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חברון מאז ולתמיד

חיי - שרהעל הפרשה
הרב ֹדב ליאור - רבּה של קרית ארבע–חברון וראש ישיבת ניר
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
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17:28  17:25  17:27  17:26  17:27  17:26 צאת השבת 

עיקרים: פ נושאים  בשני  עוסקת  רשתנו 

על  המכפלה  מערת  של  רכישתה  הראשון, 

של  שליחותו  והשני,  אבינו;  אברהם  ידי 

אליעזר להביא ולשדך בין רבקה אמנו ליצחק אבינו 

ישראל.  ועם  ישראל  בית  בניין  המשכיות  לצורך 

המערה  רכישת  בסיפור  מאוד  מאריכה  התורה 

כמה  משתפכות,  דיות  "כמה  מדגיש:  והמדרש 

קולמוסין משתברין... כדי לברר מקחו של צדיק". 

הרמב"ן שואל מדוע מאריכה התורה כל כך בסיפור 

קבורת  מקום  להודיענו  "רצה  ועונה:  הרכישה, 

קבורת  מקום  לכבד  חייבים  אנחנו  באשר  האבות, 

אבותינו הקדושים". )בראשית כ“ג י“ט(. מקום קבורת 

האבות איננו רק עניין ארכיאולוגי; ביהדות תופסת 

עומק  מבטא  זה  נושא  חשוב.  מקום  המת  קבורת 

אמונה, שכן מי שחושב שאין חיים אחר המוות, אין 

לזרוק  אפשר  ומבחינתו  האדם,  בקבורת  עניין  לו 

כמנהג  חלילה  לשורפו  או  לאשפה  גם  הגוף  את 

ממנו,  נפרדה  שהנשמה  שגוף  מבינים  אנו  הגויים. 

שימש כ'נרתיק' לנשמה הקדושה. לכן לאחר שאדם 

מישראל נפטר, יש חיוב על כל אחד ואחד לקברו, 

משום שיש לגוף גדר של 'תשמישי קדושה', שגם 

מעל  גניזה.  טעונים  הם  מלשמש,  שפסקו  לאחר 

קיברו  וקדושת  מישראל  אחד  כל  של  מעלתו 

וזאת בגלל שהאבות  נמצאת קדושת קברי האבות 

חמדו את הארץ ורצו לגור בה עוד כאשר עדיין לא 

מידות  יישוב הארץ. את  הגיעה השעה של מצוות 

ובייחוד  האבות,  מכל  שואבים  אנו  והגבורה  העוז 

מאברהם אבינו, שעמד בניסיונות רבים ביחס לארץ 

ישראל, אחד הנסיונות הוא עצם העובדה שלא היה 

והוא כל כך חשק בארץ  לו איפה לקבור את שרה 

הזו, ועשה הכול כדי שיהיה לו בה חלק )בבא בתרא 

בכל  המכפלה  מערת  שימשה  זו  מסיבה  ע"א(.  ט“ז 

בזכות  לארץ.  שבא  מי  לכל  שואבת  אבן  הדורות 

היותה מקום משכנם של האבות הקדושים, היוותה 

חברון מקום עלייה לרגל בכל הדורות. כל מי שחפץ 

לשפוך שיח, ולהתקשר עם אבותינו, בא לחברון.

ֵלֵב. כשנשלחו  ידוע במיוחד הוא מעשהו של ּככָּ

זוגו  ובן  הוא  הלכו  הארץ,  את  לתור  המרגלים 

כ“ב(.  י“ג  במדבר  דבר'  )'העמק  הזה  האזור  את  לַרלג 

חֵבריו חששו להיכנס לחברון. כנראה, מכיוון שהיו 

לנפשותיכם".  מאוד  ב"ונשמרתם  מאוד  'מהדרים' 

חברון הייתה עיר מבוצרת בצורה בלתי רגילה והיה 

סיכון מסוים להיכנס אליה. כלב בן יפונה נכנס כי 

הוא רצה לשאוב עוז וגבורה מאבותינו הקדושים. 

שאב  הוא  אבותינו,  קברי  על  השתטח  כשכלב 

המרגלים.  חבריו  נגד  להתחזק  הרוחני  הכוח  את 

לצערנו הרב, גם בדורנו יש שרוצים לנשל את עם 

בציון  היושב  בעם  לפגוע  ורוצים  מארצו,  ישראל 

לעבר,  קישורנו  עוצמת  מתוך  אנו,  גם  ובמדינתו. 

ההווה  עם  להתמודד  הנפש  עוצמות  את  נשאב 

ה' שידע עֵמנו כולו שהארץ  ונפעל בעזרת  הקשה 

הזאת שייכת אך ורק לעם ישראל. אם אנחנו נדע 

שזו הארץ שהובטחה לנו מאת ה', גם אומות העולם 

יכירו בזה. 

עם ישראל מחובר לחברון מאז ומעולם. האבות 

את  להמשיך  נדע  פה,  כבוד  שוכנים  הם  פה,  גרו 

דרכם ולהתחבר כמוהם לארץ. נדע להפנים בתוכנו 

זו תיתן לנו  את גודל אהבתנו לארץ הזאת. אהבה 

כושר עמידה מול כל הלחצים, עד שנזכה שהקב"ה 

בתשובה  יתעורר  עמנו  ממרום,  רוח  עלינו  יערה 

ונזכה כולנו ליישב את כל ארצנו ולשבת בה בשלום 

ובבטחה. #
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ביום  ופעילי שמאל קיצוני שרפו  פלסטינים 

ההנצחה  באתר  הכנסת  בית  את  שעבר  חמישי 

"יד יאיר" לזכרו של יאיר מנדלסון הי"ד שנרצח 

בדרכו לביתו בדולב בחודש ניסן תשנ"א בפיגוע 

השלישית,  בפעם  גם,  הושחת  יום  באותו  ירי. 

כ–5000  נעקרו  שבו  לדולב  סמוך  נריה  כרם 

שתילי גפנים.

שחרית  לתפילת  בבוקר  שהגיעו  מתפללים 

הבחינו במבנה הבוער והזעיקו את כוחות הכיבוי. 

ספרי  תכולתו:  כל  ועליו  כליל,  נשרף  המבנה 

קודש, חומשים, סידורים, ספרי הלכה וציוד נוסף 

השייך למקום. הפורעים גם השחיתו את הגל–עד, 

לילדים  שעשועים  מתקני  ניתצו  אותיות,  עקרו 

והניחו אבנים על כביש הגישה למקום ועליו דגל 

ישראל קרוע. זו הפעם השניה השנה ששורפים 

את בית הכנסת במקום, שספג התנכלויות רבות. 

לפני תשעה חודשים הוצת בית הכנסת יחד עם 

ספרי הקודש והריהוט שבו והמבנה שנשרף שם 

השבוע היה קראוון חלופי שהובא למקום. בעבר 

והשליכו  ספרים  קרעו  פלסטינים  למקום  נכנסו 

שריפת בית הכנסת והשחתת 
כרם בגוש דולב - טלמונים

אותם על הרצפה ורססו כתובות נאצה בערבית. 

