סיפורו של מקום ושכנתי
בתוכם
משכן
ב
שילה

פרשת השבוע בני ישראל
מצטווים ע"י הקב"ה לבנות
מקדש  -משכן "וְעָׂשּו לִי מְִקּדָׁש
ׁשכַנ ְּתִי ּבְתֹוכָם" (שמות כ"ה ,ח').
וְ ָ
המשכן היה נייד והורכב מחלקים
הניתנים לפירוק ,על מנת לאפשר את
נשיאתו וטלטולו ממקום למקום .הוא
נדד עם בני ישראל במדבר סיני עד
הגיעם לארץ .בארץ הוא עובר במספר
תחנות  :גלגל  -שילה  -נוב  -וגבעון .מבין
ארבעתם המקום החשוב ביותר ,שבו היה
המשכן בפרק הזמן הממושך ביותר הוא
שילה .בשילה מחלק יהושע את הנחלות
לישראל ככתוב בספר יהושע פרק י"ח:
"וַּי ִ ָּקהֲלּו ּכָל עֲַדת ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ׁשִ ֹלה וַּי ַׁשְ ּכִינּו
ׁשָם אֶת אֹהֶל מֹועֵד וְהָאֶָרץ נ ִכְ ְּבׁשָה ִל ְפנ ֵיהֶם.
וַּיִּוָתְרּו ִּב ְבנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל אֲׁשֶ ר ֹלא ָחלְקּו אֶת נ ַ ֲח ָלתָם
ׁש ַע אֶל ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל
ׁשִ ְבעָה ׁשְ ָבטִים .וַּיֹאמֶר י ְהֹו ֻ
עַד ָאנ ָה ַאּתֶם ִמתְַרּפִים לָבֹוא לֶָרׁשֶ ת אֶת הָאֶָרץ
אֲׁשֶ ר נ ָתַן ָלכֶם ה' אֱֹלֵקי אֲבֹותֵיכֶם" .חנה
מתפללת לבן לאחר שנים ארוכות של
עקרות וה' שועה לתפילתה .חשיבותה
של שילה הגיעה לשיאה בסוף תקופת
השופטים :עלי הכהן ,שישב במקום ,היה
אז מנהיג האוכלוסייה הישראלית בהר
ושמואל הנביא התחנך בשילה בהיותו
נער ושם נגלה אליו ה' (שמואל א' פרק ג').
מן הפסוקים הראשונים של ספר שמואל
א' עולה האווירה המיוחדת של המקום
כמרכז עלייה לרגל ,ואל המקדש שעמד
בו היו נוהגים להביא מנחות" :ו ְ ָעלָה הָאִיׁש
הַהּוא ֵמעִירֹו ִמּיָמִים יָמִימָהְ ,להִׁשְ ַּת ֲחוֹת ו ְ ִלז ְּבֹ ַח
לַה' ְצבָאֹות ּבְׁשִ ֹלה ...ו ַ ַּת ֲעלֵהּו ִעּמָּה ַּכאֲׁשֶ ר
ּגְ ָמלַּתּוְּ ,בפִָרים ׁשְ ֹלׁשָה וְאֵיפָה ַאחַת ֶקמַח וְנ ֵבֶל
יַי ִן ,ו ַ ְּת ִבאֵהּו בֵית–ה' ׁשִ לֹו; וְהַּנַעַר ,נ ָעַר".

אחד האירועים הקשים מתרחש שם
בפרשת פילגש בגבעה.
ספר שופטים מאריך בסיפור המכונה
'פילגש בגבעה' ,שלושה פרקים ארוכים
ומאד מפורטים על המעשה ,המלחמה,
והתוצאות הקשות שלה בעם .הסיפור
מתחיל בפסוק "בימים ההם אין מלך
בישראל" בני ישראל מתכנסים ומכריזים
מלחמה על שבט בנימין אשר איננו מוכן
להסגיר לידיהם את אותם רשעים אנשי
גבעה .ביומיים הראשונים בני ישראל
נוחלים תבוסה קשה ואז מתאספים
בשילה ושואלים בד' האם לעלות
בשלישית על שבט בנימין וניתנת תשובה
חיובית .בתכנון צבאי מדוקדק הם גורמים
לאנשי בנימין לחשוב שהם נסוגים שוב
מפניהם ואז תוקפים חזרה ומנצחים .אך
ניצחון זה עצוב ביותר  -כל שבט בנימין,
גברים נשים טף זקנים נהרגים ע"י שבטי
ישראל למעט  600גברים אשר בורחים
למדבר ל'סלע הרימון' .סלע הרימון
מזוהה כיום בכפר רמון ,והיישוב היהודי
הסמוך לו נקרא על כן רימונים.
שילה עצמה נחרבה על–ידי הפלשתים
לאחר המלחמה באבן העזר כמתואר

(שמואל א' א' ,ג–כד)

מבט להתיישבות יש קליטה בעלי
מיוסי בן יועזר ועד עליזה בגין

ע

ומדוע? בסמוך ליישוב ,באזור הנחל
נמצאת "חירבת בנת–בר" ,המזוהה
כ–"הצרידה" ,עירו של ירבעם בן נבט,
מפלג מלכות ישראל ,וכן "חירבת בלטה"
 "הצרידה" המאוחרת ,עירו של יוסי בןיועזר איש צרידה ,השם יועזר הוא שם
מיוחד לכהנים בימי בית שני ואף יוסי בן
יועזר היה "חסיד שבכהונה" (חגיגה פ"ב,
מ"ז) .לאחר פטירתה של עליזה בגין,
רעייתו של ראש הממשלה המנוח ,מנחם
בגין ז"ל ,שונה שמו של היישוב שהורכב
מאנשי חירות ובית"ר ל"עלי זהב" שנגזר
מתוך שמה  -עליזה בגין.
במקום יש מבני ציבור ומוסדות חינוך
ובהם :מכולת ,בית כנסת ,מקווה ,מזכירות,
דואר ,מרפאה ,ספרייה ,חדר מחשבים,
גני שעשועים ,פינת חי ,מועדונים ,חוות
סוסים ,אזור תעשיה ,גן חובה ,מעון.
עלי זהב שמה דגש על אירועים
חברתיים לכל רובד הגילאים הנמצאים
ביישוב .לאחרונה התקיימו האירועים

