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הרב יצחק זליג

חיבת הארץ
בכוח הזכות

סיפורו של מקום
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יש "עמדה
אם חשבתם שהחורף יביא איתו
גם גשם של אלפי יחידות דיור
חדשות ביהודה ושומרון – הגיע
השבוע מופע פתיחת מושב
החורף של הכנסת אשר לימד
אותנו כי יש בהנהגת המדינה מי
שבוחר לקחת מהעונה הגשומה –
את המטמפרטורה הקרה ,ופועל
להמשך הקפאת הבנייה ביש”ע.
ההתנייה שבה אם הפלשתינים
יכירו במדינת ישראל כמדינה
יהודית אזי ראש הממשלה
יפעל להמשך ההקפאה היא
אבסורדית .איזו מין מדינה יהודית
תהיה זו שבה אסור רק ליהודים
לבנות בתים?

הרב דניאל שילה ,יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,ראש מועצת קדומים חננאל דורני וח"כ זבולון אורלב בחנוכת מרכז נוער בקדומים

מושב ההחרפה

על הפרשה לך לך
הרב יאיר פרנק ,רב היישוב עמונה

“

ֵּבית ֵאל ִמּיָ ם וְ ָה ַעי ִמ ֶּק ֶדם

וַּיַ ְע ֵּתק ִמּשָׁ ם ָה ָה ָרה ִמ ֶּק ֶדם ְל ֵבית ֵאל וַ ּיֵ ט ָא ֳהֹלה,
ֵּבית ֵאל ִמּיָ ם וְ ָה ַעי ִמ ֶּק ֶדם וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ִמזְ ֵּב ַח ַלה’
וַ ּיִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה’” .המקום השני שאליו הגיע
אברהם אבינו בארץ ישראל לא היה מקום ישוב
מוכר (כמו שכם או חברון) ,ועל כן מתארת התורה את
מיקומו בין שני ערים – ֵ“ּבית ֵאל ִמּיָ ם וְ ָה ַעי ִמ ֶּק ֶדם”.
מדוע חשוב היה לתורה לציין במדויק את המקום ?
מה מיוחד במקום היושב בין בית אל ובין העי?
השאלה מתעצמת למקרא המשך הפרשה -
כאשר חוזר אברהם ממצרים ,שבה התורה ומדגישה
 “וַ ּיֵ ֶלְך ְל ַמ ָּס ָעיו ִמּנֶ גֶ ב וְ ַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשרָהיָ ה ָׁשם ָא ֳהֹלה ַּב ְּת ִח ָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ֵּובין ָה ָעי”.
במקום זה גם נפרדו בהמשך הפרשה דרכיהם של
אברהם ולוט (ואפשר שזו כוונת הפסוק “וַ ּיִ ַּסע לֹוט
ִמ ֶּק ֶדם” – היינו מקדם לבית אל ,וכך ביאר פרופ’
יהודה אליצור) .במקום זה עצמו קיבל אברהם את
ההבטחה על הארץ – “וה’ ָא ַמר ֶאל ַא ְב ָרם ַא ֲח ֵרי
ִה ָּפ ֶרד לֹוט ֵמ ִעּמֹוָׂ ,שא נָ א ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה ִמן ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר

ַא ָּתה ָׁשם ָצפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה וָ ֵק ְד ָמה וָ יָ ָּמהִּ .כי ֶאת ָּכל ָה ָא ֶרץ
עֹולם”.
ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ר ֶֹאה ְלָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה ְּולזַ ְר ֲעָך ַעד ָ
קודם שנתבונן למהות המקום ,מעט ‘גאוגרפיה
מקראית’ על קצה המזלג :בית אל מזוהה עם
הכפר ביתין .ביחס למיקומה של העי נאמרו מספר
אפשרויות ע”י חוקרים שונים :א) ח’רבת א-תל
ליד הכפר דיר דבואן ,ב) הכפר דיר דבואן עצמו
ג) חרבת מרג’מה (צפונית לכוכב השחר) .לפי שתי
האפשרויות הראשונות ‘בין בית אל ובין העי’
מתאים למיקומו של הישוב הצעיר גבעת אסף.
ולפי האפשרות השלישית (המרחיקה את העי כ -
 15ק”מ צפונית מזרחית לביתין) ,הרי שהישובים
הנמצאים כיום בתווך הינם עופרה ועמונה .בין כך
ובין כך ,מסתבר שהמקום שאליו עולה משם אברהם
לראות את הארץ ָ -צפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה וָ ֵק ְד ָמה וָ יָ ָּמה – הינו
הר חצור הסמוך ,שהינו ההר הגבוה ביותר בכל
האזור כולו ( 1016מטרים מעל פני הים) .השערה
זו מפורשת באחת מהמגילות שנמצאה באזור ים
>> המשך בעמוד 3

>> עמוד 2
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ישע שלנו

מספר אחת מנותק לחלוטין מיתר האזרחים
במדינה .מצופה היה מאזרח ומנהיג ותיק
כשמעון פרס ללמוד מרצף כשלונותיו בתחום
המדיני ,ובראשם הבאתו של יאסר עראפת
לאיזור ,ולהחשות .במקום זאת נדמה שפרס
שבוי בקונספציה ממנה התפכח רוב הציבור
הישראלי במחיר דמים כבד .פרס בחר לעשות
שימוש פוליטי ציני בתפקידו הממלכתי ובכך
פגע פגיעה אנושה באמון הציבור במוסד
הנשיאות.
גם החיבור שעשה ראש הממשלה בנאומו
בין הכרה פלשתינית במדינת ישראל כמדינה
יהודית ובתמורה לכך להמשיך את ההקפאה
היא עוול ואבסורד זועק לשמים .הפלשתינים
מבינים מה שההנהגה בישראל מתקשה
להבין .שאם הם מכירים ב”יהדותה” ובצדקת
דרכה של מדינת ישראל ,אותה מדינה
ששלחה את מיטב בניה להפריח ולחדש
את התיישבות ביהודה ושומרון – הרי בכך
הם מכירים בזכותנו הבסיסית להתיישב
ולבנות בכל רחבי הארץ .לפני שאנו דורשים
מהפלשתינים להכיר במדינת ישראל
כמדינה יהודית – כדאי אולי שנדרוש
זאת קודם מעצמנו .וכאשר נכיר בכך נבין

