המשך מעמ' השער

האדמו"ר מגור רבי ישראל אלתר

הבית ישראל

ר

היתה לרבי הסתייגות גדולה מהתנועה
הציונית שהונהגה על ידי חילונים .אולם לאחר
ביקורו בארץ ,ובעקבות פגישתו עם מרן הרב
קוק זצ"ל ,גיבש הרבי את עמדתו כי במקום
שהחסידים יעמדו מנגד ויעסקו בביקורת על
החלוצים הלא דתיים ,מוטב שיעלו לארץ,
יקנו בה קרקעות ,ויגדילו את השפעתם.
בזכות עמדתו זו ,רבים מבני משפחתו
ומחסידי גור עלו לארץ לפני השואה וניצלו.
עוד ארבע פעמים ביקר בארץ ,ובכל פעם היו
עולים עמו חסידים שקבעו את ביתם בארץ.
ביוזמתו הוקמה בירושלים הישיבה החסידית
הראשונה ,ישיבת 'שפת אמת' .סביב הישיבה
התגבש הגרעין המרכזי של חסידי גור בארץ.
בזמן השואה ברח ה'בית ישראל' מפולין
לארץ ישראל ,אך איבד בשואה את אשתו
ושני בניו שנרצחו על ידי הנאצים ,ואף
שהתחתן שוב ,לא נולדו לו ילדים .פעם
אמר על עצמו האדמו"ר רבי ישראל" :אני
זכר לחורבן" .לאחר מות אביו נתמנה בארץ
ישראל לאדמו"ר ,אסף את חסידי גור שניצלו
מהשואה והקים מחדש את חסידות גור.
בשנותיו הראשונות בארץ הרבה ללמוד
קבלה עם רבה של שכונת שערי חסד וראש
ישיבת מרכז הרב ,הרב יעקב משה חרל"פ,
עד שזה נפטר .יחסו של האדמו"ר לרב
חרל"פ היה כל כך קרוב עד שבעת התלבטותו
של ה'בית ישראל' האם לקבל על עצמו את
האדמו"רות לאחר פטירת אביו ,שלח לו הרב
חרל"פ ,פתקה כדי לרמוז לו שעליו לקבל את
האדמו"רות ובכך השפיע עליו לעלות על כס
האדמורו"ת.
מלקט דרשות שהשמיע לחסידיו חובר
הספר 'בית ישראל' על התורה .נפטר בב'
אדר תשל"ז ( )1977ונקבר במערת גור בהר
הזיתים .עם פטירתו מונה לאדמו"ר אחיו ,רבי
שמחה בונים אלתר בעל ה'לב שמחה'# .
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תרבות הבית השלישי

גיא צבי–מינצ
ירמיהו
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במקום הכי חוויתי  -מצפה רמון
 #בבית הארחה של א.נ.א (שרויה)
 #במדרשת אור הדרום (לא שרויה)
ללא קטניות ,מהדרין
טיולי חוויה ומגוון תוכניות

פש וחג עם חוויה בלתי נשכחת

נו

על הפרשה תרומה
הרב רחמים ברכיהו  -רב היישוב טלמון

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
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בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל בית

מענה
טלפוני
מהיר ויעיל
במשך כל
שעות היום

שרות
זמין
של אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

מרכז מידע אמנה1�800�260�240 :
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מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות
ואירועים ,למוסדות חינוך ולעמותות

סוק זה המופיע בפרשתנו עורר קושי
תיאולוגי אצל חז"ל והפרשנים על
התורה ,שהרי פסוק זה לכאורה סותר
את היסוד האמוני כי הקב"ה מלא כל הארץ
כבודו ,ולית אתר פנוי מינה :כלשון חז"ל
במכילתא" :ולמה נאמר ,והלא כבר נאמר
מלֵא' (ירמיהו
ּׁש ַמי ִם וְאֶת הָאֶָרץ אֲנ ִי ָ
'אֶת הַ ָ
כ“ג ,כ“ד)? הא מה תלמוד לומר ועשו לי
מקדש? כדי לקבל שכר על העשייה (מכילתא
בא פרשה ט“ז) .או בלשון הפסיקתא" :שלושה
דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע
לאחוריו ,בשעה שאמר לו 'ועשו לי מקדש',
אמר משה לפני הקב"ה :רבונו של עולם הנה
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ,ואתה
אמרת ועשו לי מקדש? אמר לו הקב"ה:
משה לא כשאתה סבור ,אלא עשרים קרשים
בצפון ועשרים בדרום ושמונה במערב ואני
יורד ומצמצם שכינתי ביניהם למטה דכתיב
'ונועדתי לך שם' (שמות כ“ה ,כ“ב) (פסיקתא
דרב כהנא פיסקה ב‘) .גם פרשני המקרא
נתנו דעתם על הקושי הנזכר ,נציין כאן
את תשובתו של רש"י" :ועשו לשמי בית
קדושה" .וביאר את הדברים גדול מפרשי
רש"י  -הרא"ם" :פירוש לי  -לשמי ,ואיננו
להבאת דבר לדבר כמשמעו ,כי כתוב
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך".
ועדיין יש מקום לשאול ,הרי לכאורה
המילים 'ושכנתי בתוכם' מורים על

