ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 17:04
תל אביב 17:20
17:09
חיפה
17:10
חברון
17:09
שכם
17:19
ב"ש

18:16
18:18
18:17
18:17
18:16
17:18

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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תפילת שחרית בפורים בקבר יהושע בן נון בשומרון
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בין פורים לפסח
6
בימים ההם בזמן הזה

יש"עמדה

הרב פֹרוש  -חלק א'
חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

הסכסוך בינינו לבין שכנינו הוא לא סכסוך
"ישראלי-פלשתיני" כפי שנהוג לחשוב .וכי
איזה ויכוח טריטוריאלי יש בינינו לבין מנהיג
איראן אחמדינג'אד? איזה ויכוח על חבלי
ארץ היה אז בין המן לבין מרדכי ואסתר?
פרשת הכללת מערת המכפלה וקבר רחל
ברשימת אתרי המורשת מבהירה לנו מה
באמת מוטל על הכף :לא איכפת למוסלמים
שממשלת נתניהו עולה לישיבת ממשלה
בתל חי .המורשת של טרומפלדור ואפילו
לא של הצריף של בן גוריון לא מזיזה
להם ,אבל המורשת של מערת המכפלה
היא בעיניהם מוקד הסכסוך .וכמו אז
צריכים אנו לפעול גם היום" .לך כנוס את
כל היהודים" – אלא שלא כמו בגלות ,היום
צריכים אנו להתאחד סביב הקמת מדינה
יהודית ציונית בכל ארץ ישראל.

על הפרשה כי תשא

הרב ישעיה שטיינברגר  -ר"מ בישיבת הכותל ,רב רמות שרת
וראש כולל "זיו התורה" ,ירושלים

ש

"העגל  -אז ועתה"

ור אימתני עשוי מתכת  -פסל
מפורסם המסמל את העוצמה של
הכלכלה הקפיטליסטית ,מוצב
בסמוך לבורסת ניו יורק בוול סטריט .הרוצה,
יכול לראות בבהמה זו (הנראית יותר כחיית
פרא מאשר כיצור מבוית) את עגל הזהב שתפח
למימדים מפלצתיים.
חטא העגל נחשב לחטא בה"א הידיעה שלנו.
הוא התקדים לכל הפורענויות העתידיות .לא
במקרה יום הכיפורים נקבע על מחילת עוון זה -
אם כל הכפרות לאבי אבות הטומאה.
הקדמונים חיפשו ומצאו בחטא העגל נסיבות
מקילות .ל"כוזרי" העם בסך הכל ביקש אמצעי
מוחשי שדרכו יתפוס את נוכחות השכינה .אך
מעולם לא ייחס לעגל מסיכה זה כוחות אלוקיים
עצמיים .אף על פי כן ,יש כאן עבודה זרה גמורה.

הרמב"ם (בתחילת הל' עכו"ם ב' ,א') קובע ש"עיקר"
עבודה זרה הוא בפנייה לבורא דרך אמצעי,
כמעשה דור אנוש .כנראה שהעוול הנורא בעבודה
זרה אינו מצטמצם בבגידה בה' ,אלא בהשוואת
הבורא לחומר גשמי – למלך בשר ודם ,מוחשי
כישות או מיוצג בסמלים בני מישוש ונגישים
לכל .האדם ,אז כהיום ,מפחד מהמופשט .הוא
מחפש להזדהות עם המוכר ,המקובל והאופנתי.
עבודה זרה היא הכשל הרוחני בתפיסת כוח
עליון שהוא חוץ ממני ,נשגב מבינתי.
הרבי מקוצק היה אומר שאינו מאמין
בא-לוקות שהוא יכול להבין" .לו ידעתיו,
הייתיו" .עבודת ה' האמיתית היא התבטלות
לנעלה מכל תפיסה אנושית .עם ישראל נקרא
על שם יהודה ,שהודה באמת וכפר בעבודה זרה.
(וראה בנצי"ב בהקדמה למגילת אסתר).

» עמוד 2

מכון התלמוד הירושלמי

כנס

התלמוד הירושלמי

במערת המכפלה
ביום שני ,כ"ב באדר תש"ע

» המשך בעמוד 3

בתוכנית:
 17:15מנחה ,ערבית
 18:15הרב ד"ר אליהו אביעד :דברי פתיחה
הרה"ג דב ליאור שליט"א ,רבה של
קרית ארבע  -חברון :דברי חיזוק וברכה.
הרב עידו אלבה :לכבודה של ארץ ישראל-
לאור התלמוד הירושלמי.

