סיפורו של מקום מגן העדן למקום

"ו

ת־ה ָ ּגן,
נָ ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶא ַ
אשים"
ו ִּמ ּׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד וְ ָהיָ ה לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָר ׁ ִ

לכנות ה'סהר הפורה'  -המזרח התיכון
ערש התרבות ,החקלאות ,הכתב,
והציוויליזציה האנושית  -מובן ,אם כך,
מדוע אזור זה הוא גן העדן.
חז"ל היטיבו לתאר את מלאכת
הבריאה כמקבילה למלאכת עשיית
המשכן" :ומנין שנעשה במשכן כמעשה

(בראשית ב' ,י') .אמרו חז"ל במסכת

חגיגה פרק ב'" :אין דורשין בעריות בשלשה,
ולא במעשה בראשית בשנים ,ולא במרכבה
ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו,"...

לכן היינו צריכים שלא לעסוק בנושא גן
העדן אך מאידך גיסא אנו מחויבים ללמוד
ולהעמיק ולנסות להבין .נעזרנו רבות
בהקדמתו של בעל ה'דעת מקרא' לספר
בראשית ויהי רצון שנכוון לאמת.
לו היינו מנסים למצוא את מקומו של
גן העדן או יותר מדויק ,את מקום הנהר
שיוצא מעדן ,על כרחנו היינו מוצאים
אותו במקום הממוצע בין ארבעת
הנהרות המופיעים בפרשתנו  -הפישון,
הגיחון ,החידקל והפרת (שם ,פס' י"א -
י"ד) .הפרת והחידקל ידועים ומפורסמים
באזור בבל  -עיראק של היום .אולם היכן
הם הגיחון והפישון? על כך רבו ההצעות
אך מקובל לזהותם עם שני הערוצים
המרכזיים של הנילוס המכונים הנילוס
הלבן (גיחון) והנילוס הכחול (פישון).
שני הנהרות מתחברים באזור חרטום
בירת סודן ויוצרים את הנילוס או היאור
המוכר לנו .אם כן ,היכן החיבור בין
ארבעה נהרות אלו הרחוקים כל כך זה
מזה מאות קילומטרים? אין מנוס מלומר
שגן העדן נמצא בכל השטח ביחד.
השטח המתואר כגן עדן הוא מה שנהוג

בראשית? בוא וראה :ביום הראשון נברא
שמים וארץ ,שנאמר 'בראשית ברא אלוקים
את השמים ואת הארץ' ,וכתיב בשמים
'וימתחם כאוהל לשבת' ,וכנגדו עשו יריעות
עשר ואחד עשרה ,ועשו ארון של עץ והניחו
בו לוחות אבנים שהם מברייתה של הארץ.
בשני נברא הרקיע להבדיל בין מים למים,
וכנגדו עשו פרוכת להבדיל בין הקדש ובין
קדש הקדשים .בשלישי נקוו המים ונבראו
הימים וכנגדו עשו כיור לרחצה .ובו ביום
נבראו דשאים וכל מיני זרעים ואילנות שהן
עושין פרי תמיד ,וכנגדן עשו שולחן ועליו
לחם הפנים תמיד .ברביעי נבראו מאורות
וכנגדו עשו מנורה ובה שבעה נרות.
בחמישי נברא עופות דכתיב 'ועוף יעופף'
וכנגדו עשו כרובים וכתיב 'ובשתים יעופף'.
בשישי נברא אדם והכניסו לגן עדן לעבדה
ולשמרה וכנגדו ניתקן אהרון ובניו ונמשח
הוא ובניו לבא אל אהל מועד לעמוד לשרת
לפני ה' ...בשביעי 'ויכלו' ובמשכן 'ותכל'.
בבריאת עולם 'ויברך אותם אלוקים'
ובמשכן 'ויברך אותם משה' .בשביעי 'ויכל
אלוקים' ובמשכן 'ויהי ביום כלות משה'.

ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
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המקדש

אלישע מלאכי  -בי"ס שדה עפרה

בשביעי 'ויקדש אותו' ובמשכן 'ויקדש
אותם'"( .מדרש הגדול לשמות ל"ה ,ל"א).

(במדבר כ"ד ,ה'  -ז') .גן ,נהר ,ארזים ואֲהָלים
שה' נטע  -אין ספק בדבריו ,שלגן עדן
דימה את מחנה ישראל .גם לאחר שהבנו
שגן העדן נמצא באזור שלנו ,עדיין
נשאל  -היכן היא נקודת החיבור של כל
אותם ארבעה נהרות? שהרי כתוב ונהר
יוצא מעדן ומשם יפרד ...על כך מסביר
הדעת מקרא שלא מדובר על נהר אחד
שהתפצל ,אלא שמימיו נבלעו באדמה
ואשר נובעים מחדש מעל פני הקרקע
בארבע מקומות שונים ,אך המקור
שלהם  -אחד .אגב ,כדאי לשים לב לכך,
שלפחות שניים משמותיהם של נהרות
גן עדן מופיעים גם במעיינות הגדולים
ביותר בסביבות ירושלים הרי הם מעיין
הגיחון ועין פרת .כשם שהנהרות יוצאים
מגן העדן כך המעיינות הללו סמוכים
לירושלים ולא בכדי.
הארץ כולה מושפעת מגן עדן ,אך
המקביל למקומו של גן עדן עצמו הוא
מקום המקדש .חז"ל רומזים לנו בדברי
המדרש שכשם שאדם הראשון נכנס
לגן העדן וצווה לעובדה ולשומרה ,כך
אהרון הכהן נכנס לאוהל מועד .מקום
הקדושה ,מקום החיים ,הוא הגן בעדן.
שם הכרובים ,שם הזהב ,שם "עץ החיים"
(התורה) אם כן הוא-הוא גן העדן# .