לי זהב הוא יישוב קהילתי–
חילוני במועצה אזורית שומרון
שהוקם בשנת  1983בידי
משקי חירות ובית"ר על–ידי גרעין
משפחות שעלה לשומרון מגוש דן.
כיום מתגוררים במקום 110
משפחות ועל פי התכנון הוא מיועד
ל– 300משפחות.
היישוב נמצא מדרום לכביש חוצה
שומרון (כביש  ,)5בגוש היישובים ברוכין,
עלי–זהב ,פדואל ,כ– 6ק"מ דרומית
לברקן וכ– 7ק"מ צפונית לבית אריה.
השיקול למיקום הישוב היה
התיישבות באזור ריק מיישובים יהודיים
בדרום מערב השומרון ,בקירבה יחסית
לגוש דן ,ומימוש שליטה על קרקעות
בבעלות המדינה .בקירבת עלי זהב
נמצאת "דיר סמעאן"  -חווה חקלאית
מן התקופה הביזנטית ,בה השתמרו
מתקנים חקלאיים רבים חצובים בסלע.
בתחילה דרכו נקרא היישוב "יועזר",
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האתר המשוער של משכן שילה

אלישע מלאכי

לביאה ,סוס וסצינה של נמר התוקף איל.
ייתכן ששברים אלה שייכים בצורה זו או
אחרת למקדש ,אולי לכלים שהובאו אליו
כמנחות .נשאלת השאלה :מנין הגיע השפך
למקום? נראה כי הוא נזרק אל המדרון
בתקופה מאוחרת ,בשעה ששטח ממזרח,
לכיוון ראש התל ,נוקה כהכנה לבנייה
חדשה .הנתונים האלה והעדות השלילית
משאר חלקי התל מכוונים לאפשרות,
ההגיונית כשלעצמה ,כי מקדש שילה עמד
בפסגת התל או סמוך לה ,ממערב"( .מתוך
מאמרו של החופר באתר מקראנט).
משלחת ארכיאולוגית מדנמרק אשר
חפרה בתל שילה בשנות ה– 20של המאה
ה– 20סברה כי את המשכן יש לחפש
דווקא בחלקו הדרומי של התל ולכן שם
התמקדו חפירותיה.
אך רוב הדעות טוענות כי המשכן עמד
בחלקו הצפוני של התל ,שבו נתגלה
ממצא מעניין ביותר :בסיס של מבנה
בצורת האות ח כאשר הפתח הוא לכיוון
מזרח .אורך הצלעות הארוכות  50מטר
(מאה אמה) ורוחב הצלע הקצרה הוא
 25מטר ( 50אמה) .מידות אלו תואמות
להפליא למידותיו של המשכן כמתואר
בפרשת השבוע .כיוונו של המתחם הוא
על ציר מזרח מערב בדיוק כמו המקדש
בירושלים .והנתון האחרון המעניין הוא
כי הוא נמצא מחוץ לעיר ולא בנקודה
הגבוהה ביותר ,עובדה שאף היא מזכירה
את המקדש בירושלים# .

בספר שמואל פרק ז' אך זכינו לראות את
הקמתו מחדש של היישוב שילה מעל
מקומו של המשכן במשך שנים רבות.
מהתל עצמו רואים היטב גם את הכרמים
החדשים שניטעו בשנים האחרונות בעמק
שילה הנקרא בפי הערבים 'סהל אל בנת'
(עמק הבנות  -על שם העמק בו היו בנות
ישראל מחוללות).
היכן הוא המקום שבו בדיוק עמד משכן
שילה? העיר עצמה מזוהה בוודאות עם מה
שמכונה ח'ירבת סיילון (חורבות שילה).
לגבי מקום המשכן החוקרים נחלקים
בדעותיהם .פרופ' ישראל פינקלשטיין
מאוניברסיטת ת"א סובר כי הוא מצפה
למצוא את המקום הקדוש ביותר בנקודה
הגבוהה ביותר בתל" .מעל מפולות
הלבנים של אחד מבנייני העמודים
שבמדרון המערבי נתגלה שפך ובו כמות
גדולה מאוד של עצמות בעלי–חיים ושברי
כלי–חרס מן התקופה הישראלית הקדומה.
בין היתר נמצאו בשפך שברים של כלים
מעוטרים בדמויות בעלי–חיים בתבליט:
שפת סיר בישול ועליה ראש של לביאה,
ידית של קדרה שמתחתיה ראש של איל
וכן פולחני שהודבקו עליו דמויות של

לטיולים וסיורים בתל שילה ,וברחבי
בנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה
02-9975516

זהב
הבאים במסגרת היישוב :נטיעות בט"ו
בשבט ברחבי היישוב ,שיחה מרתקת עם
העיתונאי גדעון רייכר ,מבצע "נר מחבר"
בחנוכה ועוד.
דרך הפעילויות החברתיות ביישוב אנו
רוקמים את הקשר החברתי ,הן במסיבות
ואירועים בתוך היישוב והן ביציאות
מרוכזות מחוץ ליישוב.
חיי הקהילה מושתתים על עזרה
הדדית ושיתוף פעולה תוך אכפתיות ורצון
לעזור ולתמוך לכל דורש קהילה קטנה
עם עשייה גדולה.

