעמים יתבזה המת ,אבל המצוות
הנוהגות בזמנים ידועים ואין להם תשלומין,
דחביבה מצוה בשעתה ,בזה אין אנינות דוחה
אותה" .אך טעם זה נדחה מכח דברי הירושלמי
שאונן פטור גם מתקיעת שופר בראש־השנה.
ובאמת אין להוכיח למצוות אחרות מפסח
ומילה ,שבשתיהן יש חיוב כרת על ביטולן.
אך הוכחה נוספת הביא המהרש"ל מדין חתן
שמת אביו שבועל בעילת מצוה לפני הקבורה.
המהרש"ל עצמו הסביר שזה משום הפסד ממון,
ואמנם ה'נודע ביהודה' מפקפק בטעם זה ,ומכל־

שובותיו של ה'נודע ביהודה' מהוות
אבני־יסוד בספרות ההלכה ,בהן הוא
מנתח כל דין ממקורו ובונה בניין
שלם מן היסוד .נביא כאן תמציתה של תשובה
אופיינית הנוגעת לימים אלו .השאלה :מי
שנפטר אביו בימי הספירה ועדיין לא קברוהו,
והרי הוא בגדר 'אונן' שפטור מן המצוות ,האם
לא יספור ספירת־העומר ,וממילא יפסיד גם את
הימים הבאים? והתשובה :המהרש"ל כבר הוכיח
שיש מצוות שאונן חייב בהם ,מדין המשנה שמי
שהולך לשחוט פסחו או למול את בנו ושמע
שמת לו מת  -לא יטמא ,ומכאן שהאונן חייב
במצות פסח ומילה .אך מדוע? תחילה מנסה

ירושלים המחברת
המשך מעמוד השער

ולמעלה בקודש "ירושלים הבנויה" העיר
שחוברת לה יחדיו (תהילים קכב ג) העושה את כל
ישראל חברים (ירושלמי חגיגה ג ו).
כידוע ,המובן של 'חבר' אצל חז"ל הוא גם
תלמיד חכם .כל השנה ,יש איזה נתק בין תלמידי
חכמים לבין עמי הארץ ,כי תלמידי חכמים אינם
סומכים כל כך עליהם בענייני כשרות אבל
כשעולים לרגל לירושלים ,משתנה הדין וגם לעם
הארץ יש מעמד של חבר בעניינים מסוימים של
כשרות .כל ישראל חברים.
הרי שאם ארץ ישראל היא הבריח התיכון,
כלומר האמצעי ,המבריח מן הקצה אל הקצה,
ירושלים היא הבריח העליון המבריח את האומה,
כלומר התפירה העליונה הנשמתית .אותה נשמה
אלוהית עליונה זורמת בתוכנו .גם אם איננו רואים
זאת ,אש עליונה בוערת בנשמת כל יהודי.
ככל שנבין זאת ,נלך ונוסיף בבנינו בארצנו# .

אחד נמצא בסכנה ,מיליון יהודים קמים כדי
להצילו .זהו טבע של הצבא ,אחד בשביל כולם
וכולם בשביל אחד.
אך עוד הרבה עבודה מחכה לנו ,כדי להגיע
לאהבת חינם שלמה ,הרבה שיחה משותפת מתוך
כבוד הדדי.
כתב הנצי"ב שארץ ישראל היא הבריח התיכון
המבריח את האומה מן הקצה אל הקצה .בזכות
הארץ ,אנו עם אחד" .ומי כעמך ישראל גוי אחד
בארץ" ,וכדברי הזוהר שבלי הארץ איננו אחד ורק
עם הארץ אנו אחד.
כמו שבמצרים ריבונו של עולם הכניס אותנו
בכור הברזל של העבדות והעינוי כדי לעשותנו
לעם אחד ,כך עתה ריבונו של עולם מכניס אותנו
בכור הברזל של ארצנו ,מדינתנו וצבאנו ,כדי
לעשותנו שוב לעם אחד ,לחבר יחד עץ יהודה
ועץ אפרים למען יהיו לעץ אחד.

