סיפורו של מקום

"ו

אשוֹ ןְ ּ ,פ ִרי
לְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ֵעץ ָה ָדר ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ־
ָעבֹת וְ ַע ְרבֵ י־נָ ַחל ,וּשְׂ ַמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י ה'
ֱאל ֵֹקיכֶ ם ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים" (ויקרא כ"ג ,מ') .בין
ארבעת המינים שאנו מצֻווים ליטול בחג
הסוכות נמצאת הערבה" ,ערבי נחל".
עץ הערבה ידוע כעץ הצומח בסמוך
למקורות מים וכל קיומו של העץ תלוי
במקור המים הזמין .דוד המלך היטיב
לתאר את תלות העצים במים בפסוק

י־מיִ ם ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ְריוֹ יִ ֵּתן
ל־פלְ גֵ ָ
"וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ַע ּ ַ
ְ ּב ִע ּתוֹ וְ ָעלֵ ה ּו לֹא יִ בּ וֹ ל וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר־יַ ֲעשֶׂ ה יַ ְצלִ ַיח"
(תהילים א' ,ג').

הטעם של מצוות נטילת ארבעת
המינים הוא אפוף קדושה ולעיתים איננו
יודעים את הטעם לנטילתם.ידועה לנו
המשנה שמתארת את מצוות הערבה
בבית המקדש "מקום למטה מירושלים
ונקרא מוצא .יורדין לשם ומלקטין משם
מורביות (ענפים גדולים) של ערבה ,ובאין
וזוקפין אותן בצידי המזבח וראשיהן
כפופין על גבי המזבח .תקעו והריעו
ותקעו .בכל יום מקיפין את המזבח פעם
אחת ואומרים 'אנא ה' הושיע נא ,אנא ה'
הצליחה נא'( "...סוכה ד' ,ה') .אותן הערבות
שהובאו ממוצא ונתלו לרגלי המזבח היו
מתייבשות לאחר יום כיאה לעץ הערבה
וכאן היה הדבר מעין סמל לאיכרים
ולכלל עם ישראל להתחיל ולבקש תחינה
ששנה זו תהא שנת "טל ומטר" .לכן אנו
אומרים בכל יום מימי חג הסוכות":אנא
ה' הושיעה נא ,אנא ה' הצליחה נא".
היישוב מוצא מוזכר לראשונה בספר
יהושע "וְ ַה ִּמ ְצ ּ ֶפה וְ ַה ְּכ ִפ ָירה וְ ַה ּמ ָֹצה" (יהושע י"ח,
כ"ו) כחלק מרשימת יישובים המשתייכים
לנחלת שבט בנימין ,ונזכר בימי בית שני
כמצוטט לעיל .בתקופה הרומית הקימו
במקום מושבה " -קולוניא"  -מושבה של
חיילים משוחררים ששירתו בצבא ולכן
היישוב היה פטור מלהעלות מס למלוכה.
חז"ל מציינים כי זהו המקור לשם היישוב:
"למה קראו אותן מוצא מפני שהוא
מוצא ממס המלך" (בבלי סוכה מ"ח ,א').
היישוב הערבי שהיה קיים במקום עד
תש"ח שימר את השם הרומי  -קולוניה.
בשנת תרי"ט ( )1859נרכשת אדמת
מוצא לראשונה בידי יהודי מירושלים,
שנה לאחר מכן נוסד במקום משק חקלאי
קטן על–ידי עולה מבבל בשם שאול יהודה,
אשר מקים במקום גם אכסניה ופונדק
דרכים .השיח' מוסטפה מהכפר הסמוך
אבו עוש (גוש) הציק לבעל המשק .רק
לאחר ששאול יהודה נתן לשי'ח דמי
חסות הוא הפסיק להציק לו .עם השנים
עולות למוצא קבוצות ממרוקו ועיתונאי
כותב עליהם" :עוסקים ביישוב של ארץ
ישראל בקנייתם שדות וכרמים בכפר
קאלוניא ...ויש מבני קהילתנו בני ארץ
המערב הפנימי (מרוקו) אשר באו לשם...
ומוכשרים המה לעבודת–אדמה".
ר' יהושע ילין ,עולה חדש שנשא
לאישה את אחותו של המייסד ממשפחת
יהודה ,מספר על המקום" :ובעד הכסף
הרב ,אשר הרבה חותני לתת לי במוהר
ומתן ,קנה בעדי נחלת שדה וכרם...
ומני אז התלקחה שלהבת נוראה בחדרי