הקבלה נוספת היא שכשם שבריאת
העולם מסתיימת בקדושתה של השבת
כך מלאכת עבודת המשכן מסתיימת
במצוות השבת (שמות ל"א י"ב  -י"ז) .נראה,
איפוא ,שישנה הקבלה בין ימי הבריאה
לכלי המשכן וכן אדם הראשון הוקבל
לאהרון הכהן אך לגן עדן אין הקבלה
מפורשת ,למה? מדוע יש התעלמות של
חז"ל ממקומו של גן העדן? דברי הנביא
יחזקאל ,על כך שארץ ישראל תהיה
לעתיד לבוא בבחינת גן עדן הקדום:

"וַ יְ ׁ ִשבֵ נִ י ֶאל ּ ֶפ ַתח ַה ַ ּביִ ת וְ ִה ֵנּה ַמיִ ם י ְֹצ ִאים
ימהִּ ,כי ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת ָק ִדים
ִמ ַּת ַחת ִמ ְפ ַּתן ַה ַ ּביִ ת ָק ִד ָ
וְ ַה ַּמיִ ם י ְֹר ִדים ִמ ַּת ַחת ִמ ֶּכ ֶתף ַה ַ ּביִ ת ַהיְ ָמנִ ית
ִמ ֶ ּנגֶ ב לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח ..וְ ַעל ַה ַנ ַּחל יַ ֲעלֶ ה ַעל ְ ׂש ָפתוֹ ִמ ֶזּה
ו ִּמ ֶזּה ָּכל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל לֹא יִ בּ וֹ ל ָעלֵ ה ּו וְ לֹא יִ ּ ֹתם
ימיו ִמן ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ֵה ָּמה
ּ ִפ ְריוֹ לָ ֳח ָד ׁ ָשיו יְ בַ ֵּכר ִּכי ֵמ ָ
יוֹ ְצ ִאים והיו (וְ ָהיָ ה ק') ִפ ְריוֹ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ ָעלֵ ה ּו
לִ ְתרו ָּפה" (יחזקאל מ"ז).
הנה ,בארץ ישראל יהיה נחל גדול,
אשר ממנו ישתו ויירפאו הכול כולל
ים המלח חסר החיים; ועל המים עץ
שעלהו לא יבול ,שפריו למאכל (כעץ
הדעת) ועלהו לתרופה (כעץ החיים).
וכן בכתובים אחרים ,אנו מוצאים שארץ
ישראל תהיה כגן עדןִּ :
"כי נִ ַחם ה' ִצ ּיוֹ ן נִ ַחם

ָּכל ָח ְרב ֶֹת ָיה וַ ָ ּי ֶ ׂשם ִמ ְד ָ ּב ָר ּה ְּכ ֵע ֶדן וְ ַע ְרבָ ָת ּה ְּכגַ ן
ה' ָ ׂששׂ וֹ ן וְ ִ ׂש ְמ ָחה יִ ָּמ ֵצא בָ ּה ּתוֹ ָדה וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה"
(ישעיהו נ"א ,ג') .וכן ביחזקאלֹּ " :כה ָא ַמר ה'
ְ ּביוֹ ם ַט ֲה ִרי ֶא ְתכֶ ם ִמ ֹּכל ֲעוֹ נוֹ ֵתיכֶ ם וְ הוֹ ׁ ַשבְ ִּתי ֶאת
ֶה ָע ִרים וְ נִ בְ נ ּו ֶה ֳח ָרבוֹ ת .וְ ָה ָא ֶרץ ַה ְנ ׁ ַּש ָּמה ֵּת ָעבֵ ד
ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה ׁ ְש ָמ ָמה לְ ֵעינֵ י ָּכל עוֹ בֵ ר.
וְ ָא ְמר ּו ָה ָא ֶרץ ַה ֵּלז ּו ַה ְנ ׁ ַּש ָּמה ָהיְ ָתה ְּכגַ ן ֵע ֶדן
וְ ֶה ָע ִרים ֶה ֳח ֵרבוֹ ת וְ ַהנְ ׁ ַש ּמוֹ ת וְ ַה ֶנ ֱּה ָרסוֹ ת ְ ּבצוּרוֹ ת
יָ ׁ ָשבוּ" (יחזקאל ל"ו ,ל"ג  -ל"ה).

סיור אל–בירת ,השומרון
ומזבח יהושע בהר עיבל
נקיים סיור ביום שלישי ט"ז חשוון
 3.11.09להר עיבל וסבסטיה
היא בירת השומרון בהדרכת זאב
ח .ארליך (ז'אבו) .נסייר בשני
אתרים חשובים בשומרון ובהם
נלמד על מרכזיותה של העיר
סבסטיה ועל אחד הממצאים
הארכיאולוגיים המעניינים
בשומרון  -האם זהו מזבח יהושע?
הטיול בתיאום עם גורמי הביטחון.
לפרטים והרשמה או לסיורים
בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה
02-9975516
ofra@spni.org.il

ציון ,המשולה לציה ,חורב ,מדבר
וערבה ,תהפוך כעדן וכגן ה' ,אשר ישבו
על נהרות; כאותו גן ,אשר בו הושם האדם
לעבוד את האדמה .למעשה ,כבר בלעם
בנבואתו דימה את משכנות ישראל לגן
יך יַ ֲעקֹב ִמ ׁ ְש ְּכנ ֶֹת ָ
"מה ּ ֹטב ּו א ָֹהלֶ ָ
יך
העדןַ :

יִ ְ ׂש ָר ֵאלִּ .כנְ ָחלִ ים נִ ָּטיוְּּ ,כגַ ֹנּת ֲעלֵ י נָ ָהר ַּכ ֲא ָהלִ ים
נָ ַטע ה'ַּ ,כ ֲא ָרזִ ים ֲעלֵ י ָמיִ ם .יִ ַזּל ַמיִ ם ִמ ָ ּדלְ יָ ו וְ זַ ְרעוֹ
ּשא ַמלְ כֻ תוֹ "
ְ ּב ַמיִ ם ַר ִ ּבים וְ יָ רֹם ֵמ ֲאגַ ג ַמלְ כּ וֹ וְ ִת ַנ ּ ֵ ׂ
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כל מה שדרישת ה’
מתגברת ביותר בלבו של אדם,
אהבת כל הבריות כולם מתרחבת
בקרבו ,והוא אוהב גם את הרשעים
ואת הכופרים וחפץ בתקנתם,
מפני שהוא באמת מתקנם
בגדולת אמונתו

שמונה קבצים ,קובץ א’ ,מ”ח
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:33
ת"א 18:48
חיפה 18:40
חברון 18:47
שכם 18:30
ב"ש 18:49

צאתו:
19:44
19:46
19:46
19:45
19:44
19:45

האמפיתיאטרון של סבסטיה קם לתחיה בחול המועד סוכות

על הפרשה בראשית
הרב ברוך אפרתי רב קהילת 'זית רענן' באפרת

"ו

'וחושך על פני תהום'

ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ׁ ֶֹש ְך ַעל־
ּ ְפנֵ י ְתהוֹ ם" (בראשית א' ,ב')  -כך
מתאר ד' את עולמו לפני סידורו.
מקובלנו מרבינו הרמב"ן בפתח פירושו
למעשה בראשית ' -שמעשה בראשית סוד
עמוק ,אינו מובן מן המקראות' .הוי אומר ,לא
חושך ולא אור רגילים יש כאן ,כי אם עומק
של משמעות נסתרת ונשגבת .מישעיה למדנו

שעולמנו האנושי יכול להתחלק לשני מושגי
יסוד  -האור והחושך" :הוֹ י ָהא ְֹמ ִרים לָ ַרע
טוֹ ב וְ לַ ּטוֹ ב ָרע שָׂ ִמים ח ׁ ֶֹש ְך לְ אוֹ ר וְ אוֹ ר לְ ח ׁ ֶֹש ְך
שָׂ ִמים ַמר לְ ָמתוֹ ק ו ָּמתוֹ ק לְ ָמר" (ישעיה ה' ,כ').
לכאורה ,חלק ה 'אור' הוא חלק היופי והטוב,
המוסר והיושר .ולעומתו חלק ה'חושך' הוא
חלק הכיעור והרשע ,הקלקול והעקום .אמנם
לאור הבנה זו ,ראוי היה שה'חושך' יופיע
דווקא מקלקולי האדם ,ולא מיצירת ד' הטוב,
אשר רחמיו על כל מעשיו.
לא זו אף זו  -אין האור מופיע ראשון
בבריאה ,אלא דווקא החושך ,כאילו רומז
הכתוב שהחושך הוא מקורו של האור ,הוא
המביא אותו ,הדורש את הופעתו .יש לעיין
אם כן מהו אותו חושך אדיר ,אשר רק ד'
עצמו יכול להאיר ,חושך אשר קודם להופעת
האור האלוקי בעולם .לאור העובדה שאין
הבדל אמיתי בבריאה הסטטית עצמה אם היא
מוארת או בעלטה ,נראה שתכונת החושך
העיקרית היא דווקא תחושת הבדידות שבו.
החושך מונע מן האדם את המימד החברתי.
אין האדם רואה ,הוא אינו יכול לבוא במגע
עם האחר ,הוא נותר בודד .החושך מבודד
אותנו ,מנתק אותנו מההקשרים השונים
שלנו ,מציב אותנו כפרט יחיד מול המציאות
כולה ומול עצמנו.
הפחד מן החושך הוא הפחד מן הבדידות,
הפחד מההישארות בגפנו ללא הצד ה'אחר'.
מדוע אנו מפחדים מהניתוק מה'אחר'?
מהו הגורם לצורך הקיומי שלנו שלא
להשאר לבדנו? 'האדם הוא חיה חברתית'
טען אריסטו ,טענה המסבירה את החשש
המשך בעמוד 9

יש עמדה

לחץ
גורר לחץ

ממשלת ישראל מתמודדת
בימים אלו עם לחץ הולך וגובר
מכיוון הקהיליה הבינלאומית.
דו"ח גולדסטון ,איום בצו מעצר
נגד בכירים בישראל המבקרים
באנגליה ,נתק עם טורקיה ,ועוד.
הלחץ הזה הוא ההוכחה שבמזרח
התיכון ,אבל גם בעולם כולו ,כאשר
אתה מוותר או נכנע ללחצים ,אתה
נתפס כחלש .מי שנכנע ללחצים
משדר כי הוא לחיץ ,ומזמין בכך על
עצמו עוד ועוד לחצים ואיומים.
ניקח למשל את דו"ח גולדסטון,
המבקר את פעילות ישראל בחבל
עזה במהלך ימי הלחימה במבצע
עופרת יצוקה ,מבצע שבמהלכו הגיעו
טילי חמאס עד לאשדוד ,באר שבע,
קרית מלאכי ,ובאר טוביה ,וזרעו הרס
רב ,הרוגים ופצועים .ישראל יצאה
למבצע צבאי צודק מאין כמותו,
להגן על חיי אזרחיה מאימת מדינת
הטרור שקמה לה בחבל הארץ אותו
פינינו במהלך שכולו איוולת ועיוורון
למציאות .ישראל יצאה למבצע תחת
שלטונה של ממשלת מרכז-שמאל
בראשותו של אהוד אולמרט .לכאורה
היינו אמורים לקבל גיבוי בינלאומי
מוחלט .למגר את קיני המחבלים,
להילחם בטרור .להכרית את ציר
הרשע  -איראן  -חיזבאללה -חמאס
המאיים לא רק על ישראל אלא על
העולם המערבי כולו .ולמרות זאת
דו"ח גולדסטון מתעלם מהמציאות
האזורית ,מתעלם מהחמאס ,ומעדיף
להאשים דווקא את ישראל בפשעי
מלחמה .מופתעים?
החטא הקדמון של דו"ח גולדסטון
הוא העקירה מגוש קטיף .באופן
אירוני ניתן אולי לומר שקודם לנסיגה
מחבל עזה ,צה"ל שישב אז באיזור לא
היה צריך לפעולות דרסטיות מלבד
ביטחון שוטף על מנת לשמור על חיי
המתיישבים באיזור ,ולמנוע חדירות
מחבלים לכיוון יישובי הדרום .בדרך
זו גם נמנע מחמאס להשתלט על
חבל עזה ולהקים לעצמו שם מדינת
טרור ,נתמכת על ידי חיזבאללה
ואיראן .אך לאחר הנסיגה ,כל פעולה
צבאית בחבל עזה דורשת הרבה יותר,
ופעילות זו  -מוצדקת ומוסרית מאין
כמותה  -פותחת פתח לשונאי ישראל
היושבים באו"ם ובועדותיו ,להשחיר
את פנינו בעולם.
עקירת היישובים מגוש קטיף