כך שכוחות  על  זעם  הביעו  הסמוכים  ביישובים 

הביטחון לא הצליחו גם הפעם לסכל את שריפת 

את  להגביר  בדרישה  אליהם  ופנו  הכנסת,  בית 

לאסור  ובמקביל  יאיר"  "יד  סביב  האבטחה 

למעשה.  כתגובה  המסיק  את  הפלסטינים  על 

קיצוני  שמאל  פעילות  ארבע  עצרה  המשטרה 

בריטיות החשודות שנטלו חלק במעשה והגישה 

בקשה לגרש אותן מהארץ. 

בפעם השלישית  הגיעו,   היום  אותו  במהלך 

שמאל  ואנשי  פלסטינים  האחרונים,  בחודשיים 

למעלה  השחיתו  באזור  נריה  לכרם  קיצוני 

מ–5000 שתילי גפנים, וגרמו נזק לאוהל ולציוד 

ישיר שנאמד בכ–₪150,000  בנזק  נוסף. מדובר 

יבול, העולה על  כולל אבדן שנות  ובנזק עקיף, 

האירועים  בעקבות  פנו  התושבים   .₪350,000

ודרשו  ש"י  משטרת  ולמפקד  הפיקוד  לאלוף 

את  עמם  ולמצות  הפורעים  את  לעצור  מהם 

של  מילואים  כוח  עצר  השבוע  במהלך  הדין. 

שנים–עשר  מודיעיני,  מידע  בעקבות  צה"ל, 

בעקירת השתילים, תשעה  המעורבים  מחבלים 

ושלושה  א–קבליה  במזרא  בכפר  נעצרו  מהם 

נוספים בכפר מצפון לרמאללה. באסיפת מזכירי 

הישובים של גוש דולב–טלמונים הוחלט לנסות 

תרומות  לגייס  שמירה,  חברת  במקום  ולהציב 

כדי לסייע לשיקום הכרם, ולקיים סיורי נוכחות 

באזור הכרם, ובכפר מזרא א–קבליה ובסביבתו, 

כדי למנוע מהפורעים לשוב על מעשיהם. #



לאברהם  הבטיח  שהקב"ה  בזמן 
"לזרעך אתן את הארץ הזאת" - 
היו מצויים נוכרים בכל רחבי ארץ 
כיצד  אז  לראות  קשה  ישראל. 
ארץ כנען המלאה בגויים תהפוך 
אבינו,  אברהם  של  ארצו  להיות 
בניו וזרעו - שגם הם טרם נולדו. 
אבל אברהם אבינו רואה מרחוק. 
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שרה",  "חיי  השבוע,  בפרשת 
מערת  של  קנייתה  על  קוראים  אנו 
אבינו  אברהם  על–ידי  המכפלה 
לרכישתה.  המשא–ומתן  פרטי  ועל 
אבינו  אברהם  שאם  להניח  סביר 
מערת  את  לקנות  היום  רוצה  היה 
כה  הייתה  לא  המשימה  המכפלה, 
למרות  השבועה,  למרות  פשוטה. 
שעברו  לסוחר  עובר  כסף  שקל   400
היו  הכותרות  הקרקע.  לבעלי 
משמאל  חברי–כנסת  חמס,  זועקות 
לראש  בהולה  איגרת  משגרים  היו 
הממשלה על "פורעי החוק בחברון", 
כותבים  היו  בעיתונים  הפובלציסטים 
"מארת  כמו  כותרות  נאצה עם  טורי 
אברהם  את  ותוקפים  המכפלה" 
ה"ניסיון  ועל  ה"פלישה"  על  אבינו 
החלטות  ללא  בשטח  עובדות  לקבוע 
היו  האדם  זכויות  וארגוני  ממשלה", 
הניסיון  נגד  לבג"ץ  לעתור  ממהרים 
הנואל לרכוש קרקע חברונית - ועוד 
לקבור שם ללא אישור תב"ע בתוקף.

"לך  בפרשת  כשבועיים,  לפני  רק 
שומע  אחר.  קול  שומע  אברהם  לך", 
נָא  ָׂשא  לו:  הקב"ה שאומר  דברי  את 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ִמן  ּוְרֵאה,  ֵעינֶיָך 
ָׁשם ָצֹפנָה וָנֶגְּבָה, וֵָקְדָמה וָיָָּמה ּכִי ֶאת 
ּכָל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה לְָך ֶאְּתנֶּנָה 
ִהְתַהּלְֵך  קּום  עֹולָם...  ַעד  ּולְזְַרֲעָך 
ּבָָאֶרץ לְָאְרּכָּה ּולְָרְחּבָּה, ּכִי לְָך ֶאְּתנֶּנָה. 
הקב"ה  י"ז(.   - י"ד  י"ג,  )בראשית 
מבטיח לאברהם אבינו לתת לו ולזרעו 
את כל הארץ בהבטחה אלוקית, והנה 
אברהם  מגיע  הגדולה  מההבטחה 
שרה,  חיי  פרשת  בפרשתנו,  אבינו 
מחפש  הוא  אשתו,  שרה  את  לקבור 
חלקת קבר ונאלץ לקיים משא–ומתן 
עיקש, חלקלק ומתוחכם עם בני חת 

שבסיומו הוא מקבל את מבוקשו.
להצעת  מסרב  גם  אבינו  אברהם 
חינם"  "מתנות  לקבל  החתי  עפרון 
אחוזת  תמורת  לשלם  ומתעקש 
שקל   400 עולה  זה  אם  גם  הקבר, 
אבינו  אברהם  לסוחר.  עובר  כסף 
רואה ברוח קודשו למרחוק. הוא יודע 
שאחוזת הקבר הזו, בה ייטמנו האבות 
ידרשו  שרבים  קדושה  לנקודת  תהיה 
אותה  לנֵכס  שירצו  בעלות,  עליה 
להסכם  מעניק  הוא  כן  ועל  לעצמם, 
סכום  מתן  של  רכישה,  של  תוקף 
על  הבעלות  העברת  תמורת  ממוני 
הדרך,  פורץ  הוא  אברהם  הקרקע. 