מאמינות עמדותיו.
היה מי שאמר שראש הממשלה ידע
מראש שהפלשתינים יסרבו להצעתו והוא
רק ‘חישק’ את עצמו בהצהרתו בפתיחת
מושב החורף .על כך יש לומר שגם אם
נתניהו פועל כפי שפועל משיקולים טקטיים
של ‘ניווט הספינה’ הרי שבדבריו נגרם נזק
חינוכי וערכי אדיר .מי שמוכן להקפאת
הבנייה ביש”ע ,תמורת מילה של אבו מאזן
על יהדותה של מדינת ישראל או אפילו
תמורת סל הטבות כזה או אחר הרי מעמיד
מראש ,עוד בשלבי הפתיחה של המשא
ומתן ,את יהודה ושומרון על מדף ה”למכירה”.
אחר כך כל שיישאר הוא לדבר על המחיר.

מושב ההחרפה

מושב פתיחת החורף של הכנסת השבוע
היה אישרור של הערכות המצב .סיום
ההקפאה במהלך חג הסוכות הוא לא סוף
פסוק .ההקפאה במתכונתה הקודמת
אמנם הסתיימה לפני כשבועיים ,אבל
המאבק לחזרה לחיים סדירים ביהודה
ושומרון יצטרך עוד להמשך למול אלו
המבקשים לשוב ולחדשה.
הדיבורים על “חבילת ההטבות של ממשל
אובאמה שאסור לנתניהו לסרב להן” התגלו
כספין ריק מתוכן .כלי התקשורת והפרשנים
כאן בארץ דיברו על הרים ונפלאות בשמו
של הבית הלבן בוושינגטון אלא רק ששם לא
שמעו על כך בכלל ,וגם אם שמעו ,בממשך
האמריקאי הנוכחי לא ממהרים לתת מתנות
והבטחות לישראל .אך מכבש הלחצים על ראש
הממשלה נמשך ,גם אם מכיוון הפלשתינים
וארצות הברית ,וגם מבית – מתוך ממשלתו
בדמות שר הביטחון אהוד ברק ונשיא המדינה
שמעון פרס .פרס הגדיל השבוע לעשות
ובאקט מביש ניצל את נאום הפתיחה של
מושב הכנסת שניתן לו בשבתו על כס נשיא
המדינה לנאום פוליטי דמגוגי וציני כאילו היה
אחרון הפוליטיקאים .מי שכל דרכו המדינית
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רצופה בכישלונות – מהסכמי אוסלו
הרצחניים ,דרך “מזרח תיכון חדש” ,ועד
להתנתקות – לא התבייש על הדוכן לדבר
על “הכרעות גורליות קשות” ,ואף קבע
בצורה שקרית כי “נוצר בבית הזה (בכנסת)
רוב לתומכים בפתרון שתי המדינות” ,כאילו
לא היו כאן בחירות שבהן המחנה הלאומי
המתנגד להקמת מדינה פלשתינית זכה
ברוב מוחץ ואילו גוש השמאל כמעט ונעלם
לו .פרס הוכיח שלמרות שלפי דבריו בתפקידו
הנוכחי הוא נפגש עם עם ישראל – האזרח

שההקפאה מנוגדת בתכלית להגדרתה
של ישראל כמדינה יהודית .הקפאת
הבניה היא עוול מוסרי ,אנושי ,ויהודי.
איזו מן מדינה יהודית תהיה זו שבה אסור
רק ליהודים לבנות בתים?
אסור לישראל להאריך את ההקפאה
בשום מקרה .ההתיישבות היא מקור
עוצמה של ישראל ואין להפוך אותה לבת
ערובה של אבו מאזן .המשך ההקפאה
היא מלכודת שבעקבותיה נתניהו יוכנס
לבית מטבחיים מדיני ,כשלא נותר דבר

המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער וחדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש
בע"מ
הפקה:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ימינו כקדם – המשך מעמוד השער
המלח מלפני כאלפיים שנה.
ועתה ,נשוב למהות – מה משמעותו של המקום
העומד ‘בין בית אל ובין העי’? לצורך כך ,נתבונן היכן
עוד מוזכר אותו המקום בתנ”ך:
בכניסת ישראל לארץ ,נחלו ישראל מפלה
במלחמה הראשונה על העי .מחד ,יהושע מבין
שהמלחמה על העי צריכה להיות טבעית ,להבדיל
מהמלחמה על יריחו ,כפתח להנהגה הטבעית של
כיבוש ארץ ישראל כולה .מאידך ,בכדי לנצח במלחמה
יש להיות ראויים לעזרה א-להית נסתרת .ועל כן,
בעקבות חטאו של עכן ,אומר הקב”ה ליהושע – “ֹלא
אֹוסיף ִל ְהיֹות ִע ָּמכֶ ם ִאם ֹלא ַת ְׁש ִמידּו ַה ֵח ֶרם ִמ ִּק ְר ְּבכֶ ם”.
ִ
עומק החטא במעשה עכן לקחת מהחרם ,מבטא
מחשבה שהניצחון על יריחו בא מכוחם של ישראל
בלבד ,ועל כן אין צורך להחרים את כל שללה לשמים.
אפשר שחטא זה התבטא בהמשך גם ביהירות לחשוב
שאפשר לנצח את העי בעזרת שלושת אלפים חיילים
בלבד (וכאן הקשר בין החטא הרוחני ,לבין השגיאה
הצבאית) .יהושע והעם מבינים שהמלחמה היא בידי
אדם ,ויש להתכונן אליה כראוי מבחינה צבאית ,אולם
בס"ד