נתפסה כחולשה ישראלית וכניצחון
לחמאס ולטרור" .רוח גבית לטרור"
כפי שהגדירו זאת אז בכירי מערכת
הביטחון ובראשם הרמטכ"ל דאז
והמשנה לראש ממשלה היום ,רא"ל
(במיל ).משה (בוגי) יעלון .הבטיחו אז
שעל כל קסאם שיירה לעבר יישובי
הדרום ישראל תגיב בחומרה ,אך לקח
עוד כשלוש שנים של השפלה ,של
חייל חטוף ,ושל ירי רקטות קסאם
וטילי גראד לעבר יישובי עוטף עזה,
שבה ישראל ספגה וספגה לפני
שיצאה להגן על עצמה .דו"ח גולדסטון
המעוות  -כפי שהגדיר אותו השבוע
ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו
בפתיחת מושב בחורף של הכנסת -
שולל בעצם במהותו את העיקרון
שלישראל יש זכות להגן על עצמה
ועל כן הוא אינו מוסרי ומופרך.
אך מה לנו כי נלין על האו"ם?
השינוי צריך לבוא בקרב המדיניות
הישראלית .לא חולשה ,לא רפיסות,
לא כניעה ללחצים ,אלא ההפך -
עמידה איתנה בלחצים ושמירה על
האינטרסים החיוניים של מדינת
ישראל.
הרי ראש הממשלה הישראלי
דווקא הלך לכיוון הפלשתינים ולכיוון
אובאמה .בניגוד להכרעת הבוחר
הישראלי הוא הסכים בצורה כזו או
אחרת להקמתה של מדינה פלשתינית,
וגם מדיניות הקפאת הבנייה עודנה
נמשכת בפועל  -הרי שלכאורה הלחץ
היה אמור להיות מוסר או לכל הפחות
להירגע מעט .והנה דווקא לנוכח
הנכונות הישראלית לויתורים כאלה
ואחרים ,הלחץ הולך ומתגבר.
אם ישראל הסכימה עקרונית
להצהרת אובאמה על 'ריסון' בניה
בתמורה להתקדמות בצד הפלשתיני,
והפלשתינים דחו את ההצעה הזו
בשתי ידיים ,הרי שישראל צריכה
לפטור את עצמה מהתחייבותיה,
ולהסיר כליל את הקפאת הבנייה
מעל יישובי יהודה ושומרון .יהיה
בכך רווח כפול  -בראש ובראשונה
קיום ההתחייבות לבוחר הישראלי
של הליכוד וסיעות הימין המרכיבות
את הקואליציה כמתחייב במדינה
דמוקרטית ,ומעבר לכך אמירה כלפי
אומות העולם  -ישראל עומדת על
שלה ,ומפעל ההתיישבות הוא חיוני
לקיומה של מדינת ישראל ,לא רק
בדיבורים אלא גם במעשים# .
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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
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עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

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

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חדשות ישע
הצלחה לקמפיין
מועצת יש"ע,
מנהלת ההסברה,
ועמותות התיירות
במועצות ביו"ש:

רבבות גדשו את האתרים והאירועים
ביהודה ושומרון בחוה"מ הסוכות
שנים רבות לא נרשמה תנועה ערה כזו של
ישראלים מכל קצות הארץ המטיילים באתרי
יש"ע .מסע ההסברה התיירותי שהתקיים תחת
הכותרת – יהודה ושומרון  -חוויה עם שורשים,
סחף אחריו ישראלים רבים שהגיעו לאתר סוסיא
בדרום הר חברון ,לשמחת בית השואבה במערת
המכפלה בחברון ,לפסטיבל הנחל בואדי קלט
ולאירועי שילה בבנימין ,לשלל האטרקציות
בגוש עציון ולאירוע 'פסטיבל שומרון העתיקה
מתעוררת לחיים' בסבטיה הקדומה ולמגוון
האירועים הרחב בשומרון.
האירועים לוו בקמפיין פרסומי ענק ובו
פרסום עצמאי ופרסום משותף של ארבע
המועצות האזוריות ביש"ע יחד עם מנהלת
ההסברה "הסיפור של כל יהודי" של מועצת
יש"ע .הוא כלל חוברת טיולים ומסלולים
מהודרת עם כל ההצעות והאירועים השונים בכל

השר לפיתוח הנגב והגליל ,סילבן שלום .שלום
הקדיש יום תמים מחול המועד לביקור באתר
סוסיא ובמערת המכפלה .בביקור בסוסיא ביקש
ראש מועצת הר חברון ,צביקי בר חי מהשר
סיוע בשדרוג האתר ובשיקום הפסיפס המצוי בו
שהוא אחד משכבות הפסיפס הגדולות הקיימות
בארץ .השר הודיע כי משרדו יסייע בשיקום
הפסיפס ושדרוג האתר לטובת הישראלים
הרבים המבקרים בו בכל השנה ובמיוחד בימות
החגים .בעצרת האלפים במערת המכפלה
התייחס השר שלום לאירועים שהתחוללו
בהר הבית והכריז" :אנחנו שולחים מכאן מסר
לכל מי שרוצה להבעיר את הר הבית .אנחנו
הריבון .אירועי הר הבית צריכים להדליק נורה
אדומה לכולנו .אנחנו הריבון בהר הבית ובמערת
המכפלה .ממשלת ישראל צריכה לשדר שאנחנו
כאן לנצח נצחים".

רחבי יהודה ושומרון ,באנרים באתרי האינטרנט
המובילים ,וכן תשדירי רדיו ופרסומות בעיתונות
הכתובה בהיקף נרחב .במקביל הוקם מרכז מידע
במועצת יש"ע שאויש במהלך כל ימי הקמפיין,
אשר נתן מענה למבול הפניות של מבקרים
ומטיילים לפני ובמהלך החג ,וכן סוכות מידע
בצירים הראשיים המובילים למרחבי יהודה
ושומרון .המארגנים מדווחים על שינוי בהרכב
המבקרים  -לא רק מתיישבים מיש"ע אלא גם
ישראלים רבים מישראל הקטנה ובהם רבים
שאינם חובשי כיפה.

בנימין  -אלפים בשילה הקדומה ,בנחל פרת,
וביקבי הבוטיק
ב"פסטיבל על הנחל" בנחל פרת (ואדי קלט)
שהופק ע"י מתנ"ס בנימין  -השתתפו כ־3000
מבקרים שנהנו משלל אטרקציות ומירידה למי
הנחל במשאיות ספארי מיוחדות!
באתר שילה הקדומה נהנו כ־ 7000מבקרים
בשני ימי פעילות מיוחדים שהופקו ע"י עובדי
האתר וע"י מח' התיירות של המועצה האיזורית
מטה בנימין אשר מפעילה את האתר .באירוע
בשילה הקדומה זכו המבקרים לחזור לימי קדם
עם מגוון סדנאות של מלאכות קדומות ,הדרכות
במקום בו שכן המשכן ,ושחקנים שהחיו את ימי
התנ"ך .כמו כן לראשונה ,נפרס האירוע על
פני כל גוש שילה והמבקרים טיילו באופניים,
ברכבי ריינג'ר ,בג'יפים ובמשאיות ספארי ,בין
השטחים היפהפיים של כרמי היין והזיתים וכן

בין המבקרים בסוסיא בדרום הר חברון,
המשנה לראש הממשלה
אלפי מבקרים גדשו את העיר הקדומה
בסוסיא ,ואת מרחבי הר חברון וחבל יתיר .בין
המבקרים היה גם המשנה לראש הממשלה,
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ביקרו בגבעות מזרח שילה!
מלבד האירועים המאורגנים ביקרו וטיילו
עוד אלפי אנשים בשאר האתרים בבנימין-
במעיינות נחל פרת ,ביקבי הבוטיק ,בישובים
ובגבעות.