חוקרי מכון הירושלמי:
הרב יהושע בוך :רשות וחובה בבבלי ובירושלמי.
הרב חגי ניר :בשורת הירושלמי לאור גישת מרן
הראי"ה קוק.
הרב אברהם בל"ס :התורה הציבורית של הירושלמי.
תמונת מצב על העיסוק בירושלמי .המכון הירושלמי –
שאיפות ,מטרות ויעדים.

* יוגש כיבוד קל ושתיה חמה | לפרטים052-6522518 :

יש"עמדה

את אדמתם ,שהרי הם שומרים על מפתחות
הבתים שמהם נעקרו באשדֻ וד ,באסקלון
וביפו .כשאסד דורש את מסירת הגולן ,אנו
יכולים להבין שיש כאן סכסוך גבולות כמו
בעשרות מקומות אחרים בעולם .כשאבו
מאזן דורש שישראל תחזור לגבולות ,'67
נדמה לחלק מאיתנו שהייתה לפלסטינים
מדינה לפני כן ,וישראל האימפריאליסטית
כבשה אותה מהם ,לכן הם דורשים את
החזרת השטח עד המילימטר האחרון ,עד
שאווילים מתוכנו מוכנים לתת להם שטחים
חליפיים באזור טירת צבי ,לכיש ועוטף עזה.
אבל אחמדינג'אד? ולפניו סדאם חוסיין? הרי
לא לקחנו מהם כלום.

בימים ההם ,בזמן הזה

בימי הפורים ,כשברקע קריאת המגילה
התקיימו התפרעויות של ערבים כנגד החלטת
הממשלה להכליל את מערת המכפלה ואת
קבר רחל ברשימת אתרי המורשת ,שוב
התחדד מהי המחלוקת האמיתית ומהן
התביעות המהותיות של אויבינו מקרוב
ומרחוק .לא ויכוח טריטוריאלי אלא מאבק
על הלב ,על המורשת ,על ההיסטוריה ,על
זכות הקיום של העם היהודי ,שבכל דור ודור
עומדים עליו לכלותו .בחרנו השבוע להביא
את מאמרו של חבר הנהלת מועצת יש"ע,
עדי מינץ " -המסר של אסתר ינצח את
אחמדינג'אד" ,שפורסם בראשית השבוע
בערוץ דעות של אתר " :Ynetמה הוא רוצה
מאיתנו ,אחמדינג'אד? הוא לא שכן שלנו,
אין לו גבול איתנו ,לא לקחנו לו כלום ,הוא
לא פלסטיני ,אפילו לא ערבי .הוא בא לבקר
בדמשק ,יושב ליד אסד ומדבר פרסית,
וכשאסד עונה לו בערבית הוא זקוק לאוזניות
תרגום .אבל דבר אחד שניהם מבינים" :מזרח
תיכון בלי ציונים זו הבטחה אלוקית ,ובעזרת
הא-ל היא תתגשם" .כשאיסמעיל הנייה
וחאלד משעל קוראים להשמדת ישראל,
אנחנו יכולים להסביר שהם סבורים שגזלנו

א

מבט להתיישבות

ור לי"ט באדר תשס"ב בחסות
החשיכה ,הגיע מחבל פלשתיני
מהכפר סילוואד ,חמוש ברובה קרבין
עתיק ,לוואדי חרמיה .הוא התמקם באמצע
המדרון המערבי החולש על הוואדי והמחסום
שעל כביש  ,60ותפס מסתור מאחרי עץ זית
גדול מוקף עשבים ואבני טראסה .מנקודה זו לא
היתה כל אפשרות שמישהו יזהה אותו .המחבל
המתין בסבלנות .כשעלה השחר חיכה עד
שבמקום תצטבר תנועת יהודים.
סמוך לשעה  6:30בבוקר פתח המחבל בקור
רוח בצליפות מדוייקות לעבר החיילים והאזרחים
שמתחתיו .המחבל הפסיק לירות כשאזלה לו
התחמושת .הוא המתין בסבלנות עד שכולם היו
טרודים בפינוי הנפגעים ואז החל לרוץ במעלה
המדרון ,כשפניו גלויים .כל נסיונות החיילים
לפגוע בו נכשלו .המחבל נמלט מהמקום בלי
שייפגע ,לאחד הכפרים הסמוכים .בסופו של
האירוע נמנו במקום עשרה הרוגים וארבעה
פצועים.
יחלפו למעלה משנתיים עד שהשב"כ יצליח
לעצור ביח' תשרי תשס"ה 3 ,באוקטובר ,2004
ישע שלנו 2