יחד עם זאת ,בשנים האחרונות
הואט קצב קליטת משפחות חדשות
ליישוב ונוצרה תחושה בולטת ורצון
עז בהתרעננות וקבלת כוחות חדשים
ליישוב ,תוך השתלבות בחיי העשייה,
מעורבות חברתית ופיתוח הקהילה
המורחבת.
לאחרונה ,בעידוד היישוב עלי זהב
והמועצה האזורית שומרון ,החל
מתגבש גרעין דתי העתיד למנות
בתחילה כ– 50משפחות ,הרואה
למול עיניו את המשימה הלאומית
בהתיישבות וחיזוק היישוב הן ברוח והן
בחומר# .

הרחבת היישוב וקליטת משפחות
היישוב עלי זהב ממוקם ,כאמור ,על
קרקעות בבעלות המדינה .היישוב בעל
פוטנציאל אדיר להתרחבות ומימוש
השטחים המצויים בחזקתו או בבעלותו.

נשמח אם תצטרפו אלינו לעלי זהב
גם ובעיקר משפחות עם ילדים.
לפרטים עדי050-5799996 :
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...שום רפואה ושום הקלה
של המצב המחריד של הכלל כולו
לא תתכן שתבוא זולת על-ידי תשובה
אל ערש ילדותנו ארץ הקדושה,
לבנותה ולהבנות בה!
אוצרות הראי"ה
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 17:00
ת"א 17:15
חיפה 17:06
חברון 17:15
שכם 17:05
ב"ש 17:17

צאתו:
18:13
18:14
18:13
18:13
18:12
18:15

הוכנסו שמונה ספרי תורה כנגד שמונת הנרצחים בפיגוע ב'מרכז הרב'

על הפרשה תרומה
הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש

מעשה בחתן וחותנו

"ו

י ְַדּבֵר ה' אֶל–מֹׁשֶ ה ּלֵאמֹרַּ :דּבֵר
אֶל– ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל וְי ְִקחּו–לִי
ּתְרּומָה ...וְעָׂשּו לִי מְִקּדָׁש,
ׁשכ ַנ ְּתִי ּבְתֹוכ ָם" (שמות כ"ה ,א'–ח')
וְ ָ
חכמינו ז"ל פותחים את המדרש לפרשת
תרומה במשל' :אמר הקב"ה לישראל:
מכרתי לכם תורתי  -כביכול נמכרתי
עמה ...משל למלך שהיתה לו בת יחידה,
בא אחד מן המלכים ונטלה… אמר לו :בתי
שנתתי לך  -יחידה היא ,לפרוש ממנה
איני יכול ...אלא זו טובה עשה לי ,שכל
מקום שאתה הולך  -קיטון עשה לי שאדור
אצלכם .כך אמר הקב"ה לישראל ...בכל
מקום שאתם הולכים  -בית אחד עשו לי
שאדור בתוכו שנאמר" :ועשו לי מקדש'"
(מדרש רבה ,תרומה ,פרשה לג).
דרכם של חכמינו ז"ל להמחיש רעיון
גדול במשל קצר ,אף כאן ,המלך מציע
'שידוך' לחתן צעיר ,אך יש לו בקשה
צנועה ,להשאיר בבית 'חדר אורחים'

קטן עבור המלך המתגעגע לבתו לחתנו
ולנכדים .מצד אחד אין דבר נפלא מזה,
להתחתן עם בת המלך ,אך יש ל'שידוך'
תנאי מחייב ,יש לנהוג כבוד במלך
המתגורר ב'חדר האורחים' .יש לשמור על
בית מצוחצח ומואר באור יקרות  -כיאה
למלך .וכשבאים נכדים לעולם ,יש לחנך
אותם לנהוג בנימוס ובכבוד כלפי ה'סבא';
אין להרים את הקול ולהרעיש ליד 'חדר
האורחים' .יתירה מזו! יש להגיש למלך
מדי פעם כיבוד ,מאכל או משקה ,כיאה
ל'חותן' נכבד.
כעין זה כותב הרמב"ן (שמות כה ,א):
מטרת המצוה להקים משכן לה' עניינה
 להמשיך את מעמד הר סיני ,וכלשונו:"שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו ,ושם
ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל...
שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן
עליו בנסתר" .כלומר ,הר סיני ממשיך
המשך בעמ' 8

לפרשיות השבוע זה הזמן!
 דגמים של המשכן לבניה
 פוסטרים
 ספרים על המשכן
 וכן מוצרים נוספים
לבתי ספר ,למתנות
ללימוד ,ועוד...

בקרו באתרנו  www.tuvia.org.ilטוביה מוצרי המקדש 7966636-052

חדשות ישע
שמונה ספרי תורה כנגד
שמונת הנרצחים בפיגוע
ב'מרכז הרב'
הישיבה
כשלימוד
התורה על
שפתותיהם .לאחר השלמת כתיבת האותיות
בספרית הישיבה ,באולם ישיבת מרכז הרב
ובישל"צ ,יצאה תהלוכה ברוב עם והדר
ברחובות קרית משה ,ובסיומה כל משפחה
קיבלה לידה את ספר התורה שנכתב לעילוי

קהל רב הגיע ביום שלישי האחרון ,א'
דראש חודש אדר ,לעצרת לציון שנה
להירצחם של שמונה מתלמידי ישיבת מרכז
הרב והישיבה לצעירים.
בעצרת שהתקיימה בשיתוף ישיבת מרכז
הרב וארגון 'בלב אחד'–ארה"ב נערך טקס
סיום כתיבת שמונה ספרי תורה לעילוי
נשמת שמונת הקדושים שנרצחו בספריית

חג הכלייזמרים באלקנה

אלקנה ,ואורח הכבוד :הכלייזמר גיורא
פיידמן.
לארגון האירוע שותפים המועצה
המקומית אלקנה ,המתנ"ס ,מכון "רננות"
למוסיקה יהודית ,ובחסות משרד המדע
התרבות והספורט ובנק אגוד.
חג הכלייזמרים יתקיים בשעה 20:30
באולם הפיס של אלקנה ,עלות כרטיס:
 ₪30למבוגר ,ו– ₪20לנוער וחיילים# .