כך שהקב"ה שוכן בעם ישראל בזכות
המשכן ובית המקדש ,ולכאורה זה סותר
פסוק אחר המופיע בספר שמותְּ " :בכ ָל
הַּמָקֹום אֲׁשֶ ר אַז ְּכִיר אֶת ׁשְ מִי ,אָבֹוא ֵאלֶיָך
ּובֵַרכְּתִיָך" (שמות כ‘ ,כ') המלמד לכאורה
כי הקב"ה משרה שכינתו על כל אדם בכל
מקום ובכל שעה בה הוא מזכיר את שמו.
כדי לבאר עניין זה יש לצטט את הגמרא
במסכת ברכות הדנה ביחס של לימוד תורה
והשראת שכינה על הלומדים .וכך אומרת
הגמרא (ברכות ו‘ ,א‘)" :מניין לעשרה
שמתפללים ששכינה עמהם? שנאמר:
'אלהים ניצב בעדת א–ל' (תהילים פ“ב ,א‘).
ומניין לשלושה שיושבים בדין ששכינה
עמהם? שנאמר' :בקרב אלהים ישפוט'
(שם) .ומניין לשנים שיושבים ועוסקים
בתורה ששכינה עמהם? שנאמר' :אז נדברו
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע'...
(מלאכי ג‘ ,ט“ז) .ומניין שאפילו אחד שיושב
ועוסק בתורה ששכינה עמו? שנאמר' :בכל
המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך
וברכתיך" (שמות כ‘ ,כ“א).
מדברי הגמרא עולה כי השכינה שורה על
לימוד התורה של בני האדם באופנים שונים,
במדרגות שונות ,בהתאם למספר הלומדים:
אמנם גם יחיד היושב ועוסק בתורה לבדו
מובטח לו כי הקב"ה יבוא לברכו ,אולם
המשך בעמ' 11
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לזכרו של יהודה בן יוסף¨ ז“ל
במלאות ארבע שנים לעלייתו בסערה
שמימה ולרגל הוצאת הדיסק ”כרום זולת“
בחסות ’מעייני הישועה‘

ְבכֹ ַח ּכִי אִם ּבְרּוחִיָ ,אמַר ה' ְצבָאֹות"
חזרת העם לארצנו ב– 150שנה
האחרונות ,בנייתה של הארץ
והשמירה עליה ,דורשים מאיתנו
חיל וכוח שיונקים את עוצמתם
מרוחה של היהדות .המנורה
בחזונו של זכריה הפכה לסמלה של
המדינה שביסוסה הפיסי והמוסרי
חייב להישען על אותה רוח שהזכיר

עם
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לצעירים בנשמה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

(הרב קוק ,אוצרות הראי"ה חלק ב' עמ' )462
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סיפורו של מקום אור לגויים

המלחמה על הר הבית לב האומה ולב הארץ

בי ישראל אלתר נולד בפולין ב–כ”ד
בתשרי תרנ"ה ( )1894באסרו חג
הסוכות .היה בנו השלישי של בעל
ה'אמרי אמת' וכיהן כאדמו"ר אחריו .עד גיל
עשר למד אצל סבו בעל ה'שפת אמת' נודע
כעילוי והיה ידוע בייחוד בהקפדתו על זמנים
על פי מסורת אבותיו לבית חסידות גור.
התחתן בגיל שלש עשרה עם בתו של רבי
יעקב מאיר בידרמן ,איתו למד עד גיל שש
עשרה.
עוד לפני שהנהיג את חסידות גור והתבטא
שנים מאוחר יותר נגד מסירת שטחים מארץ
ישראל .חשוב לראות מהיכן שאבה חסידות
זו את חיבתה ואהבתה לארץ ישראל .לאביו,
רבי אברהם מרדכי ה'אמרי אמת' היה יחס
מיוחד לארץ ישראל ,ובשונה מרוב חבריו
האדמו"רים ,בא בשנת תרפ"א לביקור בארץ
ישראל .בנוסף לעצם הרצון להידבק בארץ
הקודש ,רצה הרבי גם לגבש את עמדתו ביחס
לשאלת העלייה לארץ .לאחר אחד מביקוריו
כתב בחזרתו לפולין ,בהיותו באוניה ,מכתב
ארוך למקורביו ,שנתפרסם אח"כ בין כל
החסידים .בין השאר כתב" :הנני שבע רצון
מאוד ,בראותי כי יכולים גם לבוא אל המנוחה
ולהתנהג שם בדרכי היהדות ,ומי אשר חננו
הש"י בהון ,יכול בלי ספק למצוא שם את
פרנסתו במנוחה שלמה ולשמור היהדות
כראוי באין מעצור .אולם גם אלו שאין יכולים
ואין חפצים להשתקע בארץ הקודש  -יפרישו
כל אחד מהונו סכום מסוים ולקנות לו שם
חבל נחלה והוא נושא פירות גם בעולם הזה".
הוא אף יסד חברת מניות לקניית קרקעות,
וקנה ביפו "עשרים אלף אמה לבנות שמה
בניינים וחנויות ובמשך שנה יגמרו הבניינים.
לכן אקווה ואבקש שממני יראו וכן יעשו ,כי
הגיעה השעה לעשות דברים ממשיים בפועל".
היו מאדמו"רי פולין שלא ראו בעין יפה את
נסיעותיו של האדמו"ר מגור לארץ ישראל,
אבל הוא היה אומר" :אני כמו חסיד שמוכרח
מדי פעם לבקר את רבו ,כך אני מוכרח בכל
כמה שנים לבקר את האם  -ארץ ישראל".
כאחד ממנהיגיה הבולטים של 'אגודת ישראל',