מחפש חברותא
בבוקר ≠ גמרא
אחה¢צ ≠ תנ¢ך ומשנהÆ
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כי היה מרבה בתעניות וסגופים ומבכה את חורבן
בית המקדש והיה מיילל על שכינתא בגלותא.
הנודע ביהודה עמד בקשר מכתבים עם
שלוחי דרבנן ,השד"רים ,שאספו כסף למען
יושבי ארץ ישראל .באחד מהמקרים התלוננו
בפניו שני שליחים של העיר חברון כי אחד
השד"רים המפורסמים ,ר' חיים אהרון קוטובר
אסף את כל הקופות בקהילות שיוחדו למען
ארץ ישראל ובכל מקום שאליו הגיעו לא רצו
לתרום להם כי טענו שכבר היה פה ואסף את
כספם .באיגרת כותב להם הנודע ביהודה,
לאחר שמכנה את מעשהו של השליח 'מעשה
ילדות' " :הלא אב אחד לכולנו בני אברהם יצחק
ויעקב אנחנו ,ובבירור יודע אני שהספרדים
מטיבים גם עם האשכנזים ,ומעיד אני שהחסיד
המפורסם גרשון קוטובר בעצמו כל ימי היותו
בארץ הקדושה קיבל פרס מהספרדים אשר
בקונסטנטינא ומשאר מקומות ספרדיים בשפע
רב וכמו כן הדבר ידו שרוב מעות המקובץ על
ידי משולחי הארץ הקדושה הבא לידי הספרדים
אבל מוצאים בפירעון מס הכוללות והריבית
מחובות הקהילות אשר בארץ הקדושה ...ואם כן
הרי הדבר טובת הכלל כולו ,ספרדים ואשכנזים
כי לולא זה לא היה קיום לשום איש ישראל
בארץ הקדושה ..ולכן אהובי אחי כה יקום להבא:
כל הקופות שייך לכללות בני ארץ ישראל יהיה
ספרדים או אשכנזים ובבוא משולח שמה יתנו
להם מהקופה."...
רבי יחזקאל סג"ל לנדא ,ה'נודע ביהודה',
נפטר בי"ז באייר תקנ"ג ( )1793ונטמן בבית
העלמין בפראג# .

מקום הוא מעיר "ואומר אני דלא גרע הפסד
המצוה של כל ימי העומר מהפסד ממון" .אך
לדעתו ,הסברא העיקרית היא ש"עד כאן לא
ידחו מפני אנינות אלא מצוה הנוהגת בשעת
אנינות ,שאז נראה שביטול המצוה הוא מפני
כבוד המת .אבל שיבטל מצוה כמה ימים אחרי
קבורת המת – זה לא נדחה מפני כבוד המת" –
זהו הטעם שבחתן לא נדחית כעת מצות פריה־
ורביה ,שמא גם אח"כ לא תתקיים ,ולכן גם יכול
האונן לספור ספירת העומר כדי שלא תדחה
המצוה בהמשך .ומסקנתו להלכה שיספור בלא
ברכה ,ובימים הבאים ימשיך לספור בברכה
('נודע ביהודה' או"ח כז).
מדי לילה היה עורך הנודע ביהודה תיקון
חצות .ספרו עליו שהיה בוכה עד שמילא כוס
מלא בדמעותיו והיה שותה את הכוס ואכל לזה
לחם ואפר כמו שכתוב (תהלים ק"ב) "כי אפר
כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי" .מסופר עליו