לראות למרחקים

אומר:  יהודה  רבי   - העברי  "אברהם 
והוא  אחד,  ֵמֵעבֶר  כולו  העולם  כל 
בראשית  רבה,  )מדרש  אחד"  מעבר 
מ"ד, ח'(. הוא מבין שהבטחה אלוקית 
גם   - הארצית  במציאות  מתגשמת 
בני  עם  כספי  משא–ומתן  בעזרת 
האלוקית  שההבטחה  מבין  הוא  חת. 
שלנו;  ההשתדלות  את  גם  צריכה 
ההבטחה  לקיום  זוכים  אנו  לפעמים 
הזו בדרך המלך, ולפעמים באמצעות 
מערת  קניית  ומלחמות.  מאבקים 
משל  היא  תרצו,  אם  המכפלה, 
בזמן  ביש"ע.  ההתיישבות  למפעל 
"לזרעך  לאברהם  הבטיח  שהקב"ה 
אתן את הארץ הזאת" - היו מצויים 
נוכרים בכל רחבי ארץ ישראל. קשה 
המלאה  כנען  ארץ  כיצד  אז  לראות 
של  ארצו  להיות  תהפוך  בגויים 

אברהם אבינו, בניו וזרעו - שגם הם 
טרם נולדו. אבל אברהם אבינו הולך, 
ומתחיל את הורשת הארץ מאחוזת 
גם  כסף.  שקל   400 תמורת  קבר 
בצעד  התחיל  ההתיישבות  מפעל 
ימים  שישה  שתוך  חשב  מי  קטן. 
נחזור למרחבי ארצנו? לעיר העתיקה 
עציון,  לגוש  לשכם,  הבית,  ולהר 
לקבר רחל בבית לחם, לארץ בנימין? 
מפעל  שם  שיָקום  אז  האמין  מי 
ובו  הראשונה  מהמעלה  התיישבותי 
מכל  ישראלים   300 ל–000, קרוב 
הסוגים הזרמים והדעות? גם אז הכל 
התחיל באזור חברון. מָשֵבי כפר עציון 
אבל  בקטן,  פארק.  מלון  וממתנחלי 
המגמה  ובאמונה,  למרחוק,  בראייה 
עד  והתחזקה  התרחבה  הלכה, 
ובציבוריות  שקנתה לה אחיזה בארץ 

הישראלית.
וגם במפעל התיישבות, יש דרכים 
בארץ.  אחיזתנו  לביסוס  שונות 
בהחלטות  המלך,  בדרך  לפעמים 
הגורמים,  מכל  ובאישורים  ממשלה 
ארוכים  בתהליכים  ולפעמים 
ומייגעים, במשא–ומתן כספי וקשה 
עם בעל קרקע ערבי שלאחר שמוכר 
יותר  הרבה  ומקבל  השטח  את 
על  מתלונן  גם  כסף,   שקל  מ–400 
להוכיח  צריכים  ואנו  אדמתו  גזילת 
את צדקתנו בבתי המשפט. אבל אנו 
לראות  אבינו,  אברהם  כמו  צריכים, 
כחלק  כללית,  ממגמה  כחלק  הכל 
כל   - האלוקית  ההבטחה  מקיום 
אתננה.  לך  רואה  אתה  אשר  הארץ 
בקשיים  נתקלים  לעיתים  כשאנו 
במהלכים  ההתיישבות,  במפעל 
שנראים לנו כנסיגה לאחור, אנו צריכים 
להיזכר באברהם אבינו ובסיפור קניית 
להיות  ולשאוף,  המכפלה,  מערת 

כמותו, לראות למרחקים. #
בית מועצת יש"ע מאחל שבת שלום 
לרבבות האורחים המגיעים בשבת זו, 

פרשת חיי שרה להתארח בעיר האבות.
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הרב קלישר "צאו מן הגולה ועלו ורשו את הארץ הקדושה"

רבני ה מחשובי  קלישר,  הירש  צבי  רב 

הדתית- הציונות  וממבשרי  אשכנז 

נולד בחבל פוזנן במערב פולין  מדינית, 

בר"ח ניסן בשנת תקנ"ח - 1798. היה תלמידו של 

רבי עקיבא איגר. אחרי חתונתו התיישב בטורן, 

הקהילה.  רב  מקום  ולממלא  לדיין  שם  ונתמנה 

על  שלא  שנה  ארבעים  קהילתו  את  שירת  הוא 

והתפרנס מעסק קטן שניהלה  מנת לקבל פרס, 

אשתו. הרב הקדיש את כל זמנו לתורה ולחכמת 

וסרב  מתורתו,  ליהנות  רצה  לא  הוא  ישראל, 

הקהילה  ראשי  לו  שהביאו  מתנה  אפילו  לקבל 

לחתונת בתו הצעירה. מבעלי דין שדן להם דין 

תורה לא קבל שכר, רק מתנה עבור יישוב א"י. 

הרב הקדיש את רוב חייו לרעיון היישוב בארץ 

אך  בעיתו,  המשיח  בביאת  האמין  הוא  ישראל. 

ראה כי חובה להתכונן לגאולה ולהכין אמצעים 

לא תבוא  ישראל  גאולת  לדעתו,  לה.  הדרושים 

באופן ניסי, אלא רק כשישוב עם ישראל לארצו 

ויקיים את המצוות התלויות בארץ. הוא קרא גם 

החיים  את  ולהשתית  החלוקה  כספי  את  לבטל 

בארץ על בסיס חקלאי וכלכלי. עוד ראה בחזונו 

את חידוש עבודת הקורבנות בירושלים, שהוא, 

נוספת של  יוזמה  בעיניו, מצווה על פי ההלכה. 

הרב קלישר, בשנת תקצ"ו )1836(, הייתה הצעתו 

לקנות  רוטשילד  ולמשפחת  מונטיפיורי  למשה 

את ארץ ישראל מידי שליטהּ, מוחמד עלי.

הרב קלישר ראה בתהליך האמנסיפציה ובכך 

שיש יהודים רבים שהתערו בפוליטיקה, בצבא 

אפשרות  על  המעיד  מבשר  אות  ובבנקאות 

לייסד מדינה באופן טבעי. בספרו 'דרישת ציון', 

ויצא בהוצאה   )1862( שראה אור בשנת תרכ"ב 

שנים,  כ–5  לפני  עציון  יהודה  ידי  על  מחודשת 

קרא הרב קלישר לעם ישראל לשוב לנחלתו. וכך 

כתב: "גאולת ישראל אשר אנחנו חוכים לה, אל 

יחשוב החושב כי פתאום ירד ה' יתברך משמים 

ברגע  ישלח משיחו  או  ארץ, לאמר לעמו צאו; 

מן השטים לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל 

וכו'.  אש  חומת  לה  ויעשה  ירושלימה  ויקבצם 

הנביאים  יעודי  כל  ודאי  משכיל!  קורא  כן  לא 

נלך  יתקיימו באחרית הימים, אבל לא במנוסה 

ולא בחפזון ביום אחד, כי אם מעט מעט תבוא 

רוח  התעוררות  ע"י  תהיה  וראשיתה  הגאולה. 

מעט  מעט  לקבץ  המלכיות  רצון  וע"י  נדיבים 

בואו  כן  על  קודש...  לאדמת  ישראל  מפזורי 

ונייסד חברת  ונתחזקה בעד עמנו ובעד ארצנו, 

אהובים.  רעים  בה  יתחברו  אשר  נושבת  ארץ 

יתן  וזה  ארץ,  כברת  ויקנה  אני,  לה'  יאמר  זה 

ידו לה' אלהינו, להרים תרומת צדקה. איש כפי 

נידבת לבו... ויטעו כרמיה ויעשו פרי לצדקה... 

ועתה, למה אנו מחשים? עד מתי לא נרחם את 

עד  עפרה?...  את  נחונן  לא  מתי  עד  ירושלים? 

כי  ונחשוב  ניכר,  נחבק אדמת  זרים  נאהוב  אנה 

בכוסף הלב לבד נעוף ההרה, הר הקודש ונחשוב 

לנו צדקה!".