שניים הלומדים יחדיו זוכים כבר למדרגה
גבוהה יותר " -ויקשב ה'"  -הקב"ה לא רק
'מבקר' אותם כמו את הלומד לבדו ,אלא גם
מקשיב לדברי תורתם .בשלושה היושבים
ועוסקים בתורה הקב"ה אינו רק כמקשיב
מן הצד ,אלא הוא כבר שותף עמהם בהיותו
נמצא בקרבם .מעל ומעבר לכך כאשר ישנם
עשרה הלומדים את התורה ,מגיעה השראת
השכינה למדרגה נעלה יותר ' -אלקים ניצב
בעדת אל'.
הדברים נכונים גם בהקשר לסתירה
לכאורה בין הפסוק המלמד שהקב"ה
משרה שכינתו במקדש לבין הפסוק המלמד
שבכל מקום שיהודי יזכיר שם ד' ישרה
עליו שכינתו; במקדש השכינה שורה תדיר
ובאופן עצמי ,מתוך כך מעמד הקדושה בה
הוא קדושה חמורה .אולם באדם הפונה אל
ד' ומזכיר את שמו ,מידת השראת השכינה
נמדדת לפי מעמדו הרוחני ,מעשיו וקרבת
האלוקים שבו.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

כך גם לגבי היחס של השראת השכינה
בארץ ישראל מול ארץ העמים .בארץ
ישראל השכינה שורה תדיר" :אֶֶרץ ֲאׁשֶר
ד' אֱלֶקיָך דֵרׁש אתָּה ָּתמִיד עֵינ ֵי ד' אֱלֶקיָך
אחֲִרית ׁשָנ ָה" (דברים
ּבָּה מרשית הַּׁשָנ ָה וְעַד ַ
י“א ,י“ב) .בארץ ישראל אדם זוכה למעמד
של השראת שכינה קבועה ,ממילא למעמד
קבוע של קרבת אלוקים .ארץ ישראל היא
בחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" -
הקדושה היא קדושה עצמית ,טרקלין של
מלך (עיין רמב"ן בראשית י“ט ,ה‘) .כלשון
חכמי המשנה (מסכת כלים פרק א‘)" :עשר
קדושות הן :ארץ ישראל מקודשת מכל
הארצות ...הר הבית מקודש ממנו שאין זבים
וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם ...קדש
הקדשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא
כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה".
מעמד רוחני קדוש ומרומם זה ,אין זוכים
בארץ העמים ,שם השראת השכינה היא רק
בהתאם למאמץ הרוחני של האדם בחינת
"אבוא אליך וברכתיך" .בארץ העמים אין
הקדושה עצמית אלא היא תלויה במאמץ
של האדם להזכיר שם אלוקים# .

בתור תשובה
על היד השלוחה בזדון
נגד גאולת ארצנו הקדושה
ושיבת בניה לתוכה,
תהיה נא תשובתכם :עבודה כפולה,
מרץ כפול ,ונדבת לב ויד רחבה
לגאולת ארץ ישראל
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שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
16:57
18:09

