סיפורו של מקום

המלך בשדה

א

ימרה המיוחסת לבעל התניא
מלמדת אותנו שבחודש הזה
'המלך בשדה' .המשמעות
הפשוטה של המאמר היא שבחודש
אלול ובעשרת ימי תשובה הקב"ה יותר
קרוב אלינו" .דִּ ְר ׁש ּו ה' ְ ּב ִה ָּמ ְצאוֹ ְק ָר ֻאה ּו
ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ָקרוֹ ב" .אם במשך ימות השנה אנו
צריכים לכאורה לעבור מסלול ארוך עד
שמגיע התור שלנו לעמוד לפני המלך,
עתה אנחנו קרובים אל ה'.
כפי שיש זמנים בהם הקב"ה קרוב יותר
אלינו ,כך יש מקומות בהם 'המלך תמיד
בשדה' .הלכות תפילה רבות נלמדות
מחנה ,אמו של שמואל הנביא' .שפתיה
נעות' ,מספר הברכות בתפילת העמידה,
השיכור אסור בתפילה ועד .אך נראה
שהדבר החשוב ביותר שנלמד מחנה זהו
המקום שבו התפללה" .לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת וְ לִ זְ בּ ַֹח
לַ ה' ְצבָ אוֹ ת ְ ּב ׁ ִשלֹה" (שמואל א' ,א') .חנה
הבינה שהסיכוי הטוב ביותר שתפילתה
תתקבל הוא במקום המשכן ,לפני ה'.
במשל הבא אנו רואים כיצד חז"ל הישוו
בין תפילת חנה במשכן ה' לבין העמידה
לפני המלך" .משל למה הדבר דומה?
למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו.
בא עני אחד ועמד על הפתח .אמר להם:
תנו לי פרוסה אחת! ולא השגיחו עליו.
דחק ונכנס אצל המלך .אמר לו :אדוני
המלך ,מכל סעודה שעשית קשה בעיניך
ליתן לי פרוסה אחת?" (ברכות ל"א):
מקום אחר המסוגל לתפילה הוא
כמובן הר המוריה ,זאת אף בהעדר
המקדש .יעקב אבינו מתפלל ב'מקום
הזה' ומגלה שזהו "בית אלוקים וזה שער
השמים" .גם אביו ,יצחק אבינו ,בוחר
להתפלל דווקא במקום המקדש" .ויצא
יצחק לשוח בשדה" .כאן המשמעות של

בס"ד

'שדה' מקבלת משמעות אחרת' .המלך
בשדה'" .ואין שדה אלא בית המקדש".
(ילקוט שמעוני בראשית ד' ,ל"ח).
עתה נחבר את שני המקומות יחד.
תפילה בבית המקדש ותפילה במקום
המקדש ,ונראה שאין מקום קרוב יותר
"א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי
אל הקב"ה מבית המקדשַ .

ֵמ ֵאת ה' אוֹ ָת ּה ֲאבַ ֵּק ׁש ׁ ִשבְ ִּתי ְ ּבבֵ ית ה' ָּכל יְ ֵמי
ַח ַ ּיי" .בבית ה' ,ניתן להרגיש קרוב אל ה'
 כל ימי חיי ,כל הזמן.גם בתוך המקדש ישנן מדרגות ,כאשר
המקום הקרוב ביותר הוא כמובן לפני
ה' בקודש הקדשים .זהו המקום שבו
נושא הכהן הגדול 'תפילה קצרה' על
צורכי עם ישראל .אך מה יעשה אדם
מישראל שאינו יכול להיכנס אל הקודש
ואף לא לשאת תפילה בבית החיצון? כאן
מחדשת הגמרא חידוש עצום! "היה עומד

יריד  4מינים

איכרים וסוחרים
בשער בנימין
לראשונה בבנימין!
ארבעה ימים של יריד ענק וססגוני.
 4מינים ,מתנות לחג ,אומנים,
סוחרים ,הלבשה ,וכל צרכי החג.
כרטיס הגרלה ע"ס  1,000ש"ח לכל מבקר!

בימים שלישי-שישי ,יא'-יד' תשרי

בין השעות ,22:00-12:00 :שישי 14:00-8:00

לפרטים והזמנת דוכנים052-8118566 :
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מרדכי פרסוף ,מכון המקדש

אחורי בית הכפורת ,יראה עצמו כאילו לפני הכפורת"
(ברכות ל') אומרת הגמרא ,שמי שמתפלל סמוך אל
מקום 'בית הכפורת' ,בסמוך לקודש הקדשים במערב,
יראה את עצמו כאילו הוא נמצא לפני הכפורת! כלומר
והקירבה אל ה' ,אליה יכול להגיע אדם 'פשוט'
המע ָלה ִ
ַ
מישראל ,מגיעה למעלה אליה יכול להגיע הכהן הגדול
בעומדו לפני ולפנים בקודש הקדשים!
בימים אלו ניתנה לנו האפשרות לדרוש את
ה' ,בהיותו קרוב .ניתן להוסיף קירבה על קירבה
ולהתפלל גם היום ,עוד לפני שנבנה המקדש ,כמה
שיותר קרוב אל מקום 'בית הכפורת' .ויהי רצון
שזכות תפילתנו תעלה לרצון כתפילת הכהן הגדול
בקודש הקדשים .בזכותם נזכה במהרה 'לחזות בנועם
ה' ולבקר בהיכלו'# .
להזמנת חוברות לימוד יומי בנושא המקדש,
להרצאות ולפעילויות ניתן להיכנס לאתר 'מכון
המקדש'www.Temple.org.il :

משפחת קנה הכל  -גרופ
מאחלת ללקוחותיה ולכל בית ישראל

שנה טובה ומתוקה

דלק בהנחה

סידור אישי
פרוייקט מיוחד של
האמן חנן יובל
ספר+תקליטור
מתנה נפלאה
ומיוחדת לחגים

79

בתחנות דלק
דור אלון
חיסכון משמעותי
בכל תדלוק
החל מ 31-אג’
הנחה לליטר בנזין
בכרטיס תדלוק או
התקן ספידומט

118

₪

₪

משלוח ₪ 18
או איסוף עצמי במשרדי גרופ

לקבלת ההנחה 1-800-22-88-66 :או באתר group.co.il
ביטוח

רכב

אנרגיה

תפעול

נדל”ן

תקשורת

גרופ  -הבית הכלכלי והעסקי למגזר הדתי לאומי

1-800-22-88-66
11

g r o u p . c o . i l

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
דוד וילדר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8697