פרשת "אתרי המורשת" מבהירה לנו מה
באמת מוטל על הכף :לא איכפת למוסלמים
שממשלת נתניהו עולה לישיבת ממשלה בתל חי.
המורשת של טרומפלדור ואפילו לא של הצריף
של בן גוריון לא מזיזה להם ,אבל המורשת של
מערת המכפלה היא בעיניהם מוקד הסכסוך.
ראינו זאת פעם אחר פעם :במהומות על
פתיחת מנהרות הכותל ובאינתיפאדת אל
אקצה ,וכעת באזכור של מערת המכפלה
וקבר רחל כאתרי מורשת של העם היהודי .מי
שחושב שנתניהו שחשף במנהרות הכותל
את "סלע קיומנו" ,או אריק שרון שעלה על
הר הבית ,הם שהציתו את המהומות ,לא
באמת מבין את שורשי הסכסוך שמלווה
אותנו כבר יותר ממאה שנים .הגיע הזמן שמי
שקורא לסכסוך "ישראלי-פלסטיני" ,יקשיב
למה שאומר נסראללה .הגיעה העת שמי
שחושב שהסכסוך הוא רק ישראלי-ערבי,
יבין שאחמדינג'אד הפרסי כבר לא לבד,
הטרמינולוגיה של ארדואן הטורקי היא כבר
לא הטרמינולוגיה החילונית של אטאטורק.
מי שהטיב לתמצת את הסכסוך הזה היה
פרסי אחר ,המן ,שאמר לפני  2,400שנה:
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל

את תאאר כאיד קדורה חמאד ,בן  ,24רווק ,מחבל
תנזים מהכפר סילואד ,אשר יודה בחקירתו כי
הוא זה שביצע את פיגוע הירי בואדי חרמיה.
בלילה שאחרי הפיגוע הגיבו במועצה
האזורית מטה בנימין בצורה הציונית ההולמת.
המשפחות הראשונות נכנסו לקרוואנים שהוצבו
סמוך לאנטנה שניצבה במקום .לאתר החדש
ניתן השם "מיגרון".
השם "מיגרון" מוזכר פעמיים בתנ"ך.
לראשונה בסיפור קרב מכמש בספר שמואל
א' י"ד ב'" :ושאול יושב בקצה הגבעה תחת
הרימון אשר במיגרון" .בפעם השניה הוא מוזכר
בספר ישעיהו י' כ"ט ,בתיאור מסעות צבא אשור
העושה דרכו לירושלים .כך ,לדברי הנביא ,רואה
הצופה מירושלים את צבא אשור מתקרב לעיר
הקודש ,ומתאר את נתיב תנועתו" :בא על עית,
עבר במגרון למכמש יפקיד כליו .עברו מעברה
גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה".
עית ,מן הסתם ,היא העי של ספר יהושע ,לא
הרחק מבית-אל .אחריה הוא עובר את מגרון,
אחר-כך את מכמש ,גבע ,הרמה עירו של שמואל
הנביא ,היא א-ראם של ימינו ,וגבעת שאול (כיום

מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם...
ולמלך אין שווה להניחם" .השיעים והסונים
לא מסכימים כמעט על שום דבר ,אך על דבר
אחד הם מוכנים להתחבק בדמשק ,על הרצון
להשמיד את ישראל.
מי שחושב שדי לעשות שלום עם סלאם
פיאד החילוני ,לתת לו מדינה פלסטינית
ובכך יסתיים הסכסוך ,יכול היה לפגוש את
אותו פיאד ביום שישי האחרון מחרחר מדון
בחברון ,מדבר על המורשת האסלאמית
של מערת המכפלה .מי שחושב שאחרי
שנשים קץ למלחמה עם הפתח' יקבל
"ותשקוט הארץ  40שנה" ,שילך לקרוא
את הפתיחה ל'אמנת החמאס' שהפך
להיות רוב מכריע ברחוב הפלסטיני:
"קמה תנועת ההתנגדות האסלאמית
למלא את תפקידה במאבק למען אלוהיה,
כשזרועותיה שלובות בזרועות כל לוחמי
הקודש לשחרורה של פלסטין .נשמות
לוחמיה פוגשות בנשמות כל הלוחמים
שהקריבו את חייהם על אדמת פלסטין
מאז כבשוה חברי הנביא ,תפילת אללה
עליו ,וברכתו לשלום ,עד היום הזה".
המן הרשע היה בטוח שעם ישראל מפוזר
ומפורד ,כמו שנאסראללה בטוח שאנחנו עם
של קורי עכביש .אומנם ,יש אמת מסוימת
בדברי המן :אנחנו באמת מפורדים וחלוקים.
אבל למרות זאת ,אנחנו "עם אחד" .דווקא
המתח והביקורת בין המחנות בישראל ,הדעות
הקוטביות שנראה לכאורה שאי אפשר לגשר
ביניהם ,דווקא המצב העגום הזה מוכיח יותר
מכל את האחדות בישראל ,שהרי למרות כל
הניגודים אנחנו נשארים "עם אחד" ,שבעת
מבחן מתנער ונלחם וגובר על אויביו.
אם נפעל כעצתה של אסתר המלכה
באומרה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים",
ונתאחד סביב הקמת מדינה יהודית ציונית
בכל ארץ ישראל ,שערכי היסוד שלה הם
ערכי הנצח שהחזיקו את העם הזה כעם
אחד בכל אלפי שנות ההסטוריה שלו ,נוכל
להתמודד עם האתגר הקיומי שמציבים לנו
אחמדינג'אד וחבר מרעיו".