בנוסף לכך עליהם לבוא ראויים וטהורים כלפי שמים,
בשביל לזכות לסייעתא דשמיא.
ואמנם ,בניסיון השני יהושע מתכנן את הכיבוש
בעזרת טקטיקה צבאית מתוחכמת – “וַ ּיִ ַּקח ַּכ ֲח ֵמ ֶׁשת
אֹותם א ֵֹרב ֵּבין ֵּבית ֵאל ֵּובין ָה ַעי
ֲא ָל ִפים ִאיׁש וַ ּיָ ֶׂשם ָ
ִמּיָ ם ָל ִעיר” .והנה ,כאן אנו מגלים לפתע – האורב
בימי יהושע הוצב באותו המקום בו אברהם אבינו
עמד לפני ה’ לפני מאות בשנים .ועל כך דרשו חז”ל
– “אמר רבי אלעזר :לעולם יקדים אדם תפלה לצרה,
שאילמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל
ובין העי לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד
ופליט” (סנהדרין מד).
בפסוק הבא אנו קוראים – “וַ ּיָ ִׂשימּו ָה ָעם ֶאת ָּכל
ַה ַּמ ֲחנֶ ה ֲא ֶׁשר ִמ ְּצפֹון ָל ִעיר וְ ֶאת ֲע ֵקבֹו ִמּיָ ם ָל ִעיר וַ ּיֵ ֶלְך
הֹוׁש ַע ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ְּבתֹוְך ָה ֵע ֶמק” .מה עשה יהושע
יְ ֻ
באותו הלילה בעמק ? “אמר רבי יוחנן :מלמד שלן
בעומקה של הלכה” (מגילה ג) .כפי שביארנו ,יהושע
מבין עתה היטב ,שניצחון יושג רק מתוך חיבור עמוק
בין מעשה אדם וסייעתא דשמיא א-להית .ועל כן,
בשעות ההמתנה הארוכות לקראת ההתקפה בבוקר,

הוא לן בעומקה של הלכה.
ונראה ,שזהו מהותו של המקום עצמו ,העומד
בין בית אל ובין העי .בית אל הוא המקום שעליו
ֹלהים וְ זֶ ה ַׁש ַער“אין זֶ ה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא ִ
אמר יעקב – ֵ
ַהּשָׁ ָמיִ ם” .העי לעומתו ,הוא המקום המבטא את
הארץ הגשמית ,ועל כן נבחר להיות העיר הראשונה
שנכבשת באופן טבעי ,ללא נס גלוי .חידושו ומורשתו
של אברהם אבינו הוא להיות – ֵ“ּבין ֵּבית ֵאל ֵּובין ָה ָעי”.
לחבר בין השמים והארץ .ואמנם ,לוט לא היה מסוגל
לעמוד בעומק האתגר ,ובחר בעושר הגשמי בלבד.
“ויסע לוט מקדם  -הסיע עצמו מקדמונו של עולם
אמר אי אפשי לא באברם ולא באלקיו” (רש”י שם ע”פ
המדרש) .אך יהושע ,דורות רבים לאחר מכן ,כובש
את העי מתוך שהוא לן בעומקה של הלכה ,באותו
המקום ממש בו עמד אברהם אביו בתפילה ,ומחבר
בין ספרא לסייפא .זהו סודה של ארץ ישראלֶ ,א ֶרץ
ֹלקיָך ָּבּה ,וזוהי האפשרות היחידהֲא ֶׁשר ֵעינֵ י ה’ ֱא ֶ
לזכות לכובשה ולישבה.
מוקדש לתושבי גבעת אסף ,עפרה ועמונה
היושבים ֵּבין ֵּבית ֵאל ֵּובין ָה ָעי

שבת חיי שרה

שבת חברון
עולים לקרית ארבע  -חברון
ומתחברים עם ארץ ישראל!

לממעןבהצחזעקת וה
תרמעמה
ענק
שמי
רת רת המכפ
לה!

ממערת המכפלה ,ראשית קנין הארץ ,נאמר לעולם כולו:

לא תוקם מדינת אויב בלב ארצנו!
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל!

כ“ב חשוון תשע“א 30.10.2010

צינור | עיצוב

ערב שבת
 לגברים  -סיור למעיין אברהם וטבילה במעיין לפני שבת קבלת
שבת בנוסח קרליבך.
ליל שבת
 עונגי שבת מרכזיים עם רבנים ואישי ציבור | במערת המכפלה
| בישיבת ניר | בישיבת שבי חברון | במדרשת חברון.
 סיור לילי בחברון  -בעקבות היישוב היהודי של פעם
" טיש" מרכזי לנוער עם רבנים.
יום שבת
 שיחות ושיעורים עם מיטב המרצים והרבנים ,לנוער
ולמבוגרים.
 סיורים בעיר האבות חברון | סיור בעקבות האבות | סודות
מערת המכפלה | סיור לחומות הענקים ולמעיין אברהם 
סיור בעקבות רבני חברון ,ועוד ...סיור לסמטת הגבורה ושחזור
הקרב.
תוכניה מפורטת תחולק לבאים בנקודות ההתכנסות.

אפ שר ות ל תר ום
או
בכ רט יס א שר אי
בהפקדה בבנק הדו

אר ח–ן 7524819

לפרטים ותרומות6 :
1-800-400-45
אובאתרtruma.com :
www.hebron

תרמו והיו שותפים!

הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד על קדושת והצניעות במלואן!
שימו לב להסדר האירוח החדשים!
אורחים מעל גיל  20מוזמנים לאירוח הציבורי )הרשמה חובה(:
לינה בתשלום בבתי–הספר ,ארוחות מלאות בתשלום בחדרי האוכל.
ניתן להקים אהלים ולמקם קרונועים בגנים ובחניונים בחברון )אין צורך להירשם(
בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים או אחראים מוזמנים לפנות למטה האירוח
לפרטים והזמנות החל מיום ראשון ט‘ חשון תשע“א ) 16:10משעה  09:30עד (16:00

מטה האירוח  02-9965333שלוחה 3

www.hebron.org.il • www.machpela.com
הסעות בתשלום הרשמה חובה בטל‘
 02-9965333מירושלים ,בניני האומה ,בין
השעות  13:30-12:30קו  160אגד ביום שישי
ובמוצ“ש • מודיעין אגד 03-694888

לאור נסיון העבר ,כדי למנוע חילול
שבת ,אנו ממליצים ומבקשים
מהציבור להקדים ולהגיע לחברון
כבר בשעות הבוקר .ברוכים הבאים!