מ .אב לשלושה ילדים המגדל אותם בכוחות עצמו ,אמם של הילדים אשר עברה
סבל רב בחייה וכיום חולה ולא יכולה לטפל בילדים .בעקבות כך דואג הוא לבדו
לחסרונם של שלושת ילדיו…
לפני תקופה התגלה אצל מ .גידול קשה ברגלו וצריך לעבור ניתוח לכריתת רגלו...
ומצבו הכלכלי והבריאותי הולך ומדרדר מיום ליום .ובגלל החובות שרובצים עליו
מטיפוליו ומטיפולי אשתו אין לו במה להאכיל את ילדיו או לקנות להם בגדים
– בשבת אוכלים הילדים רק לחם וחומוס ולפעמים אף לבית הספר הולכים הילדים
עם תיק ריק -ללא סנדוויץ' .בביתו מחסור גדול ואף את החשמל והמים רוצים
לסגור לו בעקבות חובות מצטברים של תקופה ארוכה.
הצילו את מ .ואת משפחתו ,ועזרו לו לעמוד על רגליו ולפרנס את משפחתו בכבוד
אחר כל הסבל שעבר בחייו.
לארגון יש אישור על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
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על פי דברי הרבנים ניתן לתרום
מכספי מעשר

סיפורו של מקום הר הצופים חלק א'

"י

רו ׁ ָּש ִַלם ָה ִרים ָס ִביב לָ ּה ,וַ ה' ָס ִביב לְ ַע ּמוֹ
ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם" (תהלים קכה ,ב).
הר הצופים הוא הרכס המזרחי
של ירושלים ,הכולל את הר הזיתים
מדרום ,ההר המכונה כיום הר הצופים
והגבעה הצרפתית מצפון .מדובר במיקום
אסטרטגי ראשון במעלה  -שהרי מי
שיושב על ההר ,שולט על הדרך המגיעה
מצפון לירושלים ועל צפון העיר כולה.
גובה הפסגה בהר הצופים הוא  826מ'
מעל פני הים והוא גבוה כ– 100מ' מעל
העיר העתיקה וב– 1240מ' מעל ים המלח.
ההר מופיע בשמו "הר הצופים"
לראשונה בספרו של יוסף בן מתתיהו
'קדמוניות היהודים' ,בו מתוארת
פגישתם של אלכסנדר מוקדון עם הכהן
הגדול בהר" :וכששמע שהוא לא רחוק
מהעיר (אלכסנדר) ,יצא עם הכוהנים
והמון האזרחים וערך לו קבלת–פנים...
במקום אחד הקרוי הצופים ...מפני
שאפשר היה לראות משם את ירושלים

ואת בית–המקדש" (קדמוניות היהודים,
ספר אחד עשרה ,פרק ח') .אותו סיפור
מתואר בתלמוד אך מסופר שהוא
התרחש באנטיפטרוס ולא בירושלים:
"כיוון שהגיע לאנטיפטרוס (סמוך לראש
העין של ימינו) זרחה חמה ופגעו זה
בזה"  -אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק
(תלמוד בבלי יומא ס"ט).
יוסף בן מתתיהו ממשיך ומספר
שלגיונות הרומאים שהתקיפו את העיר,
בסיסם היה על הר הצופים" .מצא לו
צסטיוס שעת הכשר להתנפל על העיר...
ושם את מחנהו במקום הנקרא צופים
(סקופוס) במרחק שבעה ריסים מן
העיר" (מלחמות היהודים ספר ב' פרק יט').
הר הצופים הוא המקום שמוזכר
בסוף מסכת מכות (דף כד) כמקום
בו עומדים רבן גמליאל ,ר' אלעזר בן
עזריה ,ר' יהושע ור' עקיבא וצופים על
ירושלים" .ושוב פעם אחת היו עולין
לירושלים,כיוון שהגיעו להר הצופים



מזל טוב

לשיראל וצופיה בלייכר למשה וידידה מאירסדורף

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

להולדת רועי נ"י

להולדת אמיתי שלום נ"י

וכשם שזכיתם להכניסם בבריתו של אברהם אבינו,
כך תכניסום לחופה ,לתורה ולמעשים טובים
מאחלים

www.birkonim.co.il

בית מועצת יש"ע | מערכת "ישע שלנו"