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 6437218–054פקס' 5636162–02

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

12

מבט להתיישבות
תוכנית ההתיישבות
הממשלתית הראשונה
והאחרונה

כ

מעט שנתיים היה הליכוד
בשלטון בסוף שנות ה– ,70ועדיין
היתה ההתיישבות תולדה של
לחץ המתיישבים וגוש–אמונים ,תוך כדי
מאבקים עם הממשלה ,כאילו לא היה
מהפך .מנחם בגין ,האיש שארץ–ישראל
השלמה היתה חרוטה על לוח ליבו ,לא
הפך את ההתיישבות ביהודה ושומרון
ליעד חשוב של מדינת ישראל.
השינוי במדיניות ,גם אם היה איטי,
הגיע לבסוף .במקביל לאזרוח היאחזויות
נח"ל ביו"ש ,הקימה הממשלה מחדש את
ועדת השרים לענייני התיישבות ,והעמידה
בראשה את אריאל שרון.
בדיוק לפני  30שנה ,בחודש תשרי
תש"מ ,אוקטובר  ,1979השלימה הוועדה
הכנת "תוכנית שנתית להתיישבות
ביהודה ,בשומרון ,בחבל עזה וברמת
הגולן" .היתה זו הפעם הראשונה שגורם
ממשלתי הכין תוכנית התיישבות
מקיפה ביו"ש .למרבה הצער ,זו היתה
גם הפעם האחרונה .המסמך המלא
של התוכנית ,כולל המפות ,נגנז לשנים
רבות .הממשלה ,מסיבות לא ברורות,
העניקה לו את הסיווג "שמור" משל היה
מסמך צבאי .אמנם לא "סודי" ,אבל גם
לא בלמ"ס ,בלתי מסווג ,שהכל מורשים
לעיין בו" .עיקרי תוכנית תש"מ"  -זו
היתה כותרת המסמך ,שבו צוין בין היתר
כי "המטרה במסמך זה היא ,להמליץ על
מדיניות להתיישבות ביו"ש ,בחבל עזה
וברמת הגולן ,ועל הפעולות הנובעות
ממנה שיש לבצען בשנת תש"מ" .בין
המניעים והשיקולים העיקריים לתוכנית"
מוזכרים "ביצוע בפועל של ההחלטה
העקרונית לעבות את היישובים היהודיים
באיו"ש ובעזה" ,וכן "פריסת ההתיישבות
על פני שטח נרחב במגמה ליצור מרכזי
כובד התיישבותיים בעלי משמעות
ביטחונית" .בנוסף מוזכרת "השקעת
מאמץ עיקרי בפיתוח מואץ של גושי
התיישבות שיהוו תנופה לפיתוח וביסוס
מרכזי כובד התיישבותיים ,ולקליטת אלפי
מתיישבים בכל אחד מהם כבר בטווח

הקצר"  -המונח "גושי התיישבות" נולד,
אם כן ,כבר לפני  30שנה.
בניגוד להשמצות כאילו ההתיישבות
ביש"ע נעשתה בחופזה ,בשיטת "תפוס
כפי יכולתך" ללא תכנון ,מסתבר כי
תוכנית ההתיישבות המקיפה של שלטון
הליכוד הביאה בחשבון את כל השיקולים
הדרושים ,בתוכם מצב הקרקעות ,שיקולי
ביטחון ושיקולים דמוגרפיים .כמו כן ברור
כי תפיסת ההתיישבות של התוכנית
היתה בגושי התיישבות ולא באמצעות
יישובים מבודדים.
ואלו היו גושי ההתיישבות המתוכננים
(מצפון לדרום  -פירוט המניעים המיוחדים
לפיתוח כל גוש מופיע בתוכנית עצמה):
גוש קרני–שומרון שנועד להרחיב את
הנוכחות היהודית במורדות המערביים
של השומרון; גוש אריאל שנועד לשליטה
על שני הצירים העיקריים בלב השומרון,
כביש  60וכביש חוצה שומרון; גוש
נוה–צוף להרחבת הנוכחות היהודית
במורדות המערביים של הרי בנימין תוך
שליטה בצירים העולים משפלת לוד לגב
ההר; גוש מעלה–אדומים ליצירת הנדבך
המזרחי בטבעת היישובים סביב ירושלים
ושליטה בציר המוביל לירושלים; גוש גוש–
עציון–תקוע לחיזוק הנדבך הדרומי של
טבעת היישובים סביב ירושלים ויצירת
רצף התיישבות יהודית מחבל עדולם עד
מדבר יהודה ,תוך יצירת חיץ בין בית–לחם
לחברון; גוש מעון–כרמל על הציר החיוני
מערד לירושלים ולמעלה–אדומים ,שיועד
להיות חוליה במערכת ההתיישבות
מבקעת בית–שאן ,בקעת הירדן ,מעלה–
אדומים עד צפון הנגב ,לשמש בלם
להתפשטות ההתיישבות הערבית בהר
חברון המזרחי; והגוש האחרון ,בחבל
עזה  -גוש זיקים שנועד למנוע שימוש
בלתי מבוקר באדמות המדינה בחולות
שמצפון לעזה .בסופו של דבר ,התוכנית
בוצעה כמעט במלואה ,וקבעה את מפת
ההתיישבות ביו"ש עד ימינו# .
מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספרית נצרים

מתנות נהדרות
אורי וישעי
לחגים!

סט המחזורים
והספר 'מראה כהן'

במחיר הנחה לחגים:
בלבד!

לעיתים אין אנו מתמצאים בין שבילי הסידור וקשה
להבחין בין רשות לחובה ,בין מוקדם למאוחר ובין
עיקר לטפל .בזה עיקר ייחודו של מחזור זה :קטעי
התפילה השונים מוארים ברקע רלוונטי אשר נוגע
בשלושה היבטים :הלכתי ,פרשני והיסטורי .רקע
זה מלווה את המתפלל לאורך התפילה ,מציין
ומסביר את הצדדים השונים הנוגעים לאותו פרק.

סט מחזורים נוסח ספרד

לראש השנה וליוה“כ מחיר קטלוגי₪142 :

189

חדש :מחזור לראש השנה
נוסח ספרדי  -ע“מ כרך בודד₪74 :

“אמר רבי אלעז
תפילתו וא

לפרטים והזמנות73875 :
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נוף נריה
אחוזת נוף
אחוזת
לוד
נריה
לוד
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל

מאין עוד
חירי
אין
עוםד
מכא
חילבוריהם
הלכדציאלהר
הלדציתיבו!!ר
תי!!

לוד,
לוד,

הגרעין
התורני הגדול
הגרעין
מוסדות
בישראל,הגדול
התורני
תורניים
חינוך
בישראל ,מוסדות
בשילוב
איכותיים
תורניים
חינוך
מגורים קרוב
עם
בשילוב
איכותיים
מגורים חיי
לכל מקום.
קרוב
עם
תוססים,
קהילה
מקום .חיי
לכל
איכותי,
קהילהתורני
ציבור
תוססים,
חברתי
איכותי,
אתגרתורני
ציבור
ולאומי.חברתי
אתגר
ולאומי.

נההצלחה
נהמהשצלכחת!ה
מ ש כ ת!

