
ויראעל הפרשה

באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:22 	16:09 	16:20 	16:09 	16:19 	16:05 כניסת שבת	
17:21 	17:17 	17:19 	17:17 	17:19 	17:18 צאת השבת	

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   41  | תשס"ט  חשון   |  121 גליון 
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המשך בעמ' 5

פרשת השבוע אנו נפגשים עם הניסיון ב
שהוא  אבינו  אברהם  של  העשירי 
נתנסה:  בו  ביותר  הקשה  הניסיון  גם 
ֶאת  ָאהְַבָּת  ֲאֶׁשר  יְִחיְדָך  ֶאת  ִּבנְָך  ֶאת  נָא  "ַקח 
הֶהִָרים  ַאַחד  ַעל  ְלעָֹלה  ָׁשם  וְהֲַעֵלהּו  יְִצָחק... 
ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך" )בראשית כ"ב, ב'(. קולמוסים 
רבים נשתברו בכדי להבהיר את מהות ומטרת 
ניסיון העקדה. אנו ננסה לברר מה היה הזרז, 

הטריגר לניסיון העקדה. 
 - אברהם  של  הביטחון  במידת  קטרוג 
ַאַחר  "וַיְהִי  במילים  פותחת  העקדה  פרשת 
הֵָאֶּלה" )שם, א'(, למדנו רש"י במקום  הְַּדָבִרים 
אחר )בראשית ט"ו, א'(: "כל מקום שנאמר 'אחר' 
הסמוכה  הפרשה  אכן  מופלג".  'אחרי'  סמוך, 
שכרת  הברית  פרשת  היא  העקדה  לפרשת 
אברהם עם אבימלך, ובמדרש תנא דבי אליהו 
)פרשה ח'( הובאה דעה הסוברת שפרשת הברית 
העקדה:  לניסיון  למעשה  הביאה  אבימלך  עם 
"ישמר אדם דברים בלבו שלא יעשה שותפות 
מצאנו  שכן  ברית,  עמו  יכרות  ולא  הגוי,  עם 
דברים  וסוף  שותפות,  שעשה  אבינו  באברהם 
שרת  מלאכי  נתקבצו  ברית...  עמו  שעשו 
יחיד  אדם  העולמים,  כל  רבון  לפניו,  אמרו 
שבחרתה לך משבעים לשונות כרת ברית עם 
העלהו  לו  אומר  להן...  אמר  העולם?  אומות 
יפה  לאו  ואם  אדע,  הריני  יעלהו  אם  לעולה, 
אתם אומרים, שנאמר ויהי אחר הדברים האלה 
המדרש  לפי  אברהם...".  את  נסה  והאלהים 
מלאכי  דברי  בעקבות  נולדה  העקדה  פרשת 
השרת ש לא ראו בעין יפה את כריתת הברית 

אחר הדברים האלה
של אברהם אבינו עם אבימלך. ברית זו עלולה 
הקב"ה  ולכן  בקב"ה,  בטחון  כחוסר  להתפרש 
הסכים להעמיד את מידת ביטחונו של אברהם 
במבחן, המבחן הוא עקדת יצחק. אולם רש"י 
פרשות  לשתי  אותנו  לוקח  לעקדה  בפרושו 
שקדמו לפרשת הברית עם אבימלך, בפירושו 
)סנהדרין  בגמרא  רבותינו  את  מצטט  רש"י 
פ"ט, ב'(: "אחר הדברים האלה - יש מרבותינו 
מקטרג  שהיה  שטן,  של  דבריו  אחר  אומרים 
ואומר מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב 
לפניך פר אחד או איל אחד, אמר לו כלום עשה 
אלא בשביל בנו, אילו הייתי אומר לו זבח אותו 
ויש אומרים אחר דבריו  לפני לא היה מעכב. 
של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק שמל בן 
יצחק  לו  אמר  מיחה,  ולא  שנה  עשרה  שלש 
באבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי הקב"ה 

זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב". 
הדעה   - הטוב  הכרת  במידת  קטרוג 
הראשונה של רבותינו לוקחת אותנו לפרשת 
הולדת יצחק. השטן מקטרג על אברהם אבינו, 
על מה מקטרג השטן? בפרשת הולדת יצחק 
ַאְבָרהָם  וַּיַַעׂש  וַּיִּגַָמל  הַּיֶֶלד  "וַּיִגְַּדל  כתוב: 
)בראשית  יְִצָחק"  ֶאת  הִּגֵָמל  ְּביֹום  גָדֹול  ִמְׁשֶּתה 
אזכור  כל  אין  התורה  של  בתיאור  ח'(  כ"א, 
כלשהי  בדרך  מודים  ושרה  שאברהם  לכך 
ובכלל  הבן.  הולדת  של  הנס  על  לקב"ה 
לה  יש  כלל  בדרך  במקרא  'משתה'  המילה 
מצפים  גדול  למשתה  לא  משמעות שלילית. 
אנו מאברהם אבינו, בטח לא כאשר הוא זוכה 
לבן למאה שנה. קטרוג השטן לכך שאברהם 

הרב רמי רחמים ברכיהו - רב היישוב טלמון
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נכתב בימים אלו לרפואת  ספר תורה מיוחד 

התורה  ספר  שליט"א.  אליהו  מרדכי  הרב  מרן 

ובקהילות  בארץ  ישראל  קהילות  ידי  על  נכתב 

העולם היהודי - לרפואתו והחלמתו של הראשון 

לציון הרב מרדכי צמח בן מזל–טוב בתוך שאר 

חולי ישראל.

לצורך השלמת כתיבת הספר דרוש ממון רב. 

תרומות יתקבלו בברכה:

www.harav.org ,1800-272-997 'טל

# tefila@harav.org או דוא"ל

ספר
תורה

לרפואת
הרב 

אליהו

עומדים אנו בימים מיוחדים ביישובי יש"ע, 

והכלליות,  המוניציפאליות  הבחירות  כשלצד 

 - נוספת  בחירות  מערכת  בפני  ניצבים  אנו 

כבר  רבים  ביישובים  יש"ע.  להנהגת  הבחירות 

יש"ע  למליאת  הנציג  בחירת  בהליך  החלו 

עם  יחד  הקרובה  בתקופה  שתתכנס  המורחבת, 

ותביא  ושומרון  ביהודה  היישובים  כל  נציגי 

חדשים  לכוחות  ופתיחתן  השורות  להרחבת 

ורעננים בהנהגת יש"ע.

שבת פרשת חיי שרה בחברון שבה קוראים על 

קניית מערת המכפלה בידי אברהם אבינו הפכה 

לאחד האירועים והתאריכים המשמעותיים בארץ 

במירון,  בעומר  ל"ג  כמו  בפרט.  ובחברון  בכלל 

'חיי שרה' מזוהה  וכמו ראש השנה באומן, שבת 

עם רוחה ואווירתה המיוחדת של עיר האבות. 