•

"עבר במיגרון"
תל אל-פול) עד בואם ירושלים .ממש כביש 60
של ימינו .מי שעומד שם יכול להבין לנפשו של
סנחריב ,שבוודאי עמד על הגבעה הזו או על
אחת משכנותיה ,ראה את ירושלים כמטחווי
דהרת סוס ,והתענג על כיבושה הצפוי של
הבירה היהודית .גם מנהיג הפלשתינים יאסר
ערפאת קיווה באותם ימים לשחזר את מסעו
של סנחריב ואת תוצאותיו ,גם אם לא שמע
מעולם ,מן הסתם ,את שמו של סנחריב .הוא
היה עושה זאת בקלות ,לולא חגורת היישובים
המגינה על ירושלים מצפון.
תוך זמן קצר גדל המקום והתפתח ללא היכר.
כיום גרות בו למעלה מארבעים משפחות.
מיגרון יצרה גם רצף התיישבותי בין מכמש
לפסגות ,כשהיא משלימה למעשה טבעת
יהודית מצפון לירושלים ללא אוכלוסיה ערבית.
לא יעברו שנתיים ,עד שהשם האנונימי
"מיגרון" יככב בכותרות הראשיות של העיתונים,
כמאחז הראשון שממשלת שרון ביקשה לפנות,
ניסיון שלא צלח ב"ה עד היום.
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל
הסיכויים" ,בהוצאת ספריית נצרים).

•

העגל  -אז ועתה

– המשך מעמוד השער

ה"עגל" ,שעדיין בקרבנו ,הוא הסיבה שיהודים
מושפעים כיום מאופנת החומרנות (בחינת השור
של וול סטריט) ,המסתפקת בקיים ,בנוח ,במצוי
בטווח המיידי האימננטי ,בפופולרי בקרב אומות
העולם " -ידידנו הנאורים" בכל אתר .הם מתקשים,
עקב כשלים חינוכיים פרי עודף דמוקרטיה וזלזול
ביהדות ,להתעלות למעלה מעשרה טפחים
בהבנת יעדי עם ישראל בארצו .טחו עיניהם
מראות ש"דורשי שלומנו" אינם מבקשים שלום
אמיתי וצודק ,אלא "שקט תעשייתי" גרידא.
הרואה את קבוצת ההתייחסות שלו באוכלוסיות
דשנות במקומות אחרים ,נטולות סכנות קיומיות,
ומתחשב רק בדעתן  -במקום לראות עין בעין את
המציאות הישראלית התובעת אומץ ומתח רוחני
בלתי פוסקים – מכור למקסמי שווא .תינוקות
שנשבו אלו נעדרים תפיסה היסטורית מעמיקה
לפיה עם סגולה וארץ מולדת ניחנו בתכונות

נסתרות ומרוממות על המצוי בחומר הנראה
לעין .צרף את הכמיהה ל"עגל הזהב" ,כפשוטו,
הרווחת ב"מדינת תל אביב" וגלילותיה ,נגזרת
יבוא אירופאי ואמריקאי – והתוצאה היא התנגדות
לכל אינטרס יהודי לאומי אמיתי.
רק החושב באופן מופשט ונושם "אוויר
נשמות" (עוד תובנה של ריה"ל ,אוהב ארץ ישראל
הדגול ,בשירו "ציון הלא תשאלי") ,מבין את
סגולת ארץ הקודש .ישראליות אמיתית נטולת
זיוף בוחלת בלעז על כל משמעויותיו .לכן תרגום
התורה ליוונית נמשל ,במגילת תענית ,כמעשה
העגל .חטא העגל וחטא המרגלים אינם אלא שני
צדדים של אותה מטבע ,שעניינם תפיסת העולם
וארץ אבות כחומרים נטולי נשמה .שני עוונות
אלו יחד המיטו עלינו את הגלות .ישראל יצא
חלקית מהגלות אך היא טרם יצאה ממנו (ניסוח
המשורר הלאומי מקורו באבן עזרא אודות דור

המדבר) .הערב רב ,שהיה אחראי לחטא העגל,
ממשיך להתאוות תאווה בתוכנו ,כדברי הגר"א
(אודות הערב רב התרבותי ,מובא גם בכתבי
הראי"ה קוק) והרמב"ם (בדבריו אודות האספסוף
שהחטיא במדבר את ישראל) .רק בהתנחלות
בלבבות אחינו הרחוקים נזכה לתיקון אותו עוון
קדום .או אז נצליח בע"ה להיאחז בשלמות גם
בנחלת אבות.