מתנ"ס אלקנה יקיים במוצאי שבת
זו ,פרשת תרומה ,ד' באדר ה'תשס"ט
( )28.2.09את "חג הכלייזמרים באלקנה"
לציון כ"ח שנים לניגון היהודי הראשון
באלקנה ,ובמלאת יובל לנגינתו של בן
היישוב ,אומן הקלרינט מוסא ברלין.
באירוע ישתתפו מוסא ודור ההמשך,
חיליק פרנק ,דב (ברני) מרינבך ,מיכאל
גורדצקי ,אמיל אייבנדר ,הרכב 'צעירי
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נשמת בנה שנרצח על קידוש ה' ,והספרים
ייתרמו לבתי כנסת שונים בכל רחבי הארץ.
בסיום הכנסת ספרי התורה התקיים
בהיכל הישיבה טקס סיום ש"ס עולמי
בהשתתפות אדמו"רים ,גדולי תורה,
תלמידי חכמים ומוקירי תורה ורבנן.
הטקס הועבר באמצעות הלווין
והאינטרנט בשידור חי למוסדו תורה בחו"ל
שנטלו אף הם חלק בסיום הש"ס# .

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:
ר' נחמן מברסלב

חדש!

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-

35

להזמנה ישירה של כל כתבי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו ניתן
ליצור קשר עם אב"ן שתיה www.evenshtia.com
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יש"עמדה

אנו מלאי תקווה כי ראש הממשלה
המיועד בנימין נתניהו ,שלא כקודמיו,
לא יסטה מהבטחותיו לבוחר
ומהצהרותיו על מדיניותו להנהגת
מדינת ישראל.
אנו מברכים על הודעתו
החד משמעית בראיון לערוץ 2
ערב היבחרו כי "לא תפונה אף
התנחלות" ,מחזקים את ידו
בעמדתו זו ,ומצפים שזו תהיה
מדיניות הממשלה.
בביקורו יחד עם ראשי הליכוד
בבית אריה בשומרון אמר ראש
הממשלה המיועד כי "מאחורינו

מייחלים לדרך אחרת
הנהלת מועצת יש"ע התכנסה
השבוע לדון בתוצאות הבחירות
ולקראת הקמת הממשלה
החדשה.
מועצת יש"ע מברכת את ראש
הממשלה המיועד בנימין נתניהו
על היבחרו ,וקובעת בסיפוק שרוב
מוחלט מקרב הבוחרים נתנו קולם
למפלגות שהתחייבו לפעול בעד
חיזוק ההתיישבות ונגד מדיניות
הנסיגות.

נמצא שדה התעופה בן גוריון,
שדרת החוף ותל אביב ,והבחירות
ביום שלישי הם על דבר אחד ,האם
המקום הזה ישאר בידינו או יעבור
לידי החמאס ואיראן ...זו השאלה.
קדימה אומרת שהיא הולכת
להמשיך בנסיגות וכי היא תמסור
את השטחים החולשים על שפלת
החוף ,את רמת הגולן ואת ירושלים.
בשביל מה לעקור את הילדים
והמשפחות האלו .בשביל מה?; בכדי
שיוכלו לירות טילים מכאן לשם.
זאת התוכנית של קדימה ,מי שרוצה
לקבל את הדרך הזאת שיצביע
קדימה"  -דברי נתניהו שאותם סיכם:
"מי שרוצה דרך אחרת צריך להצביע
ליכוד ,הבחירה היא בין דרך הנסיגות
המסוכנות לבין דרך של ביטחון,
עוצמה וגאווה לאומית".
חברי הנהלת מועצת יש"ע
מקווים כי בנימין נתניהו בשבתו
על כס ראש הממשלה אכן ינהיג
את מדינת ישראל לדרך אחרת,
דרך שיש בה חוסן לאומי ,ביטחון
ושמירה על נכסיה האסטרטגים
של מדינת ישראל ודרך שאין בה
לא עקירת יישובים ולא נסיגות.
אנו מצפים שראש הממשלה
המיועד יידע לשמור על הגולן
ועל ההתיישבות ביש"ע מפני כל
איום וגזירת עקירה .יומיים לפני
הבחירות ,בערב ט"ו בשבט ביקרו
נתניהו וחברי סיעתו ברמת הגולן
ונטעו שם עצים .יו"ר הליכוד הצהיר
שם כי "ירושלים לא תחולק וגמלא
לא תיפול שנית"" .אם קדימה
תנצח" ,אמר אז נתניהו" ,אנחנו לא
נישאר על הגולן ונמשיך רק לוותר.
שלום עושים רק עם החזק ולא עם
החלש .ישראל ברמת הגולן היא
חזקה ולא מדינה חלשה ,המתפרקת
מנכסיה" .לאחר שנטע עץ יחד
עם בנו ,אבנר ,שנלווה לסיור אמר
נתניהו" :הבן שלי יביא לכאן את
הילדים שלו בעוד כמה שנים ויספר
להם שסבא שלהם נטע את העץ
שיצמח ויכה שורשים עוד שנים
רבות ,כמו שאנחנו בגולן"# .