לבבי לעבודת אדמת הקודש ...נטעתי לי
אילנות ,זרעתי שדות גנים וגם בית משתה
קאפפע (קפה) ובית מלון לאורחים"...
ר' יהושע ילין מתאר את המקום
בהתלהבות "במעוני בכפר קאלאניע...
ברוח דמיוני ראיתי כל הככר הגדול אשר
רכשתי לי בנפשי ...את אשכולות הגפן
אשר לי בהכיכר הזה ,חזיתי במחזה נועם
והנה הם גדולים כאשכולות הגפן אשר
נשאו במוט בשניים האח" .בשנת תרמ"ד
( )1884מספרת אשתו של דוד ילין בנו של
ר' יהושע ילין ,על נסיעתה מירושלים ליפו
ותחנתה הראשונה הייתה מוצא זה לאחר
כשעת נסיעה מירושלים.
בשנת תרנ"א ( )1891מסופר על
האכסניה במוצא "והיא טובה ,וכל הנוסע
יכול לשבת מעט ולנוח מעמלו .בקרבת
בתי הקהווה (קפה) נמצאים שני מעיינות
מים ,והם ישקו הגנות אשר בסביבותיה
ויושבי ירושלים יבואו פה לשוח ולשאוף
אויר צח" .בשנת  1898מבקר במקום דר'
בנימין זאב הרצל שאף נוטע עץ בסביבה,
ובשנת תרס"ט ( )1901יהודי ששוהה
במוצא כותב על המקום "רעיונות רוממים
התרוצצו בקרבי ,בצאתי לשוח על פני
הכיכר כפר מוצא...מה יפו מטעי כרמיו
הנחמדים! ...בראותי הקסם והחן השפוך
על מקום פלאות הזה השתול בנוה אשר
ידי חרוצים מאחינו בני ישראל הפכוהו
לכרמי חמד וגני עדנים ...התנערי אדמת
קודש ,לבשי בגדי תפארתך וישישו כל
המשחרים פניכן בחרדת קודש ,באהבה
ובכבוד".
מאוחר יותר מתווסף ליישוב הקטן
מוצא מבנה בעל שתי קומות ובו בית
כנסת ,תלמוד תורה ומקווה .באותם ימים
הנסיעה מירושלים למוצא ארכה זמן רב
(כשעה).
בשנת  1912רווח לתושבים .לאחר
שאחד האיכרים קנה לעצמו עגלת
סוסים שהיתה נקראת באותם ימים
דיליז'אנס ופתח שירות של נסיעה
לירושלים פעמיים ביום ,על חידוש זה
מודיע עיתונאי" :האיכר המוצאי מר
ברוזה קבע דיליז'אנס ,עגלה בתדירות
מירושלים למוצא פעמיים ביום זה יביא
חיים חדשים להמושבה הבודדת הזו".
במאורעות תרפ"ט ( )1929נפגעה קשות
מוצא בפרעות ,שכניה הערבים של מוצא,
ובעיקר תושבי הכפר הקטן קולוניה פרצו
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הערבות מסיבוב מוצא
לתוך הבתים והרגו באכזריות יהודים
רבים ,בין ההרוגים הייתה משפחת מקלף
שבנם הקטן מרדכי ניצל לאחר שנמלט
מחלון הבית ,לימים מרדכי הקטן הפך
להיות הרמטכ"ל השלישי של צה"ל .השם
מוצא מוכר לרבים "בזכות" העיקול החד
בכביש מעל נחל שורק המכונה "סיבוב

שגב רמון  -בי"ס שדה עפרה

מוצא" .בצמוד לו ניתן לראות את הבית
עם שתי הקומות# .
*לעיון :אנציקלופדית אריאל  -דר' וילנאי עמ' 4260
במהלך ימי חול המועד יתקיימו סיורים
רבים ומגוונים בבנימין שומרון ובקעת
הירדן .נשמח לראותכם עימנו.
מוקד המידע לטיולים02-9975516 :

שנה חדשה -
ספרים חדשים
הרב עדין אבן ישראל

שטיינזלץ

פירוש המקרא הוא לקט של פירושים בלתי מוכרים מתוך
ספרות השאלות והתשובות של הראשונים :למן תקופת
הגאונים (במאה השביעית) ועד לחתימת השולחן ערוך
(אמצע המאה השש–עשרה) .משום אופיו המיוחד
יוצא לקט זה לעתים קרובות מתחום
הפרשנות הפשוטה ומגיע לבירורן של
כמה בעיות  -פרשניות וענייניות -
שהן כחדשות ממש אף בימינו אלה.

להזמנות  24שעות ,03-7683333 :המשלוח חינם
www.ybook.co.il
11

התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה ,עם הרוח השולטת
בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה עם גודל התועלת שלה לזכך
את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם,
היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזו חולשה ,שלא נמלט ממנה
אפילו הגבור שבגבורים .כשמקמצים את הרצון ,שכופפים את
עֹז החיים על-ידי הסלידה הפנימית ,והנטייה לשוב מכל חטא,
מתקמץ גם כן הרצון של הטוב ,ועז החיים הטהורים מתחלש
גם הוא ...שבים ,על כן ,ימים של שמחת קדש ,של חדות הנפש,
לקומם את הרצון הטוב ועז החיים הטהור.
אז תהיה התשובה שלמה

אורות התשובה ,ט ,י'

הכנסת
ספר תורה
בגבעת
אש קודש
בס”ד

חוה”מ
סוכות

לעילוי נשמת

שמאי אלעזר ליבוביץ הי”ד
יום רביעי
י”ט בתשרי
ד’ דחוה”מ סוכות,
7.10
בגבעת אש קודש
 -גוש שילה

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

החל משעה 10:00

חגיגת חג הסוכות
לכל המשפחה

סיורים מודרכים באזור,
פעילות לילדים ,מתנפחים,
פינת חי ,פינת ליטוף ועוד...

 11:00שיעור לנשים מפי דבורה רקנטי
 12:00שיעור מפי הרב מאיר גולדוויכט שליט”א
 13:00שיעור מפי הרב יהושע שפירא שליט”א
14:00

הכנסת ספר תורה
ושמחת בית השואבה
בשירים וריקודים
הכניסה חופשית

דוכני מכירת יודאיקה ,ספרי קודש ומתנות
כלי קרמיקה ,דוכני אוכל ושתיה

סוכה גדולה במקום

לפרטים052-5802991 :

עקיבא

בנוסף:
אירועי פסטיבל סוכות
בגוש שילה
רכיבת אופניים
סיורים בכרמים
רכיבה על סוסים
ביקור באתר המשכן
בתל שילה ועוד...