מתארחים  לעיר,  הנוהרים  הרבים  האלפים 

ושוהים במהלך השבת, שואבים קדושה ועוצמה 

דבר  את  ומפיצים  ומהבנים  מהאבות  רוחנית 

כמובן,  והעולם.  הארץ  ברחבי  האבות  עיר 

משפיע  לחברון  הנוהרים  האלפים  שמראה 

השנה  ובחו"ל.  בארץ  השלטון  מוסדות  על  גם 

במיוחד מול תכניות הרס וחורבן, מול השואפים 

אנחנו   - ישראל  וארץ  ישראל  עם  את  לקרוע 

שבת 'חיי שרה' בחברון
שמחים  ומתחברים,  מחברים  ומרחיבים,  בונים 

ולבוא לקרית  מוזמן לעלות  ומאמינים! הציבור 

ארבע - חברון, לשאוב ממעיין העוצמה היהודית 

הנצחית בעיר האבות!

ובעיות  הקודמות  השנים  לקחי  לאור  השנה, 

נוער,  בני  של  קטן  מספר  מהתנהגות  שנבעו 

את  לרומם  דרכים  וגובשו  כיוון  לשנות  הוחלט 

למנוע  זאת  ועם  רבים  אורחים  להביא  השבת, 

של  נאותה  רמה  על  ולשמור  חריגות  תופעות 

ההתנהגות והאווירה טובה. 

שיעורים  סיורים,  הרצאות,  מגוון  בתוכנית 

תפילות המוניות ועוד... נוער ומבוגרים מוזמנים 

להתארח בשבת בחברון.

לפרטים והרשמה חובה 1800-400-456. #

פריחה סתווית 
ביער יתיר

פריחת  החלה  האחרונים  בימים 

החלמוניות ביער יתיר ומטה 'תיירות חבל 

מציעים  סוסיא  ולימוד  סיור  ומרכז  יתיר' 

לציבור הרחב סיורי פריחות ללא תשלום. 

הספיקו  שכבר  הפריחות  אוהבי 

של  גדול  מצבור  על  מדווחים  לבקר, 

צהוב–חלמון  בצבע  מקסימה  פריחה 

בלבד,  שבועיים  פורחת  החלמונית  זוהר. 

בארץ.  בודדים  באתרים  הסתיו,  בתחילת 

סיור  ומרכז  יתיר'  חבל  'תיירות  מטה 

ולימוד סוסיא מציעים לציבור הרחב סיורי 

שביל  את  הכוללים  תשלום,  ללא  פריחות 

החלמוניות ביער יתיר וסיור בחורבת ענים 

עיר עברית המשמרת שרידים מתקופת   -

המקרא ומתקופת התלמוד.

וכן   1599-507-517 והרשמה:  לפרטים 

# www.susya.org.il באתר

הגשת שמות נציגי היישובים 
למליאת יש"ע המתחדשת

יישובים  של  מבוטל  לא  ממספר  בקשות  בשל 

נציגם  את  ולבחור  להיערך  הספיקו  שטרם 

האחרון  המועד  בשבועיים  נדחה  למליאה, 

כ"ה  ראשון,  ליום  המועמדים,  שמות  להגשת 

במרחשוון התשס"ט )23.11.08(. יישובים שטרם 

זאת  לעשות  מתבקשים  נציגם  שם  את  שלחו 

הדפוס  בית  רח'  יש"ע  מועצת  למשרדי  בדואר 

בדוא"ל  או   02-6516662 בפקס  ירושלים,   11

.perla@myesha.org.il
שתיבחר  ההנהגה  כי  מקווים  יש"ע  במועצת 

כלל  של  האותנטית  הנציגות  את  תהווה 

ההתיישבות ביש"ע ותביא לאחדות המחנה. #
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מאוד  גברו  האחרונה  בתקופה 

קולות ההסתה נגד ציבור המתיישבים 

ביהודה ושומרון. הצירוף של יום רצח 

ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, יחד עם 

תקופת הבחירות מביא פוליטיקאים, 

מהשמאל  ציבור  ואישי  כנסת,  חברי 

להשתלח שוב ושוב בלשונם בתושבי 

ולהרוויח  לנסות  כדי  וזאת   - יש"ע 

הולכים לנשיא

החריפות  מההתבטאויות  פוליטי  הון 

התקיימה  יש"ע  במועצת  הללו. 

מיוחדת  ישיבה  השבוע  בראשית 

מסע  להדיפת  בדרכים  שעסקה 

בין  ההתיישבות.  כנגד  ההסתה 

הפעולות, הראיונות, וקול הזעקה כנגד 

המושמעים  וההכפשות  הבלע  דברי 

יושב  השבוע  שיגר  לבקרים,  חדשים 

מכתב  דיין,  דני  יש"ע  מועצת  ראש 

לנשיא המדינה שמעון פרס, ובו ביקש 

ממנו לקיים פגישה דחופה עם ראשי 

ההסתה  בעקבות מסע  ההתיישבות 

החי  הישראלים  ציבור  נגד  המתרחש 

ביהודה ושומרון. 

'יש"עמדה'  במדור  השבוע  בחרנו 

לנשיא  המכתב  מתוך  קטעים  להביא 

המדינה:

בס"ד  י"ב חשון, תשס"ט

10 נובמבר, 2008   

לכבוד

מר שמעון פרס נשיא המדינה

 כבוד הנשיא,

 הנדון: מסע ההסתה נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון

רבין  יצחק  לרצח ראש הממשלה  13 שנים  לציון  הזיכרון  בעצרת 

ז"ל, נשא כב' הנשיא דברים נכוחים על הצורך באחדות.

 ואולם, נואם אחר בעצרת - שר הביטחון אהוד ברק - הסית מעל 

שאין  בוטים  בביטויים  שימוש  תוך  שלם  ציבור  כנגד  במה  אותה 

הדעת סובלת. לצערנו, ההמון שנכח במקום לא רק שלא מחה על 

הדברים אלא אף זיכה אותם במחיאות כפיים.

הסתה  למסע  מצטרפים  העבודה  מפלגת  יו"ר  של  אלה   דברים 

חמור ביותר המתנהל מזה מספר שבועות כנגד ציבור המתיישבים 

ביהודה ושומרון. ההכפשות חסרות הרסן נשמעו לא רק בתקשורת, 

כי אם, לבושתנו, גם בחדר הישיבות של ממשלת ישראל.

זהו ניסיון מתוזמר היטב לעשות דמוניזציה של ציבור שלם למטרות 

פוליטיות, תוך שימוש בגרועים שבכלים המצויים באשפת החיצים 

של המסית: עיוות העובדות, הכללה, שקרים גסים, הפצת שנאה. 