המועצה מודה לרבבות המצביעים
מקרב ההתיישבות שלא נותרו
אדישים ויצאו באחוזים גבוהים
ביותר אל הקלפיות לממש את
זכותם הדמוקרטית  -ובכך חיזקו
משמעותית את המחנה הלאומי.
אנו מצפים מראש הממשלה
וממשלתו שתפעל בקדנציה
הקרובה להסרת גזירות ההקפאה
מעל ההתיישבות החלוצית
ביהודה ושומרון ,נאמנים לדברי
נתניהו בראיון לעיתון 'מקור
ראשון' ( )15.6.2007כי "אצלי לא
ייבשו התנחלויות .וכבר הוכחתי
את זה כשהייתי ראש ממשלה.
דאגתי שהיישובים לא ייובשו,
בלשון המעטה".
אנו מקווים ,מצפים ודורשים
שראש הממשלה המיועד נתניהו
יחד עם מנהיגי הסיעות הלאומיות
בכנסת הבאה יפעלו להמשך
הרחבת וביסוס מפעל ההתיישבות
ביש"ע ,כחלק בלתי נפרד מבניינה
ההיסטורי–ערכי של מדינת ישראל
בארץ ישראל ,ומתוך חשיבותו
המכרעת לביטחונה לחוסנה
ולעתידה של המדינה.
דמוקרטיה היא שלטון העם
ותוצאות הבחירות האחרונות
מעידות באופן מובהק כי העם אמר
את דברו  -בעד ההתיישבות ונגד דרך
הנסיגות הכושלת.
אנו מצפים שהממשלה הבאה
תהיה קשובה לרחשי העם ותביא את
רצון הבוחר והכרעתו בקלפי לכדי
מימוש ולתוצאות בשטח.
4

בימים אלו ,שוקדים בעזרי להמשיך ולפעול
ביתר שאת למען אחינו תושבי יש"ע הזקוקים
לסיוע.
מאות משפחות ,אשר עקב המצב הכלכלי
הקשה והמיתון השורר בעולם כולו ,ממתינות
בציפייה אדירה ,ומייחלות להצלחת מגבית
פורים זו.
אחינו ,נזכור את מצוות היום -מצוות של
נתינה לזולת .החל ממחצית השקל ,אשר
באין לנו בית מקדש ,ניתנת מכל נפש ונפש
עבור האביונים ,ועד למשלוח מנות ומתנות
לאביונים.
עזרי ,בהוראת גדולי הרבנים שליט"א ,מקיימת
בהידור רב את מצוות היום עבורכם ,ומתחייבת
להעביר את כל התרומות בו ביום לאביונים
אמיתיים בעיקר בישובי יש"ע.
ביום בו נאמר “כל הפושט יד
נותנים לו”  -גם כלפי שמיים.
יעתיר המקובל הרה”ג יעקב
עדס שליט”א מול קודש
הקודשים עבור כל התורמים
לארגון עזרי למגבית פורים.

לארגון יש אישור על פי סעיף 46
לפקודת מס הכנסה

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
צילום תמונת השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8501

ימים בכלא!

נתפלל כולנו 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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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא

"תשוקתכם יהיה בתמידות ליסע לארץ הקדושה"

ר

בי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא בן
הרב משה ורבקה ,מחבר הספר "יסוד
ושורש העבודה".
לא ידוע הרבה על תולדות חייו של הרב
מהורודנא ,מקום הולדתו ועוד ,אך על
הנהגותיו ניתן ללמוד רבות מספרו הנודע
"יסוד ושורש העבודה" .בספר זה מוליך
אותנו המחבר ,בסגנונו המיוחד במינו ,בדרכי
עבודת ה' ,צעד אחר צעד  -החל מההשכמה
בחצות לילה ,ועד למועדי השנה  -והכל
רצוף אש–קודש של אהבת ה' ויראתו ,ושזור
במגמה הגדולה לעשות נחת–רוח לבורא
ולהודות לה' בכל זמן .לאורך הספר מפרש
ומבאר רבי אלכסנדר זיסקינד את הדרך
הנכונה בה יש לעבוד את ה' ,ומבאר כוונות
הפסוקים בכל התפילה ובכוונות שיש לכוון
בהן ובהטעמות הנכונות שיש להקפיד עליהן
שלא להבליע אותיות וכו' .גדולי התורה
בזמנו ראו במחבר קדוש עליון ,ובספרו
ספר יסוד בעבודת ה' .הגר"א אמר עליו:
"רבי אלכסנדר זיסקינד גדול כספרו ,וספרו
גדול כמוהו" ,ור' לוי יצחק מברדיטשוב
כתב בהסכמה לספר כי חזקת המחבר היא
"שיכנסו דבריו בלב שומעיהם ...להחזיק
במוסר ה' ויראתו".
וכך כתב הרב מהורודנא על הכוונות שיש
לכוון בעת אמירת הפסוקים בקריאת שמע:
" 'וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם'
 יכוון במחשבתו בזה הלשון :אני מקבל עלילעשות כל המצווה שיש ביכולתי לעשות
וקבלה זו יהיה קבלה אמיתית במחשבתו
ובשמחה עצומה מאוד' .ולא תתורו אחרי
לבבכם' יקבל על עצמו האזהרה שדרשו
רבותינו זכרונם לברכה מפסוק זה 'אחרי
לבבכם'  -זו מינות שלא יפנה מחשבתו
אחרי מינות ח"ו' .ואחרי עינכם' ינשק
הציצית וישימם על עיניו ויקבל על עצמו
דברי רז"ל 'ואחרי עינכם'  -זו עריות שלא
יפנה מחשבתו בעריות ח"ו' ...אשר הוצאתי
אתכם מארץ מצרים' בכאן ייתן האדם
הודאה גדולה ועצומה לה' ,יתעלה בשמחה
רבה ועצומה במחשבתו בזה הלשון :אני
נותן לך יתברך שבח והודאה גדולה על זה
שהוצאתנו מארץ מצרים .ומצוות עשה
זו של זכירת יציאת מצרים הזהיר אותנו
הבורא ית' אותנו שלא נשכח מליבנו כל
ימי חיינו במה שאמר 'למען תזכור את יום
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'".
חיבה מיוחדת הייתה לרבי אלכסנדר
לארץ ישראל ,ואף שלא זכה לעלות אליה
בעצמו ,היה מכתת רגליו על מנת לאסוף
כסף עבור יושבי ארץ הקודש .פעם בעת
שנסע לגרמניה לאסוף כספים ליושבי ארץ
ישראל ,נחשבה העברת כספים למדינה
זרה עוון חמור .רבי אלכסנדר לא שת לבו
לסכנה ,וכשנודע הדבר לשלטונות נתפס
ונידון למאסר .רק לאחר כשנה ומחצה עלה
בידי יהודי הורודנא לשחררו .משנשתחרר,
המשיך בעבודת הקודש של איסוף הכספים.
כאשר העירו לו על הסכנה שבדבר ,אמר:
"אין עניי ארץ הקודש צריכים לרעוב בגין
סכנה זו" .ובצוואתו כתב בין השאר" :בני
אהובי ,תשוקתכם יהיה בתמידות ליסע