ואתי אנקרי ,יונתן רזאל עם סימפונט רעננה,
ארז לב ארי ,שלמה בר והברירה הטיבעית ,גולן
אזולאי ,הופעות לילדים וגם משלנו :מקהלת
גוש עציון ופרחי עציון ,חמישיית מוטי רודן,
מדרש נעמי ,פאנל בנושא היצירה האמונית
ועוד משתתפים רבים .פסטיבלים :חגיגה של
תיאטרון ומוסיקה במתנ"ס ובהכל למוסיקה,
חוויה בחוות שדה בר ,פסטיבל שמן הזית,
עפיפוניאדה וליל תיקונים ונביעות בתקוע.
הכרת גוש עציון ברכיבה על אופניים ,בסיורים
רגליים ,בניווט וחפש את המטמון ברכבים.
אתרי תיירות פעילים עם פעילויות מיוחדות
לכבוד החג ואומנים שהתארחו באתרי התיירות
ובפסטיבלים ,ועוד ועוד.

שומרון  -מעבר לכל הציפיות
מעל  25,000אזרחים מכל רחבי הארץ סיירו
בחול המועד סוכות ברחבי שומרון ,גדשו
את הישובים ,אתרי ההיסטוריה ,המעיינות
והאטרקציות והשתתפו בפסטיבל "שומרון
העתיקה מתעוררת לחיים" בעתיקות העיר
שומרון – סבסטיה .מדובר בכמות מבקרים
חסרת תקדים אשר עלתה על כל הציפיות.
השיא במספר המבקרים נרשם כאמור
בפסטיבל בסבסטיה  -שם השתתפו מעל
 9,000מבוגרים וילדים בפסטיבל ובהפנינג ביום
רביעי .המבקרים הרבים נהנו מהצגות ,שחקני
רחוב ודמויות תנ"כיות ,מהפנינג לכל המשפחה,
מעגל מתופפים ,פעילויות מדליקות לילדים
ודוכני מזון .בשעות אחר הצהרים התקיימה
באמפיתיאטרון ההרודיאני העתיק בשומרון
העתיקה מחזמר לילדים ולכל המשפחה בכיכובם
של "אסי וטוביה" ,בו צפו אלפי אנשים .בין
האלפים בלטה ח"כ ציפי חוטובלי שהגיעה עם
בני משפחתה המורחבת.
בין המטיילים והחוגגים הרבים בלטו
כ־ 3,500חברי מרכז ,ראשי סניפים ופעילי
הליכוד על משפחותיהם ,שהגיעו ב־63
אוטובוסים ובשיירות מכוניות שיצאו מסניפי
הליכוד בכמעט כל הערים בארץ .לסיורם של
אלפי פעילי הליכוד בניצוחו של ח"כ דני דנון,
יו"ר הליכוד העולמי,התלוו משלחות של פעילי
ליכוד ממדינות רבות בעולם .לאחר שטיילו
ברחבי השומרון והתרשמו מהעשייה הרבה מחד
ומקשיי ההקפאה שעדיין לא בוטלה מאידך,
השתתפו האלפים בעצרת מרכזית ברבבה,
עצרת שהפכה למפגן כוח אדיר בעד ההתיישבות
ונגד הקפאת הבניה .מבצע התיירות והפסטיבל
אורגנו ע"י מתנ"ס שומרון ומחלקת התיירות
של המועצה וסיור פעילי הליכוד ועצרת
ההזדהות אורגנו ע"י הליכוד העולמי בשיתוף
היחידה האסטרטגית במועצה אזורית שומרון
ובסיוע מועצת יש"ע וועד מתיישבי השומרון.
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
הביע סיפוק רב ממספר המבקרים בשומרון
בסוכות" :העם מצביע ברגליים ,הגעה עשרות
האלפים לשומרון היא אמירה ברורה שהשומרון
הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ,לב הארץ.
אני משוכנע שנתניהו יקשיב לאמירה זו".

חברון
בעיר האבות מסכמים את חודשי אלול
ותשרי  -עם ביקור של כ־ 200,000יהודים בעיר
ובמערת המכפלה.
בתום תקופת החגים ,ותחילת הסיכומים
וישיבות הפקת הלקחים מתברר ,שהשנה נשברו
השיאים מכל השנים הקודמות (שגם הן היו
ברוכות במבקרים) :אירועי סוף תשס"ט ותחילת
תש"ע סחפו לחברון כמאתיים אלף יהודים כן
ירבו ,וכן מספר לא מבוטל של תיירים מעמים
שונים .ההתעניינות בחברון החלה לגאות
כבר בחודש אב תשס"ט ,בו צויין השנה מועד
מיוחד – אירועי שנת ה־ 80לפרעות תרפ"ט,
באזכרה מסורתית אירוע זיכרון ממלכתי ,וכן
כנס עיוני – מחקרי בנושא "הנצחון על הטרור
הערבי ותומכיו" .התעניינות זו בלטה שוב
בהגעת המונים במהלך ימי הסליחות בחודש
אלול וכן בעשרת ימי תשובה שגם בהם הגיעו
מדי לילה אלפים למערת המכפלה ולביקור
בעיר האבות .כמות דומה של מתפללים הגיעה
למערה גם בימים הנוראים ,ראש השנה ויום
הכיפורים ,בהם התקיימו מניינים בכל אולמות
המערה בכל שעות היממה; קול תקיעות
השופר נישא באולמות המערה והותיר רושם
עז בכל העולמות .ביום הכיפורים אף בלטה
תופעה מיוחדת שלא זכורה מהשנים הקודמות
– עשרות אוהלים הוקמו בשדה המערה ,על
משטחי הדשא הנרחבים ,ובהם שהו מאות
יהודים שחפצו לשהות סמוך לקברי אבות
לאורך כל שעות היום הקדוש.
שיא האירועים נרשם בימי חול המועד סוכות.
פעילי חברון כבר רגילים להיערכות מוגברת
בימי חול המועד ,אך איש אינו זוכר נהירה כבימי
חוה"מ סוכות תש"ע .מוקד האירועים היה ביום
שני ,יום האירוע המרכזי ,בו עלו לחברון למעלה
משלשים אלף יהודים .על הבמה המרכזית
ליד מערת המכפלה הופיעו מיטב אמני הזמר
החסידי – חיים ישראל ,אודי דוידי ,מנדי ג'רופי,
סיני תור ,חזקי סופר ,ירמיהו ,מרדכי יצהר ,רועי
ידיד ,להקות "קח אותי למעלה" ו"ענבי הגפן",
בהנחיית קובי סלע .גם בכל ימי חול המועד עלו
אלפים ,במספרים ללא תקדים .בנוסף למערכי
ההסעות ,השירותים ,האבטחה והאספקה ,הוכן