אתמול אף התברר בבית המשפט שסרטון - שמשמש כלי מרכזי 

נערך  ערוצי התקשורת -  בכל  ושוב  ושודר שוב  במסע ההכפשה 

באופן מגמתי שאינו משקף את המציאות.

פיזית,  ואף  מילולית,  אלימות  של  ממקרים  כלל  מתעלמים  איננו 

את  לראות  מקומם  אך  להשרשתם.  פועלים  ואנו  שהתרחשו, 

השימוש הנעשה בהם ע"י גורמים פוליטיים אינטרסנטיים - ובכלל 

זה שרים וחברי כנסת - כדי להפיץ שנאה כנגד ציבור 

לתרום  נאמן של מאות אלפים, המצטיין בהתנדבותו 

בכל תחומי החיים.

לפגישה  בהקדם  לקבל  הנשיא  מכב'  מבקשים  אנו 

לטכס  כדי  ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות  של  נציגות 

עצה כיצד שמים קץ להסתה זו וכיצד מממשים הלכה 

למעשה את דברי הנשיא על הצורך באחדות.

 

בכבוד רב,

דני דיין

יו"ר מועצת יש"ע

מועצת יש"ע

   
09-7941048 :

:   

20%

Joseph   kauffman
2009

. .   .    *  .        * .     1.1.09-    *



של גדולי ישראל חיבת הארץ

4

מהוסיאטין ר האדמו"ר  פרידמן,  יעקב  בי 

כלל  על  סניגוריה  חייו  כל  במשך  לימד 

בשם  איש  ילכו  העמים  כל  "'כי  ישראל: 

אלוקיו ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד' 

גאולת  כשיראו  אז  'רק  הרד"ק:  וכתב  ד'(  )מיכה 

ישראל וניצחון הקדושה יאמרו לכו ונעלה אל  הר 

האדמו"ר מהוסיאטין חלק ג' "סיבת הרדיפות היא בגלל היותנו 'יושבי ביתך" 
ה'. אבל עד אותו זמן ילכו איש בשם אלוקיו. לא 

הצרות  והגלות,  החורבן  למרות  ישראל.  בית  כן 

ועד.  לעולם  אלוקינו  ה'  בשם  נלך  וההשמדות 

ככתוב בתהילים: 'כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא 

היא  וההריגות  הרדיפות  סיבת  בבריתך''.  שקרנו 

)רבי ישראל  'יושבי ביתך'. הריז'יני  בגלל היותנו 
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האדמו"ר מהוסיאטין חלק ג' "סיבת הרדיפות היא בגלל היותנו 'יושבי ביתך" 
בפיו:  היה  ושגור  אמר  מרוז'ין( 

בימינו אלה אם יהודי אומר אשרי 

האדמו"ר  בה...".  יש  נפש  מסירות  ביתך  יושבי 

אבות  זכות  להם  יש  "ישראל  ואמר:  הוסיף  אף 

יכולה  אינה  אומה  שום  גדולה.  עצמם  זכות  וגם 

לדמות עצמה לישראל שקיים במשך אלפי שנה 

מועצת  שתחליט  מה  היום'.  כל  הורגנו  'עליך 

שניצחוננו  הוא  העיקר  מכריע.  אינו  הביטחון 

מובטח למעלה ואז הניצחון למטה ממילא יבוא. 

'בלילה ההוא נדדה שנת המלך, לא נדידת המלך 

אחשוורוש הכריעה כי אם העובדה שנדדה שנת 

מלכו של עולם...'"

ביחסו  מאוד  בלט  מהוסיאטין  האדמו"ר 

בשיחתו  ישראל.  מדינת  על  ובשיחותיו  האוהד 

בשבת פרשת "אמור", הראשונה להכרזת המדינה 

מלחמה  בפני  עומדים  "אנו  אמר:  תש"ח  בשנת 

כבדה, מלחמת מגן, כוחות החושך נאספו עלינו 

למנוע שלטון ישראל אף על חלק קטון של ארץ 

ישראל. אין אנו דוחקים את הקץ אבל הקץ דוחק 

אותנו - הצרות והתלאות דחפונו לארץ ישראל 

זרים  עול  פריקת  בכיוון  למאמצים  והכריחונו 

מעל צווארנו ושחרור הארץ מידי הנוכרים. לא 

מרדנו באומות העולם, הלא הם הכירו בזכותנו 

על מדינה עצמאית בארץ ישראל, גם לא עלינו 

בכתובות  רש"י  כפירוש  חזקה  ביד  יחד  בחומה 

קי"א כי אם ברישיונות כניסה מעט מעט... ובכן 

אנו מתפללים כי 'אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי 

ישכנו  שמו  ואהבי  ינחלוה  עבדיו  וזרע  יהודה 

ס"ט.  פרק  סוף  בתהילים  הוא  זה  פסוק  בה'. 

'למנצח  ע'  פרק  מתחיל  כך  אחר 

בשם  רש"י  כותב  להזכיר'.  לדוד 

נאמר  'למעלה  תהילים:  מדרש 

ואוהבי  וכו'  יושיע  אלוקים  כי 

בנוי  הדיר  הרי  בה,  ישכנו  שמו 

לכך  נזכר.  לא  דוד,  הוא  והרועה,  כנוס  והצאן 

כאשר  כלומר,  להזכיר.  לדוד  למנצח  נאמר 

אויבינו  איומי  למרות  ציון  את  יושיע  אלוקים 

צריך  דוד,  את  להזכיר  צריך  יהודה,  ערי  ויבנה 

אין  כי  אך  היהודית,  המדינה  הקמת  כי  לזכור 

המקווה  הגאולה  אינה  עדיין  לחשיבותה,  ערוך 

קשורה  האמיתית  הגאולה  לנו,  שהובטחה 

בביאת משיח בן דוד. וצריך לזכור בשעת הקמת 

המדינה את תנאי הקיום של המדינה: א. שלום 

ואחדות - הלא המחלוקת הייתה סיבת החורבן, 

כדבר חז"ל ביומא ט' ב. קדושה וטהרה - ככתוב 

בסוף פרשת קדושים: ואומר לכם אתם תירשו 

את אדמתם )של הגויים יושבי הארץ( והייתם לי 

קדושים' כי קדוש אני ה' זה התנאי. ארץ ישראל 

בספרי  כשאיתא  מלך  של  פלטרין  בבחינת  היא 

והוא צריך להיות נקי מכל שמץ חלאה..." 

הוא מסיים את שיחתו בבקשה: "בני ישראל 

עם  כבדה  במלחמה  עומדים  בפז,  המסולאים 

עמם  כבוד  על  נפשם  את  ומוסרים  פראים 

ולעזור  נוכל להשתתף במלחמה  - במה  וארצם 

אנו  גיוס.  גיל  את  עברנו  כבר  הן  לניצחונם? 