משום  בעיקר  דרך  פורץ  היה  קלישר  הרב 

ולא  חדשני  היה  ישראל  לארץ  העלייה  שרעיון 

אלו   - היהודי  בעולם  הגוונים  לרוב  מציאותי 

להשתלב  ורצו  ומצוות  תורה  עול  כל  שפרקו 

בעמים בגלות ואלו ששקעו בעולמה של תורה. 

וכך תיאר הרב קלישר את עיקר הבעיה בנגיעה 
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בשתי דעות אלו: "... כולם שגו ברואה אלה מפה 

ואלה מפה. זה יאמר מה ציון כי אחפשינה ומה 

אדמת קודש כי אהיה דורש לה, הלא אין מחסור 

במקום משכנות העמים כולם, נפשי בטוב תלין 

ולא יעלה על לב את הקודש והמקדש ואת החזון 

והנבואה ושכינת עוזו, כי רק את הארציות יאהב.  

אבותינו  נחלת  ואת  יעזוב  והנצחי  הקודש  דרך 

לא יכיר. וזה יאמר לה' אני ואהבת קדשו תכסוף 

רוחי  להציב  נפשי  אשם  אתן  למה  אך  נפשי, 

עלימו, הלא כבר נאמר אם תעירו ואם תעוררו 

דרור  ה'  יקרא  העת  יבא  אם  הלא  שתחפץ.  עד 

ויתקע בשופר גדול פתאום לאמר צאו מן הגולה 

ועלו ורשו את הארץ הקדושה".

לאחר פרסום הספר הירבה לנסוע לאירופה, 

יהודיים  ואישים  רבנים  תמיכת  לקבל  במטרה 

השפיע  הוא  הארץ.  ויישוב  ציון  שיבת  ברעיון 

בפיתוח  לתמוך  חברים’  ישראל  ‘כל  חברת  על 

החקלאות בארץ ולייסד את בית הספר החקלאי 

של  הרבה  עשייתו  למרות  ישראל".  "מקווה 

לארץ  לעלות  בידו  הסתייע  לא  קלישר  הרב 

ישראל אך ניכר ממכתבו למערכת עיתון הלבנון 

תכנן  כי   )1872 תרל"ו,  תמוז  בד’  )שהתפרסם 

"זה  ישיבה:  בה  ולהקים  בירושלים  להתיישב 

כשלושים שנה אשר אני עוסק בישיבת ארה"ק 

והיה כמו נדר בלבי לעלות בעצמי אל הר הקודש 

להסתופף בחצרותיו, וכעת תתגעש ותרעש רוחי 

בקרבי אם לא עכשיו אימתי אשלם נדרי לד'?” 

)ובפרט לפסק רמ"א ביו"ד רנ"ח סי"ג, ובחוה"מ 

רי"ב דגמר בלבו כמוציא מפיו(. ובשגם נקראתי 

שאבוא  שמבקש  ביפו  נעטער  קארל  האדון  מן 

לקיים מצות  אור  ישורון  דרך  לו  להורות  אצלו 

התלויות בארץ. הגם שכמה מן דרי קודש כתבו 

העיד  לציון  הראשון  הגאון  הנה  שטנה,  עליו 

שרוצה  נסיון  זה  וגם  הילדים,  לימוד  על  טוב 

לשמוע בקול בקיום המצות... ועם כל זאת אין 

עיקר  רק  ביאפו,  בהחלט  אהלי  לקבוע  דעתי 

ישיבה  לקבוע  בירושלים  נדר  בלא  יהיה  דירתי 

והשלום,  האמת  על  ולהשגיח  תלמידים  עם 

אצל  יעקב  נחלת  וקנין  מקנה  לעסק  ולהשכיל 

יריחו צפת וטבריה, אשר השולטן רוצה  למכור 

פחד,  אין  ומפראים  שם,  טובה  הארץ  כי  בזול. 

וגם טוב לגדרות צאן לקיים דברי הנביא ארבה 

כצאן אדם ערים החרבות מלאות צאן אדם".

ה'  ביום  שנים,   133 לפני  נפטר  קלישר  הרב 

ושם  שבפרוסיה  בטורן   )1874( תרל"ה  חשוון 

צבי  טירת  הדתי  הקיבוץ  נקרא  שמו  על  נקבר. 

שבעמק בית שאן. #

צלם  של  שמו  נשמט   67 מס'  בעלון 

ישראל'  'תפארת  הכנסת  בית  תמונת 
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ארכיאולוגיה בחברוןסיפורו של מקום

מבט להתיישבות

שמן מהרי חברון 
לבית המקדש

10

ל
ייחודי  מקום  חברון  האבות  עיר 

ישראל:  עם  בתולדות  ומרכזי 

והאמהות,  האבות  בה  טמונים 

בין  ובה החל הקשר  שורשי העם היהודי, 

העם וארץ ישראל - קשר חי ונצחי שנמשך 

אלפי שנים. חברון היא העיר הגבוהה בא"י, 

כ–1000 מ' מעל פני הים. היא טובלת בכרמי 

גפנים וזיתים ובנוף הררי אופייני. בשווקיה 

נמכרה תוצרת חבלי ההר הפוריים ואזורי 

המרעה בספר המדבר. ענבי חברון - ענבי 

 - יין  ענבי  גם  האחרונות  ובשנים  מאכל, 

בחר  שנה  כ–3800  לפני  בטיבם.  הידועים 

אברהם   - האומה  אבי  הראשון,  העברי 

התיישבותו  כמקום  חברון  את  אבינו, 

וַּיָבֹא  ַאְבָרם  "וַּיֱֶאהַל  ישראל:  בארץ  הראשון 

וַּיֵֶׁשב ְּבֵאֹלנֵי ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון, וַּיִֶבן ָׁשם ִמזְֵּבח 
בחברון הקים  י"ג(.  י"ח,   - י"ז  )בראשית  ַלה'" 
ובה  בה',  אמונה  והפיץ  מזבח  אברהם 

התקיימה 'ברית בין הבתרים', בה הבטיח 

ה' לאברהם - "ְלזְַרֲעָך נַָתִּתי ֶאת הָָאֶרץ הַּזֹאת" 

)בראשית ט"ו, י"ח(. 

הנחלה  את  אברהם  קנה  בחברון 

הראשונה בארץ ישראל - מערת המכפלה. 

האומה':  גדולי  ל'חלקת  היתה  המערה 

ישראל,  עם  ומייסדי  ראשוני  טמונים  בה 

חברון  נקבעה  כך  והאמהות.  האבות 

כ"עיר  ישראל  עם  בתודעת  לדורות 

האזורי  מעמדה  עקב  בנוסף,  האבות". 