שכם
17:01
18:09

תל אביב חיפה
17:02
17:11
18:10
18:11

חברון
17:11
18:10

באר–שבע
17:14
18:11
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עָׂשִ י ָת ְמנַֹרת ,זָהָב טָהֹור;
ֵּתעָׂשֶ ה הַּמְנֹוָרה,
מְִקׁשָה
י ְֵרכ ָּה ו ְָקנ ָּהּ ,גְבִיעֶיהָ ַּכ ְפּתֶֹריהָ
ּופְָרחֶיהִָ ,מ ֶּמּנ ָה יִהְיּו" (שמות כ"ה,
ל"א) המנורה המעוצבת במדבר,
יחד עם כלי המקדש האחרים,
שימשה את עם ישראל גם במשכן
בשילה ולאחר מכן בבית המקדש
הראשון והשני .אך בשונה מכלי
המשכן האחרים הפכה המנורה
לסמל  -סמל להארת החכמה
והתרבות היהודית ולאחר מכן
לסמלה של מדינת ישראל מי"א
בשבט תש"ט .המנורה הפיצה
אור במשכן ,אשר סימל את הטוב
היוצא מבית קודשנו ומאיר לעולם
כולו .האור הזה הוא ביטוי למוסר
ולתרבות יהודית שיונקים את
כוחם מהקודש.
ניצחונם של הרומאים בימי בית
שני המיט אסון כבד על ארץ ישראל
ויושביה .ביטוי כואב ואותנטי של
האסון נמצא בתבליט אשר בשער
טיטוס ובו נראית תהלוכת ניצחון
רומית ובמרכזה נישאת המנורה
ועוד מספר כלי מקדש .תבליט
שער טיטוס הוא המקור הקדום
ביותר של המנורה וכנראה גם
לצורתה של המנורה .על צורת
בסיס המנורה אין תמימות דעים.
יש הטוענים שבסיס המנורה היה
בנוי משלוש רגליים ויש הטוענים
שבסיס המנורה רחב ובנוי משלוש
מדרגות .התבליט משער טיטוס
תומך בדעה השנייה ,אך תחריט
קיר של מנורה בעלת שלוש רגליים
מהרובע ההרודייני מימי בית שני
תומך בגישה הראשונה .ייתכן
והבסיס הרחב אותו רואים בשער
טיטוס הולבש על המנורה ע"י
הרומאים ,זאת ניתן לשער משום
שמצוירים על הבסיס פרטים
המזוהים כסמלי אלילות.
לאחר החורבן ולקיחת המנורה
גזרו חכמים" :לא יעשה אדם בית

זכריה בנבואתו.
"מועמת ,שחוקה ומוחלדת /
על שער ברומא חיכית /,אלפיים
שנה כה בודדת…  /הנה שוב את
גאה מתנוססת / ,שוב בירושלים
העיר…" (ש' סקולסקי)
כולנו תפילה שנזכה להיות
ראויים למנורה זו על כל היבטיה
ואורותיה# .