ובתשובה  ובטהרה  בקדושה  לעזור  יכולים 

שלמה - גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה". 

פרידמן,  יעקב  רבי  מהוסיאטין,  האדמו"ר 

ונקבר בטבריה   )1953( בי"ג חשון תשי"ג  נפטר 

בסמוך לקבר חותנו. לאחר מותו ירש את מקומו 

בנו, רבי יצחק מהוסיאטין. #

www.hebron.org.il • www.machpela.com

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

  ∞   ∞
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הֶהִָרים "ו ַאַחד  ַעל  ְלעָֹלה  הֲַעֵלהּו ָׁשם 
)בראשית  ֵאֶליָך"  אַֹמר  ֲאֶׁשר 
יוצא  אבינו  אברהם  ב'(.  כ"ב, 

למקום העקידה מבאר שבע המרוחקת 

במונחים   - קילומטרים  כ–80  מירושלים 

הליכה.  ימי  כשלושה  ימים  אותם  של 

אברהם ויצחק מגיעים לנקודה מסוימת 

ובה משאירים את החמור ואת הנערים. 

ככל  נמצאת  הזו  הנקודה  כי  מעריכים 

הר המוריה
הנראה באזור קיבוץ רמת רחל או שכונת 

ארמון הנציב בירושלים, זאת אם לוקחים 

בחשבון את כיוון הגעתם - מהדרום. מאז 

אירועים  אילו  יודעים  לא  אנו  העקידה 

דוד  של  ימיו  עד  המוריה  בהר  התרחשו 

המלך.

גבוה בשלוחה  נמצא בחלק  הר הבית 

הקדומה,  ירושלים  של  המזרחית 

ובחלקה הדרומי נמצאת עיר דוד. במשך 

I
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לעיר  מחוץ  היה  זה  מקום  רבות  שנים 

מיושב  ולא  גבוה  היותו  בגלל  ושימש 

כשטח חקלאי. מסיבה זו הוא שימש את 

מקום  הוא  הגורן  לגורן.  היבוסי  ארוונה 

גבוה שבו זורים לרוח את גרגרי החיטה 

על מנת להפריד בין החיטה למוץ. 

בסוף ספר שמואל ב' אנו מוצאים את 

תיאור מהלך רכישת גורן ארוונה היבוסי 

על–ידי דוד המלך ובניית המזבח במקום, 

ֶאל  גָד  "וַּיָבֹא  שנועד לעצור את המגיפה: 

ַלה'  הֵָקם  ֲעֵלה  לֹו,  וַּיֹאֶמר  הַהּוא  ַּבּיֹום  ּדָוִד 
ִּכְדַבר  ּדָוִד  וַּיַַעל  הַיְֻבִסי.  ָה  ֲאַרוְנ ְּבגֶֹרן  ְֵּבַח  ִמז
ֶאת  וַּיְַרא  ָה  ֲאַרוְנ וַּיְַׁשֵקף  ה'.  ִצּוָה  ַּכֲאֶׁשר  ּגָד 
ָה,  ֲאַרוְנ וַּיֵֵצא  ָעָליו;  עְֹבִרים  ֲעָבדָיו  וְֶאת  הֶַּמֶלְך 
ָה ַמּדּוַע  וַּיְִׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך ַאָּפיו ָאְרָצה. וַּיֹאֶמר ֲאַרוְנ
ִלְקנֹות  ּדָוִד  וַּיֹאֶמר  ַעְבּדֹו;  ֶאל  הֶַּמֶלְך  ֲאֹדנִי  ָּבא 
וְֵתָעַצר  ַלה',  ְֵּבַח  ִמז ִלְבנֹות  הַּגֶֹרן  ֶאת  ֵמִעְּמָך 
ָה ֶאל ּדָוִד יִַּקח  הַַּמּגֵָפה ֵמַעל הָָעם. וַּיֹאֶמר ֲאַרוְנ
הַָּבָקר  ְרֵאה  ְּבֵעינָו  הַּטֹוב  הֶַּמֶלְך  ֲאֹדנִי  וְיַַעל 
ַָתן  ָלעָֹלה וְהַּמִֹרּגִים ּוכְֵלי הַָּבָקר ָלֵעִצים. הַּכֹל נ
ָה ֶאל הֶַּמֶלְך,  ָה הֶַּמֶלְך ַלֶּמֶלְך; וַּיֹאֶמר ֲאַרוְנ ֲאַרוְנ
ָה,  ֲאַרוְנ ֶאל  הֶַּמֶלְך  וַֹּיאֶמר  יְִרֶצָך.  ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ֹלא ִּכי ָקנֹו ֶאְקנֶה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר, וְֹלא ַאֲעֶלה 
הַֹּגֶרן  ֶאת  ָּדוִד  וַּיִֶקן  ִחּנָם.  ֹעלֹות  ֱאֹלַקי,  ַלה' 
ָׁשם  וַּיִֶבן  ֲחִמִּׁשים.  ְׁשָקִלים  ְּבכֶֶסף  הַָּבָקר,  וְֶאת 
ְֵּבַח ַלה' וַּיַַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים וַּיֵָעֵתר ה'  ּדָוִד ִמז
ָלָאֶרץ וֵַּתָעַצר הַַּמּגֵָפה ֵמַעל יְִׂשָרֵאל" )פס' י"ח - 
כ"ה(. אנחנו מוצאים בתיאור דיון מעניין. 

לטובת  הגורן  את  לתת  מוכן  ארוונה 

בניית המזבח ואף מנדב בקר ועצים, אך 

דוד מתעקש לשלם, והפסוקים שוב ושוב 

מדגישים: "לקנות מעמך", "קנו אקנה", 

"ויקן דוד" - במקום "הכל נתן ארוונה". 

מדוע? מה המשמעות של הקניה לעומת 

הנתינה?

הדיון בין דוד לארוונה, מזכיר לנו דיון 

אחר, קדום יותר, בין אברהם אבינו לבני 

חיי שרה.   - חת המופיע בפרשה הבאה 

בני חת ועפרון בן צוחר מציעים לאברהם 

לקבל את חלקת השדה ומערת המכפלה 

ֶאת  הִַחִּתי  ֶעְפרֹון  "וַּיַַען  תשלום:  כל  ללא   -

ָלְך,  ַָתִּתי  נ הַָּׂשֶדה  ֵחת...  ְבנֵי  ֵי  ְנ ְּבָאז ַאְבָרהָם 
ַעִּמי  ֵי  ְבנ ֵי  ְלֵעינ ְַתִּתיהָ  נ ְלָך  ּבֹו  ֲאֶׁשר  וְהְַּמָעָרה 
ְַתִּתיהָ ָּלְך, ְקבֹר ֵמֶתָך" )בראשית כ"ג י' - י"א(.  נ
מתעקש:  אבינו  אברהם  זאת  למרות 

ִמֶּמּנִי...  ַקח  הַָּׂשֶדה  ֶּכֶסף  ֶעְפרֹון...  ֶאל  "וַיְַדֵּבר 
ַאְרַּבע  הֶַּכֶסף...  ֶאת  ְלֶעְפֹרן  ַאְבָרהָם  וַּיְִׁשֹקל 
ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף עֵֹבר ַלּסֵֹחר". )שם, י"ג - ט"ז(.