הסדרי ביטחון מיוחדים בכל הדרכים לחברון ולקרית ארבע ע“י כוחות הביטחון

בשבת חיי שרה מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה לתפילת יהודים כולל אולם יצחק
 | Hebron Fundהיישוב היהודי בחברון | מנהלת מערת המכפלה
המועצה הדתית קרית ארבע  -חברון | ועדה מוניציפלית חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון | ֹמועצה מקומית קרית ארבע  -חברון
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק זליג מורגנשטרן
האדמו”ר מסוקולוב  -חלק א'
משה מאירסדורף

“אשרי מי שבא לארץ
ישראל – אף אם אין
תלמודו בידו”

ה

רב יצחק זליג מורגנשטרן,
האדמו”ר מסוקולוב-קוצק היה
ראש ישיבה ,חבר מועצת גדולי
התורה וממנהיגי יהדות פולין קודם השואה.
הרבי נולד בקוצק בשנת תרכ”ו ()1866
ליוכבד ולרבי חיים ישראל מורגנשטרן .אביו
היה נכדו של רבי מנחם מנדל מקוצק ובנו של
רבי דוד מורגנשטרן ,האדמו”ר השני מקוצק.
הוא גדל והתחנך בבית המדרש בקוצק ,שהיה
השני בגודלו מבין השושלות שהמשיכו את
מסורת רבי מנחם מנדל מקוצק.
בעודו ילד רך נתגלו בו נטיות במידה
נדירה לשקידת התורה ,לעבודה-שבלב
נלהבת ולצירוף עצמי .גודל התמדתו היה
לפלא וזכרונו הדהים את הגדולים כבור סיד
שאינו מאבד טיפה .בגיל  16נישא לחיה-
הינדא ובמהלך השנים נולדו להם  11ילדים.
גם אחר חתונתו המשיך לגור סמוך לאביו
בקוצק ואחר כך בפילוב שליד לובלין .היה יד
ימינו של אביו בניהול כל ענייניו ,ובהם פרסום
הקונטרס “שלום ירושלים” והקמת “אגודת
האלף” לקניית קרקעות בארץ ישראל.
עוד בטרם הגיע לגיל  30הועיד אותו אביו,
הרבי מפילוב לשמש ברבנות .שמו הלך לפניו
והרבה קהילות בפולין חפצו בו אך כמעט כולן
לא נראו בעיניו .רק כאשר באו בני סוקולוב
הסמוכה בשנת תרנ”ט והציעו לרבי עצמו
את כיסא הרבנות בעירם המליץ בפניהם
על בנו כי שראוי לשאת במשרה הרמה והם
שמעו לעצתו .ובאותם ימים היה ידוע כי רבני
סוקולוב לא האריכו בה ימים ורבים נאלצו
להתפטר בעטיין של סיבות שונות .בהלצה
אמרו אז כי בבית העלמין העתיק של העיר
ישע שלנו
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לא נמצא אף קבר אחד של רב העיר שמפני
ריבוי המדנים בקרב יושביה לא יכלו הרבנים
להסתגל אליהם ...למרות כל זאת ,בשנת
תר”ס ( )1900התחיל הרב מורגנשטרן לכהן
כרב בעיירה סוקולוב ,תפקיד אותו מילא
במשך  40שנה .לאחר פטירת אביו בשנת
תרס”ה התחיל לשמש גם כאדמו”ר לצד אחיו
רבי משה מרדכי ורבי צבי הירש ,אולם הוא
היה נחשב העיקרי ביניהם .לחצרו בסוקולוב
היו מגיעים חסידים רבים ,הוא הנהיג אותם
בחריפות כמנהג חסידות קוצק ותבע מהם
לימוד תורה והתעלות רוחנית .את עיקר זמנו
השקיע בהדרכת החסידים בעבודת ה’ ,לצד
קבלת ההמונים שהיו באים אליו כדי להתברך
ולקבל עצה .בביתו הייתה בסוקולוב ספריה
גדולה ,שהכילה אלפי ספרים אותם היה רוכש
במסעותיו הרבים.
מיד עם הגיעו לסוקולוב פתח ישיבה
לבחורים בבית הכנסת של העיירה .בשנים
הראשונות היה הוא עצמו מלמד את
התלמידים ,בהמשך מינה רמי”ם נוספים
שיעזרו לו .בזמן מלחמת העולם הראשונה
עזבו התלמידים והישיבה נסגרה .רבי יצחק
זליג עצמו עבר לוורשה ,כמו אדמו”רים
ורבנים נוספים מרחבי פולין .לאחר המלחמה
פתח את הישיבה מחדש ואף הרחיב וביסס
אותה .את שמה קרא “בית ישראל” על שם
אביו .בנו ,רבי משה דוד עמד בראש הישיבה.
בשנת תר”פ ( )1920נסגרה הישיבה שנית
בעקבות המלחמה הפולנית-סובייטית .שנה
אחרי כן הקים את הישיבה מחדש בפעם
השלישית ,בתחילה עם תלמידים מועטים,
אך בהמשך גדלה הישיבה מאוד ומנתה מאות
תלמידים ,כאשר הוא עצמו מעורב מאוד בחיי
הישיבה ובניהולה הן בצדדים הרוחניים והן
בצדדים הכלכליים.
רבי יצחק זליג סבר כי כל רב בישראל נושא
באחריות הציבורית ,עליו לתת דעתו בענייני
הכלל ואינו ורשאי להסתגר בארבע אמותיו.
כבר מראשית הנהגתו היה מעורב בענייני
הציבור הכלליים בפולין ,והיה מפורסם
כנואם ,כאיש ארגון וכסופר מוצלח .הוא עמד
בקשר עם כל מנהיגי יהדות פולין בזמנו ,בהם:
ר’ אלחנן וסרמן ,ר’ מנחם זמבא ועוד .כבר