1-700-500-555
1-700-500-555

www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il
www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il

סיפור...
לנו
אבא,ספר
סיפור...
אבא,ספר לנו
סיפורי תשובה?
רוצים עוד
רוצים עוד סיפורי תשובה?
ראש יהודי זאת התשובה!
ראש יהודי זאת התשובה!
תורמים לראש יהודי
התשובה הציונית
מהפכת
ומחזקים את
לראש יהודי
תורמים
הציונית
התשובה
מהפכת
את
ומחזקים
תשובה • עוד קורס שליחים • עוד
עוד סיפורי
סניפים
עוד
הפצות
עוד
גרעינים
עוד
עוד
שליחים
קורס
עוד
תשובה
סיפורי
עוד
•
•
סמינרים •
•
•
עוד פעילים
הפצות•• עוד
עודיהודית
תודעה
עוד
חברותות
עוד
סניפים
גרעינים
עוד
סמינרים
•
•
•
עוד • ועוד
תשובה
תודעהמרכזי
עוד• עוד
הסברה
עוד חומר
פעילים
יהודית •
חברותות •
עוד חומר הסברה • עוד מרכזי תשובה • ועוד

לתרומות052-5665005 ,02-6791122 :
לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
לתרומות:לעניין תרומות לפי סעיף 46
לעמותה זיכוי מס
052-5665005
,02-6791122
לעמותה זיכוי מס לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :

זר :לעולם יסדיר אדם
אחר כך יתפלל“

abbzxbbf

מראה כהן
abbzxbbf

שאלות רבות מתעוררות אצל הקורא את סדר העבודה הן על מהלך סדר
העבודה והן על משמעות מעשיו של הכהן הגדול .שאלות כמו :מדוע
חוזרים על המשפט "אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתים" ארבע פעמים?
מה משמעות העמידה המוזרה של הפר בשעת הוידוי? כיצד יתכן שהיו
צריכים להשביע את הכהן הגדול מפני החשש שהוא צדוקי? ועוד כהנה
וכהנה שאלות .לצורך הבהרת כל העניין "דבר דבור על אופניו" בא
החיבור הזה ,אשר נעשה בו מאמץ גדול לכותבו בשפה נהירה וקולחת...
כל אלה מוגשים באלבום מפואר עם ציורים מרהיבים.

מחיר רגיל₪128 :

02-997

הוצאה לאור :שילה ברכץ בית אל מבית מדרשה של ישיבת ההסדר קרני שומרון
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השבת שחל בה ראש השנה
המשך מעמ' השער

בזאת יתבארו הדברים כיצד ר"ה שחל
בשבת פעמים הוא לטובתנו ופעמים ח"ו
מהווה סימן לרעתנו שכן השבת היא בת הזוג
של עם ישראל ,ובהישמע קול השופר ביום
הדין ,מצפים אנו שזכות התקיעות תגן עלינו
מפני קטרוג השטן ,אך כשחל ר"ה בשבת,
היא עצמה צריכה לסנגר עלינו במקום השופר
ולהצדיקנו בדין.
לפיכך ,כשאנו שומרים על כבוד השבת
במשך כל השנה ,ומכבדים אותה כראוי לה,
בוודאי שתעמוד לימיננו במשפט כדי לזכותנו
בדין .אך אם ח"ו איננו משמרים על בת זוגתנו
ואף מחללים את כבודה ברבים ,איך נצפה
שהיא תעמוד לסנגר עלינו בעמדה פצועה
חבולה ומחוללת ,כי אז ,לא רק שלא תסנגר
עלינו אלא תחייבנו ח"ו בדין ,שכן "כל שנה
שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופה".
לכן עלינו להתאמץ דווקא בשנה זו ,שחל ר"ה
בשבת ,לאמץ אל ליבנו את כבודה של השבת,
ולקבל על עצמנו הקפדה יתירה בשמירתה
כדי שזו תתייצב לזכותנו בדין מפני כל איומי
אויבינו כי היא מקור הברכה.
שנזכה יחד עם כל בית ישראל שהשבת
תעמוד לזכותנו בדין ,לשנה טובה ומוצלחת,
שנה שימלא ה' משאלות ליבנו לטובה .ויאיר
ה' דרכנו בדרך התורה והמצוות לאורך ימים
ושנים טובות אכי"ר# .

עניין זה הוסבר בספרו "מנחת עני"
שחטא
באמצעות משל :לאחד משרי המלך ָ
ֵחטא חמור בבגידה במלכות .המלך העמידו
למשפט ,והשופטים ביקשוהו להציג בפניהם
עדי אופי שימליצו טוב בעדו .אך כל אחד
התחמק מלהעיד עבורו ,מחשש שיורע
מעמדו בעיני המלך .בלית ברירה ,פנה
אל אשתו ,שהיא תהא מליצת יושר עליו
בפני השופטים .אכן כך היה ,רעייתו הגנה
עליו בחירוף נפש ,והצליחה להטות את לב
השופטים עד שיצא זכאי בדין.
בחלוף מספר חודשים ,גם שר אחר
בממשלת המלך חטא בחטא דומה כקודמו,
וגם הוא הועמד למשפט .ידידיו הציעו לו
שאף הוא יבקש מאשתו שתמליץ טוב בעדו
בפני בית המשפט .לרוע מזלו ,שר זה היה
אדם קשה ,ולא שמר על כבודה של אשתו,
ולעיתים ,בחמתו אף היכה אותה ,ימים
ספורים לפני הדיון בבית המשפט ,החל ויכוח
נוקב ביניהם על אופן הצגת הדברים .ובחמתו,
היכה את אשתו ונשארו סימנים מהמכות על
פניה .בעמדה לפני השופטים בפנים נפוחות
ואדומות .טען התובע ,כי סימנים אלה נגרמו
מהמכות שהפליא בה בעלה ,ועמידתה כאן
בבית המשפט כדי לדבר בעד בעלה ,אינה
אלא מתוך כפיה ואיומים .כשנמצאו הדברים
נכונים ,יצא חייב בדין ונענש בעונש חמור.

Slih'a
מבקשים סליחה
מיהונתן פולארד!