כ'(  )יהושע  לעיר מקלט  גם  היתה  המרכזי, 

ולעיר כהנים )יהושע כ"א, י"ג(. לפני כ–3000 

מלכותו  את  לייסד  לדוד  ה'  הורה  שנה 

בחברון. דוד מלך על יהודה בחברון בשבע 

השנים הראשונות למלכותו. בה, בהשראת 

עד  מלכותו,  את  ביסס  האומה,  אבות 

שזכה להכרת כל שבטי ישראל, והעלה את 

עיר   - הקדומה  חברון  לירושלים.  בירתו 

שכנה   - מוצקות  חומות  מוקפת  מלוכה 

)בשולי  חברון  תל  על  המקרא  בתקופת 

"ג'בל רומידה"(, ומקור המים העיקרי שלה 

היה "מעין אברהם" )עין ג'דידה( הנובע עד 

משלחת  ע"י  בתל  נערכו  חפירות  היום. 

ידי  על  האמונד,  פ'  בראשות  אמריקאית 

א'  בראשות  ת"א  מאוניברסיטת  קבוצה 

רשות  של  וחפירה   )1986  -  1985( עופר 

אייזנברג  עמנואל  בראשות  העתיקות 

ממצאים  התגלו  אלו  בחפירות   .)1999(

חשיבותה:  על  בוודאות  המעידים  רבים 

האמונד גילה בצידו הדרומי של התל חומה 

הכנענית  )התקופה  האבות  מתקופת 

גודלה  התיכונה, לפני כ–3800 שנה(; עקב 

קיקלופית"  "חומה  כונתה  היא  ועוצמתה 

עוד  התגלה  בחפירות  הענקים(.  )חומת 

ממצא חשוב - לוח חרס קטן ועליו כתובת 

בכתב יתדות בשפה האכדית ובה רשימת 

אנשים  מספר  ואזכור  לקורבן  בהמות 

התגלתה  אייזנברג  של  בחפירותיו  ומלך. 

גדולת  חומה   - בחברון  לראשונה   -

מהתקופה   )!( מטרים   7 ברוחב  מימדים 

"חלוציות" יש  שהמושג  מי 

הבד  ובית  להם,  זר  לא 

ומרכז המבקרים "אלפא 

לשמן" ביישוב תקוע שבגוש–עציון הוא 

בד  בבית  מדובר  לכך.  ההוכחה  אולי 

בהררי  שנים  מאות  מזה  ראשון  יהודי 

ומשקיף  להרודיון  חברון הנמצא סמוך 

שני  הבד הקימו  בית  ירושלים. את  על 

צעירים בלי הרבה כסף אבל עם חלום. 

בלאנש,  ויהודה  מקובר  יצחק  השניים, 

חיילים משוחררים תושבי המקום, לקחו 

צריף ישן ונטוש סמוך לאזור התעשייה 

הם  לממלכה.  אותו  והפכו  תקוע  של 

ניקו אותו, ציפו אותו מבפנים ומבחוץ, 

הכינו תוכניות ושרטוטים והחלו, בעשר 

"לא  המקום.  את  להקים  אצבעות, 

היה פה כלום" - מספר מקובר - "ולאט 

להוציא  אבנים,  לסקל  התחלנו  לאט 

דרכי  לפרוץ  והאשפה,  הלכלוך  הרי  את 

להקים  ופשוט  ועצים  מלט  להביא  גישה, 

והחשמל,  פה את הכל. מהגינון התאורה 

לו  ניתן  המקום  שם  בגן".  לריהוט  ועד 

"תקוע  ג'(:  )ח'  במנחות  המשנה  מתוך 

"וישלח  מסבירה  והגמ'  לשמן"  אלפא 

יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה מאי 

שנא תקועה אמר רבי יוחנן מתוך שרגילין 

)מנחות פה  בהן"  זית חכמה מצויה  בשמן 

ע"ב(.

בית   - חלקים  שני  כיום  מכיל  האתר 

בד חדיש שהחל לאחרונה לייצר שמן זית 

מאכלים  ובה  חלבית  ומסעדה  משובח, 

המופק  טבעי  זית  שמן  לצד  אורגניים 

מהחדר הסמוך. הבעלים מתכננים להקים 

במקום גם מרכז מבקרים שיספר על ייצור 

ההיסטורית  משמעותו  ועל  הזית  שמן 

היה  הבד  בית  הקמת  תהליך  והשורשית. 

מורכב ומסובך. "השקענו קרוב לחצי מיליון 

שקל - מספר יצחק - בהשקעה עצמית, 

ברכה  רואים  אנחנו  וב"ה  תרומות  ובגיוס 

בעמלנו. אחרי קרוב לשנתיים של עבודה 
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שנה(,  כ–4500  )לפני  הקדומה  הכנענית 

העיר  של  וחשיבותה  לחוזקה  עדות 

כמרכז שלטוני ופולחני. לידה התגלה חלק 

מהביצור הקדום - המדרגות לשער העיר, 

במצב השתמרות נדיר. בחפירות סמוכות 

רבים  ותכשיטים  ובו ממצאים  נמצא קבר 

)ערב  המאוחרת  הכנענית  מהתקופה 

מוצג  שחלקם  ישראל(,  שבטי  התנחלות 

במוזיאון העתיקות בקרית ארבע. 

בורות–ממגורה  התגלו  העיר  בתוך 

ו"בית  הישראלית  ההתנחלות  מתקופת 

מתקופת  ישראלי  מרחבים"  ארבעה 

בחורבות  שנה(;  כ–2700  )לפני  חזקיהו 

נושאי  חותם  טביעות   5 התגלו  הבית 

חברון".  "למלך  קדומה  בעברית  כתובת 

"למלך"  המילה  שעליהם  אלו,  חותמות 

ושמה של אחת מארבע הערים - חברון, 

ידיות  על  הוטבעו  וממשת,  זיף  שוכה, 

יין ושמן  קנקנים גדולים שהכילו תבואה, 

- אוצרות הממלכה, שנשמרו בערים אלו, 

יהודה.  מלך  חזקיהו  בימי  הנראה  ככל 

באתרי יהודה התגלו כ–1500 חותמות; כ–

1000 מתוכן נושאים את הכתובת "למלך 

חברון", והם מעידים על מעמדה המלכותי 

חברון  של  המרכזי  המנהלי  ותפקידה 

שריפה  שכבת  ראשון.   בית  בתקופת 

מעידה שהבית נחרב בסוף תקופת הברזל 

לפסה"נ(   701( האשורית  בפלישה   -

לירושלים(.  )פרט  יהודה  ערי  נחרבו  בה 

בימי  מכן.  לאחר  התחדש  בתל  היישוב 

בית שני, על פי ממצאי מבנים ומטבעות, 

שכבות  שתי  ביהודים;  מיושב  התל  היה 

פעילה  השתתפות  על  מעידות  שריפה 

הרומאים  נגד  במרידות  העיר  תושבי  של 

- המרד הגדול )67 - 70 לסה"נ( ומרד בר 

כוכבא )132 - 135 לסה"נ(. 