בשנת תר”ע ( )1910נבחר להשתתף במשלחת
הרבנים מפולין לועדת הרבנים בפטרבורג
שכונסה בהוראת הצאר ניקולאי והשתתפו
בה הרבנים החשובים ביותר באותה תקופה.
היה ממייסדי “אגודת הרבנים” בפולין ,ושימש
בה כסגן נשיא בפועל.
בתרע”ט ( )1919הצטרף לאגודת “שלומי
אמוני ישראל” שהקדימה את תנועת אגודת
ישראל בפולין .בהמשך נתמנה לחבר מועצת
גדולי התורה של אגודת ישראל ,והיה שותף
בכל כינוסיה של התנועה .הוא טען כי על
היהדות החרדית להיאבק ב”אלמנטים
שאינם נאמנים לתורה” ,ואסור לה לשתוק
כמו שעשתה עד אז .הוא נטל חלק בכל
הועידות והכינוסים של התנועה ,ופעל רבות
לגיוס תומכים והקמת סניפים בכל רחבי
פולין .מאמריו התפרסמו בעיתונים ובכתבי
העת ,בהם קרא ל”כל היראים  -תחת דגל
אגודת ישראל העולמית! מי לה’ מכל עצמינו
אליה יבוא ויתאגד עמנו” .הוא תמך בפיתוח
ספרות חרדית שתתאים לדור הצעיר ,ועמד
על ההבדל בין הדורות הקודמים שלא
הצטרכו לספרי קריאה לבד מספרי הקודש.
בשנת תרע”ט היה ממייסדי ה”מתיבתא”
בורשה.
למרות עיסוקיו המרובים היה ידוע
במסירותו לשקידת התורה .גם בהיותו מנהיג
עדה ,ומנהיג במפלגה היו מרבית עיתותיו
קודש ללימוד התורה .שכן לדירתו שעקב
אחריו ימים רבים סיפר כיצד היה הרבי
נעמד ליד דוכנו ללמוד בשעה עשר בלילה
וממשיך כך בשקידתו עד שהפציע השחר.
הוא היה מסוגל ללמוד ימים שלמים ברציפות
להתפלפל עם למדנים במשך שעות תמימות
מבלי להתעייף .הרבי כתב חידושי תורה רבים
וחלק מהם נהג לפרסם בביטאונים תורניים
שונים בפולין כגון“ :דגל התורה”“ ,הבאר”
ועוד.
התרשמותו מארץ הקודש הייתה גדולה
מאוד עד כדי כך ששלח איגרת לאנשי שלומו
בגולה ובה כתב“ :אשרי מי שבא לכאן אף על
פי שאין תלמודו בידו”!

המשך אי”ה בשבוע הבא

"חכמת הקודש נובעת ממקור החיים ,לכן דווקא היא
עוקרת את רצון האדם מתכונותיו הרעות והופכת
אותו לברייה חדשה .המדע אינו כן ,הוא אינו מחדש
אלא מצייר מה שכבר נמצא במציאות"
(אורות הקודש א ,א)

 5ישע שלנו

סיפורו של מקום
אלישע מלאכי

בכוח הזכות
לשבת אלון מורה

א

ם נרצה לתאר את מסעותיו של
אברהם אבינו בכניסתו לארץ נגלה
כי ציר הכניסה הוא מצפון לדרום
– שכם (אלון מורה) – בית אל והעי – חברון.
יעקב אבינו בורח לחרן מפני עשו אחיו.
בחזרתו הוא כבר לא איש בודד כמו ביציאתו
ובאותו הזמן הוא בעל משפחה גדולה וגם
הוא עובר את אותו מסלול בדיוק“ .וַ ּיָ בֹא
יַ ֲעקֹב ָׁש ֵלם ִעיר ְׁש ֶכםֲ ,א ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען,
תּ-פנֵ י ָה ִעיר”...
ְּבבֹאֹוִ ,מ ַּפ ַּדן ֲא ָרם; וַ ּיִ ַחןֶ ,א ְ
(בראשית לג ,יח) אז מתרחש הסיפור של
דינה וחמור .יעקב ממשיך במסעותיו לבית
אל – חברון ומצרים.
עם ישראל יוצא ממצרים – הדרך המהירה
ביותר להיכנס לא”י היא כמובן מדרום

לצפון אך דרך זו לא ניתנת להם “וְ ֹלא-
נָ ָחם ֱאֹלקים ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתיםִּ ,כי ָקרֹוב
הּוא( ”...שמות יג ,יז) הם נוסעים למדבר להר
סיני ובגלל חטא המרגלים הם מתחילים
ל”סבוב את ארץ אדום” .כניסתם של בני
ישראל לארץ תהיה דרך הגלגל – יריחו – העי
ושכם (מעמד הברכות והקללות והזבח בהר
עיבל).
חז”ל אף אומרים כי באותו יום שבו נכנסו
לארץ קיימו את מעמד הברכה והקללה ליד
שכם‘ .בא וראה כמה נסים נעשו באותו
היום :עברו ישראל את הירדן ,ובאו להר
גריזים ולהר עיבל יתר משישים מיל,
ואין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם ,וכל
העומד בפניהם מיד נתרז’ (סוטה ל”ו ע”א).
חכמינו הכירו היטב את הארץ ,הכירו היטב