02-9973875
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טל שנצר

במשך דורות רבים היה ההר שומם
ורק מספר דרכים עברו דרכו ,צפונה
לכיוון שכם והשומרון ומזרחה לכיוון
ענאתא והמדבר ,והן אלו שהקנו לו
מעט חיים ועוברי דרכים .בסוף המאה
ה–19בשנת  1899מגיע לביקור בארץ
הקיסר הגרמני וילהלם השני .הוא בונה
על שם אשתו ויקטוריה את בית החולים
אוגוסטה ויקטוריה על הפסגה המרכזית
שבין הר הצופים להר הזיתים.
מאז ראשית הפעילות הציונית הייתה
קיימת שאיפה להקים בארץ אוניברסיטה
עברית.
ב– 1918נרכשה הווילה של סיר גריי
היל למטרה זו וכבר באותה שנה הונחה
שם אבן הפינה לאוניברסיטה.
ב– 3למרץ  1912הוקמה ההסתדרות
הציונית הדסה בניו–יורק ,אשר הפנתה
את מאמציה לטובת ציונות מעשית
בתחום הרפואה .עמותה זו הניחה
ב– 1934את אבן הפינה לבית החולים
האוניברסטאי "הדסה הר–הצופים"
שנחנך  5שנים לאחר מכן ב–#.1939

קרעו את בגדיהם "...החכמים קורעים
את בגדיהם כיוון שרואים את הר הבית
בחורבנו .שלושת החכמים התחילו
בוכים כיוון שראו שועל יוצא מקודש
הקודשים ור' עקיבא מצחק .שאלו
אותו איך אתה מצחק?! ענה להם שיש
נבואת חורבן של אוריה ונבואת גאולה
של זכריה .ועד שנבואתו של אוריה "לָ כֵ ן
ִ ּבגְ לַ לְ כֶ ם ִצ ּיוֹ ן שָׂ ֶדה ֵת ָח ֵר ׁש" (מיכה ג,יב') לא
תתקיים ,לא ידעתי אם נבואתו של זכריה "עֹד
ּש ָ ִלם" (זכריה ח',
יֵ ׁ ְשב ּו זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹ ת ִ ּב ְרחֹבוֹ ת יְ רו ׁ ָ
ד') תתקיים ,עכשיו שאני רואה שנבואת
אוריה התקיימה אני בטוח שנבואת
זכריה עתידה להתקיים ,בלשון זו אמרו
לו "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו".
ר' עקיבא באמרה זו מסביר לחכמים
וגם לדורות הבאים שהחורבן לא רק
נצרך כדי שתבוא גאולה ,אלא הוא חלק
ממנה ממש ,ועל כן הגם שהם שייכים
לדור החורבן  -רואים שועל יוצא מקודש
הקודשים  -הרי שעתידה לבוא הגאולה.

המשך בשבוע הבא

לסיורים בבנימין ,שומרון,
בקעת הירדן וירושלים:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית
כנרת בעמק הירדן .המגורים בדירות של
הישיבה התיכונית בבית שאן | בתוכנית:
בית מדרש חי המשולב בעשייה קהילתית
| בין מלמדי בית המדרש הרב אלישע
וישלצקי והרב איתן צוקר.

הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

לתואר מהנדס

(ליווי תורני וחינוכי ע"י הצוות של הישיבה)
 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון
 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח
 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מבית שאן לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפעילות ערב
של הישיבה התיכונית בהיקף של  6שעות
שבועיות בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל עפ"י
הקריטרונים של המכללה

בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

ולתואר ראשון
בתחומים נוספים

שילה ברכץ בית אל

1-800-20-90-20
הרב אלירז מזרחי 054-5240975
הרב מאיר (מירו) דיין 052-8308322
זיו אופיר 050-5656291

www.kinneret.ac.il

ישיבת
בני עקיבא

בית שאן
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