תבנית היכל וכו' מנורה כנגד
מנורה ,אבל הוא עושה של חמישה
ושל שישה ושל שמונה [קנים],
אבל שבעה לא יעשה אפילו משאר
מתכות( "...מנחות כ"ח .):גזרה זו
היא אולי ההסבר להופעתן של
המנורות בפסיפסים שונים בבתי
כנסת עם אלמנטים שונים שהפכו
את המנורה המצוירת לשונה
ממנורת המקדש ,כמו לדוגמא
פס המחבר בין הנרות .המנורה
היא סמל יהודי מובהק שניתן
לזהותו במספר אתרים יהודיים
מתקופת המשנה והתלמוד ,בעיקר
בפסיפסים בבתי כנסת כמו בית
אלפא ,נערן ,סוסיא ועוד...
בבית הכנסת בסוסיא נמצא
פסיפס מדהים ובו שתי מנורות לצד
ארון קודש ,אך הממצא המרשים
יותר הוא  -שברי שיש שהיו חלק
ממנורת שיש שהוצבה ככל הנראה
בבית הכנסת .ממצא דומה נמצא
גם בבית הכנסת במעון הסמוכה
ובבית הכנסת באשתמוע (סמוע
של היום) שם נמצא שבר אחד,
שרק דמיונו לממצא במעון הביא
את דוד עמית למסקנה שגם בבית
הכנסת באשתמוע הייתה מנורת
שיש .המנורות בבתי הכנסת של
דרום הר חברון (דרומא) היו בנויות
משיש מיובא.
לתושבי סוסיא הקדומה ,בימי
המשנה והתלמוד ,הפכה המנורה
למשמעותית עד כדי כך שגם על
משקופי הבתים נחרטו מנורות
שבעת קנים.
בספר זכריה (ד' ,א'  -י"ד) מופיע
תיאור של מנורה ושל הסובב אותה  
 "ּ...וׁשְנ ַי ִם ז ֵיתִיםָ ,עלֶיהֶָ :אחָד מִימִיןהַּגֻּלָה ,ו ְ ֶאחָד עַל–ׂשְ מֹאלָּה "...המנורה
בנבואת זכריה ,מסמלת את חזרת
העם לציון (בימי שיבת ציון)
בהנהגתו של זרובבל .השיבה לארץ
ובנייתה תלויים ברוח שאותה
מסמלת המנורה " -לא ְב ַחי ִל ,ו ְֹלא
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חדשות ישע
איחוד הקהילות היהודיות בארה"ב נרתם לעזרת העקורים ,בין היתר בעקבות מאמצים מצד מועצת
יש"ע  #הסיוע יוקדש לתחומי חינוך ,חברה וקידום פתרונות תעסוקה
הקשר בין הוועד לגופים השונים ,ובמועצה
איחוד הקהילות היהודיות בארצות הברית,
ממשיכים בתוכנית העבודה ובליווי הקהילות,
בתיווך הסוכנות היהודית ,החליט להיענות
לצד מעורבות והכְוונה בבניית יישובי הקבע
לבקשת ועד מתיישבי גוש קטיף ולהקצות
והפעלת לובי פוליטי למען פעולות השיקום.
 2.5מיליון דולר לשיקום הקהילות ולתמיכה
בחודשים האחרונים ביקרו באתרי הדיור
בעקורים .חבילת הסיוע תכלול תמיכה במיזמי
הזמניים מספר משלחות של ראשי הסוכנות
חינוך וחברה ,מלגות לסטודנטים וקידום
היהודית ואיחוד הקהילות היהודיות ,שביקשו
פתרונות תעסוקה.
ללמוד מקרוב על הבעיות איתן מתמודדים
מאז הגירוש לא נפתחו כיסיהם של יהודי
העקורים .בסיורים אלו התוודעו המבקרים
ארצות הברית בהיקף שכזה ,בין היתר משום
לקשיים האדירים שעימם מתמודדים אנשי גוש
שהפדרציות היהודיות שוכנעו בטענות ממשלת
קטיף והתפעלו מרצונם העז להתחיל שוב מחדש
ישראל כי "יש פתרון לכל מתיישב" ,ולפיכך
ולהשתלב במשימות ציוניות .יו"ר הסוכנות
סירבו לתרום .הדוחות התקופתיים שהופקו
היהודית ,זאב ביילסקי ,הדגיש כי מצבם של עקורי
ע"י הוועד ,הלחץ שהופעל מצד ידידי גוש קטיף
גוש קטיף קשה יותר מזה של תושבי הצפון ,שעזבו
ברחבי צפון אמריקה ,הדיווחים בעיתונות על
את בתיהם לחודש ימים בלבד ובתום הקרבות שבו
אוזלת ידה של הממשלה בכל הנוגע לשיקום
אליהם ,ובהם תומכת הסוכנות בסיוע נדיב" .מזה
העקורים ,יחד עם מאמצים רבים מצד מועצת
שנים אנו מנסים ליישב את האזורים בהם אתם
יש"ע לרתימת הארגונים היהודיים לנושא
מבקשים לקבוע את ביתכם כעת" ,אמר ביילסקי
 הביאו בסופו של דבר לבחינה מחודשת שללנציגי ועד המתיישבים" ,ועלינו מוטלת החובה
עמדתם ,ולהחלטה להקצות את התרומה הנאה.
להירתם ולסייע לכם במשימתכם"# .
יו"ר מועצת יש"ע ,בנצי ליברמן ,סייע ביצירת

מועצת יש"ע דורשת שוויון במעברים

יריד יש"ע
לקראת פורים
יריד יש"ע לקראת פורים יתקיים ביום שני ח'
באדר 26.2.07 ,משעה  15:00 - 10:00במרכז
הישראלי ( )Israel Centerרח' קרן היסוד 22
(קומה עליונה) ירושלים .ביריד ,מכירת מוצרי
יש"ע :מזון ,מתנות ,יודאיקה ,אומנות אזני
המן ועוד ...בואו לתמוך ביש"ע! לפרטים דינה
סאטלר# 054-4864109 :
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אויב בתוכנו?
ערביי ישראל ,המוכנים לקבל את דין
המדינה ואינם חותרים תחתיה ,יישבו
עמנו כאזרחים ,ימלאו את חובותיהם
וייהנו מהפירות של הדמוקרטיה .אולם
הגדרת מאן דהוא כ"אזרח" המדינה
והעובדה כי הוא מחזיק בתעודת זהות
עליה מתנוסס סמל המדינה ,אינם
מעניקים לו חסינות בפני החוק.
במדע המדינה מוכר מושג
"הדמוקרטיה המתגוננת" ,המעניק
למדינה אפשרות להגביל חלק
מזכויות האזרח במצבים שבהם יש
סכנה לעצם קיום המדינה ולאופייה
הדמוקרטי באמצעות חתרנות או
תמיכה באויב במילים או במעשים.
הדמוקרטיה מבינה שלפעמים יש
המנצלים דווקא את החופש שהיא
מעניקה כדי להרוס אותה מבפנים -
או אז חובה על הדמוקרטיה להגן על
עצמה ולפעול בנחישות ובעוצמה כנגד
החותרים תחת קיומה .לפני הפעלת
מנגנון של דמוקרטיה מתגוננת
כנגד יחיד או ציבור בעזרת חוקים
ותקנות מגבילים ,משתדלות מדינות
דמוקרטיות לחפש בדרך–כלל חלופות
שאינן פוגעות בזכויות האזרח :אמצעי
הסברה שונים ,גינוי לפעולתה של
אותה קבוצה חתרנית וכדומה.
מדינת ישראל ניסתה אמצעים
כאלה ורבים אחרים כנגד הקמים עליה
מתוך התנועה האסלאמית .הגיעה
העת להשתמש בכוחה של המדינה
ולהגביל באופן חריף את פעילות
התנועה הזאת ואנשיה ויכולות
ההסתה וההתססה שלה ,ולהוציאם
מחוץ לחוק .ויפה שעה אחת קודם# .