לארץ הקדושה .ובודאי בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכין אותו ,והובא בספרים אם
אין מוסכם בלב אדם הישראלי בתכלית
ההסכמה שבוודאי קודם שימות יראה
לשום פעמיו לנסוע לארץ הקדושה למות
שם עונשו מרובה ר"ל ,ובוודאי אם לא יהיה
תשוקת האדם בתמידות לזה לא יהיה גם
כן הסכמה בליבו בזה וכן הוא מצווה לבניו
שיזכרו זאת."...
וכך כתב להם על ברכת הטוב והמיטיב
בברכת המזון..." :ויתעלה במחשבתי
הודאה בשמחה עצומה על זה שלא הסריחו
(הרוגי ביתר מ.מ) ושנתנו קבורה והסיר
מעלינו עם קדוש החרפה הגדולה והביזיון
הגדול מאומות העולם ממש כאלו עשה
לי יתברך שמו ויתעלה איזו טובה שאין
למעלה הימנה ופשיטא בכל ההודאות
של ברכה שנייה שהיא ברכת הארץ אף
בהודאה של הארץ הקדושה שהנחיל אותנו
עם קדוש הגם שאנחנו עתה בגלות וגלינו
מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו נתתי לו
יתברך שמו ויתעלה הודאה בשמחה עצומה
על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה
ורחבה ממש כאילו נתן לי עתה במתנה ארץ
הקדושה זו".
בצוואתו ,שהודפסה מספר שנים מאוחר
יותר על ידי נכדו בצמוד לספרו מבאר עוד
באריכות רבי אלכסנדר לבניו את דרך ה'
הנכונה ומעיד על עצמו על הדברים שהיה
מקפיד בהם תוך המלצה לבניו נהוג כמוהו.
מדברים אלו כאמור ניתן ללמוד בזעיר אנפין
על גדולתו חסידותו והדרך שבה נהג לראות
עצמו כעבד לה':
"...היית נזהר מאוד בכל ברכה ובפרט
בברכת הנהנין שתצא מפי כל תיבה ותיבה
בכוונה עצומה מאוד גם לנוכח הי"ת ממש
כי מלא כל הארץ כבודו...הייתי נזהר מאוד
בעניית אמן אחר כל המברך בכוונה ,כתבתי
בחיבורי ..ותיזהרו בזה מאוד מאוד ..הייתי
נזהר מאוד להתפלל בתמידות בבית הכנסת
אף שהייתי קצת חולה ובציבור דווקא...
הייתי נזהר מאוד מדברים בטלים ואין
צריך לומר מרכילות ולשון הרע ח"ו ואף
בדיבור הכרחי הייתי ממעט בכל היותר
אפשרי וקודם שהתחלתי לדבר עם אדם
בדבר הכרחי הכנסתי במחשבתי הדרש של
הגמרא הקדושה על פ' האומנם אלם צדק
תדברון מה יעשה אדם בעולם הזה יעשה
עצמו כאלם....הייתי נזהר מאוד להגביה
כתבי הקודש שהיו מונחים בביזיון ולהניחם
באיזה מקום כבוד ...הייתי נזהר מאד ליתן
הודאה ושבח לה' יתעלה יתברך שמו על
כל מה שהגיע עלי ,הן איזה רעה ר"ל קטנה
או גדולה ..הייתי מצדיק עלי את הדין
בשמחה ונתתי לה' יתברך גם כן הודאה על
זה בשמחה עצומה בזו הלשון :יוצרי ובוראי
אתה צדיק על כל הבא עלי כי אמת עשית
ואני הרשעתי ואני נותן לפניך שבח והודאה
על זה יוצרי ובוראי ,כי בודאי לטובתי עשית
לי סיבה זו.
הן על איזה טובה קטנה או גדולה נתתי
לו יתברך שמו הודאה ושבח על הטובה
שגמלני ...ובודאי כל אדם מוזהר על זה.
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לבניין בית המקדש שבספר יחזקאל .וסיפר
אחד מחסידיו לרב מימון זצ"ל שכאשר
שאלו את אותו מה ראה דווקא לפרסם רק
ביאורו זה על חלק מספר יחזקאל בשעה
שהיה בידו פירוש על כל התנ"ך ענה" :אני
מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח,
אבל כבר הזכיר רבנו בעל התוספות יום
טוב בפירושו למשניות פרק ה' למעשר שני
בשם הירושלמי על משנה זו 'כי בנין בית
המקדש קודם למלכות בית דוד' ואם תגיע
שעת הכושר שנוכל לבנות בעצמנו את בית
המקדש הלא נצטרך לדעת איך ובאיזה אופן
לבנותו ,ומשום זה פרסמתי את פירושי
לבנין בית המקדש שביחזקאל שעל פיו
צריכים אנו לבנותו".
בי"ח באדר תקנ"ד ( )1794עלתה נשמתו
הטהורה של הרב אלכסנדר זיסיקינד
מהורודנא לגנזי מרומים# .