מבט להתיישבות
אתר העסקים של יהודה ושומרון

א

תה מחפש עבודה חדשה,
עובד חדש ,איש מקצוע
לתקן את המקרר ,למספרה
של הכלב ,להתקין מזגן ,להובלה ,אתה
פונה לטלפונים של עסקים בתל אביב
ובירושלים שלא תמיד מוכנים להגיע.
עכשיו זה יותר פשוט .פורטל האינטרנט
הגדול עם אלפי עסקים בעיקר מאזור
שומרון בנימין והבקעה ,קהילת עסקים
ענקית – מחכה רק לך.
האתר הוקם ומופעל על ידי מרכז טיפוח
היזמות והעסקים שומרון בנימין והבקעה
של המועצות האזורית החטיבה להתיישבות
ומשרד התמ"ת.
בואו להיות שותפים ,להעצים את העסקים
באזור.
מ.ט.י ש"י  -מרכז טיפוח יזמות  -גאה להציג
את קהילת עסקים אזורית המחודשת,
בפורטל הגדול ביותר באזור יש"ע אשר חושף
את המידע החשוב והשימושי לתושבי האזור.
אנו מאמינים כי נכון יהיה להראות את הדברים
הטובים באמת באזורנו בימים אלו כשהעולם
האינטרנטי תופס חלק נכבד מחיינו.
אז מה ניתן למצוא באתר ?
ישע שלנו
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 2800בתי עסק אך ורק מאזורנו.
דף נחיתה לכל עסק.
מיני אתרים לעסקים מקודמים
אתרים אינפורמטיביים של יישובים.
לוח דרושים פעיל במיוחד המתעדכן
בכל יום.
לוח יד שנייה.
ספר טלפונים אזורי.
חדשות עסקיות מהאזור.
בלוג יועצים עסקיים.

הפרסום באינדקס העסקים ,במדור דרושים
ויד שנייה הינו בחינם !!
גילה לוי – מנהלת מט"י שומרון בנימין והבקעה

www.shopil.co.il
אומרת "תפקיד המט"י הוא לחזק את
העסקים הקטנים והבינוניים במרחב
כדי לייצר אפשרויות תעסוקה ומקורות
הכנסה לתושבי האזור ולסייע בפיתוח
הישובים .באתר תושב יכול למצוא שירות
שהוא צריך אצל שכן או בישוב שלידו,
במקום להיזדקק לשירות ממקומות
מרוחקים .כך יחד נסייע בפיתוח העיסקי
של האזור" .
עד היום אנו נהנים מממוצע של 13000
כניסות בחודש לאתר ,בזכות קידום
אתרים מקצועי הבנוי על מילות מפתח
שקשורות לאזור ישע .לאחר השדרוג האחרון
והתממשקות לפייסבוק אנו צופים כי תהיה
גדילה בכמות הכניסות לאתר ובחשיפת
הדפים אף יותר.

www.shopil.co.il
להרשמה לאתר ולפרסום
מ.ט.י ש”י 03-9076534
tsuri@ariel.ac.il
www.mati-shay.org.il

המשך סיפורו של מקום

את העובדה כי המעמד ליד שכם מוזכר
בספר יהושע אחרי הכיבוש של יריחו והעי
ואעפ”כ הם אומרים כי תחנתם הראשונה
של בני ישראל בכניסתם לארץ היתה שכם.
מדוע חז”ל במדרש מכניסים פה נס נוסף
והוא הליכה של עם שלם מרחק של כ60 -
ק”מ ללא מלחמה?

שכם  -בית אל – חברון.
לאברהם אבינו בתחנתו הראשונה בארץ
באלון מורה ,נאמר “לזרעך אתן את הארץ
הזאת”
כאשר באים בניו לרשת את הארץ הם
יעשו את אותו המסלול בדיוק בבחינת
“מעשה אבות סימן לבנים”.

לפי דרכנו התשובה ברורה – בני ישראל
יכנסו לארץ באותו המסלול בדיוק של
אברהם ויעקב אבות האומה.
חז”ל מבינים כי הדרך שבה נכנסים לארץ
כבעלים ולא כתושבים זמניים צריכה להיות

בני ישראל יכנסו לארץ מכוחו של הצווי
ר-א ָּתה
ל-ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁש ַ
תּ-כ ָ
“ּכי ֶא ָ
האלוקי ִ
ד-עֹולם“.
ָ
ּולזַ ְר ֲעָךַ ,ע
ר ֶֹאהְ ,לָך ֶא ְּתנֶ ּנָ הְ ,
(בראשית יג ,טו) אנו יורשים את מכוח הזכות
ולא בזכות הכוח.

לא במקרה פירושו הראשון של רש”י על
התורה פותח בדרשתו המפורסמת של ר’
יצחק – “שאם יאמרו אומות העולם ליסטים
אתם...נאמר כל הארץ של הקב”ה היא
ברצונה נטלה מכם ונתנה לנו”.

מבצע מפורש

קנה

לסיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בי”ס שדה עפרה
02-9975516

מגוון ספרי
פרשת השבוע
בספרית בית אל

תכלת מרדכי

שיחות הרב נבנצאל

פניני שפת אמת

על פרשיות השבוע
מהדורה מחודשת | 5
כרכים | מבמארז מהודר
מפתח נושאים חדש
ומורחב על כל הסדרה.

שיחותיו של הרב נבנצל
ערוכות ע“י הרב יוסף
אליהו.
 1,200ערכים ו־ָ 6,000ת ֶתי
נושאים .כולל מפתח ענק
לכל הסדרה.

לקט רעיונות ה’שפת
אמת’ על פרשות השבוע,
מתוך דגש על רעיונות
העוסקים בשבת,
ובנושאים המרכזיים
בפרשה.

מרדכי אלון

מעט מן האור

קבל מתנה

*

שלמה יוסף זוין

חנן פורת
בסדרת ספרי “מעט מן האור“
מתמודד חנן פורת בדרך
מיוחדת ומקורית עם פרשיות
השבוע מתוך עיון בכל פרשה
בשבע פנים שונות .בשילוב
תמונות ושירים.

מתוך ההסכמה של הרב מרדכי אליהו
זצ”ל“ :ספרו החדש הנוכחי על תרי“ג
מצוות כתוב בצורה קולחת ,המחבר
צולל במים אדירים ומעלה מרגלית
בידו .הוא מעמיד דבר דבור על אופניו
בשפה ברורה ונעימה“.
שלמה יוסף זוין

סיפורי חסידים

בראשית ,שמות

שמחה רז

לתורה ולמועדים

משה שפירא

יוסף אליהו

מצוה גוררת מצוה

או

הירושלמי
אוצרות
על פרשת השבוע
אברהם הכהן בל“ס

בקרבך קדוש

הדר התורה

מבחר שיחות העוסקות בגילוי
אורו של הקב“ה ,מתוך תפיסה
המאחדת את פשטי המקראות
עם הסודות הטמונים בהם,
וחיבור למאורעות הזמן
וסוגיות עכשוויות.