רבבות  יציינו  שרה'  'חיי  שבת  השבת, 

מערת  קניין  שבת  את  האבות  בעיר 

המכפלה, ואת היאחזותנו בקשר העמוק 

עם אבות האומה, ועם ארץ ישראל. #

המכונות  את  שעבר  בשבוע  הפעלנו 

וראינו את טיפות השמן הראשונות של 

בית הבד. אני לא אדם רגשן, אבל הרגע 

הזה נגע בי בצורה מיוחדת. אתה רואה 

למול העיניים את החלום שלך שהופך 

למציאות". את הליטרים הראשונים של 

שמן הזית, שומר יצחק בבקבוק מיוחד, 

שומרים  אנחנו  הראשון  השמן  "את 

שכתוב  כמו  המקדש,  לבית  להביא 

"ראשית דגנך תירשך ויצהרך... תתן לו" 

)דברים יח' ד'(".

עשוי  במקום  המופק  הזית  שמן 

באיכות גבוהה, כתית משובח בכבישה 

נציגי  גם  הגיעו  האחרון  ובשבוע  קרה 

את  ולדרג  לבדוק  כדי  הזיתים  מועצת 

למקום  להעניק  על–מנת  השמן  רמת 

תו תקן של מועצת הזיתים. בימים אלו 

כדי  סיום קבלת האישורים  עובדים על 

להתחיל בתהליך ביקבוק ושיווק השמן 

הבעלים  לשמן".  "אלפא  המותג  תחת 

יבול  גם מציעים לחקלאים שברשותם 

זיתים בכמות של למעלה מ–300 ק"ג 

להגיע  שמן  ממנו  לייצר  ומעוניינים 

גבוהה.  באיכות  שמן  ולהפיק  למקום 

ההכנות  נשלמות  הבד  לבית  במקביל 

לקראת פתיחת המסעדה בעוד מספר 

שבועות. מכונת האספרסו כבר עובדת 

מקובר  יצחק  החדיש.  המטבח  גם  וכך 

מספר כי בימים אלו מתגבש התפריט 

הסופי, שיציע סלטים מגוונים וטעימים, 

שמן  מהסביבה,  אורגניות  צאן  גבינות 

מקמח  מאפים  פסטות,  משובח,  זית 

שתיה  וכמובן  וקינוחים  עוגות  מלא, 

וקרה. המסעדה תפעל בתחילה  חמה 

בלילה  חמישי  בימי  ההרצה  בתקופת 

חצות,  ועד  אחר–הצהריים  משעות 

צאת  לאחר  משעה  שבתות,  ובמוצאי 

השבת ועד אחת בלילה. כמו–כן המקום 

 - הנוכחית  במתכונת  לפעול  ימשיך 

אירועים  לקיום  או  לקבוצות  וייפתח 

)בהזמנה מראש(.

הפתיחה  במהלך  כי  מספר  יצחק 

הגיעו  סוכות,  המועד  בחול  החגיגית, 

הצלחה   - מבקרים  כ–3,500  למקום 

עצומה הרבה מעבר למצופה. "במהלך 

ימי חול המועד, מיום ראשון ועד לרביעי 

ועבדנו  כלל,  לישון  הלכנו  לא  בבוקר, 

סביב השעון. המבקרים הרבים שהגיעו 

המסעדה  על  דילגו  לא  לגוש–עציון 

מהמקום,  התרשמו  הבד,  בית  ועל 

ן"
רו

ב
ח

ך 
ל

מ
ל

" 
ם

ת
חו

ת 
ע

בי
ט

הצלול,  האוויר  והישיבה,  הצל  מפינת 

הקטנה  המים  ובריכת  ומהצמחייה 

לחזור  הבטיחו  מהם  ורבים  הסמוכה 

בשנית".

הרודיון  ירושלים  כביש  פתיחת 

החדש מציבה את בית הבד והמסעדה 

ביותר,  מזמינה  וביקור  בילוי  כאופציית 

משובח  ואוויר  מדהימים  נופים  עם 

הרחק מהעיר הסואנת, במרחק נסיעה 

של 8 דקות בלבד מירושלים. #

לפרטים והזמנות:

יצחק מקובר 052-4767497.
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בי"ז בחשוון תרע"ח )1917( פרסמה 

ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור, 

לשאיפות  אהדה  מביעה  היא  בה 

בייסוד  תמיכה  ומבטיחה  הציוניות, 

בארץ– היהודי  לעם  לאומי  בית 

ישראל. הישגה העיקרי של ההצהרה 

הראשונה  שבפעם  בעובדה  היה 

רשמי  במסמך  זרה  מעצמה  הכירה 

בזכויותיהם של היהודים לבית לאומי 

המבטאת  ההצהרה,  בארץ–ישראל. 

במשתמע הכרה ביהודים כעם, הייתה 

המנדט  במתן  יסודי  למסמך  מאוחר 

למרות  ארץ–ישראל.  על  הבריטי 

לזכויותיהם  המקבילה  ההתייחסות 

ראה  בפלשתינה,  יהודים'  ה'לא  של 

בכך הרב קוק, ששהה באנגליה באותו 

נוסף  שלב  בנושא,  מעורב  והיה  זמן 

בדרך לגאולה:

הולכת  ודאי  דגאולה  "אתחלתא 

ומופיעה לפנינו... כל בעל נפש, שיש 

בו יכולת לחדור ולהתבונן במה שמצוי 

הנראית  החיצונית  לתופעה  מעבר 

כמנהיגה  נראית  ד'  שיד  יודע,  לעין 

את  להוביל  ועתידה  ההיסטוריה  את 

התהליך הזה אל השלמתו." 

)אגרות הראי"ה ג' קנה(

הצהרת בלפור
"אתחלתא

דגאולה ודאי..."
לורד רוטשילד היקר,

לעונג לי להעביר לידיך להלן, 
בשמה של ממשלת הוד 

מלכותו, את הצהרת ההזדהות 
עם השאיפות היהודיות 

הציוניות כפי שהוגשה לקבינט 
ואושרה על ידו:

"ממשלת הוד מלכותו רואה 
בעין יפה הקמת בית לאומי לעם 

היהודי בפלשתינה ותעשה את 
מיטב מאמציה להקל על השגת 

מטרה זו, תוך הבנה ברורה שלא 
ייעשה דבר שעשוי יהיה לפגוע 
בזכויותיהם האזרחיות והדתיות 

של הקהילות הלא–יהודיות 
הקיימות בפלשתינה, או בזכויות 

ובמעמד המדיני מהם נהנים 
היהודים בכל מדינה אחרת."

אודה לך אם תביא את 
ההצהרה לידיעת ההסתדרות 

הציונית.

בכבוד רב,
ארתור ג'יימס בלפור

# הזמנה מעל 100 פריטים יותר תשלמו פחות!  תקנו 

לפרטים: 052-8903906, 052-5666947

הפקות ומוצרי פרסום 
רגע לפני שאתם מפיקים מוצר עבור מחזור בי"ס, הפלוגה בצבא, 

ונציע   אלינו,  תתקשרו  שלכם,  הסניף  או  הלימוד  מוסד  הקייטנה, 

במחירים  החברות  מיטב  של  איכותיים  מוצרים  מבחר  לכם 

אטרקטיביים!