המאבק על ארץ ישראל ועל דמותה
של מדינת ישראל לא נעצר בגבולות
יהודה ושומרון .כשאנו מבקשים להגן
על קיומה של ישראל כיֵשות ריבונית
ברת קיום ,עלינו לראות לנגד עינינו
את שותפותם של חלק מהערבים
אזרחי ישראל בפעילות חתרנית תחת
עצם קיומה של המדינה היהודית.
בשבוע שעבר זעק השייח ראאד
סלאח ,ראש הפלג הצפוני של התנועה
האסלאמית ,כי "הגיעה שעת החובה
מוסלמית-
אינתיפאדה
שתצא
ערבית בתמיכה בירושלים ובמסגד
אל–אקצה" .סלאח  -אזרח ישראלי
המתקיים ממיסי הציבור הישראלי
ונהנה מחופש דיבור ופעולה כמעט
בלתי מוגבלים  -הסביר בפני אלפי
מתפללים מוסלמים כי ישראל זוממת
להחריב את אל–אקצה ולבנות במקומו
את בית המקדש" :איזו חוצפה יש
להם לבנות בית תפילה כשהדם שלנו
עדיין בבגדיהם ,בדלתות שלהם ,במזון
ובשתייה שלהם?" ,אמר סלאח והוסיף
האשמות ששאל דווקא מיריביו
הנוצריים" :אנחנו לא אומה שמבוססת
על שנאה .לא אנחנו הרשינו לעצמנו
פעם לאכול לחם טבול בדם ילדים ,ומי
שלא מבין למה אני מתכוון שישאל
מה קרה לילדים באירופה."...
מדובר בהתבטאות שהיא חלק
מהרטוריקה של מנהיגי התנועה
האסלאמית .התנועה האסלאמית
טוענת שהאמונה היהודית על כך שעל
הר הבית שכן בעבר בית המקדש ,היא
שקר שמאחוריו עומדת כוונה להרוס
את מסגד אל–אקצה .התנועה אינה
5

מבט של הנוער
חג הפורים מתקרב ,ואנו שואלים את עצמנו איזה
מסר אנו לוקחים מהחג ועם איזה מסר אנו פועלים
ומשפיעים על סביבתנו?
דוד דנוך  ישיבת כרם ביבנה

אחדות עם ישראל
בימים אלו ,כאשר לצערנו
ההבדלה שבין עם ישראל לשאר
האומות  -אחדותנו וייחודנו  -הולכת
ומטשטשת ,בימים כאשר במרכז
הארץ בצפונה או בדרומה נכנסים
הערבים לכל מקום ,משתלבים
בחברה ונותנים הוראות למערכות
כיצד להתנהל ,עד כדי שכחה למי
שייך ההר והאם לבנות גשר בשער
המוגרבים או לא? דווקא בימים אלו
חובה עלינו לשים דגש לאחדותנו
ולהעצים את ייחודנו.
ממצווה זו אף יהודי אינו פטור,
כל שכונה ,כל גרעין ,כל סניף ,כל
ישיבה או אולפנא יקחו על עצמם
בפורים או מספר ימים קודם לכן
לעבור בבתי התושבים ,לתת משלוח
מנות ,להרחיב את הלבבות ולהעצים
את חשיבות ייחודנו ואחדותנו ,ובכך
לגרום לניצוצות לצאת ולהתחבר לכל
העם לשלהבת גדולה וחזקה שבעז"ה
לא תכבה לעולם .ומי שאין לו קהילה
ואינו יכול לארגן אצלו בשכונה או מוכן
להצטרף ולתת גב בכמה מקומות ,אנו
מארגנים תהלוכת "עדלאידע" ביפו
ביום שלישי יא' אדר לחיזוק תושבי
העיר ,לחיבור השורשים ולהבנת
ההבדל שבין ישראל לעמים.
אז השנה לפורים יש משמעות
נוספת!!
דוד דנוך