הסעות מצומת שילה

הסעות מחברון ע”פ הרשמה מראש

אש קודש

מועצה אזורית מטה בנימין
מועצה דתית מטה בנימין

אגודה שיתופית
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גליון  | 166תשרי 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 16:47
ת"א 17:02
חיפה 16:53
חברון 17:02
שכם 16:53
ב"ש 17:05

צאתו:
17:58
18:00
17:59
17:59
17:58
17:59

שנתיים לפטירתו של הגאון הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל בחג הסוכות

על התקופה סוכות
הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

ש

"לעובדו בשמחה"

מחת החג במועד סוכות היתה
שמחה יתרה מאשר בשאר חגים
ומועדים .ואמרו חז"ל" :מי שלא
ראה שמחת בית השואבה לא ראש שמחה
מימיו וחסידים ואנשי מעשה היו רוקדים
לפניהם באבוקות של אור" .מה המיוחד
בשמחת חג הסוכות ,ובמיוחד בשמחת
שאיבת המים? שאיבת המים לכאורה היא
הכשר מצווה והיתה השמחה אמורה להיות
בשעת קיום המצווה של ניסוך המים?
בספר ויקרא (ב' ,י"ג) נכתב" :וְ לֹא ַת ׁ ְש ִ ּבית
ֶמלַ ח ְ ּב ִרית ֱאל ֶֹק ָ
יך ֵמ ַעל ִמנְ ָח ֶת ָך" ,ופירש רש"י:
"ברית כרותה למלח מששת ימי בראשית
שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח
במלח ובניסוך המים בחג" .ומקור הדברים
בחז"ל שבזמן שהבדיל המים התחתונים מן
המים העליונים בכו המים ברצונם גם הם

�
שיחות לספר

בראשית
יצחק הלוי

להיות לפני מלכא וניחמם שבחג הסוכות
יהיה ניסוך מים במקום ניסוך היין .מובן,
איפה ,כי שמחה המיוחדת בניסוך המים היה
בעצם קירבתם קמי מלכא ,החיבור וההשקה
עם שמים.
על הזמן שגלו ישראל על נהרות בבל
"שם יָ ׁ ַשבְ נוּּ ַ ,ג ָ ּ
ם־בכִ ינוּ" (תהלים קל"ז ,א'),
נכתבָ ׁ :
ויש לדקדק מה כפל הלשון 'גם בכינו'? הווה
ליה לכתוב  -שם ישבנו ובכינו .והביאור על
פי הנ"ל כשיצאנו לגלות לא רק המים בכו,
באשר נלקח מהם ניסוך המים ,אלא גם אנו
הגולים בכינו עם המים ,מפאת ריחוקם מה'.
כל מהות חג הסוכות היא הקרבה המחודשת
"הבִ ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו" (שיר השירים א' ד') ופרש
ֱ
רש"י" :שהביאם לתוך חדרי היקף ענניו".
וכן כתב רש"י על הפסוק" :יְ סֹבְ בֶ נְ ה ּו יְ בוֹ נְ נֵ ה ּו
המשך בעמ' 9

אנו שמחים להגיש לציבור את הכרך
הראשון בשיחותיו של הרב יצחק הלוי
שליט"א ,רבה של קרני שומרון
על פרשיות השבוע .הרב ידוע המחיר:
שנים רבות בשיחותיו השופעות

והקולחות ,בעלות הלקח
ב
המוסרי לבד!
הברור והחודר ,ובסגנונו העממי,
המרתק את השומע לאורך כל השיחה.
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לפרטים והזמנות( 1-801-700-201 :הפצת ספריית בית אל)09-7929145 ,
ישיבת ההסדר קרני שומרון
לרכישה מרוכזת052-8308444 :

�
שיחות לספר

בראשית
יצחק הלוי

שומרון ,בנימין ,גוש עציון,

חוויה עם שורשים

בנימין הכי קרובים אליך

גוש עציון הפסטיבל ה8-
לתיאטרון ומוסיקה יהודית

סיורים בי”ס שדה עפרה  -בנחל פרתעין
מבוע ,נחל דולב ,מצפה דני ,עין סמיה והר
גריזים ,מבצר החשמונאים  -הסרטבה.

 מוצ”ש 21:00

 יום ראשון א’ חוה”מ 4.10

מופע פתיחה עם אהוד בנאי ואתי אנקרי
 יום ראשון א’ חוה”מ 4.10

ארז בן ארי  -מופע לנוער  -בחוות ארץ
האיילים עם להקת חמישיית מוטי רודן.

 יום שני ב’ חוה”מ 5.10

פסטיבל על הנחל  -בנחל פרת ,הפעלות
לכל המשפחה ,אומגה באנג’י ,סדנאות
יצירה ,בלונאים ,לגו ,פינת חי ורכיבה ,ירידה
למעיינות בג’יפים ועוד...

 יום שני ב’ חוה”מ 5.10

הורדיון חגיגה משפחתית של תיאטרון
ומוסיקה יהודית  -יריד אומנות ,כלייזמרים,
שחקני סדנאות ,אומנות ,מופעים לילדים
ולכל המשפחה ,תחרות ניווט.