הצטרפו למכתב האזרחים ליהונתן פולארד לקראת יום הכיפורים תשס”ט:
“אחרי  24שנה כולנו מבקשים סליחה ומבטיחים לעשות הכל להפסיק את הפקרתך!”
אנו חתמו על המכתב והפיצו בכל דרך אפשרית:

http://www.atzuma.co.il/petition/freepollard/1

יחד נתקן  -יחד נפעל  -יחד נביא את
יהונתן פולארד הביתה ...חי!
נתפלל כולנו לשחרור יהונתן בן מלכה
ונכתוב אליו לכלא
לחזקו ולעודדו (באנגלית):
Jonathan Pollard 09185-016
P.O.Box 1000
Butner, NC
U.S.A. 27509 - 1000
לפרטים:

www.freepollard.net
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התקיעות,
מצד התעוררות התשובה,
יש לכוון בהן כי עיקר הכח של
קדושת ישראל הרי הוא מונח בעולם
שכולו ארוך ששם הוא שורש קדושתם,
שהיא הדבקות הטבעית
שמצד נשמתם באור ד' עולה ראיה ,ליקוטים

16

גליון  | 164תשרי תש"ע |  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 השבת:
י–ם 18:06
ת"א 18:21
חיפה 18:12
חברון 18:20
שכם 18:11
ב"ש 18:23

צאתו:
19:16
19:18
19:17
19:17
19:16
19:17

צאתו:
19:15
19:17
19:16
19:16
19:15
19:16

זוכר ברית אבות  -מעמדד סליחות במערת המכפלה

על התקופה ראש השנה
הרב יונה מצגר  -הרב הראשי לישראל

השבת שחל בה ראש השנה

ה

שנה חל ר"ה בשבת ,וחז"ל תקנו
במסכת ר"ה (דף כ"ט ע"ב) שאין
תוקעים בשופר בר"ה שחל בשבת
"משום גזירה דרבה ...שמא יטלטלנו בידו
וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות
ברה"ר ...והיינו טעמא דמגילה (שאינה
נקראת בשבת)" .ויש לתמוה ,הכיצד נוהגים
אנו לקרוא את המגילות הנקראות בשלשת
הרגלים ,הלא מן הדין היה לגזור גם עליהן את
גזרתו של רבה כשם שגזר על מגילת אסתר,
"שמא יעבירנה ד' אמות בר"ה" ,כן תחול גם
לגבי המגילות שבפסח סוכות ושבועות.
השיב על כך הגר"א ,גזירתו של רבה
מיוחדת היא שכן נגזרה רק על חיובים
המוטלים על היחיד; כשופר ,לולב ומגילה.
וכפי שהדגיש בדבריו "הכל חייבין בשופר,
הכל חייבין במגילה" לעומת זאת ,דין קריאת
המגילות ברגָ לים לא נקבע כחובת היחיד כי
אם על הרבים ,כדין קריאת ספר תורה אשר
נקרא רק בעשרה ,וכשאין מניין  -אין חיוב
לקראם ביחיד.
לפיכך כשהחיוב מוטל על הרבים  -אין
חשש "שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר" ,כיון

דרבים הם מדכרי אהדדי" (יזכירו זה לזה)
(עירובין ג' ע"א).
אך עדיין תימה גדולה היא ,שכן חז"ל
במסכת ר"ה (דף ג' ע"ב) העידו כי "כל שנה
שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה
(יהיה רע) בסופה ,מאי טעמא? דלא איערב
(התבלבל) שטן"? אמנם התוספות (שם ד"ה
שאין) העירו בשם בעל "הלכות גדולות"
שאין מדובר בר"ה שחל בשבת אלא רק כשלא
תקעו בר"ה משום אונס.
היקשה הט"ז ,הרי אונס רחמנא פטריה
בכל מקום .ויתירה מזו ,הרי לדעת המהרי"ל
דווקא אם לא תקעו בתחילתה במזיד ,אך
אם נמנעה התקיעה מסיבת אונס  -לא יאונה
מאומה (ודלא כבעל "הלכות גדולות") .על כך
ראוי לציין את דברי בעל "ערוך לנר" שכתב
וז"ל" :מצאנו שנים רעות ביותר ושנים טובות
ביותר שבהם ראש השנה היה חל בשבת,
(ולדוגמא ):דשני שנים שנחרבו בהם בתי
המקדש (הראשון והשני) היו בשנים שחל
בהם "ר"ה להיות בשבת" והביא לכך ראיות
עיי"ש.
המשך בעמ' 8

מתנות מיוחדות
לחגים ולסוכות!

פוסטרים של בתי המקדש
תמונות עם סממני הקטורת
ועוד הרבה מתנות
ומוצרים נוספים...
בקרו באתרנו!

052-7966636

חדשות ישע
מתאחדים במאבק בהקפאת הבנייה
ראש הממשלה ערב יציאתו של נתניהו
לעצרת האו"ם בניו יורק ,למחרת ראש השנה
במשך כשבוע.
ביום הראשון יגיעו למקום כל ראשי
הרשויות ויקיימו במאהל סדרת פגישות
עם שרים ,חברי כנסת ,חברי ליכוד ,ראשי
ערים מכל רחבי הארץ ,ואישי ציבור נוספים.
ובימים שלאחר מכן ,יגיעו בכל יום מספר
רשויות ,אשר יעתיקו את פעילותן ולשכותיהן
למאהל ויביאו עמן חברי מליאה ,חברי ועדי
המתיישבים ,עובדי רשות ,ותושבים.
במקביל הוחלט על שורת צעדים נוספים
במישור הפוליטי ובהם המשך הלחץ הפוליטי
על מקבלי ההחלטות ,וכן ניסיון לגייס כוחות
חדשים  -כגון ראשי ערים ,ראשי השלטון
המקומי ,ומעצבי דעת קהל למאבק בהקפאת
הבנייה.
מארגני המחאה מאמינים ששיתוף
הפעולה ,ההירתמות למאבק ,ויצירת חזית
אחידה מול גזירות החנק והייבוש ,יוכלו
להבקיע ולשבור את חומת ההקפאה# .

ראשי הרשויות ביהודה ושומרון יחד עם
מועצת יש"ע מאחדים כוחות ויוצאים למאבק
ציבורי נגד הקפאת הבנייה ביישובי יש"ע .מיד
לאחר ראש השנה תתקיים יריית הפתיחה של
המהלך  -בשביתת שבת של ראשי הרשויות
במאהל מחאה מול משרד ראש הממשלה
בירושלים יחד עם שרים ,חברי כנסת ,אישי
ציבור ותושבים מכל רחבי יש"ע
ביום חמישי שעבר התקיים בקרני שומרון
כינוס חירום של ראשי מועצת יש"ע וראשי
הרשויות לדיון דחוף לנוכח הקפאת הבנייה
ביהודה ושומרון.
בדיון דנו המשתתפים בגיבוש יוזמות
ודרכים למאבק ציבורי רחב היקף נגד טבעת
החנק והגזירות נגד מפעל ההתיישבות.
הנוכחים סיכמו על מהלך של איחוד כוחות
ויצירת פורום רחב של כל ראשי הרשויות
וראשי מועצת יש"ע נגד הקפאת הבנייה,
והקמת צוות היגוי שיוביל את המהלכים.
יריית הפתיחה של המאבק הציבורי תהיה
שביתת שבת של ראשי הרשויות מול משרד

מעמד סליחות בחברון

ערב חוויה יהודית והתעלות רוחנית
במערת המכפלה
המרצים :גרשון בר כוכבא ,הזמרת דפנה
חיסדאי ,הזמר אודי דוידי ועוד .השנה יתקיים
הערב החווייתי ביום רביעי ה' בתשרי התש"ע,
ומוצעת בו לקהל הרחב תכנית עשירה ,מגוונת
ומרוממת ,תוך הקפדה על הפרדה מלאה בין
תכנית הבנים לתכנית הבנות.
לאחר סיום התכנית יתקיים מעמד
הסליחות ,בו ישא קהל האלפים תפילה
מיוחדת לשלומו ורפואתו של הרב מרדכי
אליהו שליט"א ,בתוך כל חולי ישראל .ניתן
עדיין להירשם לתכנית המיוחדת ולזכות
להשתתף במעמד מרשים ומרומם# .
לפרטים1800-39-50-50 :