גוש עציון
 30,000כניסות לאתרי התיירות ולפעילויות
בסוכות בגוש עציון .בגוש עציון מדווחים על
כ־ 30,000כניסות של ישראלים לאתרי התיירות
השונים ולפעילויות המגוונות במהלך חג הסוכות
– ובראשם הפסטיבל ה־ 8לתיאטרון ומוזיקה
יהודית .שמחנו לארח עשרות אלפי מבקרים
שהגיעו מחוץ לגוש וכמובן את תושבי הגוש.
הפידבקים החיוביים לא אחרו לבוא .המבקרים
נהנו ממגוון אפשרויות הבילוי שהתאימו לכל
המשפחה! אז מה היה לנו? הופעות :אהוד בנאי
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ושמחה מיוחדת .בשעות הצהריים יצאה
לרחובות חברון ההקפה המסורתית של שמחת
תורה ,בהשתתפות מאות חוגגים ותלמידי
ישיבות "שבי חברון" ו"ניר" ,שרקדו ממערת
המכפלה עד ציון הרבנית "מנוחה רחל" .במוצאי
שמחת תורה שוב נהרו אלפי יהודים מרחבי
הארץ ומקהילות חב"ד להקפות השניות במערת
המכפלה לצלילי תזמורתו של הזמר החסידי
מנדי ג'רופי# .

גם מערך הדרכה ,סיורים ותכניות מגוונות
לילדים ולמשפחות .מאות יהודים זכו לבקר
גם במערת עתניאל בן קנז ולסייר בסמטאות
ה"קסבה" – השוק היהודי העתיק.
חווית הסיום של חג הסוכות היתה בשמחת
תורה ,בה נערכו הקפות שמחות ומרוממות
במערת המכפלה הן בערב החג והן ביומו .כמידי
שנה ,הגיעו עשרות חסידי חב"ד ומשפחותיהם
לשמוח בחג זה בחברון ,והוסיפו נופך חסידי

מהראי"ה
קוק
ועד ימינו...

מדרשת יפו

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

מדרשת יפו מזמינה אתכם בני ישיבות,
אולפנות ,תנועות נוער וקבוצות נוספות
לסיורים מרתקים ומגוונים ברחבי העיר יפו.
בעקבות ענקי הרוח ומנהיגי האומה -
חזון ומורשת הרב קוק ,בין חולות ,חומות
וחלומות  -סיפורי מתיישבים והווי שכונות
מיפו העתיקה וזו המתחדשת...
למרות הקשיים ,רצף ההתיישבות היהודית
בעיר נמשך לאורך אלפי שנים ,כבר מימי
שלמה המלך ,המכבים ,הרב קוק ועד לימינו.
בואו לקחת חלק במערך לאומי ולתת כוח
להמשך צמיחה יהודית מתמדת בעיר.
בואו להפוך חזון למציאות!

להזמנת סיורים 052-4767206 073-7266694
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אליהו גוטמכר חלק ב'
"אם יהיו בארץ הקודש יהודים עובדי אדמה שיקיימו
מצוות התלויות בארץ כראוי אז יהיו נפלאות בעולם"

ב

א־ל ,להושיב משפחות לעבוד את האדמה
ולשמרה ,וגם יהיה לישראל אתרוגים למצות
כשרים בבירור בלי שום חשש כלל".
מכתבי ידו הרבים נדפסו :חידושים והגהות
על המשניות והש"ס שנדפסו עם המשניות
והש"ס שבדפוס ראם בווילנא; "צפנח פענח"
על מאמריו האגדתיים של רבה בר בר חנה,
"שלום בפמליא של מעלה" ליישב את
הסתירות שבדברי רבי יוסף קארו והרמ"א -
בשולחן ערוך .ספרו "מכתב מאליהו" בשבחה
של ארץ ישראל ,נדפס יחד עם "ראשון לציון"
של רבי צבי הירש קלישר.
רק לאחר פטירתו הופיע ספרו "סוכת
שלום" ואליו נלווה ביאורו של רבי חיים
הירשנזון "עטרת זקנים" שנכתב בהערצה
רבה למחבר" .סוכת שלום" הוא גם שם
הישיבה בירושלים שהוחזקה ע"י רבי
אליהו גוטמכר .הקמת הישיבה והקשר בין
הרב גוטמכר לרב הירשנזון החלה כאשר זה
האחרון נסע לגייס כספים עבור ישיבתו.
הרב גוטמכר ,כבר חשב זמן רב על ייסוד
מפעל תורני בארץ ישראל ,ומשום כך שמח
על הצעתו של הירשנזון לייסד ישיבה בארץ
ישראל .הרב גוטמכר מסר לרב הירשנזון
"איגרת קודש" הקוראת להגברת לימוד
התורה באמצעות בתי מדרש והחזקת
תלמידי חכמים .הרב גוטמכר התנה את
עזרתו בכך ,שהישיבה תיווסד בירושלים.
הרב גוטמכר נפטר בכ"ד בתשרי תרל"ה
( ,)1874ובדף האחרון ביומנו האישי
כתב" :הנני נפטר לעולמי מנוחם ,והשכינה
מתגעגעת על אהוביה .הנני מרגיש כי החוט
המשולש אורייתא ,קודשא בריך הוא,
וישראל הולך ונקשר שוב" .בארץ ישראל,
הוקם על שמו של הרב גוטמכר הקיבוץ שדה
אליהו בעמק בית־שאן (סמוך לקיבוץ טירת
צבי הקרוי על שם עמיתו הרב קלישר)# .