דוד המלך התחיל את שלטונו בחברון, 

והאמהות.  האבות  מהנהגת  ספג  ושם 

)תנחומא,  לבנים"  סימן  אבות  "מעשי 

דוד  וגם  אבינו  אברהם  גם  ט'(.  לך,  לך 

ושלטונם  מעמדם  את  מבססים  המלך 

היטב  מודעים  הם  הארץ.  יושבי  בקרב 

יודעים  הם  מעשיהם.  של  למשמעות 

שכאשר מי מיושבי הארץ נותן לך משהו 

- אזי הוא כביכול השולט, הוא הבעלים 

במתנה  לתת  מוכן  ליבו  רוחב  שבשל 

גורן  ואם  המכפלה  שדה  אם   - שדה 

ארוונה. הוא השליט הנותן, ואתה הנתין. 

הוא  כאשר   - הֶַּמֶלְך"  ָה  ֲאַרוְנ ַָתן  נ "הַּכֹל 

הנותן, הוא בעצם גם המלך. אך אברהם 

אבינו, ובדרכו גם דוד, מתעקשים לקנות. 

שוויון  יש  אזי   - בקניין  מדובר  כאשר 

ולא  בדין  נעשית  הרכישה  הצדדים.  בין 

בחסד, ולאחריה הקונה הוא השולט, הוא 

בעל הזכויות, ואינו נתון לחסדו, או חייב 

טובה לאיש. חז"ל מחדדים את הנקודה 

סימון:  בר  יודן  רבי  "אמר  במדרש:  הזו 

זה אחד מג' מקומות שאין אומות עולם 

גזולים  יכולים להונות את ישראל לומר, 

המכפלה  מערת  הן:  ואלו  בידכם,  הם 

ובית המקדש וקבורתו של יוסף )שכם(. 

"וישמע  )ט"ז(:  דכתיב  המכפלה,  מערת 

אברהם  וישקול  עפרון  אל  אברהם 

לעפרון את הכסף"; בית המקדש, דכתיב 

)דברי הימים א' כ"א, כ"ד(: "ויתן דוד לארנן 

מאות";  שש  משקל  זהב  שקלי  במקום 

ל"ג,  )בראשית,  יוסף שנאמר  וקבורתו של 

נטה  אשר  השדה  חלקת  את  "ויקן  י"ט( 

שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה 

קשיטה".

אנו  אברהם  לבין  דוד  בין  הקשר  את 

בהלכות  שכותב  ברמב"ם  גם  מוצאים 

בית הבחירה )פרק ב' הלכה ב'(: "ומסורת 

ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה 

המזבח בגורן ארוונה הוא המקום שבנה 

בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק...".

המלך  שלמה  בונה  המוריה  בהר 

ִלְבנֹות  ְׁשֹלמֹה  "וַּיֶָחל  המקדש:  בית  את 

ֲאֶׁשר  הַּמֹוִרּיָה  ְּבהַר  ִּבירּוָׁשַלִם,  ה'  ֵּבית  ֶאת 
ּדָוִיד,  ִּבְמקֹום  הֵכִין  ֲאֶׁשר  ָאִביהּו  ְלדָוִיד  נְִרָאה 
א'(.  ג'  ב',  הימים  )דברים  הַיְבּוִסי"  ָאְרנָן  ְּבגֶֹרן 
המוריה"  בהר  אברהם  את  שענה  "מי 

בנו  שלמה  ואת  דוד  את  שענה  ו"מי 

יעננו.  הוא  ע"ב(  ט"ו  )תענית  בירושלים" 

האומה  אבות  של  בדרכם  ללכת  עלינו 

כי  ולהפנים  להבין  ובראשונה  בראש   -

ולא  ה', בזכות  ואנו כאן ברצון  זו ארצנו, 

בחסדי אומות העולם ש"הסכימו" לתת 

לנו חלקת אדמה, ומתוך כך לקנות עוד 

ועוד שדות וחלקות אדמה בארץ ישראל, 

לגאול קרקעות נוספות, ולכבוש ברגליים 

בנופיה,  בשביליה,   - הטובה  הארץ  את 

לא  זה  צעדו  שבהם  אדמתה,  וברגבי 

מכבר אברהם אבינו ודוד המלך. #

סיורים לקהל הרחב עם ביס"ש עפרה

בעקבות ש"י עגנון - סיור ערב 

בירושלים כ"ב חשון 20.11

דמותו של שאול המלך - בהדרכת 

חיליק אברג'יל כ"ג חשון 21.11

חי וצומח בבקעת הירדן - בהדרכת 

ירון עובדיה כ"ג חשון 21.11

נשמח לראותכם איתנו 02-9975516

תיקון טעות: המאמר בשבוע שעבר 

)פר' לך לך( נכתב ע"י גלעד שני מאלון 

מורה, ולא כפי שפורסם.

בקרני שומרון
נותרו מס' קארוונים 

חדשים אחרונים לשכירות

לפרטים:
אריק 052-6162403



עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
בית ספר שדה סוסיא

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

ושבו בנים לגבולם
יהונתן פולארד נמק

בכלא האמריקני

8396 ימים
עד מתי?!
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את  להרכיב  כדי  שהוקמה  העצמאית  הציבורית  המועצה  נציגי  אנו 
 ,18 ה  לכנסת  והמסורתי  הדתי  הציבור  של  ביותר  הטובה  הנבחרת 

קוראים לכם להיות שותפים לבניית המפלגה החדשה.

מחוייבות לדרך ולא לאיש 
ציבורית  מועצה  להקים  הלאומי  והאיחוד  המפד"ל  לבקשת  נענינו 
- את רשימת  וללא שריונים  עצמאית שתקבע ללא מחוייבות לאיש 

המפלגה החדשה לכנסת הבאה

להוביל ולהשפיע 
אחריות  הלוקחים  והמסורתי  דתי  ציוני  שהציבור  מאמינים  אנו 
ומובילים בכל תחומי העשייה במדינה: בחינוך, בפריפריה, בתרומה 
אחריות  לקחת  וראויים  צריכים  ובביטחון,  בהתיישבות  לחברה, 

ולהוביל, גם בהנהגת המדינה, בכנסת ובממשלה. 

החינוך בראש 
את  שתציב  ביותר  הראויה  הרשימה  את  לקבוע  מתחייבים  אנו 

החינוך ואת דמותה היהודית של המדינה בראש סדר היום. 