במגילת אסתר מופיע עם ישראל
בשני אופנים :בזווית ראיה של המן
המסמל עבורנו את אומות העולם.
ובזווית ראיה של אסתר  -המייצגת
את עם ישראל.
המן אומר" :ישנו עם אחד מפוזר
ומפורד בין העמים "...ואילו אסתר
אומרת" :לֵך כנוס את כל היהודים".
אסתר מבינה כי התרופה והניצחון
של עם ישראל את אומות העולם,
וביטול הגזרות הוא לא אחר מאשר
אחדות עם ישראל .לכן ,היא מצווה
לך כנוס את כל היהודים ,ולאורך כל
המגילה ומצוות היום מופיע עניין
קירוב הלבבות משלוח מנות ,מתנות
לאביונים ,וכו'.
גם במצווה המרכזית של התבשמות
בפורים מופיע אותו רעיון .לא לחינם
שותים יין אלא "נכנס יין יצא סוד",
ברגע שנכנס היין מתגלה הפְנים של
עם ישראל ,השורש הנשמתי שהוא
אחד ומקורו המאחד של כל יהודי
יוצא מן הכוח אל הפועל ויוצר אחדות
שמקורה בקדושה אין–סופית .בפורים,
אנו מחויבים לצאת מהבית  -מעצמנו,
להסיר השריון של עצמנו ולהוציא גם
את האחר! אנו מחויבים להאיר את
הניצוצות של כל עם ישראל ולחברם
יחד לשלהבת אחת מרכזית ויוקדת
המבליטה את אחדותו של עם ישראל
בעיני שאר אומות העולם.
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והיפה .כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים
נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

אגודה שתהא על ארץ הקודש
נוסדה ,וכל אחד ממנו יושיט ידו
לתת לקופת החברה ,בכל שבוע כל
אשר את לבבו .ואם כי יד עניים אנו,
ואין בידינו לעשות בזה העניין דבר
מסוים לתכלית היישוב ,בכל זאת
עלינו לקבץ פרוטה לפרוטה ולמצוא
חשבון ולשלחו למקום שעוסקים
בבניין ביד רחבה ,להודיע בזה כי
רצוננו שלם להשתתף את מייסדי
היישוב בארץ אבותינו ומחשבתנו
תחזק פעולתם.
...עלינו להתעורר לקול רצון ה'
הנשמע מקצה העולם ועד קצהו
לעשות מה שבידינו מעט או הרבה.
על המקובצים לעלות להושיב את
ארץ ישראל ולבנותה ולנטוע בה כל
עץ מאכל"# .
מתוך פנקס אגודת "חובבי ציון" בוואלוז'ין,
כסלו תרמ"ו

"ראה ראינו כי היה ה' את רוח עמו
ישראל בכל חלקי תבל ומלואה,
להושיב נחלות שוממות בארץ
הקדושה ,ולכונן שם מושבות
לנדחי ישראל .קול ה' דופק על
פתחי לבבנו לאמור 'פתחו לי פתח
בפעולתכם ,כי הגיעה השעה אשר
לא יאמר עוד על ארץ ישראל עזובה
ואין דורש אותה'.
 ...מצווה וחובה על מי שהוא מאמין
בייעודי הטובות והנחמות ,לתת
יד למצווה הבאה לפנינו לעשות
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תוך שנתיים ברווח
של40,000 :

לפרטים נעם052-8480033 :
7

זהה את המקום

פתרון החידה משבוע שעבר :נבי סמואל .בין הפותרים נכונה זכו הילדים
הבאים :ידידיה פלג מסוסיא ,דוד אהרון מנתניה ונעם בר יצחק מירושלים .כל
הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום!

 בשבת שעברה הראנו לכם תמונה של מקום
שנקרא נבי סמואל שעל פי המסורת הוא קברו של
הנביא שמואל .נבי סמואל שוכן על הר צפונית
לירושלים שגובהו  908מ' .מההר יש תצפית לכל
היישובים וההרים שסובבים אותו .במקום נמצאו שרידים
מהתקופה החשמונאית שבסיסם מתקופת בית ראשון
ויש המזהים את התצפית על סמך מיקומו עם המצפה המוזכר בספר שמואל
א' כעירו של שמואל הנביא .בתקופה הביזנטית הוקם במקום מנזר שלא נשאר
ממנו כמעט שום שריד לאחר שהוחרב בידי הממלוכים .במאה ה– 19נעשו במקום
ניסיונות התיישבות של יהודים שלא הצליחו .במלחמת העצמאות התרחשו במקום
קרבות עזים בגלל מיקומו האסטרטגי ,אך כוחות צה"ל נאלצו לסגת מהמקום.
האתר שוחרר ושב לידים יהודיות במלחמת ששת הימים לאחר קרבות עם הלגיון
הירדני .כיום ,פועלים במקום בית כנסת וכולל ויהודים רבים באים לשפוך את שיחם
ומקווים שה' יקבל את תפילתם כתפילת חנה אמו של שמואל# .

חידה בהמשכים 2
ילדים יקרים,
כבר שבוע שלישי אנו מציגים
לכם חידה בהמשכים .בכל
שבוע נציג חלק מתמונה של
מקום ביש"ע ובכל שבוע ישלים
עוד חלק את התמונה כולה.
אתם מוזמנים לאסוף את
החלקים ולמצוא מהו המקום.