דורות רבים נוהגים יהודים לעלות להתפלל
בחברון ולזכות בזכות אבות לקראת הימים
הנוראים .גם השנה ,ממשיכים במסורת,
במעמד הסליחות המרכזיות במערת המכפלה,
בהשתתפות רבנים ואלפי מתפללים ומבקרים
מכל רחבי הארץ ,ובתפילה מיוחדת לרפואתו
של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א -
משתתף קבוע במעמד המיוחד מזה שנים רבות.
בשנים האחרונות נערך לפני הסליחות
ערב חווייתי ייחודי " -חוזרים אל האבות",
בו נשמעות הרצאות מרתקות בנושאי יהדות,
רוחניות ותשובה ,מלֻ וֹ ות בסיורים במערת
המכפלה ובאתרי חברון בהשתתפות מיטב
2

היישוב עלי חוגג חצי יובל

את החגיגות ציינו באירוע הסוקר  25שנות
התיישבות ,מהתחלה של בתים בודדים על
גבעה חשופה ועד לאחד היישובים הגדולים
בבנימין ,המונה כ־ 700משפחות ולמעלה
מ־ 3000נפש ומתפרש על שטח גדול ביותר.
השר משה (בוגי) יעלון ,המשנה לראש
הממשלה שנכח באירוע אמר בנאומו" :הרוח
האדירה והערכית הנושבת כאן ,בעלי ,צריכה
לרדת מההרים ולהתפשט ברחבי החברה
הישראלית".
את האירוע כיבדו בנוכחותם גם ח"כ זאב
אלקין וח"כ דני דנון מ'הליכוד' ,ח"כ מיכאל
בן ארי מ'האיחוד הלאומי' ,רבנים ,אישי

אנו

ציבור וכן משפחות מהגרעין המייסד של עלי
מעפרה ,מכוכב השחר ,משילה ומירושלים.
הרב חנן פורת ,שנשא דברים מרגשים
באירוע הנחת אבן הפינה ליישוב בתשמ"ו,
קיבל בחגיגות ה־ 25שי מזכרת מהיישוב.
בחגיגות ה־ 25לעלי נכחו כ־ 3,000איש,
תושבי עלי והסביבה .בע"ה ניפגש בעוד 25
שנים לחגוג יובל שנים לעלי.
ביישוב עלי  9שכונות  -נאות אילן ,נאות
חן ,נוה שיר ,נוה שהם ,הראה ,פלגי מים,
היובל ונוף הרים .ביישוב גם  12בתי כנסת3 ,
מקוואות ,גני ילדים ,מעונות יום ,ת"ת 'הדר
יוסף' וכמובן מוסדות 'בני דוד' ,הכוללים
את המכינה הקדם־צבאית ומספר תוכניות
לימודיות לבוגרי צבא .בעלי יש עדיין מספר
דירות פנויות לקליטה# .
לפרטים :יצחק 052-4201411

גילינו אחריות ,עמדנו באתגר ,הושטנו יד מסייעת למאות
משפחות ,הבאנו את בשורת פעמונים לכל פינה

הם גילו אחריות ,נטלו את גורלם בידיהם ,עמלו יחד איתנו כדי
להשתקם ולהתעצם ,נעמדו על רגליהם ויצאו לחיים חדשים

אתם

גיליתם אחריות ,תמכתם בכל לב ,מימנתם את תנופת
הפעילות ועזרתם לנו להגיע לאן שהגענו

משולש האחריות הזה חייב להימשך!

שנה טובה .באחריות
תרמו עכשיו לשנה טובה

1-800-351-012
מוקד מתנדבים ופניות של משפחות02-9975577 :
כתובת למשלוח תרומות :ת“ד  120גבעת שמואל www.paamonim.org 54100
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יש"עמדה

שנת התיישבוב פוריה
סיומה של שנה ,ותחילתה של
אחרת ,הן תקופת זמן טובה
לעצור ,רק לרגע ,לסיכום ביניים.
בייחוד בימים הבאים עלינו
לטובה ,של בין כסה לעשור,
בהם אנו נדרשים לקיים חשבון
נפש על מעשינו ברמה האישית,
זהו גם זמן לחשבון נפש ברמה
הכללית  -לאומית ,התיישבותית.

התהלכו גיבורי האומה שלנו ,ביישובים
ששימרו בשמם את השם המקראי
התרחשו סיפורי התנ"ך .אין סמל
יותר גדול לנצח ישראל ,ולשיבת ציון
לארצו ,לתחייתה של האומה העברית
בארץ אבותיה  -מאשר ההתיישבות
והריבונות הישראלית במרחבי יהודה
ושומרון .לב הארץ.
המאבק הוא קשה ויומיומי ,אך
כאשר אנו מביטים על הדברים ועל
הקשיים ומאירים אותם בזווית
הנכונה ,הרי שבעצם התיישבותנו
בחבלי ארץ אלו ,בהפרחתם,
בהקמת משפחות ובתים ביישובים,
הרי שאנו מנצחים במאבק הזה מדי
יום ביומו.
ייתכן ונכונו לנו בדרך עוד אתגרים
רבים ,אך בעזרת האמונה בצדקת
הדרך ,והבנת חשיבותו של מפעל
ההתיישבות ביש"ע  -בראש ובראשונה
היסטורית–ערכית–ציונית,
מבחינה
והן מבחינות אחרות  -אסטרטגית,
ביטחונית ועוד ,יכול נוכל להם.
מיד לאחר ראש השנה נצא למאבק
ציבורי בחזית אחידה של כל היישובים
והרשויות ביהודה ושומרון נגד האיום
הקיומי של הקפאת הבנייה .יישוב
הוא דבר חי ,ובדיוק כמו כל ייצור
חי שנכניס אותו למצב של קיפאון
ממושך ולאחר האטת מערכות גופו
הדבר עלול להביא למותו ,כך גם לא
ניתן 'להקפיא' יישוב ,לא ניתן להקפיא
חיים .עם ישראל ,כפי שנוכחנו לראות
בבחירות האחרונות ,תומך במפעל
ההתיישבות וחפץ לראות בצמיחתו
ובשגשוגו ,ולא חלילה בהקפאתו
או בעקירתו .אנו מקווים שמתוך
לכידות ,אחדות ,שותפות ,ומאבק
נחוש נכון וצודק ,נבקיע את חומות
ההקפאה ונסיר את טבעת החנק
מעל צווארם של יישובי יש"ע ,וכבר
בתחילת השנה הקרובה הבעל"ט
נוכל להתבשר על עוד ועוד שכונות
בתים ומשפחות בכל רחבי ביהודה
ושומרון# .