והיא משנה מפורשת 'חייב אדם לברך על
הרעה כשם שהוא מברך על הטובה'...
והיודע תעלומות יעיד עלי...שמלבד החיוב
מהמשנה הקדושה ...עבדתי עבודה זו
בתמידות מגודל אהבת ה' יתברך שהייתה
תקועה בלבי בתמידות".
בסוף ספרו הדפיס גם הרב המחבר פירוש

בשבוע שעבר נשמט שמו של צלם תמונת שער בית
הכנסת בית אל בעיר העתיקה  -מיכאל יעקובסון.
אנו מתנצלים על הטעות.

כל הגוונים...

להקת
חיים סיטון

052-8693543

לכל המזמין באדר

ה800

₪

www.meshivim.com

נחה!

בפיקוח

האגף לתרבות תורנית
משרד החינוך התרבות והספורט

השנה חוגגים את הפסח
עם מדרשת אליה



 המקום
האווירה
 האוכל

&

באולפנא בכפר פינס

קרוב למוקדי פעילות רבים ,הכוונה צמודה ע”י מוקד מידע פעיל ( 5דק’ מכביש )6
שיעורים ,הרצאות ,טיולים ופעילויות במשך השבוע לילדים ולמבוגרים
כשרות למהדרין ,מצה שמורה ,לא שרויה ,בשפע ואיכות מעולה

תנאי תשלום נוחים | אפשרות לעריכת סדר פרטי
לפרטים והרשמהpesach09@gmail.com | 052-77-105-77 :

ניהול ושיווק:

הפקות
7

הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
זיהוי הנקודות בגבול הצפוני של עולי מצרים
תרגום יהונתן ” -טורוס אמנוס”
בדומה לדברי חז”ל במשניות ובברייתות
שהבאנו בפעם הקודמת ,גם בתרגום
יהונתן ובתרגום הירושלמי (במדבר לד ,ח)
מזוהה ”הר–ההר” כ”טורוס אמנוס” ,וזה
לשונו” :ודין יהוי לכון תחום צפונא ,מן
ימא רבא תכוונון לכון לטוורוס אומנוס”.
באם כוונת דבריהם היא לרכס ההרים
הנקרא גם כיום בשם ”טוורוס אמאנוס”,
יוצא שהגבול הצפוני של ארץ ישראל
הוא בין קו רוחב  36מעלות לקו רוחב 37
מעלות ,בגבול סוריה טורקיה .כשתחילתו
בצפון–מערב בים התיכון ,וסיומו במפגש
עם הפרת בצפון–מזרח ,ומשם מתחיל
הגבול המזרחי של ארץ–ישראל.
הכפתור ופרח ” -ג’בל אקרע”
אולם הכפתור ופרח (פרק יא מהדורת

לב השמים ועצי בטנים ,ושם מעיינות מים
וכפרים ליתרון ברכתו ,והוא מקיף כמו יום
או יומים ...ואומר אני כי זה ההר הוא ההר
המבוקש כי שאר הראשים אינם הרים,
עוד שהעיירות הנזכרות בגבולי השבטים
נמצאים עד המקום הזה ,גם שהוא
מכוון כנגד חמת זה במזרח וזה במערב
וביניהם כשלשה ימים ברוחב” .כלומר,
בנוסף לנימוקים הנוספים הוא מסתמך
גם על המסורת שהעיר ”חמת” המצוינת
בתורה (במדבר לד ,ח) בצפון–מזרח הגבול,
היא העיר אנטוכיה (עפ”י תרגום יונתן
בן–עוזיאל; בראשיתי ,יא; במדבר יג,כא ,רש”י

עמוס ו ב ד”ה חמת) ,ועיר זו שוכנת מזרחית
ל”ג’בל אלאקרע” במרחק של שלושה ימי
הליכה .אלא שיש המקשים על זיהוי זה
משום ש”צפונה ל”ג’בל עקרא” ,בטווח
של עשרות ק”מ בלבד מתנשא ראשו של
”הטורוס אמאנוס” לגובה של כאלפיים
מטרים ,אם כן ,ראוי הוא להיות הר ההר,
(אם כי לגופו של ענין אין כל הכרח שהר
ההר צריך להתנשא לגובה רב) ,כמו כן
הם מקשים על דברי הכפתור ופרח שהר–
ההר ”מכוון כנגד חמת ,זה במזרח וזה
במערב וביניהם כשלושה ימים ברוחב”,
הרי מהפסוקים ומרש”י ,משמע שהר
ההר ולבוא חמת סמוכים זה לזה ,ולא
במרחק שלושה ימים האחד מן השני”

ביהמ”ד להלכה בהתיישבות ח”ב עמ’ יט)

מבין שכוונת חז”ל ל”ג’בל אקרע” הנמצא
דרומה משם כמה עשרות ק”מ .זאת
עפ”י דברי רש”י (במדבר לד ,ז) שהר–ההר
נמצא” :במקצוע צפונית מערבית (של
א”י) ,וראשו משפיע ונכנס לתוך הים ויש
מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה הימנו
(מפרץ)” .הכפתור ופרח כותב שאמנם
”מן ההר המפורסם הסמוך לעכו והוא הר
הכרמל ואל הצפון ימצאו קצת ראשים
בים יבואו ,והם בשטח הארץ ,כמו :צור
וצידון ובירות” ,אך ישנו ”הר גבוה מאוד
מאוד ושמו בלשון ערבי ”ג’בל אלאקרע”,
כלומר הר החלק .וזה ההר הוא יחידי ונכנס
חרטומו בים ,ועליו עצי ארזים גבוהים עד