בין המוצרים:

חולצות עם הדפס # כובעים 

עם הדפס / רקמה # פליזים 

עם רקמה / הדפס # תיקים 

מכל הגדלים והסוגים עם 

הדפס / רקמה # פנסי לידר 

עם הדפס # טרמוסים 

# מארזי דיסקים ועוד...

שיווק ישראלי
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הפולמוס סביב סוגיית זכותנו על עיר 

הקודש ירושלים, והתוכניות המרושעות 

לכותרות  לאחרונה  עלו  לחלוקתה, 

ונשמעים אפילו קולות הקוראים למסור 

בשכנות  הגרים  למרצחים  ממנה  חלקים 

וקריאות  שקולות  הסיבה  לצערנו,  לנו. 

אזרחי  של  מפיהם  נשמעים  אלו  מעין 

ישראל היהודים טמונה בפער שנפער בין 

אלו שרואים במדינת ישראל בכלל, ועיר 

הקודש ירושלים בפרט, רק כמפלט וכבית 

זמני עבור עם שנרדף בגולה והתמקם פה 

לצורך הגנה וביטחון, לבין אלו שמרגישים 

את  שרואים  אלו   - אחרת  וחושבים 

יהודית  וריבונות  שליטה  של  החשיבות 

וחשים  ירושלים,  כמו  קדושות  ערים  על 

של  החזון  והתגלמות  התגשמות  את 

גאולת ארץ ישראל מידי הגויים. 

אצל רוב אזרחי ישראל אין מספיק 

מּודעּות לחשיבות ולערך העצום של 

מאמינים  שאינם  מפני  הקודש,  עיר 

מצד  לירושלים  ומתחברים  בתורה 

הקדושה שבה וצריך לגרום למודעות 

רחבה יותר על הזכות של עם ישראל 

יכולים  נוער  כבני  אנו  ירושלים.  על 

להשפיע בעניין זה ולעשות המון, בנוסף 

חשובות  לאומיות  משימות  אותן  לכל 

מאבק  כגון  חלק,  בהן  לוקח  שהנוער 

פולארד  שחרור  ישראל,  ארץ  שטחי  על 

את  עצמו  על  לקחת  הנוער  יכול  ועוד, 

עם  בין  הקשר  הידוק  של  המשימה 

האישית  ברמה  הן   - לירושלים  ישראל 

יכול  זה  הלאומית.  הכללית  ברמה  והן 

בהגברת  בהפגנות,  ביטוי  לידי  לבוא 

ובחלוקת  שלטים  בתליית  המודעות, 

עם  פנים-אל-פנים  ובפגישות  פליירים, 

האנשים שחושבים אחרת ושלא מספיק 

מודעים לחשיבותה של העיר. 

לא צריך להיות הבדל בין המאבק על 

ירושלים.  עתיד  על  המאבק  לבין  יש"ע 

כוח–אדם,  ודורשים  חשובים  שניהם 

אמורים  ושניהם  ואנרגיה,  משאבים 

להתקיים במקביל. אסור שמאמץ מסוים 

האחר,  חשבון  על  אחד  במאבק  יושקע 

החשוב  הנושא  יוזנח  מכך  וכתוצאה 

הציבור.  בקרב  והמודעות  היום  מסדר 

שהנוער  ואמצעים  דרכים  באותם 

והמבוגרים עשו בהם שימוש במאבקים 

על גוש קטיף בפרט, ועל יש"ע בכלל, ניתן 

וראוי לעשות שימוש גם פה, במאבק על 

עתידה וגורלה של ירושלים. 

וייחלנו  התפללנו  אליה  ירושלים 

אלפי שנים היא לב האומה. ירושלים 

ארץ  אלא  שטח  פיסת  סתם  לא  היא 

של  אווירה  שמשרה  וקדושה  קטנה 

יש  ולצערנו,  התעלות,  ושל  אחדות 

אחד  כל  לכך.  מודעים  שלא  אנשים 

חלקו  את  לתרום  צריך  מאיתנו  ואחד 

בהגברת המודעות הקולקטיבית סביבה 

הנושא של ירושלים ובעז"ה נזכה לראות 

בבניינה. #

ירושלים,
בואו נדבר
על זה

השבוע שהיה
כ"ג חשוון

תשנ"ד: פיגוע ירי בכביש חוצה יהודה 

בפיגוע  לשפלה.  חברון  בין  המחבר 

נרצח אפרים איובי הי"ד בעת שהסיע 

ראש  שליט"א  דרוקמן  חיים  הרב  את 

ישיבת אור עציון. הרב נפצע מהירי.

בראשות  ישראל  ממשלת  תשנ"ט: 

בו  וואי,  הסכם  את  מאשרת  נתניהו 

ארץ  מחבלי  ונסוגה  מוותרת  ישראל 

יוצאת בפעולות  ביו"ש. מועצת יש"ע 

מחאה והפגנה גדולה בככר רבין.

תשס"ב: הדס אבוטבול הי"ד נרצחת 

שבמבוא  לביתה  בדרכה  ירי  בפיגוע 

דותן.

כ"ג - כ"ט חשוון
כ"ד חשוון

אמנון  הפרשן  של  חשיפה  תשנ"ו: 

פרובוקטור  הפעלת  בדבר  אברמוביץ 

שכינויו  רביב  אבישי   - הימין  בקרב 

היה "שמפניה".

תשס"ג: פיגוע חדירה ליישוב חרמש 

ביריות  נרצחות  השומרון.  שבצפון 

שתי ילדות בנות 14 ותושבת היישוב. 

כ"ה חשוון

בתי  מול  קבועות  הפגנות  תשנ"ד: 

מפגינים  אלפי  שונות.  בערים  השרים 

רה"מ  של  יציאתו  את  לחסום  מנסים 

רבין למפגש בארה"ב. #
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

כותבים:
ישי הולנדר
נעם ארנון
מרדכי גנון

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד מורי

צילוםו תמונת השער:
דוד וילדר

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 3765270–052

www.si–or.com

מוחשב
מ טלי

יגי
ד
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 27 

את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום

ב' כ"ד חשון 
באמצעות דוא"ל:

 m@myesha.org.il
או באמצעות הפקס'

.02-6516662 
נא לציין שם וכתובת 
הפותר. בין הפותרים 

יוגרלו פרסים ממוצרי 
גוש קטיף. 

הפתרון לתשחץ 
יתפרסם מיום ג' כ"ה 

חשון באתר
www.myesha.org.il

בין הפותרים נכונה 
זכו הילדים הבאים: 

יוגב חדד מפתח 
תקווה, מוריה גנץ 

מאחיה, עודד גלידאי 
מראשל"צ ומבשרת 

גולטמן מקרית ארבע. 
כל הכבוד!

הפרסים יישלחו 
בעוד כשבועיים.

ילדים שלנו
ישוביצי

זאב פראנק ערך ושיבץ: 
מס' 3 
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אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

נשאב אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא 

בזמן  חזר  שהוא  לו  מתברר  סבו.  בבית 

מסתורי,  אדם  בשוב,  פוגש  הוא  שם 

המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות 

עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 

הם  המערבי,  בכותל  המתחיל  במסעם, 

מלחמת  בין  שהוקמו  בישובים  עוברים 

בפרק  כיפור.  יום  למלחמת  הימים  ששת 

הקודם הגיעו שוב ואוריאל לישוב חומש 

וצפו בגירוש. שוב הבטיח לאוריאל לראות 

את המשך הסיפור של חומש...