עיון ולימוד בראשיתו של
עולם והאומה הישראלית
ובמעשי האבות והשבטים
הממשיכים את הציר המרכזי
של בחירת ה’ בעמ”י.

יהושוע שפירא

איתן שנדורפי

ההלכה מדברת אל המוח.
הסיפורים מעוררים את
הרגש ,משובבים את הנפש
ומפיחים רוח חיים לפעמים
אף בעצמות יבשות.

או

עטרת זהב

חמישה חומשי תורה

שיחות הרב לוי
לספר בראשית

כרך ראשון בסדרה.
מאמרים לפרשת השבוע
בשפה ברורה וקולחת
השווה לכל נפש ,עם לקחים
מוסריים ברורים ומרתקים.
מאת רב הישוב קרני שומרון.

חגי לונדין ויאיר רמר

מדרש הבית
שמואל שנהב

הזמנה לפרשה

פסקאות מכתבי הראי”ה
והרצי”ה קוק על סדר
פסוקי התורה.

באמצעות מדרשי אגדה
ושאלות הכוונה מקבלים
השדרים התורניים -חברתיים
בפרשות השבוע ערך מוסף,
ומנותבים לתקשורת רגשית-
משפחתית.

עיוני הרב נעם פרל
בפרשות ובליווי
צילומים מרהיביםשל
תלמידי ישיבת סוסיא.

חומש הראי“ה

בהוצאת ישיבת אור וישועה חיפה

קבל מתנה

*

אמא של כולם
איתמר כהן

או

עיוני חיים בפרשיות השבוע

אור גנוז

איתמר כהן

רשימת חנויות המשתתפות במבצע מפורש
נהריה – מרבו – הגעתון  | 36משכן התכלת – הרצל  | 65צפת – אין עוד מלבדו – ירושלים  | 91טבריה – אין עוד מלבדו – התבור  | 26חיפה – מקור הברכה – הגליל 74
| נתניה  -דויטש ספרים – שד’ בנימין  | 17כפר סבא  -כל בו יפת – ויצמן  | 132פתח תקוה  -דברי שיר – איכילוב  | 8בני ברק  -פלדהיים – רבי עקיבא  | 113פלדהיים
– השומר  | 18פלדהיים – רבי עקיבא  | 130רמת גן  -דברי שיר – אצ“ל  | 60צומת שילת – חברותא – מתחת רמי לוי | נוף איילון – נחלת הספר – צביקה ניסנבוים |
ירושלים  -מוריה העיר העתיקה – משגב לדך  | 32פלדהיים – שמגר  – 16קניון רב שפע | פלדהיים – מאה שערים  | 17דברי שיר – בכניסה לתחנה מרכזית י-ם | ספרי
א“י – הרב ריינס  | 12פלדהיים – בית הדפוס  | 32חברותא – הל“ה  | 16פלדהיים – מאה שערים  | 2חנות מים – מוזיקה וספרות יהודית – שמאי  | 12שלם – יהודה המכבי
 | 5רמת בית שמש  -פלדהיים – נחל זוהר  | 4אפרת  -מינצר ספרים – מרכז מסחרי אפרת | אשקלון – מוריה – העבודה  | 5באר שבע – מרכז מצוות – בן צבי 10

דמי משלוח  10ש"ח לספר ,מקסימום  | ₪ 32מחירי המבצע הינם למזמינים במוקד הטלפוני או בחנויות ההוצאה

קנה

מוקדש באהבה לאחינו החלוצים
תושבי אלון מורה.

 1-801-700-201שיחת חינם חנויות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6גבעת שאול ,ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל ,6
ירושלים  | 02-5000783מרכז קניות שער בנימין ליד מאפיית שיפון  ,02-9979980המבצע בתוקף עד ל‘ חשוון תשע“א 7.11.2010
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חדשותיש"ע

במעמד מרגש
נחנך מרכז נוער
בקדומים

במעמד מרגש נחנך
בסוף השבוע בקדומים
מרכז הנוער החדש
בקדומים על שם
ארבעת נרצחי הפיגוע
בכניסה לקדומים לפני
כחמש שנים – הלנה
ורפי הלוי ,שקד לסקר
ורעות פלדמן הי”ד.
מרכז הנוער נבנה
בסיוע משרד השיכון
תורמים
ומשפחת
מארה”ב החפצים בעלום שם ,הוא בנוי
על כ 250מ”ר ומכיל חדרי פעילות ואולם
התכנסות לאירועים ותפילות.
באירוע החגיגי השתתפו ראש המועצה
המקומית חננאל דורני ,דני דיין יו”ר מועצת
יש”ע ,ח”כ זבולון אורלב ,ח”כ אורי אריאל,
משפחות הנרצחים ,משפחת התורמים
ונציגיהם שהגיעו מארה”ב.

בית יהודי מפאתי עפולה עד פאתי ערד.
עכשיו שמצב זה בא אל קיצו צריך למעט
בדיבור ולהרבות במעשים .צריך לחזור
ולמלא במלוא המרץ את המשימה הציונית
שנטלנו על עצמנו :ליישב את שומרון ויהודה
ביהודים .במשך  10חודשים בדקו הפקחים
בשליחות ממשלת ישראל האם יש יסודות
חדשים של בתים ,אבל הממשלה לא הבינה
שיסודות של בתים יהודים בארץ ישראל
אינם בטון וברזל  ,אלא ההבטחה ,זכות
האבות על הארץ ,האמונה ,והיסודות האלה
קיימים וחזקים ונצחיים מכל בטון ומכל
ברזל .וגם הנוער הנפלא של קדומים בפרט
ושל יש”ע בכלל הוא מן היסודות עליהם
עומדים יישובינו .ובגלל שאנחנו נחושים יותר,
מאמינים יותר ובעיקר צודקים יותר – ננצח”.
האירוע הסתיים בשירת אני מאמין
והתקווה ,ובמופע של שחר אריאל  ,בנו של
מאיר אריאל.