 יום שלישי ג’ חוה”מ 6.10

שילה הקדומה  -הפעלה לכל המשפחה
סדנאות רכיבה על סוסים ,דוכני אוכל ,חזיון
אורקולי וסיורים מרתקים.

 יום שלישי ג’ חוה”מ 6.10

מפגש אישי עם השחקן והמוסיקאי גולן
אזולאי על חייו ,יצירתו וחזרתו בתשובה -
מתנ”ס הגוש.

 יום חמישי ה’ חוה”מ 8.10

חרשה  -שמחת בית השואבה עם מוסה
ברלין ותזמורתו.

 יום רביעי ד’ חוה”מ 7.10

קונצרט מיוחד עם המוסיקאי יונתן רזאל
תזמורת רעננה ומקהלת הגוש מתנ”ס הגוש.
 יום חמישי ה’ חוה”מ 8.10

עפיפוניאדה בפני קדם  -הפעלות לכל
המשפחה .תקוע  -שלמה בר והברירה
הטבעית.

מרכז מידע והזמנותo.il 02-6211999 :
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חברון ,הר חברון

בחוה"מ סוכות

חברון עולים אל האבות
והאמהות

שומרון בירת ממלכת ישראל
לובשת חג
 יום ראשון א’ חוה”מ 4.10

 יום ראשון א’ חוה”מ 4.10

מדרשת חלקת השדה :נבי עית וואדי
טווחין  -טיול למשפחות מטיבות לכת,
מעיינות ובריכות קסומות ,כיפת תצפית
יפיפיה.

כל היום ,מערת המכפלה :הפעלות לכל
המשפחה וסיורים באתרים היהודים בחברון,
סיור בכרכרה וסוס ,עבודת חימר ,תיאטרון,
שאיבת מים ,אפיית פיתות ,הקרנת סרטי
חברון ,מתופפים ,רכיבה על חמורים ,ועוד...

אם יש גן עדן וואדי אל חכם שמו ,טיול
למשפחות מטיבי לכת ,חמישה מעיינות
גדולים נוגעים היישר מהסלע ,בריכות
עמוקות בוואדי קניוני ופראי.

 יום שני ב’ חוה”מ 5.10

 יום שלישי ג’ חוה”מ 6.10

מופע ענק במערת המכפלה  -שמחת בית
השואבה עם ,חיים ישראל ולהקתו ,אודי דוידי,
מנדי ג’רופי ,סיני תור ,חזקי סופר ,מרדכי
יצהר בוימל ,רועי ידיד ,ענבי הגפן ,להקת 'קח
אותי למעלה' ועוד...
הפעלות לכל המשפחה ,סיורים באתרים
בחברון.

 יום רביעי ד’ חוה”מ 7.10

סבסטיה לובשת חג  -חזרה אל ממלכת
ישראל בתפארתה בצורת דמויות תנכיות,
סיפורים על עברה המפואר ,תופים ,צלילי
מיתר ועוד...
בשעה  15:00מחזמר “מחר זה מחר”
בכיכובם של אסי וטוביה מערוץ מאיר.

 יום שלישי ג’ חוה”מ 6.10
 יום חמישי ה’ חוה”מ 8.10

בחג הסוכות עולים לאבות עלייה לרגל
לעיר האבות ,סיורים במשך כל היום ,ביקור
באתרים :אברהם אבינו ,בית הדסה ,בית
רומנו ותל חברון העתיקה.

 יום חמישי ה’ חוה”מ 8.10

מדרשת שומרון :אחוזות וחוות חקלאיות
קדומות במערב השומרון לרכבים פרטים.

הר חברון סוסיא  -עיירה יהודית
קדומה
 יום ראשון א’ חוה”מ 4.10
 יום שני ב’ חוה”מ 5.10
 יום רביעי ד’ חוה”מ 7.10

סוסיא  -מינהרת הזמן ,מיצג אור–קולי ,יוצר
כדים ,מתנפחים ,תופים ,יצירות לילדים,
אפייה ,זחילה במערות ,טיולים ברכבי ספארי,
ג’אגלינג.

מרכזי מידע והכוונה
 בכניסה לאריאל
 ירושלים מחסום חיזמה
 צומת גוש עציון
 צומת מיתרים.
סוכות יעמדו לרשות הציבור באתרים
ובאירועים.
האתרים מאובטחים ע"י כוחות הביטחון.

www.jstory.co
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

הרב אלי

"אם ישראל יתחילו לעבוד את אדמת ארץ הקודש תהיה אז

ה

משיטת לימודו של רבו .עוד בצעירותו רשם
לעצמו חידושים ופלפולים וכך המשיך גם
בשנותיו המאוחרות .בעקבות רבו החל לעסוק
בתורת הנסתר ויצר לעצמו תפיסה מיוחדת
על העולם והאדם ,עם ישראל והתורה ,ארץ
ישראל והגאולה.