האלוף (מיל‘) יעקב עמידרור 
יו“ר המועצה הציבורית 

להקמת המפלגה החדשה 
והמאוחדת

בואו להציע        
  בואו להשפיע  

בואו להצביע 

www.111.org.il

מועמדים לרשימה החדשה     
והמאוחדת לכנסת  

שם למפלגה החדשה   
לוגו למפלגה החדשה   

אתר הבית של המפלגה 
החדשה מאפשר לכם 

להצביע ולהציע: 



בשם אמרם
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עברי  סופר  הכהן,  הלל  בן  מרדכי 

בתחומי  לפעול  הירבה  ציוני,  ועסקן 

מרדכי בן הלל הכהן:
"ראוי ונכון ללכת 

ירושליימה"

תל  ממייסדי  בא"י.   והתרבות  הכלכלה 

אביב. תרט"ז - תרצ"ו )1856 - 1936(

בביקורו ליד הכותל הזדעזע וכתב: 

המנעלים  נחלצו  איך  זוכר  "אינני 

קומתי  מלוא  נפלתי  איך  רגלי,  מעל 

הרף  מבלי  פי  למו  נשקתי  איך  ארצה, 

המרצפה  אבני  לוחות  ואת  האדמה  את 

הדמעות  באו  דרך  ואיזה  תחתי,  אשר 

מעיני ויהיו לנחלי מים, ויכו גלים בלבבי, 

ותתחולל הסערה בקרבי, לא יכולתי וגם 

בעד  ולעצור  ברוחי  לעצור  ניסיתי,  לא 

נתך  ובכיי  שאגתי  קול  דמעותי,  זרם 

ובלי  אומר  בלי  הבוכה  קטן  ילד  כקול 

בכותל  אין  דבר  עין  למראית  דברים. 

ולחולל  איש  לב  מיתרי  להרעיש  הזה 

שם  חורבן  וגם  ישראל,  בן  בקרב  סער 

הכותל  אש.  שרופות  אינן  האבנים  אין. 

איננו הרוס שדרות האבנים הנן שלמות, 

בסדר  איננו  הזה  הכותל  חורבן  ובכלל 

אחר  אבל  לחורבן,  לזכר  כיאות  ומשטר 

הכותל  פעולת  כי  אני  אומר  זאת  כל 

הזה נוראה מאוד, כי גדלה מאוד חרדת 

במקום  ישראל  בן  על  הנופלת  הקודש 

הכותל,  בגלל,  רק  כי  עד  הזה  הנורא 

ללכת  ונכון  ראוי  לבד,  המערבי  כותל 

ירושליימה". #

לפרטים והזמנות  

052-8030062 מיכאל

כמו-כן ניתן להשיג
ספרים נוספים וחוברות

של הוצאה לאור
"מעמק חברון"

ספר

למהלך הפרשיות 
ספר בראשית

מאת הרב משה בלייכר שליט"א



בראשית ההתיישבות
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נמחק ש נוסף  יישוב  של  מו 

של  המפורסמת  מהכרוניקה 

זאת  אף  ההתנחלויות,  מפעל 

שלא בצדק, למרות שהיה אף הוא מפורצי 

הדרך של ההתיישבות ביו"ש. בקיץ תשכ"ז, 

לאחר מלחמת ששת הימים, התקיים כנס 

גדול של גרעין יה"ב )"יהי ה' בעזרנו"( של 

"פועלי אגודת–ישראל", בגבעת מיכאל ליד 

נס ציונה. בכינוס החליטה קבוצה שמנתה 

להקים   - בנות  ו–35  בנים   35  - איש   70

המשוחררים.  השטחים  באחד  חדש  יישוב 

שישלב  דתי  יישוב  להקים  היתה  המטרה 

חיים מלאים של עבודה עפ"י התורה, בדרך 

של תורה ועבודה. 

גרעין יה"ב התגייס לצבא במסגרת הנח"ל 

המלחמה.  לאחר  כשנה  תשכ"ח,  בקיץ 

)כיום  מודיעין  ליישוב  הגיעו  הגרעין  בנות 

בתחומים  והתנדבו  מודיעין"(,  "מבוא 

החיילים  השירות.  שנת  במסגרת  שונים 

הטירונות,  לאחר  מודיעין  ליישוב  הגיעו 

קודמים.  נח"ל  גרעיני  לחברי  הצטרפו  שם 

ההתיישבות  מחלקת  ע"י  שנבחר  האתר 

של "פועלי אגודת–ישראל" בראשות שמעון 

מאיר היה קרוב לקיבוץ ותיק של התנועה - 

"שעלבים", במרכז עמק איילון, באזור העיר 

הנטוש  הערבי  שהכפר  איילון  המקראית 

יאלו שמר על שמה. לאחר מאמצי שכנוע 

של  החשובה  ובתמיכתו  היישוב  חברי  של 

ישראל גלילי, הסכים שר הביטחון משה דיין 

המבוקש.  במקום  ההתיישבות  את  לאשר 

בכ"א טבת תש"ל, 30 בדצמבר 1969, עלה 

תנועת  של  כקיבוץ  הקרקע,  על  הגרעין 

אגודת–ישראל".  "פועלי  של  ההתיישבות 

ולא עפרה, הוא איפוא היישוב  מבוא–חורון, 

הראשון מבין יישובי המועצה האזורית מטה 

בגדר  היתה  עוד  שנים  באותן  )אשר  בנימין 

חלום רחוק(. ארבע שנים ישב הגרעין באתר 

זמני. רק לאחר מלחמת יום הכיפורים, ביום 

עלו   ,1974 במרס   25 תשל"ד,  בניסן  ב' 

המתיישבים למקום הנוכחי והשתכנו בבתי 

והסוכנות– השיכון  משרד  בידי  שנבנו  קבע 

היהודית. 

הראשון  היהודי  היישוב  היה  מבוא–חורון 

מצפון לירושלים, בחבל בנימין. הוא התאים 

ב"תוכנית  ששורטטה  ההתיישבות  למפת 

אלון" וכללה הזזת הקו הירוק במישור החוף 

מזרחה עד כ–15 ק"מ, למורדות ההרים. עם 

זאת, הקמתו לא נחשבה כ"חדירה" לעומק 

"מובלעת  יו"ש, שכן מיקומה בפיתחה של 

לטרון" נחשב בקונסנזוס. "מובלעת לטרון" 

לתוך  שבלטה  ירדנית  קרקע  לשון  היוותה 

גם  הירוק".  ה"קו  שבגבולות  ישראל  שטח 

מי שתמך בנסיגה מלאה לקווי 67' הסכים 

שמובלעת לטרון תהיה בשטח ישראל בכל 

הסדר קבע, כחלק מתיקוני הגבול עם ירדן. 