שנת תר''ך ( )1860כינס הרב קלישר
ועידה למען יישוב ארץ ישראל בעירו
טהורן בהשתתפות רבנים חשובים
וביניהם ידידו הרב אליהו גוטמכר .בעקבות
ועידה זו מוקמת בפרנקפורט 'חברה ליישוב
ארץ ישראל'  -ארגון מעשי ראשון למען
פעילות למימוש יישוב ארץ ישראל .במכתב
לרב קלישר כתב הרב גוטמכר על חשיבות
שמירת המצוות בארץ ישראל ורומז על
אותם אדמו"רים שהתנגדו לכל פעולה שכזו:
"והגאולה ממתנת עלינו ,ורק בהתחלה מועטת
מאתנו יפתחו כל שערי גאולה וישועה .ויש
לומר בטח שאם יהיה התחלה ליישוב ארץ
ישראל ,לפדות חלק מסוים להיות לעבודת
ישראל  -שישמרו שבתות ומועדים מלעובדה
ויקיימו כל מצוות התלויות בארץ  -שתבוא
הגאולה הגדולה ,שהיא בכלל "זכו" (זכו -
אחישנה) .ויש לראות כמה תולה (תלוי) בזה,
כיון שהקליפה בעוונות הרבים גובר לעכב גם
צדיקים וגאונים ממצוה רבה הזאת בתרדמת
ההבל ,באמרם אמתלאות ,ורוצים לראות
תכלית טרם בהתחלה ,ואינם נותנים לב שכל
היחוס שלנו להקדים נעשה לנשמע"...
במאמרים רבים הוכיח כי עלינו "לעשות
אתחלתא דגאולה" ,בקביעת מקום תורה
בארץ־ישראל ובגאולת האדמה וכך כתב:
"עלינו להוציא הקרקע מתרדמתה ביד
הערביים ,ולקיים בה מצוות האפשרי בזמן
הזה ושתתן פריה לעם ישראל ,ואם יהיו
בארץ הקודש יהודים עובדי אדמה שיקיימו
מצוות התלויות בארץ כראוי אז יהיו נפלאות
בעולם ,ויקוים בנו רצית ה' ארצך".
במכתבו לאדמו"ר מטשיכנוב הוא כותב:
"טועים רבים בחשבם שיהיו יושבים בחברת
השעשועים ,כי אם בפי דרכו בביתו ,ופתאום
יפתחו שערי הרחמים ויעשו מופתים בשמים
ובארץ וכל יעודי הנביאים יתקיימו ויקראו
אותם ממקום שבתם ,לא כן הוא! אני
אומר ,כי העסק בעצם ישוב ארץ־
ישראל ,לעשות התחיה להוציא הקרקע
מתרדמתה בידי הערבים ולקיים בה
מצוות האפשריות בזמן הזה ושתתן
פריה לעם ישראל  -משמחים את השם
ב"ה בזה ותתעורר החמלה והחנינה".
במכתב לרבי חיים אליעזר וואקס
בנושא מעלתם של אתרוגי ארץ ישראל
כתב הרב גוטמכר" :לעשות רצון צדיק
זצוק"ל אחפוץ בכל לב ...והנה בשנה
שעברה בעז"ה קניתי שלוש גנות בכפר
חיטין הסמוך לטבריא ...ונטעתי שמה
ששה מאות עצי אתרוגים ,ובשנה זו
אקווה אי"ה לנטוע כמה אלפים עצי
קיבוץ שדה אליהו בעמק בית־שאן
אתרוגים אצל ים החולה ,ומזה נוכל
על שמו של הרב גוטמכר
לקוות לעלות אל המסילה העולה בית
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מבט להתיישבות

עתניאל חזר להר חברון

ה

בלבנון .לבסוף נרכשה משבצת קרקע
ממזרח לצומת עתניאל של היום .בד'
בחשוון תשמ"ד ,אוקטובר  ,1983עלו
שמונה המשפחות הראשונות .זמן קצר
אחר–כך עלתה המשפחה התשיעית,
ואחריה העשירית.
שם הגרעין היה "חורשה" .יום אחד
התקשרו אליהם מוועדת השמות
הממשלתית ,ושאלו אותם אם יסכימו
לשם "גולות" ,על שם אותן בארות
תנ"כיות של עכסה ועתניאל .התושבים
הבהירו שאינם מתלהבים מהשם מכמה
סיבות :הם לא רצו להיקרא על שם
משחק ילדים ,לא רצו שיזהו דווקא את
היישוב שלהם עם הגלות ,ובוודאי לא רצו
שכל הדואר שלהם יתחלק בין מושב גילת
בנגב לשכונת גילה בירושלים .בשיחת
טלפון נוספת חזרו ושאלו אותם אם
יסכימו לשם עתניאל .התושבים הסכימו
מיד ,ומאז הדואר שלהם מגיע לעמנואל
שבשומרון...
המתיישבים גרו תחילה ב"בר–אונים"
 קרוואנים קטנים בגודל  22מ' בלבד,שנקראו על שם אורי בר–און ,אשר שוחררו
ממחנות העבודה של האמריקנים שבנו
את שדות התעופה בנגב לאחר פינוי
סיני .המשפחה הגדולה ביותר בעתניאל
היתה בעלת  4ילדים .היא קיבלה ארמון
 קראוון של שלושה חדרים ,עם בריכתשחיה ליד דלת הכניסה לאחר הגשם.
כיום ,בשנת תש"ע ,מונה עתניאל 120
משפחות ,ולהן כ– 500ילדים# .
מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספרית נצרים

שבוע לפני  26שנה ,בד' בחשוון
תשמ"ד ,11.10.83 ,עלו שמונה
משפחות על הקרקע ביישוב
חדש בהר–חברון  -עתניאל .שנתיים לפני–
כן ,באביב  ,1981התארגנה בבאר–שבע
קבוצת אנשים ,שביקשה להקים גרעין
התיישבות .מפח נפש נגרם להם כשקיבלו
הודעה מגוש–אמונים שאין עבורם יישוב
מתאים בדרום הר–חברון ,ואם הם רוצים
יישוב יצטרכו להקים אותו בעצמם.
למפגש הראשון ,בדירה מלאת כסאות
בבאר–שבע ,הגיעו שני אנשים .אחרי שנה
הצליחו להתגבש עשרים משפחות .עשר
מהן עזבו בשנת תשמ"ג ,אחרי מלחמת
לבנון הראשונה .חברי הגרעין לא התייאשו,
חיפשו משפחות חדשות ובקיץ של אותה
שנה שוב גדלו לעשרים משפחות.
כעת החלו לחפש אתר מתאים
להתיישבות .כשביקשו את אתר
סוסיא דהיום נאמר להם ,שהגרעין
היושב בהיאחזות מעון קודם להם.
אחרי מאמצים רבים נקבע להם אתר
להתיישבות ,באזור צומת עתניאל של
היום ,לא הרחק מבארות המים הקרויות
"גולות עיליות" ו"גולות תחתיות" .אלו
מזוהות עם הבארות שנתן כלב בן–יפונה
לבתו עכסה כשנישאה לעתניאל בן–קנז.
אחרי חצי שנה נפל האתר בגלל
"פאשלה" משפטית בתהליך ההכרזה על
המקום כאדמות מדינה .כשהוצע להם
אתר מזרחי יותר ,התברר שהצבא הקים
במקום היאחזות נח"ל בשם נח"ל דורית,
וזו אוכלוסה ברובה רק בחיילות ולא
בחיילים ,אשר היו באותה עת בלחימה

ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
8

ילדים שלנו
זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת
והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו וכמובן
באהבה רבה ,צוות העלון
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.

פיתרון החידה האחרונה :ה'סְָר ָטבַה'  -הר גבוה ומחודד בדרום מזרח השומרון ,מעל לבקעת הירדן
שעליו שכן מבצר קדום .הדעה המקובלת על רוב החוקרים היא כי המבצר נבנה על ידי אלכסנדר
ינאי .סרטבה מוזכרת כתחנה השנייה בשרשרת התחנות ,בהן הודלקה משואה להעברת הידיעה על
קידוש החודש בימי בית המקדש השני" :ומאין היו משיאין משואות? מהר המשחה לסרטבא ,ומסרטבא
לגרופינא ,ומגרופינא לחוורן ,ומחוורן לבית בלתין ,ומבית בלתין לא זזו משם  -אלא מוליך ומביא ומעלה
ומוריד (את המשואה) עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש" (משנה ,מסכת ראש השנה פרק
ב' ,משנה ד) .בחפירות שנערכו בסרטבה נחשפו שרידים מהתקופה החשמונאית ,ביניהם חלקי עמודים
וכותרות .מערכת מים מרשימה הובילה מים מסכר בואדי קרוב אל בורות מים גדולים המצויים למרגלות
המבצר .קטעים רבים מן התעלה ובורות המים שרדו עד היום.
הילדים הזוכים בפתרון החידה :טהר אבן חיים מניצן ,אראל משגב מאלון שבות ועומר דמרי ממעגלים.
את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או
באמצעות הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש
קטיף .פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
תיקון טעות :בפיתרון החידה בפרשת כי תצא  -התשובה הנכונה היא בית הכנסת העתיק בברעם.

'וחושך על פני תהום'

בצד ההפוך ממני והמנגד אותי .על פי תפיסה
זו ניתן לבאר את חידוש התורה בדבר הופעת
החושך טרם בוא האור  -התורה מחנכת אותנו
שעל האדם חייב להיות קודם כל בודד על
מנת להיות חברתי.
דווקא החושך קודם לאור ,כתנאי הכרחי
להופעת האור ,שכן הבדידות חיונית לו
לאדם ,על מנת שתיבנה על גבה האחריות
ל'אחר' .מצד שני ,ה'חושך' יכול להיות גם
רע מאד ,הוא יכול להוביל לניתוק מהכלל
וליציאה מהסדר החברתי .זהו החושך השלילי
עליו דיבר ישעיה.
אך החושך הטוב ,חושך ימי בראשית ,הוא
חושך הנצרך כשלב חיוני באישיות האדם,
טרם היותו חברתי ,טרם יופיע בו שם השם.
שאם לא כן ,אם לא יהיה האדם עומד על
דעתו בפני עצמו ,הוא ייבלע בשטף החברתי,
הוא יאבד את זהותו הייחודית .לבניית
אחריות יש צורך בבדידות מסוימת ,הבונה
עמוד שדרה עצמי .הופעת החושך והבדידות
אינה באה כדיעבד אלא לכתחילה .לא כמקרה
חולף אלא כערך נצחי .לא בשל נפילת העולם
אלא כבריאה לכתחילאית הקודמת והגורמת
להופעת האור .החושך הוא הערך הגדול
שבבדידות האדם ,הערך שבעמידת האדם על
רגליו ,הכרת עצמו ,ניצחון על הפחד ,פיתוח
יכולת לחיות גם ללא האישורים של החברה.
רק לאחר הופעת חושך מבורך בחיי האדם,
יופיע האור החברתי ,בו יתגלה שם השם
במלוא טהרתו# .

המשך מעמוד השער

מהבדידות שבחשכה .אך גם אם נקבל את
הנחתו ,עדיין נשאל מהו השורש הרוחני־
אלוקי של האמירה הזו? מדוע האדם הוא חיה
חברתית ולא נברא כאינדיווידואל?
אחד ההוגים המופלאים בנוף הפילוסופי
שלאחר ימי מלחמת העולם השנייה על
נוראותיה ,הוא הפילוסוף היהודי־צרפתי
עמנואל לוינס .לוינס השתייך לקבוצת
פילוסופים יהודיים בצרפת ,אשר התמודדו
עם זוועות השואה והחורבן הגדול ,ועם
התמודדות הנוער שם עם המשמעות
התאולוגית־יהודית של קיום הרע בעולם
שברא ד' .בבסיס תפיסתו של לוינס קיימת
טענה בדבר הצורך המוסרי והקיומי שלנו
ב'אחר' .כך הוא מבאר לדוגמא את אמירת
ר' עקיבא שאהבת האחר היא הכלל הגדול
בתורה .בראיית לוינס ,המפגש האנושי עם ד'
אינו בחוויה הרוחנית הפרטית ,בחוויית החושך
והבדד ,כי אם בחוויית האור ,בהתמודדות
עם ה'אחר' העומד בפני ,ואפשרות הקבלה
שלו כאחר ממני בכל המובנים ,בנוסף לצד
המשותף.
בחלל הפנוי הנוצר בין האדם לבין חברו
ה'אחר' ,שם מופיע ד' בצורה העליונה ביותר:
"ההוויה מתקיימת בזכות האתיקה של האדם
 מלכות ד' תלויה בי .אלוקים מולך רק עלידי סדר מוסרי ,דווקא היכן שהאדם מתחייב
לאחר"  -לדברי לוינס .אחריות תתכן רק אם
יש אחר ,ומכאן הערך הגדול בסטרא אחרא,
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