(הרה”ג ישראל אריאל שליט”א  -אטלס ארץ
ישראל וגבולותיה ארץ וחוצות עמ’  ,148ועי’
אנציקלופדיה תלמודית ערך ארץ–ישראל עמ’
רז הע’ # .)265

מעשה בחתן וחותנו
יקרות; שלמה מוסיף עשר מנורות על
המנורה שעשה משה ,כן הוסיף שלמה
עשר שולחנות על שולחן לחם הפנים של
משה (מלכים א' ז' נט) כי כך מכבדים את
ה'חותן'.
בעקבות שלמה באים אנשי בית שני
לאחר גלות של שבעים שנה ,ובונים בנין
לתפארת  -כמובא בדברי חז"ל (סוכה נא,
ב)" :מי שלא ראה בית המקדש בבנינו
לא ראה בנין מפואר מעולם" ,כי כך נוהג
חתן שגורש מביתו והחותן סלח לו ודאג
להחזירו הביתה.
עברו שנים ,החתן לא נהג כבוד בחותן
וגורש מביתו בשנית .לאחר אלפיים שנה
נעתר ה'חותן' והחזיר את החתן הסורר
הביתה .המלך השפיע עליו שפע טוב
וברכה; נתן לו מדינה ,נתן לו ממשלה
ועושר רב ,העמיד לו צבא מפואר ,ומעשה
ניסים :הביא אותו במלחמת ששת הימים
אל המקום הנכסף  -אל מקום המקדש.
שאל החתן את עצמו :כיצד אכבד את
חותני היקר על כל אשר גמל עמדי?
חשב וחשב :השכים בבוקר ונתן את
מפתחות 'חדר האורחים'  -למואזין# ...

המשך מעמ' השער

ללוות את ישראל במסעותיהם במדבר.
ואכן ,הענן שכיסה את הר סיני בעת מתן
תורה עבר לשכון על המשכן .כך הלכו
ישראל במדבר ארבעים שנה ,כשבכל
חנייה נערכים שנים עשר השבטים סביב
המשכן כבעת מעמד הר סיני ,המשכן -
במרכז ,ועליו ענן ה'.
גם הכרובים נעשו מזהב שצבעו זהוב
אדום כאש ,כשהם מונחים על גבי הארון
ושני לוחות הברית .שני הכרובים מזכירים
למשה ולישראל את האש המתלקחת
בראש הר סיני .ומסיים הרמב"ן' :זה סוד
המשכן ובית המקדש'.
נמצא ,שמעמד הר סיני המשיך ללוות
את ישראל במדבר יום יום שעה שעה,
כשישראל נותנים כבוד ל'חותן' כראוי לו.
שלמה המלך מביא את הארון והכרובים
לקדש הקדשים בירושלים ותמיה' :האמנם
יישב אלקים את האדם על הארץ?!'
והתשובה היא :כן! ככתוב (מלכים א' ח ,יג):
" ָּבנֹה ָבנ ִיתִי ּבֵית ז ְבֻל לְָך מָכֹון לְׁשִ ְבּתְָך
עֹו ָלמִים!' מעתה מרכין ה' את שכינתו
מן השמים ארצה .הר המוריה הפך מעתה
להר סיני ,שממנו יוצאת תורה לישראל
ולעולם ,ככתובּ" :כִי ִמּצִּיֹון ֵּתצֵא תֹוָרה,
ׁש ָלִם" (מיכה ד' ,ב').
ּוְדבַר ה' מִירּו ָ
מתוך הכרה בערכו של ה'חותן' מכבד
אותו שלמה ומאיר את ההיכל באור

לפרטים על פעילות מכון המקדש
להכנה מחדש של "חדר האורחים":
www.temple.org.il 02-6264545
במיילyehuda@temple.org.il :
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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
שהפותרים נכונה
יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה,
צוות העלון

את הפתרון 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.
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון.
קבר רשב"י הוא מקברי הצדיקים המפורסמים בארץ ישראל ,והוא האתר הקדוש השני במספר
המבקרים בו מדי שנה ,אחרי הכותל המערבי  .המתחם שבו נמצאים הקברים של רבי שמעון בר יוחאי
ובנו ר' אלעזר ,נבנה על ידי אברהם בן מרדכי גאלאנט בחצי השני של המאה ה– .16אתר הקבר משך
אליו את מקובלי צפת במאה ה– ,16וגרם לכך שמירון תעשה למרכזם .מאז נהוגה חגיגה גדולה הקרויה
הילולא דרבי שמעון בר יוחאי על קברו בל"ג בעומר ,יום פטירתו של רבי שמעון ,בו פוקדים את הציון
מאות אלפים ומשתתפים בהדלקה המסורתית שנערכת על גג המבנה בחצות .נהוג להביא ילדים בני
שלוש למירון ולספר אותם שם את התספורת הראשונה בחייהם בטקס המכונה 'חאלקה'.
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם :מאיר סויסה מנתניה ,אור שוקרון מרחובות ,תפארת כורסיה
מנוף אילון ושירה מימון ממעלה אדומים.

kauffman

Joseph

הח
 139לש מ-
בלבד ìח

קולקציית מעילי הפליז החדשה

ניתן להשיג ברשת:

לפרטים050-7344422 ,09-7941048 :
www.josephkauffman.com

* בתוקף עד ה 1.1.09-או עד גמר המלאי * .כפוף לפריטים המשתתפים
במבצע ולמגוון הקיים בסניף* .אין כפל מבצעים והנחות .ט.ל.ח
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