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מועצה אזורית
שומרון
תמונה בחדשות:
ועד מתיישבי שומרון.
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

����� ����� ������ ��� ��� �������

������ �� �������
������� ����� �������� ������ ���
�������� ����� ��� ���� ��� �����
������ ������ ����������
�������� �� ��� ���
������ �����
�� ���� ����� ��������� ���� �����

������� ������ ��� �������� ����
������� ������ ��� �������� ����� ������ ������ ����� ���� ������ ���������
���� ��� ����� �������

 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מנחם פֹרוש – חלק א'

ה

משה מאירסדורף

רב מנחם פרוש ,איש ציבור ובין
הלוחמים הגדולים למען הציבור
החרדי ושלמותה של ארץ ישראל
נולד ביום כ"ט באדר תרע"ו ,לאביו הרב משה
גליקמן  -פרוש ז"ל ,שהיה אף הוא עסקן
מפורסם בירושלים (ולימים סגן ראש העיר).

ירושלים ,החלה העירייה להכיר במצוקת בני
הישיבות כזכאים לתמיכה סוציאלית ,ובשלו
הפך הנוהל גם לנחלת עיריות אחרות בארץ.
הקים את רשת שיעורי תורה ,שהייתה פריסה
של אגודת ישראל במשך כל השנים ,כאשר
פעילי אגודת ישראל יצאו לערי הפריפריה לדאוג

אחד מעקרונותיו היה בשחרור ממאסרים .הוא
פעל בעניין מתוך אמונה בערך הנשגב של פדיון
שבויים .בשבתות כביום חול ,לא נח ולא שקט
עד השחרור ממאסר ,גם בתקופות שהפגינו
נגד אגודת ישראל  -פעל לשחרורם המיידית.
הוא לא נרתע ועשה ככל אשר בידו ,תוך

בצעירותו למד בישיבת 'עץ חיים' בנשיאות
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל .בהיותו בחור
צעיר ,בישיבה קטנה ,ייסד את ישיבת מתמידים
לילדים בימי החופש ,ודאג לפעילות עבורם בימי
שבתות וחג .בהיותו נער בן  17כיהן ככתב לענייני
חוץ של העיתונים החרדיים בארץ ובהמשך ערך
את העיתון "קול ישראל" .עם קום המדינה החל
לערוך את ביטאונה של אגודת ישראל "המבשר".
בשנת תשי"ז נקרא על ידי גדולי הדור מקימי
החינוך העצמאי ,להצלת החינוך העצמאי
 שעמד אז בפני קריסה .הוא התמסר שניםרבות ונדד בכל רחבי תבל ,עד שביסס
את מעמדו הכלכלי של החינוך העצמאי.
בשנת תשי"ט ,נבחר הרב פרוש ז"ל לראשונה
לכנסת הרביעית מטעם אגודת ישראל ,כאשר
במקביל כיהן כיו"ר מרכז אגודת ישראל בארץ.
מאז ועד שנת תשמ"ד כיהן ברצף כחבר כנסת
מטעם הסיעות החרדיות ,למעט הפסקה קצרה
בת שנתיים .במקביל ,כיהן שבע שנים בראשות
ועדת העבודה והרווחה וחמש שנים כסגן שר
העבודה והרווחה .במשך חמש שנים אף כיהן
כסגן ראש עיריית ירושלים במקביל לחברותו
בכנסת.
הרב פרוש נודע בכל שדרות הציבור כאדם
שאינו משיב פני איש ריקם ,בהעניקו את מיטב
היחס והסיוע לכל נצרך ואף לאנשים שניצבו
מעבר למתרס הפוליטי .בתקופת כהונתו בעיריית

לרוחניותם של אחיהם .לראשונה נסגרו כבישים
בשבת ,בעת אשר חתם את ההסכם הקואליציוני
הראשון ,שסיים את המאבק הממושך ברוחות
ירושלים בשבתות .באותו הסכם קואליציוני
גם נקבע לראשונה שעיריות יתמכו בתלמודי
תורה על אף שאינם מוכרים במשרד החינוך.