רב אליהו גוטמכר ,אחד ממבשרי
הציונות הדתית ,נולד בראש חודש
מנחם־אב תקנ"ו ( )1796בבורק
שבחבל פוזנא בשלזיה .בגיל תשע־עשרה
החל ללמוד בישיבתו של רבי עקיבא איגר
בפוזנא (כיום פוזנן בפולין) והושפע רבות
בס"ד

תושבי גוש קטיף

משרד הבינוי והשיכון

ארץ
חבל
בונים
במזרח לכיש
הציבור מוזמן לבקר ולהשתתף

ביום שני י"ז תשרי תש"ע )(5.10
ב' חול המועד סוכות
משעה – 18:30

מהשעה – 12:30
באתר הישוב "בני דקלים"
)גבעת חזן(*
הפנינג ענק לילדים ñ
מתנפחים ,סדנאות שונות,
הכנת יין משפחתי.
בשעה – 14:30

שמחת בית
השואבה –
בשומריה
עם הזמר החסידי
אוהד מושקוביץ

הצגה לילדים

וחנוכת התלמוד תורה

ìהקמצן שהפך לקבצןì
תיאטרון אספקלריא
בשעה – 15:30

ברכות מפי רבנים ואישי ציבור

טכס הנחת אבן
הפינה לישוב
דקלים"
"בני
בהשתתפות  ñרבנים,

סו כו ת
כ ש רו ת
ב מ קו ם

שר השיכון ,חכי"ם ותושבים.

יוקרנו
ומצגותסרטים
ש
ל
ישו
בי לכיש

כרם עמי )חרוב(

נטע עצמונה שומריה
קטיף אמציה בני דקלים
* שילוט הכוונה מצומת פלוגות ,מחלף כביש ) 6ק.גת( ומבית גוברין .הסעות מירושלים בתשלום.
פרטים בטלפון077-9611125 :

בואו לשמוח עימנו בשמחת החג ובשמחת חידוש ההתישבות
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יהו גוטמכר חלק א'

 בגרמניה ,שבה מושג זה לאהיה מקובל .כשקיבל מאת
רבי צבי הירש קלישר ,חברו
ללימודים בבית מדרשו של רבי
עקיבא איגר ,את כתב היד של
קונטרסו 'דרישת ציון' המכיל
את השקפותיו על הגאולה
ויישוב ארץ ישראל הוא מצא בו חבר
להשקפותיו .יחד עם הרב קלישר הוציא
'קול קורא למען יישוב ארץ ישראל'.
הרב גוטמכר הצטרף לקריאתו של הרב
קלישר בקריאה ליישוב ארץ ישראל ,וראה
בעבודת האדמה בארץ ישראל את התחלת
תהליך הגאולה .וכך הוא כותב" :דהעסק
בעצם ישוב ארץ הקדושה לעשות התחלה
להוציא הקרקע מתרדמתה ולקיים בה
מצוות האפשריות בזמן הזה ושתתן פריה
לעם ישראל ואם רק מעט מזרע ישראל
שבאים מיצחק ויעקב משבחים את ה'
ברוך הוא ותתעורר החמלה והחנינה".
הוא שואל ומתריע" :מדוע נהיה אנחנו
נרפים מלעשות את המוטל עלינו ,אם
תהיה התחלה כמחט סדקית יפתח ה' לנו
בה השערים הנעולים ...ואצלי כבר ברור
שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד
אדמת הקודש בסך ק"ל משפחות ,שתהיה
אז התחלת הגאולה גם כשלא יהיו ישראל
ראויים לכך" .בין הרב קלישר והרב גוטמכר
התפתחו קשרי מכתבים ונתהדקו קשרי־
לב .בכל מאמריו ומכתביו מזכיר הרב
קלישר את חברו הרב מגריידיץ בהערצה.
לספרו "שלום ירושלים" ,שהוא הוספה
לספרו הראשון "דרישת ציון" ,צירף גם
מאמר מאת הרב גוטמכר ,וכך כותב הרב
קלישר בשער הספר" :והנה קם בעזרתי
זקן שקנה חכמה הגאון הגדול החסיד
מו"ה אליהו גוטמכר אב"ד דק"ק (דקהילה
קדושה) גרידץ .ושנינו לדבר אחד נתכוונו
לאהבת ה' וציון ועמו ולחיבת הקודש ,כי
עת לחננה עפרות ציון".
המשך אי"ה בגיליון הבא

ז התחלת הגאולה"...
בשנת תקפ"ב ()1822
נבחר לרב בפלשן והקים בה
ישיבה .ההערצה אליו הגיעה
לשיאה בעיר רבנותו השנייה,
גריידיץ ,השוכנת בקרבת הגבול הפולני
שאליה עבר בשנת תקצ"ט ( .)1839בגריידיץ
החלו לנהור אליו לבקש ייעוץ ,ברכות וריפוי
מחלות .הוא נרתע מפני המחשבה שיהפך
לאדמו"ר חסידי ועשה הכל כדי למנוע את
הנהירה אליו.
כשראה שאין הדבר מועיל ,פרסם בעיתון
'מגיד' מודעה בה הוא מסביר לציבור כי אין
לו כוחות ויכולות מיוחדים" :שאלתי ובקשתי
אל רבותי ואחי עם קדוש להוציאני ממבוכה
אשר רבה היא אצלי ,והוא אם שכבר הייתי
עמוס בלי ערך בצרכי הרבים בשו"ת בהוראה
בענייני ארץ הקדושה לטובת רבותינו ואחינו
דשם ,וגם במה ששלחו שבורי לב לכאן ,היה
עדיין כוחי לעמוד בכל ...אך לפני איזה שנים
שחליתי והייתי בסכנה עד אשר נשארתי
שוב בתשות כוח ,הייתי מוכרח לשום שמירה
רבה על גופי והפצירו מאהבי נפשי לפרסם
בכתב העת כרוז לבל יעמוס עלי עוד בכתיבה
או בביאה לכאן ...ויש לי לומר כפי דאיתא
בהר"ש סוף שביעית והובא במגן אברהם
סימן קנ"ו :מי שהולך למקום שאין מכירין
אותו והם סוברים שהוא שנה הרבה ומכבדים
אותו ביותר צריך לומר להם :לא שניתי כל
כך הרבה ועלי להודיע כן לא מחמת ענווה רק
האמת כן הוא .אפשר שחושבים שיש לי איזו
ידיעה בקבלה ועושה אני חלילה בקבלה ,וכבר
הודעתי שטעות גדול הוא ואזני רבים שמעו
ביותם אצלי שכל הברכות שאני מברך אינן
רק ככל אדם פשוט"...
אולם מכתב זה פעל פעולה הפוכה ורבים
הבינו את גודל ענוותנותו וגדולתו ומיום
ליום התרבו חסידיו ותחת לחץ ההמונים הפך
לתופעה מיוחדת במינה ,כעין אדמו"ר חסידי
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ב"ה