חלק ג'
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את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ח' אדר .בין הפותרים נכונה
יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות
פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים של החידה בהמשכים
יוגרל במקום הראשון סט תיקים ובמקום השני והשלישי ממוצרי גוש קטיף.
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ראש ישיבת ואלוזי'ן ,רבי נפתלי צבי
יהודה ברלין ,הידוע בכינויו הנצי"ב,
עמד בראש ועד הפעולה לגיוס העזרה
למען כולל הפרושים בצפת ובירושלים
שנוסד על–ידי תלמידי הגר"א מיד לאחר
עלייתם לארץ ישראל ,ונועד לסייע למי
שעלה לארץ ישראל.

בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת

§¦¦¥¡§¤¦¥
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המוציא לאור:

שלום ילדים יקרים!

"להושיב נחלות
שוממות בארץ הקודש"
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www.machpela.com • www.hebron.org.il

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
לשכת העיתונות
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

הנצי"ב מוואלוז'ין:
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ילדים שלנו

דברים בשם אומרם
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פיקוד המרכז בצה"ל מגבש בימים אלו את
אופן המעבר והזיהוי במעברי גדר ההפרדה
 החלטות שיהיו להן השלכות רבות על חייהיומיום של תושבי יש"ע ואורחיהם .בשבוע
שעבר התקיימה פגישה ראשונה בין מועצת
יש"ע לצמרת פיקוד המרכז ,בה הבהירו ראשי
יש"ע את עמדת ההתיישבות בנושא המעברים
ודרשו מעבר חלק ללא הפרדה מסלולית בין
תושבים למי שאינו תושב.
לצד ההכרה בצורך הביטחוני לסנן ככל
האפשר את היוצאים במעברים מיש"ע לכיוון
ישראל הקטנה על מנת למנוע ממחבלים להסתנן
לערי ישראל ,שוללים במועצת יש"ע כל סוג של
בידול וזיהוי של ציבור המתנחלים במעברים,
ודורשים לעשות הכל על מנת לאפשר מעברים
מהירים וזורמים.
תיתכן אפשרות שתהיה מקובלת על כל
הצדדים ,לפיה ייעשה שימוש באמצעים
טכנולוגיים להזנת נתוני התושב ורכבו באופן
חד–פעמי למערכת הממוחשבת ,וכך יתאפשר
מעבר מהיר בכל הנתיבים  -אולם לא נסכים
להפרדת נתיבים בין מי שמזוהה על–ידי

המערכת ומי שאינו .הפרדה כזאת תגרור בסופו
של דבר לתהליך של בידוק קפדני של מי שאינו
תושב כגון אורחים ,טכנאים ,ספקים וכדומה -
מהלך אשר יחנוק ויגביל את מהלך החיים התקין
בהתיישבות.
עוד הדגישו אנשי מועצת יש"ע בפגישה עם
מפקדי הפיקוד שלילה של שימוש במעברים
לצרכים אחרים כגון מכס ובדיקות משטרתיות,
ודרשו להיות מעורבים בתהליכי קבלת
ההחלטות בעניין זה# .

יש"עמדה

במקום הממשלה הסוכנות היהודית תעבירה
סיוע של  2.5מיליון דולר לעקורי גוש קטיף

מכירה בכך שירושלים הייתה אי פעם
בירתו של העם היהודי ,וחזונה הוא ייסוד
מדינת חליפות אסלאמית בכל האזורים
שבהם חיים מוסלמים ,ושבה לכל היותר
יותַר ליהודים לחיות כבני חסות.
לפני כחודשיים פרסמה ועדת
המעקב העליונה של ערביי ישראל,
גוף הנהנה מלגיטימציה רחבה מצד
רשויות המדינה ,מסמך בשם "החזון
העתידי לערבים הפלשתינים בישראל"
 ממנו ציטטנו גם בעלון זה .במסמךהגדירו אנשי ועדת המעקב את
ישראל כמזימה קולוניאליסטית של
האליטות הציוניות באירופה ,ודרשו
את הכרת המדינה "באחריותה לנכבה
הפלשתינית של  1948ותוצאותיה
הזוועתיות" ,וכן פיצוי לערביי ישראל
"על שאירע להם כתוצאה מהנכבה".
כמה חודשים קודם לכן הגיש
הארגון הערבי–ישראלי "מוסאווא"
למוסדות הממלכתיים של מדינת
ישראל נייר עמדה משפטי בו מפורטת
רשימת דרישות :תביעה לחזור לכפרים
הערבים שננטשו ב– ,'48כינון אוטונומיה
למגזר הערבי בתחום החינוך ושינוי
הדגל והמנון המדינה כך שיתנו ביטוי
ראוי "לנוכחותם של האזרחים הערבים
ולשייכותם ההיסטורית".
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