שהוא מפעיל את כל קשריו  -לשחרר אסירים.
הרב פרוש עמד בראש המאבקים הדתיים נגד
גיוס בנות ,וזכור כי הפעם אחת ויחידה שכ"ק
האדמו"ר מבעלזא זצ"ל יצא להפגין בראש
חוצות ,היה בעת אשר הרב פרוש ז"ל הזמין
אותו להפגנה על גיוס בנות .כמו כן ,עמד בראש
מאבקים נגד ניתוחי מתים ,חפירות קברים,
חילולי שבת ועוד.
נאומיו היו לשם דבר ובעברית כבידה ובקולו
הרם היה מרעיד כל שומע וניכר היה שהדברים
יוצאים מליבו המורתח .בראיון ל'מקור ראשון'
סיפר הרב פרוש לחגי סגל על המקרה בחודש
אדר א' תש"ל .1970 ,אז דנה מליאת הכנסת
בהצעת תיקון לחוק 'מיהו יהודי' .ח"כ הרב
פרוש נשא נאום חוצב להבות בעד גיור כהלכה,
ופתאום שלף מכיסו סידור תפילה רפורמי ,ירק
עליו והשליכו ארצה .הח"כים נדהמו ,אפילו
חבריו שלו" .לא תכננתי את זה מראש ,פעלתי
באופן אינסטינקטיבי .הרגיז אותי שהם הוציאו
מהסידורים שלהם את ציון וירושלים ,יסוד
היסודות של האמונה היהודית .איך אפשר
להדפיס סידור בלי ירושלים? בלי כיסופים לציון?
אני זוכר את סבא שלי נכנס לבית הכנסת בליל
תשעה באב וזועק מרה' :אוי ווי ,מה היה לנו?
בית המקדש נשרף' .הייתי אז ילד קטן .מיד רצתי
לחלון לראות מה בדיוק נשרף".
המשך אי"ה בשבוע הבא

"איך אפשר
בלי ירושלים?
איך אפשר
בלי כיסופים
לציון?"
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"אני זוכר את סבא
שלי נכנס לבית
הכנסת בליל תשעה
באב וזועק מרה' :אוי
ווי ,מה היה לנו? בית
המקדש נשרף' .הייתי
אז ילד קטן .מיד רצתי
לחלון לראות מה
בדיוק נשרף".

•

"אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי
ההולך וסואן; גם הקלקולים ,שהוא מקלקל
במהלכו ,סופם לבוא לכלל בנין ותיקון".
(אורות התחיה ,ל"א)
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סיפורו של מקום

אלישע מלאכי
צילום :תמר הירדני

"כ

יון שנפל פור בחודש אדר שמח המן
שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח
שמת בו משה שבשבעה באדר
מת" (מגילה יג' ע"ב).
המן הרשע ידע לעשות חשבון אך לא למד
מספיק ...מסביר רש"י את החשבון :העם עלו
מהירדן בעשור לחודש ניסן ,שלשה ימים היה
להם להכין צידה למעבר של הירדן (הרי ז' בניסן)
שלושים יום היה האבל על משה רבנו שהתחיל
בז' באדר – יום פטירתו.
התורה נותנת תיאור מדויק היכן הוא נקבר

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה

החגיגות ,הפכה התהלוכה
להתפרצות נגד היהודים.
אדישות השלטונות לנעשה
עודדה את הערבים ,שקראו
"אדבח אל-יהוד,
בקולי-קולותִ :
א-דאּולה מענא" (טבחו ביהודים,
הממשלה אתנו) .וכך ,בחול
המועד פסח תר"ף ( 4באפריל
 ,)1920התנפלו מאות ערבים
חמושים באלות ,פגיונות וחרבות,
על הרובע היהודי בעיר העתיקה.

בין ימי הפורים
לחג הגאולה

"ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור ,ולא
ידע איש את קבורתו עד היום הזה" .ברור לכל ילד
יהודי כי משה לא נכנס לארץ ישראל אלא מת
ונקבר בארץ מואב.
והנה מעט לפני צומת אלמוג לנוסעים
מירושלים לים המלח  -מצוי אתר הנקרא "נבי
מוסא" ,מבנה מרשים מאד שמהלכת עליו
אגדה ערבית חסרת שורשים ,שהוא קברו של
משה רבנו.
בנוסף למשה אמצו להם המוסלמים אף את
חג פסח באביב והם חוגגים אותו בנבי מוסא
במשך שבעה ימים .המבנה כיום הוא מודרני אך
הוקם במקור ע"י הסולטאן הממלוכי בייברס
בשנת  .1269בצמוד לבניין מאות קברים של
בדואים שבחרו להיקבר דווקא שם.
בזמן המנדט הבריטי נהגו המוסלמים להתרכז
בירושלים לקראת היציאה ל'זיארת נבי מוסא'
(ה'הילולה' של משה רבנו).
עם סיום מלחמת העולם הראשונה ,החלו
הדיונים בדבר עתיד ארץ ישראל והאזור כולו וב
 19באפריל  1920התכנסו בסן רמו שבאיטליה"מדינות ההסכמה" (בריטניה ,צרפת ,איטליה ויוון
וכן יפן ובלגיה) לדיון בחוזה השלום עם תורכיה.
באותה ועידה הוחלט למסור לבריטניה את
המנדט על ארץ ישראל משני עברי הירדן ולהטיל
עליה את האחריות לביצועה של הצהרת בלפור
אשר הצהירה "כי ממשלת הוד מלכותו רואה