כולנו עולים לשמחת החג
לכל המשפחה בעיר האבות

סוכות
בחברון
בימים ראשון ושני
ט”ז וי”ז תשרי ,א’-ב’ דחוה”מ4-5.10 ,

שמחת בית השואבה
עם מיטב אמני הזמר החסידי:

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

יום שני י”ז תשרי ,ב’ דחוה”מ12:00 ,5.10 ,

חיים ישראל אודי דוידי מנדי ג’רופי
גדול הזמר מזרחי–החסידי ולהקתו עם להיטים מכל האלבומים

 סיני תור  חזקי סופר  מרדכי יצהר בוימל  להקת ‘קח
אותי למעלה’  ירמיהו במיטב הלהיטים מהדיסק החדש ועוד ...
רועי ידיד בליווי תזמורת ‘ענבי הגפן’ של נועם  מנחה קובי סלע
ימי ראשון ושני במשך כל היום (לו”ז יחולק במקום):

בימים ראשון ושני ,א'-ב' חוה"מ,
מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים ,כולל אולם יצחק

פעילויות יצירה והפתעות לילדים ברוח האבות והאמהות!
 הכרכרה בדרך סיור על כרכרה עם סוס  סיור מיוחד הורים
וילדים בליווי חמורים ,תחפושות ,חידות ופרסים  עבודות חימר
והכנת כדים באבניים  בואו להיפגש עם דמוית היסטוריות
מעברה של חברון בביצוע תאטרון נערי חברון  שאיבת
מים כימי האבות  אפיית פיתות  פינת יצירות חברוניות
מקוריות וקישוט כדים  משחק מטמון ענק וכתבי חידה נושאי
פרסים  הקרנת סרטי חברון ב'אהל אברהם אבינו'  פינת
מספר סיפורי חברון לילדים  מעגל המתופפים  רכיבה על
חמורים  פינת תחפושות קדומות  פינות לפיקניק ומנגלים

לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ02-9965333 :
ניתן להגיע עם רכבים פרטיים  -חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים
הסעות בתשלום באוטובוסים ייצאו מהמקומות הבאים :ירושלים :בנייני
האומה .10:00-15:00 ,אשקלון :תחנה מרכזית ( 10:00הרשמה חובה .)052-8834748
בני ברק :רח' רבי עקיבא ליד דובק 10:00-11:00 ,ביום שני בלבד (הרשמה חובה
 .)052-8020071באר שבע :תחנה מרכזית ( 10:00הרשמה חובה .)052-5666857
אשדוד :תחנה מרכזית חדשה( 10:00 ,הרשמה חובה  .)050-9400614ביתר:
(הרשמה חובה  .)057-3108369 ,052-7662780בית שמש( :הרשמה חובה
 .)050-8997663בת ים :ליד המצבה( 10:00 ,הרשמה חובה  .)054-9790496גבעת
שמואל :רחבת המועצה( 8:00 ,הרשמה חובה  .)052-2909848חדרה  -אור
עקיבא :תחנה מרכזית( 10:00 ,הרשמה חובה  .)052-8830441חיפה :מרכז חורב,
( 9:30הרשמה חובה  .)04-8112099קריות( 9:30 ,הרשמה חובה )04-8735448
קרית אתא( 9:30 ,הרשמה חובה  .)050-6617366טבריה( :הרשמה חובה -7791567
 .)052יבנה :ביכ"נ יחזקאל הנביא ( 7:00האחים שלומי  -הרשמה חובה -3951205
 .)08-9438258 ,052כפר סבא :תחנה מרכזית( 10:00 ,הרשמה חובה -2174237
 .)054כפר חב"ד :בית מנחם ,11:00 ,אחרי  11:00יעבור בין התחנות (הרשמה
חובה  .)054-9790496לוד( :הרשמה חובה  .)050-8733338נתניה :רח' פינסקר,
ליד התחנה המרכזית ( 9:00הרשמה חובה  .)052-8193230עפולה( :הרשמה
חובה  .)050-9781364פתח תקוה :רחבת העירייה  10:00-11:00ביום שני בלבד.
צפת :קרית חב"ד ( 9:00הרשמה חובה  .)054-8475144קרית גת :תחנה המרכזית
(הרשמה חובה  .)050-8730961קרית מלאכי :בית הכנסת חב"ד ( 10:00הרשמה
חובה  .)050-2536718 ,08-8585483ראשון לציון :תחנה המרכזית הישנה10:00 ,
(הרשמה חובה  .)050-8613146רחובות :הרצל פינת יעקב( 10:00 ,הרשמה
חובה  .)054-5849880רמלה :רחבת העירייה ( 10:00הרשמה חובה ,הגרעין
התורני  .)054-8416645רעננה :יד לבנים( 10:00 ,הרשמה חובה .)054-2114990
תל אביב :רחבת היכל התרבות( 10:00 ,הרשמה חובה )052-8193230
ההסעות יוצאות מחברון בתום עצרת החג .לאור לקחי העבר בעז"ה יתוגבר מערך ההסעות

הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

כל האירועים ,הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל
טל' 052-5802156
לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

מרכז מידע ארצי:

1-800-400-456
שלוחה 3

המופע יועבר בשידור חי

www.hebron.org.il • www.machpela.com
הקפות שניות עם חב"ד במוצאי שמחת תורה במערת המכפלה

בליווי מנדי ג'רופי ותזמורתו הסעות מרחבי הארץ02-9965333 :

 | Hebron Fundמחדשי היישוב היהודי בחברון | מנהלת מערת המכפלה שע"י המועצה הדתית קרית ארבע  -חברון ועדה
מוניציפלית חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון | ֹמועצה מקומית קרית ארבע  -חברון | המחלקה לתרבות תורנית  -מחוז ירושלים
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מבט להתיישבות
כל–נדרי
במצפה אביגיל

ב

לילה שלפני יום הכיפורים תשס"ב
העמידה המועצה האזורית הר–
חברון מגדל מים על גבעה נישאה
מול תל מעון ,בסגנון של חומה ומגדל .באותו
בוקר ביקר במקום ראש המועצה צביקי
בר–חי ואמר לעצמו :אי אפשר להשאיר
את מגדל המים ללא השגחה .תחילה
ניסו להביא קרוואן ,אבל צה"ל גילה אותם
ועצר את המהלך .צביקי לא התייאש ,נסע
למועצה ,הביא כמה אוהלים והקים אותם
בשטח .אחר–כך נסע לישיבת "ניר" בקרית–
ארבע ,גייס שניים מתלמידי הישיבה ,אלישע
מדן ויריב כהנא ,עם עוד כמה בחורים,
והביא אותם למקום .את הלילה הם העבירו
בשמירה על מגדל המים .למחרת בבוקר,
ערב יום הכיפורים תשס"ב ,החלו הצעירים
לקפל ציוד ולהתארגן לנסיעה הביתה,
כשצביקי הופיע בשטח וביקש :תישארו כאן
גם ביום כיפור" .אבל אין לנו בגדים לחג" -
טען אלישע" .אין בעיה ,אני אביא לכם את
הבגדים"  -ענה צביקי ,נכנס לרכב ,נסע
והביא להם את בגדי השבת שלהם.

החבר'ה נדרכו ,הפסיקו את התפילה ויצאו
החוצה .צביקי הורה לצעירים לאבטח אותו,
והתקרב לאנשים" .מה העניינים?" שאל.
הללו ,שהציגו עצמם כבעלי הקרקעות,
השיבו נרגזים" :סיכמנו שלא עושים כאן
כלום ,שצריך לתאם איתנו .למה אתם
פה?" אמרו והסתלקו .הקרוואן הראשון
הגיע למחרת יום כיפור .עוד שני קרוואנים
הגיעו מאוחר יותר .אלא שהפלשתינים
שטענו כי הם בעלי האדמות ,פנו לעו"ד
שלמה לקר ,שהוציא צו בג"ץ המקפיא
את המצב .זאת למרות שמדובר באדמות
מדינה מסודרות.
מעל המקום מתנשא תל מעון ,המקום
בו עמדה מעון התנ"כית .זהו המקום
עליו מסופר בספר שמואל "ואיש במעון
ומעשהו בכרמל ,והאיש גדול מאד ולו צאן
שלושת אלפים ואלף עזים והיה בגזוז את
צאנו בכרמל; ושם האיש נבל ושם אשתו
אביגיל והאישה טובת שכל ויפת תואר"...
אביגיל היא האישה היחידה בתנ"ך ,שנאמר
עליה במפורש שהיתה גם יפה וגם חכמה.
בהשראתה נקבע שם המקום  -אביגיל.
בתקופה הראשונה יישבו את המקום
חמישה רווקים  -ארבעה בחורים ובחורה
אחת .לאט לאט גדלו .כיום לא רק מעון
וכרמל הם יישובים יהודיים באזור ,אלא
גם אביגיל היא נקודה יהודית חדשה בהר–
חברון ובו כ– 16משפחות ( 4משפחות
חדשות הגיעו השבוע) ולהן  17ילדים# .
מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספרית נצרים

ואז התעוררה בעיה חדשה .הם היו
רק תשעה .יום כיפור בלי מנין? צביקי
נסע הביתה" ,העמיס" את הבן שלו על
הרכב ,ושניהם בילו בנקודה את יום כיפור.
באמצע תפילת "נעילה" של יום כיפור,
בשעת נעילת שער ,כשהאוהל כמעט
כולו מתרומם מהרוח ,הגיע לפתע טנדר
טויוטה עם שמונה פלשתינים מבוגרים.