אם היינו עושים באמת מאזן שכזה,
אז השורה התחתונה שלו היא אחת.
למעלה מ– 300,000ישראלים חיים,
גדלים ,צומחים ,פועלים ,יוצרים,
עושים ,ומתגוררים  -במרחבי יהודה
ושומרון.
גם השנה ,למרות איומי העקירה,
הבירוקרטיים
הקשיים
למרות
של
המשפטיות
והפרובוקציות
ארגוני השמאל ,וחרף גזירות הקפאת
הבנייה  -גדלנו בלמעלה מחמישה
אחוזים ,עוד כמה אלפי משפחות
נוספו ליישובים השונים ,והנתון הזה
אכן מלמד שההתיישבות ממשיכה
לצמוח ,לגדול ולהתבסס.
נכון הוא הדבר ,שמול האור הגדול
הזה ,יש רבים שמנסים לעמעמו.
ההתיישבות עומדת היום בפני
אתגרים לא פשוטים ומורכבים ,בהם
מהרסים מבית ומחוץ ,המבקשים
בכל דרך לפגוע במפעל ציוני היסטורי
מוסרי וצודק זה .אך עלינו להסתכל
על הדברים מנקודת המבט הנכונה.
לא על קשיים ,אלא על אתגרים .לא
רק על האיומים ,אלא ההצלחות .לא
רק על מה שנעקר או על מה שטרם
נבנה ,אלא על מה שיש.
בחדר הסגלגל בוושינגטון ,מקום
מושבו של מי שמתיימר להיות
מנהיג העולם החופשי ומעצמת
ארצות הברית ,במשרדו של מזכ"ל
האו"ם בניו יורק ,בפגישות של נציגי
המדינות החברות באיחוד האירופי,
בפסגת האומות הערביות ,בכלי
התקשורת העולמיים ,ובמוקדי
כוח אחרים בארץ ובעולם עסוקים
בשלושה קראוונים בכוכב יעקב,
בשני בתים צמודי קרקע בשילה ,או
באישור תב"ע לחמדת שבבקעה.
ולא בכדי .גם הם יודעים שמרחבי
יהודה ושומרון הם המקומות שבהם
נולד וגדל עם ישראל .בגבעות הללו

תכלה שנה וקללותיה
תחל שנה וברכותיה
מועצת יש"ע מאחלת
לכל בית ישראל
שנה טובה ומתוקה
שנת התיישבות פורייה
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ערב התעלות ותשובה

ומעמד הסליחות המרכזי
ברוב עם במערת המכפלה
מיסודו של הראשל״צ הרב מרדכי אליהו שליט״א
בתפילה לרפואתו השלמה בקרוב

החל מהשעה 18:00
ערב התעוררות “חוזרים אל האבות”
בנים
 20:30 - 18:00סיורים:
סודות מערת המכפלה עם
נעם ארנון

בנות
 20:30 - 18:00הרצאות:
גרשון בר כוכבא בהרצאה הראל חצרוני בשיחה
"לעבוד את ה' או לעבוד על
מרתקת “חברון בכל
ה'"
הדורות”

סיפור סמטת הגבורה עם
אחד מלוחמי הסמטה

סיור מרתק “לעורר ישני
בעקבות האבות עם מדרשת חברון“ סיור סליחות סובב תל

חברון
חברון מלווה בקליפ מדהים .הרב ויקטור עטיה ,שליח חב”ד בקרית ארבע:
התיישבות החדשה הצומחת צמיחת ההתיישבות היהודית “בקרובי אקדש” – כוחה של אמונה; מונולוג אישי
של אב שאיבד את בתו לפני שלוש שנים.
בעקבות הישנה עם מדרשת חברון עם מדרשת חברון
 22:00 - 20:30הרצאות:

אתי מידד “הכוח של
החשיבה הטובה” סיפור
ניסים בן ימנו

גרשון בר כוכבא "בדמייך חיי" סיפור הקרב בציר
המתפללים
הרב אריאל לוי בשיחה על
"שמחת המצוות"

הרב מיכי יוספי ,מ”חוות יישוב
הדעת” ,שיחה לבנים מכיתה
י”ב ומעלה“ :לממש את היעד”

הזמרת דפנה חיסדאי “לגלות
את האור” ,בשירי נשמה ענקיים
בנושה התשובה .וסיפור תשובה
מרתק

 22:00 - 20:30סיורים:
סודות מערת המכפלה עם סיפור סמטת הגבורה עם
אחד מלוחמי הסמטה
נעם ארנון

הרב ירון עוז סיפורו האישי של גיטריסט ג'ז ירושלמי,
ממעדוני ניורק לבית המדרש ,סיפור אישי מרתק עם הומור
ומוזיקה
הראל חצרוני בשיחה "לעבוד הרב ח"כ מיכאל בן ארי שיעור
בספר יונה "זה שעולה או זה
את ה' או לעבוד על ה'"
שיורד”

סיור מרתק “לעורר ישני
בעקבות האבות עם מדרשת חברון“ סיור סליחות סובב תל
חברון
חברון מלווה בקליפ מדהים

22:15 - 21:45
שיחת חיזוק עם ח”כ יעקב כץ כצל’ה יו”ר האיחוד הלאומי
23:00 - 22:15
טיש מרכזי עם הרב שמואל אליהו

התיישבות החדשה הצומחת צמיחת ההתיישבות היהודית
בעקבות הישנה עם מדרשת חברון עם מדרשת חברון
23:00 - 22:15
מופע אקוסטי עם אודי דווידי ולהקתו "אל המקורות"

בשעה 23:00
דרשות התעוררות מפי הרבנים
ומעמד הסליחות המרכזי

ותפילה לרפואתו של הרב מרדכי אליהו שליט”א
בהשתתפות הרבנים שליט”א
הרה"ג דב ליאור  -רבה של קריית ארבע-חברון
הרב חיים דרוקמן  -ראש ישיבות בני עקיבא
הרב שמואל אליהו  -רבה של צפת
הרב פרופ’ השר דניאל הרשקוביץ
הרב רחמים ניסימי  -ראש מוסדות שעלי תורה
הרב יונתן אדוואר  -רב מרכז העיר פתח תקווה

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה052-4764999 :

ירושלים  -בנייני האומה ,בשעה ( 17:00לערב ההתעוררות) ומשעה
 21:00עד  ,22:0בני ברק  -רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’ בשעה ,21:00
פתח תקוה  ,052-2578359 -נתניה  ,052-2725501 -רמלה-
 ,054-8416645חדרה  ,052-3114552 -מודיעין ,052-3455437 -
דימונה 054-8169593 -

ובהשתתפות חכי”ם ואישי ציבור

בקרו באתרים:

www.hebron.org.il
www.hebron.com
www.machpela.com

בשעה 22:00

שיעור של הרה”ג יעקב יוסף שליט”א
בנושא“ :פיקוח נפש ביום הכיפורים”