מיקומו של יישוב הקבע, על גבעה החולשת 

על צפון עמק איילון, יצר חיץ התיישבותי בין 

ובית–ליקיא,  בית–סירא  הערביים  הכפרים 

לבין שטח מדינת ישראל הריבונית. #

)מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים", 

הוצאת ספריית נצרים(.

אל עמק איילון

קדושת הארץ
הרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ 

בפעם הקודמת עסקנו בעקרונות מצוות 
ביעור פירות שביעית. מתוך כך נוכל לברר 
בפירות  ביעור  חובת  חלה  מקרים  באלו 
ביעור  חובת  אין  מקרים  ובאלו  שביעית, 

בפירות אלו. 
הגידולים החייבים בביעור פירות שביעית

ככלל, תנאי בסיסי לחובת הביעור הוא 
שהמדובר ביבול שיש בו קדושת שביעית, 
הן אם מדובר על פירות או ירקות רגילים, 
והן אם מדובר על קליפות הראויות בשופי 
למאכל אדם או בהמה. חובה זו חלה אף 
ירקות של שביעית שבישלו  על פירות או 
עיבדו את  אותו  אם  אף  אותם,  כבשו  או 
מוצר בניגוד לכללי ההלכה )כגון בישלו פרי 
שאין דרכו בבישול וכדו’(. גם פירות שביעית 
שנתבשלו או נכבשו עם מיני מאכל שאין 
בהם קדושת שביעית; מחויבים לבער את 
אם  הכבושים,  הירקות  או  התבשיל  כל 
המוצר  בכל  טעם  נתנו  השביעית  פירות 
המבושל או הכבוש. גם תערובת שנוצרה 
בלא בישול או כבישה כגון פירות שביעית 
שנתערבו יחד עם פירות מאותו המין שאין 
יבול  עם  יחד  )כגון:  קדושת שביעית  בהם 
מחייבים  מכירה(  היתר  או  ייבוא,  נכרים, 
את כל התערובת בביעור גם אם הכמות 
שלהם היא מזערית. יש לציין שמקרים אלו 
יהיו שכיחים בתוצרת שיש לה ”חיי מדף” 

ארוכים. 

הגידולים החייבים והפטורים מביעור שביעית
הגידולים הפטורים מחובת ביעור

או  פירות  גם  בהם  מקרים  קיימים  אכן 
ובכל  שביעית,  בקדושת  הקדושים  ירקות 
כפי  הביעור,  בחובת  נכללים  לא  הם  זאת 
הדוגמאות דלהלן: פירות שעדיין לא נקטפו 
מהעצים והגיע זמן הביעור, והרי הם הפקר 
- לא חלה עליהם חובת ביעור. גידולים רב 
שנתיים לא חלה חובת הביעור; זאת מכיוון 
מה  הבית  מן  לבער  היא  הביעור  שחובת 
שכלה מן השדה, לפיכך בפירות או ירקות 
ביעור  חובת  אין  מהשדה  כלים  שאינם 
)כגון: פקעות רב שנתיות(. מסיבה זו פירות 
שביעית שאינם נגמרים בשדה אלא לאחר 
פקאן  אגוזי  )כגון:  פירות השמינית  הופעת 
אם  הדין  הוא  מביעור.  פטורים  נענע(  או 
הללו  הפירות  נשארו  בהם  מקומות  אותם 
במה  שביעית  קדושת  שאין  שטחים  הם 

שגדל בהם )כגון: בשדות גויים וכדו’(. 
הפוסקים  רוב  לדעת  נוכרים  גידולי 
בהם  שאין  לסוברים  מביעור;  פטורים 
גם  שהם  פשוט  ממילא  שביעית,  קדושת 
פטורים מחובת הביעור, אולם אף הפוסקים 
שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית - חלק 
)ועי’  ביעור  לגביהם חובת  נקט שאין  מהם 
’שבת הארץ’ פ’ד הכ’ט הע’ 10, פ’ז ה’א אות ו(. 

והוא הדין למהדרין לנהוג קדושת שביעית 
בפירות שגדלו עפ”י היתר המכירה, שאינם 

צריכים לנהוג ביעור בפירות אלו. #



ילדים שלנו

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

www.birkonim.co.il
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פיתרון החידה הקודמת:

בית כנסת חורבת רבי יהודה 
החסיד ברובע היהודי

הכנסת  בית  היה  החורבה  הכנסת  בית 

העתיקה  בירושלים  שנבנה  הראשון 

לאחר שחרב בית המקדש השני. מעדּות 

בתעודות העתיקות נמצא, כי כבר בשנת 

במקום,  כנסת  בית  קיים  היה   ,1421

שייקרא לימים "חצר האשכנזים". בשנת 

עולים  חבורת  בחצר  התיישבו   1700

עשורים  שני  חסיד.  רבי יהודה  בהנהגת 

מאוחר יותר, שרפו בעלי חוב ערביים את 

בית הכנסת והחצר. מאה שנים עברו עד 

שחודשה על ידי תלמידי הגר"א. יובל נוסף 

ונאספו  שהתקבלו האישורים  עד  עבר 

הכנסת  בית  עלה   1864 ובשנת  כספים, 

 - החורבות  מבין   - ה"חורבה"   - הגדול 

גבוה מעל כל בתי הרובע.

ודתי  לאומי  כמרכז  נבנה  הכנסת  בית 

זוהתה  ובנייתו  בירושלים,  הישן  ליישוב 

עם התחלת הגאולה ועם חזרתו של העם 

היהודי לארץ ישראל. יומיים לאחר שנפל 

הרובע היהודי בתש"ח, פוצצו הירדנים את 

בית הכנסת החורבה. לאחר שחרור העיר 

והעזובה.  ההרס  מימדי  נתגלו  העתיקה 

הכנסת  בתי  אך  וחודש  שוקם  הרובע 

הושארו לדור הבא. הם נוקו מהריסותיהם 

ומה שנמצא, שוחזר כמתחם ארכיאולוגי. 