מרכז תדמ”ית וחברי ישראל שלי:

ראש המועצה חננאל דורני אמר בטקס:
“המועצה הציבה לעצמה יעדים ברורים
בתחומי הבניה והנוער שהם החזון שלנו והעתיד
שלנו .היום אנו חונכים מרכז נוער חדש ובימים
אלו אנו חוזרים לבנות במרץ רב בקדומים ובכל
רחבי יש”ע .יש לי זכות לעמוד ביום זה ולמסור
בנין זה לנוער .אני מודה למשפחה התורמת
ולמשרד השיכון על הסיוע בבניה”.
אביגיל לסקר -אימו של שקד הי”ד דיברה
על חיזוק הקשר בין הנוער לבין אהבת ארץ
ישראל“ :זכינו להשלים בנין זה לזכר אהובנו
 ,וצריך להמשיך לבנות נדבך נוסף בארץ
ישראל – בית המקדש .באהובינו ניכרה
אהבת ישראל והנצחת זיכרם במתנה זו
לנוער הוא כדי שהם יגשימו את אהבה זו
לעם ולארץ ישראל”.
ח”כ זבולון אורלב קרא לחבריו במחנה
הלאומי להמשיך ולפעול להפסקת הקפאת
הבניה – דה פקטו“ :צריך להפעיל את כל
חושינו ופעולותינו כדי שהקפאת הבניה
תופסק גם בישובים העירוניים בהם נדרשת
פעולה של משרדי הממשלה ויצאו מכרזים
לבניית מאות יחידות דיור ביהודה ושומרון”.
ח”כ אורי אריאל התייחס לתפקיד הנוער
אותו הגדיר “הכוח המניע לכל הדברים
שקורים בארץ ישראל” והוסיף ש”בניין
לנוער הוא חיזוק העתיד שלנו”.
דני דיין יו”ר מועצת יש”ע אמר באירוע:
“במשך  10חודשים נאסר להתחיל לבנות
ישע שלנו
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לחקור ולהחרים את תעודות
העיתונאי מהצלמים
והכתבים שנכחו במארב
האבנים ביום שישי שעבר
בכפר שילוח.

חברי ישראל שלי הצטרפו השבוע לפניית
מרכז תדמי”ת (תגבור הדמוקרטיה במדיה
הישראלית) למנהל לשכת העיתונות
הממשלתית דני סימן ,בדרישה להחרים את
תעודות העיתונאי של הצלמים והכתבים
שנכחו במארב האבנים ביום שישי ,אירוע
בו נרגם דוד בארי.
חברי התנועה הגישו תלונה למועצת
העיתונות ודרשו לחקור את התנהלות
העיתונאים שנכחו באירוע ושלא מנעו את
האלימות ולא הגישו עזרה ,בניגוד לסעיף
13א’ בתקנון האתיקה הקובע ש”החובה
המוסרית והחוקית החלה על כל אדם
להושיט עזרה לאדם המצוי לנגד עיניו בסכנה
חמורה ומיידית לחייו או לשלמות גופו ,חלה
גם על עיתונאי בעת פעולתו העיתונאית”.
במרכז תדמ”ית וב’ישראל שלי’ אמרו כי
האירוע בו מדובר הינו אירוע יזום ומבויים.
לא מדובר בסיקור אירוע שהתרחש ,אלא
בהזמנת צלמים לתעד אירוע אלים המסכן
חיי אדם ,ושתוכנן מראש .ניתן לראות
בבירור כי הילדים והנערים הסתירו את
פניהם בחולצותיהם ,ועמדו עם מאגר נשק
קר של אבנים כדי לפגוע בנהגים חולפים.
השתתפות של עיתונאי באירוע אלים
גובלת בעבירה פלילית ,צריכה להיחקר על
ידי משטרת ישראל ,ואינה יכולה בשום אופן

להיקרא “סיקור עיתונאי”.
יו”ר תדמי”ת חני לוז אמרה לישע שלנו:
“המארב המתוכנן היה קרוב כחוט השערה
לשפיכות דמים הן של קורבנות הלינץ’ ,והן
של הקטין שנשלח על ידי גורמים חסרי
אחריות לפגוע ולהיפגע .מדובר בביום
ארוע-מדיה ,כדי לספק נשק במלחמת
התעמולה נגד מדינת ישראל ואזרחיה.
על לשכת העיתונות הממשלתית לפעול
לאלתר לנקות את הזירה העיתונאית
מגורמים המנצלים את חופש העיתונות כדי
להתסיס ,לעורר מהומות ולסכן חיי אדם”.

מנכ”לית המשרד לשיתוף
פעולה אזורי סיירה בשומרון

מנכ”לית המשרד לשיתוף פעולה אזורי,
הגב’ אורנה הוזמן-בכור ,סיירה השבוע
בישובי השומרון.
הוזמן-בכור בחנה מקרוב את פעילות
המוקדים הביטחוניים במועצות בית אריה,
אלקנה וקדומים ואת מוקד המועצה
האזורית שומרון ,המעניקים סיוע והצלה
למתנחלים ולפלסטינים כאחד.
המנכ”לית התרשמה עמוקות מנחיצותם
של המוקדים הביטחוניים המהווים מענה
ראשוני מיידי לכל אירוע של סכנת חיים
במרחב השומרון בלי אבחנה בין דם לדם.

תפילה בבית הכנסת העתיק
ביריחו

ביום שני ,י’ חשון ( 18אוקטובר) ,תתקיים
תפילה שחרית בבית הכנסת העתיק “שלום
על ישראל” ביריחו באישור ובאבטחת
כוחות הביטחון .ההרשמה חובה .הסעה
ב 6:30-מבנייני האומה בירושלים ,ב7:00-
מבית חגלה וב 7:45-ממבואות יריחו.
חזרה משוערת לירושלים 11:30 :בבוקר.
עלות  ₪ 25לצעירים ו ₪ 50-למבוגרים.
לפרטים והרשמה :ארנה ,052-8699300
יוני .052-3527313
אתרhttp://www.jewishjericho.org.il :