אולם יצחק פתוח

משרד החינוך

מסלול קהילות בשיתוף עם רבני קהילות שעלי תורה
קהילות

נוספות

המעוניינות להצטרף
לפרטים054-3331367 :

משרד החינוך

סידורי הפרדה בין גברים לנשים כולל בשעות הסיורים

סיור ייחודי ביישוב היהודי בחברון כולל מפגש מעניין ושיחה לכל קהילה
תתקבלנה

§ T
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מחוז ירושלים

קבוצות ומוסדות המעוניינים להשתתף בתוכנית נא לתאם
מראש :אוריה 052-4764999 -

בברכה

מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת המכפלה • מדרשת חברון • מועצה דתית קרית ארבע • הכנסת אורחים חברון • האגף
לתרבות תורנית מחוז ירושלים • שעלי תורה • אשיראל הפקת ארועים • תורת חב”ד לבני הישיבות
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
המלבי"ם "לאחר שיראה ה' התעוררותם

לשוב אל ה

ה

מלבי"ם ,ר' מאיר ליבוש בן ר' יחיאל
מיכל ,מגדולי ישראל המיוחדים ,נולד
בשנת תקס"ט ( ,)1809בעיר וולוצ'יסק
אשר בווהלין .בילדותו למד לשון הקודש ,תורה
וגמרא עם אביו .בגיל צעיר התייתם מאביו ועבר
לגור בבית אביו החורג ,הרב לייב מוולוצ'יסק.
כמו כן למד אצל הרב משה הלוי הורביץ בעיר
הולדתו.
בהגיעו למצוות נשלח להמשך לימודים
רבניים לישיבה בוורשה והחל לכתוב חידושי
תורה כבר אז נודע כעילוי ואף כונה "העילוי
מווהלין" .בנוסף לשליטתו בש"ס ופוסקים,
שהקנתה לו את התואר "עילוי" ,עסק כבר
מגיל צעיר גם בעמקי חכמת הקבלה  -אותה
קיבל מרבו ר' צבי הירש מזידיטשוב .בגיל 14
התחתן לראשונה אך הנישואים לא עלו יפה
והוא התגרש והתחתן שנית בגיל  27כשחמיו
תומך בו מבחינה כלכלית על מנת שיוכל לעסוק
בתורה בנחת .בגיל  21חיבר את ספרו ההלכתי
החשוב "ארצות החיים"  -על תחילת שולחן־
ערוך אורח־חיים  -וכך נודע לתהילה בין גדולי
הדור.
לפי המלצת מורו ורבו מברסלאו ,הרב זלמן
טיקטין ,מונה בשנת בגיל  ,30לרב בווֶרשֶן,
בממלכת פרוסיה .שבע שנים לאחר מכן מונה
לרב בקמפן (כיום במערב פולין) .אחרי איחוד
הנסיכויות הרומניות בשנת תרי"ט ( )1859והוא
בן  ,50מונה מלבי"ם לרב ראשי ודרשן בבוקרשט,
בירת הנסיכות הרומנית המאוחדת .זאת ,אחרי
שהשלטונות הרוסים לא אישרו בחירתו כרב
ראשי של וילנא והוא עצמו דחה את ההזמנה
לכהן כרבה של קהילת שאטוראליא־א ּויהֶיי
בהונגריה.
הודות להילתו כרב גאון בתורה ובלשון
הקודש התקבל בהתלהבות בכל שכבות הקהילה
היהודית המקומית ,החל מהחרדים והעדה
הספרדית הקטנה ,וכלה ביהודים המודרניים.
בבוקרשט נהג המלבי"ם לדרוש דרשות בבית
הכנסת הגדול ובנוסף ייסדו מעריציו בית כנסת
על שמו .מיוזמתו הוקמה גם "אגודה להפצת
הדיבור העברי" .אולם סגנון מנהיגותו היה
סמכותי וקפדני .קנאי לשמירת המסורת ,השגיח
הרב אישית על משגיחי הכשרות ועל השוחטים
ואיים בחרם על כל אלו שהפרו את דרישותיו.
לדוגמה ,דרש מכמה שוחטים להציג בפניו מדי
בוקר את כליהם לביקורת .באחת מדרשותיו
הישווה את תפקיד הרב לזה של הכוהנים בבית
המקדש .המלבי"ם התעניין מקרוב בלימוד
במסגרות תלמוד לתורה ,קבע סטנדרטים
חדשים לרמת הכשרות ,דרש דרשות שמשכו
המוני מאמינים לבית הכנסת וארגן סידורי
עירוב חדשים בשכונות היהודיות בבוקרשט.
המלבי"ם שימש כרב בקהילות רבות ,אך
ברוב השנים לא שבע נחת .בהיותו תקיף ואמיץ
שאינו חת מפני איש  -ולוחם מלחמות ה' כנגד
המשכילים והרפורמים־ לחמו בו הרפורמים
וגרוריהם ,ובהיותו רב העיר בוקרשט שברומניה,
אף הלשין עליו אחד הרפורמים בפני השלטונות
כאילו הוא מרגל ובוגד במדינה .וכך מתאר