ה"חברה  החליטה  אחדות  שנים  לפני 

להחזיר  היהודי",  הרובע  ופיתוח  לשיקום 

כנסת  בית  את  ולשחזר  ליושנה  עטרה 

"החורבה" והציבה לעצמה כמטרה כי עוד 

לא מצא דרך כל שהיא להקריב קורבן תודה 
לקב"ה, היא זו שגרמה לכך שהקב"ה מגלגל 
על אברהם את ניסיון העקדה שכל כולו הבעה 

של הכרה שהבן שנולד הוא מתנה אלוקית.
קטרוג על הברית עם הקב"ה - דעה שנייה 
ישמעאל, שגם  גירוש  לפרשת  אותנו  לוקחת 
אבימלך.  עם  לברית  הקודמת  פרשה  היא 
לדעה זו ליצחק וישמעאל היה ויכוח. על מה 
הם רבו? פרשת גירוש ישמעאל עלולה לעורר 
קטרוג, שכן לכאורה לישמעאל ישנה טענה, 
הרי הוא עשה ברית מילה בגיל שלוש עשרה 
עם  בברית  להתקשר  ומוכנות  מודעות  מתוך 
שעשה  לברית  יש  משמעות  איזו  הקב"ה, 
יצחק בגיל שמונה ימים? אם כן, על מה ולמה 
יצחק הוא היורש של אברהם ואילו ישמעאל 
נדחה וגורש? לדעת רבותינו אלה, גירושו של 
ישמעאל מעל אברהם מעורר דיון ומריבה בין 
יצחק לישמעאל, בעקבות הוויכוח נולד ניסיון 
עצמך  זבח  הקב"ה  לי  אמר  "אילו   - העקדה 

לפני לא הייתי מעכב". 
לא  שרבותינו  נראה   - מעגלים  שלושה 
פרשת  של  הזרז  היה  מה  בשאלה  חלוקים 
ולמה  מתי  לברר  הם  מנסים  אלא  העקדה, 
פעם  אחר  פעם  עומד  לדורותיו  ישראל  עם 
יצחק.  עקידת  לניסיון  הדומים  בניסיונות 

שלושה מעגלים מתבררים בדברי רבותינו: 
האישי,  הפרטי  המעגל   - הראשון  המעגל 
בו האדם נבחן על מידת הכרת הטובה לקב"ה. 
בטובה  מכיר  מספיק  לא  והאדם  פעמים 
פעמים  ולכן  טוב,  עליו  המשפיעה  האלוקית 
ויש קטרוג שעניינו לברר אם אכן מכיר האדם 

בכך שהשפע שיש לו הוא מאת הבורא ית'. 
המעגל השני - המעגל הדתי, לעם ישראל 
ולפעמים  גלוי  לפעמים  היסטורי  ויכוח  יש 
נסתר על אמונת האמת. לא פעם, עם ישראל 
ביחס  העולם  אומות  של  טענות  מול  עומד 
עם  הברית  ולשמירת  למסירות  למחויבות 
הקב"ה. עם ישראל עלול לעמוד למבחן של 
אמונה אלוקית דרכה תהיה הבחנה בין אמונת 

ישראל האמיתית לבין אמונת הגויים. 
המעגל השלישי - המעגל הלאומי מדיני, 
עצמה  למצוא  עלולה  הישראלית  האומה 
את  מעמידה  היא  חלילה  בו  בסיטואציה 
הברית עם אומות העולם בצל מידת הביטחון 
אם  האומה  על  להיות  עלול  קטרוג  בקב"ה. 
אומות  עם  ביטחון  ברית  על  היא  נשענת 
העולם ואינה מבססת את ביטחונה בעיקר בה' 
האומה  זה,  קטרוג  לברר  כדי  ישראל.  אלוקי 
הישראלית עלולה לעמוד למבחן דרכו יתברר 

מידת ההישענות על אבינו שבשמים. #

אחר הדברים האלה המשך מעמ' השער

תפארתה.  לימי  החורבה  תחזור  בדורנו 

ידי  על  ב–1999  שהוקמה  ציבורית  ועדה 

שר השיכון דאז הרב יצחק לוי, בראשותו 

של רבה הראשי של רחובות, הרב שמחה 

כפי  החורבה  את  לשחזר  המליצה  קוק, 

שהייתה. את שלבי התכנון ליוותה ועדה 

רבה   - נבנצל  אביגדר  בראשות הרב 

קוק.  שמחה  והרב  העתיקה  העיר  של 

נבחרו  לוי,  וישי  מלצר  נחום  האדריכלים 

להכין את תוכנית בית הכנסת. רק מעט 

יותר מחמישה עשורים חלפו מאז חרבה 

לא  השחזור  מלאכת  אך  ה"חורבה", 

הייתה קלה. עבודה רבה הושקעה בהכנת 

התוכניות על פי מדידת השרידים בשטח, 

רשות  ביצעה  שונות במקביל  ובדיקות 

העתיקות - תחום שימור סקר היסטורי, 

ביותר,  ומקיף  רחב  וטכנולוגי  אדריכלי 

מקצועית  עמדה  בסיס לקביעת  שהיווה 

של  והשחזור  השימור  אפשרויות  לגבי 

המלצות והנחיות  ולקביעת  הכנסת  בית 

לעבודות התכנון, השימור והשחזור. לפני 

ורב  חגיגי  בטקס   - הונחה  שנה  כחצי 

משתתפים - אבן הראשה, האבן העגולה 

העליונה בכיפת המבנה, המורכבת מ–12 

חלקי עיגול העשויים משיש ועל כל אחד 

מהן שם של אחד משבטי ישראל. מי ייתן 

ונזכה לחדש ימינו כקדם באתרים נוספים 

ארצנו  מרחבי  ובכל  העתיקה  בעיר 

הקדושה. #



אנו צריכים להתרומם לאותה מדרגה
של הבנת הכללים וכללי הכללים והפרטים 
בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא 

חמדה המיוחדת של תורת ארץ ישראל ובזה 
היא מחולקת משל חוץ לארץ

)הראי"ה קוק, אורות התורה י"ג, ו'(

12

הרה"ג יעקב עדס שליט"א קיבל על עצמו בלי נדר 
להתפלל על התורמים למקרה חשוב זה.

גדול ומצבו הכלכלי היה בכי  ימיו חי בדוחק  יהודי תלמיד חכם אשר כל  ל.  מ. 
הוא  וירידה חדה בשמיעה,  עזים בראשו  לפני מספר חודשים חש כאבים  רע- 
לא  ולאחר שאלה  וכדו'  סי.טי.  דם,  בדיקות  בדיקות-  לבצע  החולים  לבית  פנה 
באזור  גידול ממאיר  ניתוח)- שגילה  (ע"י  בדיקה באפו  פנה לעשות  דבר  העלו 

הלימפה.
תוצאות ה"אם. אר. איי." שעשו לו לאחר הגילוי- גילו שהוא סובל מגידול אלים 
ביותר (כלשון הרופאים) שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו השתבש 

וכוחו נחלש.
אינם  גדולים אשר  דרושים סכומים  ושיקומה של המשפחה  ולצורך הטיפולים 
בהישג ידם, ועל כן פנה הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש להירתם 

ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על רגליו- ולחזק את ידי המשפחה.
ובימים האחרונים פקדה את המשפחה צרה נוספת- אחת מבני המשפחה- חלתה 

אף היא והוצרכה לעבור ניתוח לב.

חייבים להציל את חייהם!! כל עוד לא יועבר הכסף 
לטיפולים, לא יבצעו אותם!

עזרו לקרן 529