לַַּתהֲלּוכָה  הַּקֶֶׁשר  ַמה  ֵמבִין  ֹלא  אֲנִי  "ׁשּוב, 

הּוא  נְִסעָר.  הָיָה  אֹוִריאֵל  עַכְָׁשיו!"  הַּזֹאת 

אֹותֹו  לַַּקחַת  הֶחֱלִיט  ׁשּוב  לָָמה  הֵבִין  ֹלא 

ּגְדֹולָה  ַּתהֲלּוכָה  ּבְאְֶמצַע  עַָמד  הּוא  לְכָאן. 

ֶׁשל נִָׁשים ּגְבִָרים וִילִָדים עִם ִּתיִקים ּגְדֹולִים 

וְהְַרּבֵה אֹור ּבִעֵינַיִים. ּבַאֲוִויר נִיּכְָרה אֲוִויָרה 

ֶׁשל הְִתַרגְּׁשּות ּומֶַתח חֲגִיגִי. הְִּתמּונֹות ֶׁשל 

הָאִיָׁשה הַּבֹוכָה ֵמהַּפִינּוי עֹוד עְָמדּו חֲקּוקֹות 

לְהְִׁשַּתּלֵב  ָקֶׁשה  הָיָה  ּולְאֹוִריאֵל  עֵינָיו  מּול 

לְָך  "הִבְטַחְִּתי  ִמָּסבִיב.  ׁשָׂשְרָרה  ּבַחֲגִיגִיּות 

ֶׁשּנְִראֶה אֶת הְֶמֵׁשך הַּסִיּפּור" ָאַמר ׁשּוב עִם 

"ּובְכֵן,  ּפָנָיו.  עַל  וְהִַּמְסתֹוִרי  הַּמּוּכָר  הַחִיּוְך 

הַּיָד  עִם  הֶחֱוָוה  וְׁשּוב  לְפָנֶיָך!"  הּוא  הִנֵה 

מֶלְצָר  הָיָה  ּכְאִילּו  הַָרּבִים  הַּצֹועֲִדים  לְעֵבֶר 

ּבְִמְסעָדָה ְמפֹואֶֶרת. "אֲנִי ֹלא ֵמבִין" אֹוִריאֵל 

ָאַמר "ָראִינּו אֶת חֹומֶׁש נֶהֱֶרסֶת!" ַמה יָכֹול 

"ּכְמֹו  ְרצִינִי  נִהְיָה  ׁשּוב  הַהְֶמֵׁשְך?"  לִהְיֹות 

ֶׁשָאַמְרִּתי לְָך ּכְבַר ּפַעַם, לְאֶֶרץ יְִׂשָראֵל יֵׁש 

ּגַם  יְִׂשָראֵל.  לְעַם  ּגַם  וְּכְָך  ִמֶּׁשלָה  חּוִקים 

ַמאֲִמינִים  אֲנַחְנּו  ָאבּוד  ְׁשהַּכֹול  ּכְֶׁשנְִראַה 

ֶׁשב"ה נַצְלִיחַ לָּקּום ּולְהְִתמֹוֵדד! ָאְמנָם ּפִינּו 

אֶת חֹומֶׁש אֲבָל ּפְעִָמים ַרּבֹות ָקמּו אֲנִָׁשים 

לַּיִיׁשּוב  ּבְחֲזָָרה  וַעֲלִיֹות  צַעֲדֹות  וְאְִרגְנּו 

הַּצַעֲדָה  ֵמחָדָׁש.  אֹותֹו  לְהִָקים  ּבְַמָטָרה 

הַּגְדֹולֹות  אַחַת  הִיא  עַכְָׁשיו  רֹואֶה  ֶׁשאַָּתה 

יְפַּנּו  אַחֲֶריהָ.  עֲלִיֹות  ּכַָּמה  עֹוד  ִּתהְיֶינָה  אְַך 

הְִסַּתּכֵל  אֹוִריאֵל  וְיַעֲלּו".  יַחְזְרּו  וְהֵם  אֹוָתם 

הְַּסָרִטים  ּכֹל  עִם  הַַרּבִים  הַּצֹועֲִדים  עַל 

וְהְַּׁשלִָטים ֶׁשהֵם נְָׂשאּו עֲלֵיהֶם. ּבֶאֱמֶת הָיָה 

אֶפְָׁשר לְִראֹות אֶת הָאֶמּונָה הַּגְדֹולָה ֶׁשהֵם 

לְהִָקים  יַצְלִיחּו  הֵם  הֲאִם  "ׁשּוב,  הְִקִרינּו. 

ּבְחֲָׁשׁש.  ָׁשאַל  הּוא  חֹומֶׁש?"  אֶת  ּבְחֲזָָרה 

ׁשּוב חִּיֵיְך חִיּוְך עִָדין "הַאֱמֶת, אֲנִי ֹלא יֹוֵדעַ. 

הַהֹוֶוה  עַד  לְהְִתַקּדֵם  יְכֹולָה  הַַּמעְֲרּבֹולֶת 

וְהַַּמאֲבָק ֶׁשלָהֶם עֹוד ֹלא נִגְַמר." ׁשּוב עָצַר, 

חַָׁשב וְהְִמִׁשיְך: "אֲבָל אֲנִי יֹוֵדעַ ֶׁשהְִסּפְַקִּתי 

ּוְבְֶרגַע  ּכַאֵלֶה,  ַמאֲבִָקים  הְַרּבֵה  לְִראֹות 

ֶׁשאֲנִָׁשים ּבֶאֱמֶת נְחּוִׁשים, ּבֶאֲמֶת ַמאֲִמינִים, 

יָכֹול  זֶה  ַמצְלִיחִים.  הֵם  ּדָבָר  ֶׁשל  ּבְסֹופֹו 

אֲבָל  סִיּבּוכִים  לִהְיֹות  וִיכֹולִים  זְָמן  לַַּקחַת 

ּבְעֶזְַרת  ּוִמְׁשַּתְדּלִים  ַמאֲִמינִים  ּבֶאֱמֶת  אִם 

ׁשּוב  יֹוִדעַ,"  אַָּתה  אֲבָל  נּו,  ַמצְלִיחַ!  זֶה  ה' 

ָטפַח עַל ִׁשכְמֹו ֶׁשל אֹוִריאֵל ּבְחִיּבָה "יִָמים 

יַגִידּו..."    המשך בשבוע הבא 



כל מה שקשה יותר לסבול את אויר
חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר
את רוח הטומאה של אדמה טמאה,

זהו סמן לקליטה יותר פנימית
של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון,

אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף
בצלה של ארץ חיים, גם באתרחקו ונודו,

גם בגלותו וארץ נדידתו.
)הראי"ה קוק זצ"ל, אורות ארץ ישראל, פרק ו'(
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