המלבי"ם את המעשה" :בערב שבת קדש פרשת
ויקרא ,באו אל ביתי שלוחי הפאליציה (משטרה)
בפקודת המיניסטר ואנשי חיל מזוינים הקיפו
את ביתי בלי לתת איש לצאת ולבוא .לקחוני
בחזקה אל העגלה אשר הביאו ,ואת העם אשר
נסבו על הבית ויבכו בכי תמרורים הכו בחרבות
שנונות .ויוליכוני ויביאוני בליל שבת קדש לעיר
גארגיו ,שם השליכוני אל הבור אשר הגנבים
אסורים .וביום השבת הובילוני על ספינת דוגה
והניחו אותי מעבר לגבול טורקיא".
בעיר רוסה הבולגרית ,שנמצאה אז עדיין
תחת שלטון עות'מאני ,התארח המלבי"ם אצל
החכם אברהם בן ישראל רוסאנס .מבולגריה נסע
לקושטא על מנת להתלונן על העוול שנעשה לו
בפני השלטונות הטורקים .במשך שנות נדודיו
הורה הלכה ושימש כרב הקהילה במקומות
רבים :לונשיץ' תחת השלטון הרוסי ,חרסון
שבאוקראינה ,מוגילב שבבלארוס וגם שם הוצא
נגדו צו גירוש לאחר שפעל כנגד הרפורמים.
אהבת ארץ־ישראל בערה בלבו של המלבי"ם,
והיא ניכרת מתוך כתביו .וכך כתב בעניין קניית
אתרוגי ארץ־ישראל ,והעדפתם על אתרוגים
מיון" :ראינו את פרי הארץ ,פרי עץ הדר...
לאותות ולמופתים בישראל כי עוד עיני ה' על
הארץ הזאת והוד והדר ישווה עליה ...ואתרוגי
כל הארצות כבני כושיים המה נגד בני ציון
היקרים ...תחת הסרפד היווני יעלה הדר הדס...
ובימי שמחתנו נעלה את פרי ירושלים על ראש
שמחתנו."...
פעם נזדמנו למלבי"ם שני אורחים ,האחד רב
מפורסם והשני יהודי פשוט שהיה שד"ר מארץ־
ישראל .המלבי"ם הכניס תחילה את השד"ר
ושוחח עמו שעה ארוכה .כשנכנס אחריו הרב,
אמר למלבי"ם בעוקצנות :בודאי שמעתם מפיו
חידושי תורה עמוקים .ענה המלבי"ם" :חידושי
תורה לאו דוקא ,אבל בגללו נזכרתי בדברי
רש"י על הפסוק "הנהר הגדול נהר פרת" ' -לפי
שדבוק לארץ־ישראל קורהו גדול אע"פ שאינו
גדול'"...
בפירושו על פרשת ניצבים כתב המלבי"ם:
"הפרשה הזו תצוה מה שיעשו בני ישראל
אחרי שיבואו הברכות והקללות וגם יודיעם
שכמו שבצאתם ממצרים היו חולים בחולי
הנפש היתה רפואה להלך במדבר ולקבל התורה
ובהתם (כלומר ובהסתיים) הדברים האלה באה
רפואתם ועתה שבכר נתנה התורה ולא תוכל
להיות הרפואה הזאת ,תהיה רפואתם הברכות
והקללות ובהתם כל הקללות אז ירפאו מחולי
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להראותם את השגחתו וירחמם ,אח"כ יקבצם
מכל העמים"...
מלבד פירושו המפורסם על התנ"ך כתב
המלבי"ם ספרים נוספים ביניהם' :ארצות
החיים'  -חידושים על שו"ע אורח חיים' ,ארץ
חמדה'  -דרשות על התורה' ,ארצות השלום' -
דרשות שונות' ,יאיר אור'  -ספר ביאור למילים
נרדפות ועוד# .
המשך אי"ה בשבוע הבא

ה' יקבצם מכל העמים" חלק א'
הנפש וישיבו אל לבם לראות איך ה' שוכן אתם
בתוך גלותם ועל ידי זה ישיגו חשק להבין דבר
ה' ולקיים כל מצוותיו ויהיה להם צער על שרובי
התורה אי אפשר להם לקיים עתה .וכאשר
יראה ה' את התעוררותם לשוב אל ה'  -ישוב

שנה חדשה -
ספרים חדשים

לקט אגדות ומעשים ,בעריכת
הרב יצחק בצרי ,שיש בהם לימוד של
סוד ולקח לחיים ,כשהם מתורגמים
לעברית נגישה ובהירה.
לקט זה של אגדות ומעשיות הזוהר מביא
לראשונה בפני הקורא מן השורה את
החלקים הסיפוריים מספר הזוהר,
בהם מתארות הנסיבות המיוחדות של
לימוד הסוד על ידי רשב"י וחבורתו.

להזמנות  24שעות ,03-7683333 :המשלוח חינם
www.ybook.co.il
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מבט לספר
יומן יהודי ישראלי

ל

כבוד פתיחת שנת הלימודים
תש"ע ,תנועת 'מרימים את הדגל'
יחד עם ספריית בית אל מוציאים
לאור יומן שנה ייחודי המותאם לציבור
הדתי .היומן כולל תאריך עברי מובלט,
זמני קודש ,ציון ימי פטירתם של רבנים,
קטעי הרחבה על אירועים מרכזים ועוד.
יומן יהודי ישראלי הינו יומן שנה ייחודי
המותאם לציבור הדתי ,המשלב בתוכו
תכנים יהודים כמו חגים ,זמני זריחה
ושקיעה ,דף יומי ודברי תורה יחד עם
תוכן ישראלי כמו ציון אירועים היסטוריים,
שירים ,ציון מקומות לטיולים והרחבה על
דמויות מרכזיות בתרבות הישראלית.
מדובר ביומן ראשון מסוגו אשר
הופק על ידי תנועת "מרימים את
הדגל" השואפת לחבר את העשייה
החברתית והציבורית הישראלית
לשורשיה היהודיים יחד עם ספריית בית
אל.
היומן מחולק לפי חודשי הלוח העברי
ובתחילת כל חודש ניתן לקרוא דבר תורה
קצר ,שיר ומקומות לטיול שקשורים
לאותה תקופה .בדפים של היומן עצמו,
ניתן למצוא בכל יום שעות זריחה ושקיעה
וגם ציון דף יומי .בנוסף לכך ,בכל שבוע
מופיע קטע בהרחבה על אירוע משמעותי

בלוח העברי כמו חגים או פטירתם של
רבנים אך גם אירועים מכוננים בהיסטוריה
היהודית והישראלית כמו משפט דרייפוס
או חטיפת החייל גלעד שליט.
מעבר לשימוש המסורתי כיומן ,היומן
ֵ
היהודי ישראלי מהווה כלי פונקציונאלי
ייחודי המאפשר קבלת מידע חיוני בכל
עת .בעזרת היומן ,ניתן ללמוד ולהרחיב
על האירועים המרכזיים שעבר העם
היהודי לעורך ההיסטוריה ועד היום יחד
עם התאריכים החשובים של לוח השנה
העברי .מדובר בשילוב מעניין בין יומן שנה
לכלי תרבותי וחברתי ראשון מסוגו# .
ניתן לרכוש את היומן באתר האינטרנט
של תנועת מרימים את הדגל:
www.hadegel.org.il
או באתר ספריית בית אל:
www.beitel.co.il

הכנסת ספר תורה לבית המדרש
בישיבה התיכונית חספין
במלאת  30שנה לישיבה

במעמד הראשון לציון
הרב שלמה עמאר
תרומת משפחות נמדר וטננבוים

ביום רביעי ,ה' בתשרי תש"ע
( ,)23.09.09בשעה ,16:30
במדרשת הגולן ,חספין
תלמידים יקרים ,הורים,
בוגרים אהובים
הננו מצפים לראותכם!
הרב משה אגוזי
ראש הישיבה

הרב יגאל אריאל גבי חמו
מנכ"ל העמותה
יו"ר העמותה
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ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875

ה טובה
שנ

זכרנו
לחיים!
דוד ,ילד קטן בן 10
נאבק על חייו!

ניתוח לב מסובך בחו"ל...

( $100,000מאה אלף דולר!)
חסר עדיין סכום ניכר כדי להציל את חייו.

העניקו לדוד את המתנה היפה ביותר לשנה החדשה,

תנו לו סיכוי לחיות!
לפרטים ולתרומות:

 1-800-20-30-55
ת"ד  34205ירושלים
91341

ל"קרן ישעי  -מרפא לחיים" אישור מוסד
ציבורי לפי סעיף 46

www.marpe.org.il
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