בסìד

20:00-24:00

שיעורים עם הרבנים:

הרב מיכי יוספי ,הרב מיכאל ברום,
הרב ציון טוויל והרב דב ברקוביץ
 24:00תיקון

שחרית בנץ

לפרטים:

ליל חמישי כ ëבתשרי

הציבור הרחב מוזמן )עזרת נשים פתוחה(
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יניב 054-4994705

"פסטיבל על הנחל"

יום שני ,ב' חוה"מ סוכות )16:00-10:00 (5.10
הפסטיבל בנחל פרת )ואדי קלט(
בצמוד לישוב מצפה יריחו!
רדק 15
קות
מירושלים
הגעה :רק רבע שעה
מי
רו
שלים
על כביש מס'  1לכיוון ים המלח!
הפעלות לכל המשפחה!
מפת הגעה באתר המועצה
תחנת מידע בצומת כפר אדומים

סוכות
בשילה
הקדומה!

ימים שלישי ורביעי
ג'-ד' חוה"מ )(6-7.10
17:00-10:00
אתר שילה הקדומה
מעיר לחיים את
ימי קדם! יומיים
של הפעלות לכל
המשפחה!
החנייה בא.ת .שילה
ומשם שאטלים

סיורים והצגות
גם באנגלית
האתר פתוח לקהל
גם בשאר ימי חוה"מ

שמחת בית
השואבה בחרשה!

סיורים
בכל ימי
חוה"מ סוכות
עם בי"ס
שדה עפרה

יום חמישי ה' חוה"מ )(8.10
בשעה 14:30
באים לרקוד ולשמוח
עם משה )מוסה( ברלין
ותזמורתו ועם ירמיהו
החל משעה  11:00יתקיימו
סיורים באיזור וכן מתחם
מתנפחים לילדים.
תחנת מידע בצומת שילת

סוכות כשרות יעמדו לרשות המבקרים בכל האירועים!

מוקד מידע בנימין 02-9975516
פרטים נוספים באתר המועצה

www.binyamin.org.il

האגף לתרבות תורנית
מחוז ירושלים

בית ספר שדה עפרה

ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
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"לעובדו בשמחה"
המשך מעמ' השער

מלכא .ודוק' בלשון מדרש תנחומא
שלאחר יום הכיפורים ישראל "נוטלין לולביהן
ביום טוב ראשון של חג ומהללים ומקלסים
לפני הקדוש ברוך הוא ,והקדוש ברוך הוא
מתרצה להם ומוחל להם" .כי ההתרצות היא
מדרגה נעלה ונוספת על כפרת העוון (ובספר
בית אלקים למבי"ט כתב דריצוי  -רק לישראל
ולא לאומות העולם ,ומובן לדבריו שעל כן
מצוות נסכים הבאה לשם ריצוי ,כדברי הספורנו
הנ"ל אינם אלא לישראל).
ובסידור הגר"א" :אהבת אותנו ורצית בנו"
 כנגד חג הסוכות שהוא זמן התרצות ועל כןנקבע לזמן שמחה בפני עצמו .ויהיו דברים
אלו ,לעילוי נשמת אבי מורי הרב אברהם כהנא
שפירא זצ"ל אשר כל ימיו חינכַ נו לעבודתו
בשמחה ואף הזהירנו על כך בחודש האחרון
לפני הסתלקותו בראשון דסוכות" ,לעובדו
בשמחה" ,וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל# .
(אמור כ"ב)

יִ ְצּ ֶרנְ ה ּו ְּכ ִא ׁישוֹ ן ֵעינוֹ " (דברים ל"ב ,י')  -סיבבם
והיקפן בענני הכבוד .ענני כבוד הם השראת
השכינה .שם שמים חל על הסוכה.
וכתב הספורנו על התורה ,כי אחר חטא
המרגלים נצטווינו בפרשת נסכים ,דהיינו לאחר
החטא ,הריצוי נעשה על־ידי הנסכים שהוא
תוספת לקרבן ,כי בכך גלה דעתו כי ברצונו
להידבק בה' וכן בפרשת לך לך (בראשית י"ד ,י"ח)
מלכי־צדק נתן לאברהם אבינו לחם ויין לרמז על
הנסכים שיקריבו בניו .כי רק לבני
המנחות ועל ָ
אברהם אבינו ניתנה האפשרות הנוספת להיות
רצויים לפני המקום על ידי נסכים .ועל כן בחג
הסוכות ,לאחר כפרת יום הכיפורים ,מתבטאת
השמחה על הכפרה בהבאת הנסכים  -התוספת
על הקרבן  -כאות לריצוי והתקרבות והתדבקות
בבורא .כפי ההבטחה הראשונית לאותם מים
תחתונים שניסוכם בחג מעלה אותם קמי

מטבייסליוםכועתם ההתז
ה
נ"

חוויה לכל המשפחה ך

יום ו'2.10 ,
בעקבות האבות
בהרי שומרון

יום ג' חוה"מ
סוכות6.10 ,
בתרמיל ומקל
אל הרי הכרמל

יום ד' חוה"מ
סוכות7.10 ,
נביאים שופטים
ומלכים בגילבוע
ועמק יזרעאל

יום א' חוה"מ
סוכות4.10 ,
נופים עטלפים
וגיבורים
בשפלת יהודה

יום ב' חוה"מ
סוכות5.10 ,
ירושלים
לובשת חג

יום ה' חוה"מ
סוכות8.10 ,
ירושלים
לובשת חג

יום ו' חוה"מ
סוכות9.10 ,
בעקבות האבות
בהרי יהודה

www.kaitana.co.il

052-3293279 | 077-3358386

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 באדיבות:
ישיבת מרכז הרב
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8711

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
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