הם בזזו חנויות ופגעו בכל יהודי שנקרה בדרכם.
בפרעות תר"פ נהרגו בירושלים שישה יהודים
וכמאתיים נפצעו .כמו המן הרשע כך גם הפורעים
שונאי ישראל נאחזו במשה רבנו – רבן של ישראל
 על מנת לממש את כוונותיהם הרצחניות.אך מה שהמן הרשע לא יודע הוא שבשבעה
באדר מת משה אך גם בשבעה באדר נולד" .בן
 120שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא"
– היום מלאו שנותיי" .מושיען של ישראל ,מי
שעתיד להוציא את עם ישראל ממצרים אורו
החל לזרוח בז' באדר" .כיון שנולד משה נתמלא
הבית כולו אורה( "...מסכת סוטה דף יב').
משה נוסף חשוב מאד שקשור קשר ישיר
למהלך הגאולה הוא רבי משה בן נחמן – הרמב"ן.
באותה תקופה שבה הקימו המוסלמים את נבי

מוסא  -שהחגיגות שלהם יהיו קשורים בהרבה
דם יהודי שיישפך -עלה הרמב"ן לארץ .הרמב"ן
הוא זה שיכניס את מצוות ישוב ארץ ישראל אל
תוך ספר המצוות כמצוות עשה מדאורייתא .הוא
יהיה מראשוני העולים ארצה בימי הביניים (בשנת
 )1267ואחריו יבואו גולי ספרד לצפת במאה
ה  ,16 -רבי יהודה החסיד בשנת  ,1700עליות
החסידים תלמידי הבעש"ט ,ותלמידי הגר"א.
הרמב"ן – בתקופה המוסלמית ומשה רבנו
בזמן התורה הם אלו שמראים לנו את דרך גאולת
ישראל – בימים אלו של חודש אדר שבו נולד
ונפטר מושיען של ישראל ,בדרך לחודש ניסן –
הוא חודש הגאולה.
לסיורים בבנימין שומרון ובבקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה02-9975516 :

•

תושבי שכונת חומת שמואל בירושלים
מארחים את עקורי 'גוש קטיף'
ומיטב מוצריהם ויצירותיהם,

ביריד שיתקיים ביום א',
כ"א אדר ()7.3.10
במתנ"ס בהר חומה ,רח' אביגור .9
המון ערבי מתאסף ברחבת הר הבית לקראת העלייה
לקבר נבי מוסא.1918 ,

בעין יפה הקמתו של בית לאומי ליהודים בארץ
ישראל" .בעוד הדיונים נמשכים ,החליטו הערבים
לנקוט בפעולות אלימות ,כדי לחבל בהגשמתה
של הצהרת בלפור .ההזדמנות לפרעות ניתנה
לערבים בעת חגיגות נבי מוסא .באפריל 1920
נתקבצו ובאו לירושלים אלפי מוסלמים ומשם יצאו
בתהלוכה לעבר יריחו .בתום החגיגות ,שנמשכו
שבעה ימים ,חזרו החוגגים לירושלים לשם
תפילה לציון סיום העלייה לרגל .לאחר התפילה,
ובעקבות נאומי ההסתה הרבים שנשמעו במהלך
ישע שלנו
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ביריד ימכרו :מתנות ,בגדים ,תכשיטים,
משחקים ,אומנות ,מוצרי בריאות ועוד.
כולם מוזמנים לקחת חלק ולסייע.

'איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'

תמונהMathKnight :

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :הכותל המערבי .שמות הילדים הזוכים :יוסף אודסר,
פתח תקווה  יצחק ביאליק ,קדימה-צורן  אחינועם עמוסי ,סוסיא.
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חדשותיש"ע

מגילת אסתר
בקבר יהושע בן נון

מיוחדת
כניסה
התקיימה בליל חג
הפורים לקבר יהושע
בן נון בכפל חארס
בין ברקן לאריאל
שבשומרון  -שכללה
תפילת שחרית וקריאת
מגילת אסתר במקום.
תושבים
עשרות
מהשומרון ובראשם
ראש המועצה האזורית
גרשון מסיקה ,וקציני
צה"ל מחטיבת אפרים

ובראשם קצין ההגמ"ר החטיבתי רס"ן
מקי סיבוני ,נכנסו לפנות בוקר אל ציון
קבר יהושע בן נון ,התפללו תפילת שחרית
של פורים ,קראו במגילת אסתר וסיימו
בטעימת פורים קלה בחצר מבנה הציון.
בסיום התפילה הודה מסיקה לקציני
וחיילי חטיבת אפרים ואמר שהוא בטוח כי
בזכות הכוחות שהן החיילים והן האזרחים
שואבים מביקור וקריאת מגילה אצל
יהושע בן נון יתחזק צה"ל ויצליח ביתר
שאת במשימותיו.

•

ממשיכים ובונים  -בשערי תקווה

למרות צו ההקפאה ,בנו בשבוע שעבר
עשרות בני נוער ומבוגרים בשערי תקווה,
מועדון קפה-אינטרנט .המבנה הוא חלק
ממועדון נוער לפני גיוס שהוקם ביישוב
לזכרו של אל"מ נביה מרעי ,הקצין הדרוזי
הבכיר ביותר שנהרג עד היום בצה"ל.

תוקן עוול בלתי נקלט:
משדרים חדשים ליו"ש

רשות השידור הוסיפה באחרונה משדרי
רדיו חדשים לאזור יהודה ושומרון וירושלים
אשר יאפשרו את קליטת שידורי קול
ישראל – זאת בעקבות פעילותו של חבר
הכנסת אורי אריאל (האיחוד הלאומי).
מאז הקמתם בעשרות השנים האחרונות,
ישובים רבים ביהודה ושומרון לא קלטו
כלל את שידורי רדיו קול ישראל ,ולחלק
מהנהגים בדרכי יו"ש הרדיו בערבית היה
האופציה היחידה אך לא ממש המועדפת.
בין הישובים חסרי הקליטה ניתן למנות
את מעלה אדומים ,בית אל ,קריית ארבע,
מעלה אפרים ומרכז השומרון.
חבר הכנסת אריאל פעל בשנה וחצי
האחרונות מול רשות השידור ,מול היו"ר
לשעבר משה גביש ,ומול הסמנכ"ל לשעבר
קובי שמש ,כדי לתקן את העוול ההיסטורי
הבלתי נקלט.
הפעילות נשאה פרי ובשבוע שעבר
התבשר אריאל כי רשות השידור התקינה
ארבעה משדרי רדיו חדשים בהר בעל חצור
אשר יספקו קליטה לתחנות רשת ב' (בתדר
 ,)FM 95.2רשת ג' ( ,)FM 90.5רשת מורשת
( )FM 105.2ורשת ד' בערבית (.)FM 93.7
האזנה נעימה.

•

מרעי נפל מירי של צלף פלשתינאי במעבר
רפיח בשנת תשנ"ו ( ,)1996ולזכרו הוקם
מצפור של קק"ל סמוך לקיבוץ מפלסים,
מטווח אולימפי בניר עם ,חניון בכרמיה ,חדר
זיכרון בביתו ,גשר ליד נחל כזיב ,וכעת למפעלי
הזיכרון הצטרף גם מועדון הנוער בשערי תקווה.
בבניה השתתפו בין היתר ,תושבי הישוב ,אנשי
קוממיות וועד המתישבים ונציגי שלשה דורות
המתגוררים במקום :סבתא ,בתה ונכדתה.

•

"בתי אמנה" ,מחברות הבניה המובילות בארץ,

מגישה לכם את פרוייקט המגורים החדש בלב עלי
בפרויקט בתים דו≠משפחתיים מרווחים וצמודי קרקע בני  ¥חדרים
©עם הכנה ל≠  ¥חדרים נוספים®¨ עם מפרט טכני עשיר ויוקרתי ופיתוח
סביבתי איכותיÆ
בבתי הצבעוני אתם גרים בלב קהילה מגוונת ואיכותית¨ קרובים לכל
מוסדות החינוך¨ למרכז הספורט¨ לבריכת השחייה ולמכון הכושר ביישובÆ

וכל זה ≠ ∞ ¥דקות מגוש דן¨ ∞≥ דקות מירושלים
ו≠∞ ±דקות ממכללת אריאלÆ
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כנס התלמוד הירושלמי
במערת המכפלה

כנס התלמוד הירושלמי יתקיים
ביום שני ,כ"ב באדר תש"ע במערת
המכפלה בעיר האבות חברון .הכנס אותו
מארגנים הועדה המונציפאלית חברון,
מנהלת מערת המכפלה ומכון התלמוד
הירושלמי יחל בשעה  .17:15בין הדוברים:
רבה של קרית ארבע-חברון הרב דב
ליאור שליט"א ,וחוקרי המכון הירושלמי.
לפרטים נוספים.052-6522518 :

•

