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צאתו: כניסת השבת: 
17:14 	16:01 י-ם	
17:16 	16:14 ת"א	
17:13 	16:04 חיפה	
17:16 	16:15 חברון	
17:13 	16:04 שכם	
17:17 	16:18 ב"ש	

המשך בעמ' 8

וַּיֵֶלְך "ו ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  יֲַעֹקב  ּיֵֵצא 
ָׁשם  וַּיֶָלן  ַּבָּמקֹום  וַּיְִפּגַע  ָחָרנָה. 
ִּכי ָבא הֶַּׁשֶמׁש" )בראשית כ"ח, י' - 
י"א(. חז"ל )ברכות כו:( למדו ש'ויפגע' הינה 

תיקן  שיעקב  ומכאן  תפילה,  של  לשון 
תפלת  תקן  "יעקב  ערבית.  תפילת  את 
וילן שם,  ויפגע במקום  ערבית - שנאמר 
ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר )ירמיהו ז', 
ט"ז( 'וְַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד הָָעם הַּזֶה, וְַאל 

ִּתָּׂשא ַבֲעדָם ִרּנָה ּוְתִפָּלה וְַאל ִּתְפּגַע ִּבי'".
תפילה:  לשונות  וכמה  כמה  מצאנו   
כהנה  ועוד  ותהילה  רינה  ושיחה,  עמידה 
אחרת,  תפילה  מבטאת  לשון  כל  וכהנה. 
מבטאת  או  בנפש,  אחר  ממקום  המגיע 
מצב נפשי וקשר אחר עם ה' יתברך. ויש 
הלשון  של  המשמעות  מה   - להתבונן 
ה'  בעבודת   - ולדורות  כתפילה?  'ויפגע' 
הדבר  כיצד  דווקא?  ערבית  שבתפילת 
יעקב  של  הכללית  דמותו  עם  מתקשר 
היינו  במקום',  'ויפגע   - בפשט  אבינו? 
פשוטה,  הגעה  לא  אך  למקום.  הגעה 
מסוים,  כורח  מתוך  במקום  לינה  אלא 
ואם  מסביב,  חשוך  הכל  השמש'.  בא  'כי 

"וַּיְִפּגַע ַּבָּמקֹום"
הרב יאיר פרנק רב היישוב עמונה ור"מ בישיבת שילה

כן אין כבר ברירה אלא להישאר במקום. 
ככל  מקום,  זהו  יעקב  מבחינת  להיעצר. 
המקומות, ואין הוא יודע כלל כי זה בית 

אלקים, וזה שער שמים.
אביו  מבית  מבאר–שבע,  יוצא  יעקב 
מאחיו  בורח  הוא  ישראל.  מארץ  יצחק, 
עשיו, ופניו אל ארץ רחוקה, לגלות מחוץ 
פניו  ויצחק.  לאברהם  המובטחת  לארץ 
עתה אל גלות והסתר, אל עבר הלא ידוע, 
ובליבו חשש כפול ומכופל. ופתאום הוא 
ידוע,  לא  במקום  ערב,  לעת  עצמו  מוצא 
אליו  והמקום  המצב  יישוב.  מכל  רחוק 
נקלע, מתאימים ומעמיקים את תחושותיו 
בליבו פנימה. פגיעה כתפילה הינה תפילה 
שהוא  במצב  שבאה  תפילה  זעקה,  של 
כלשון  הסיכויים.  כל  כנגד  פשוט  באופן 
'ואתה   - בירמיהו  לעיל  שראינו  הפסוק 
אל תתפלל... ואל תפגע בי'. תפילתו של 
צועק  והוא  בלילה,  בחושך,  היא  יעקב 

וזועק לעזרה וקרבה, לנחמה.
ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  וְהִּנֵה  "וַּיֲַחֹלם   - והנה 
וְֹראׁשֹו ַמּגִיַע הַָּׁשָמיְָמה וְהִּנֵה ַמְלֲאכֵי ֱאֹלִקים 
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ג'וזף קאופמן - המותג המוביל להלבשת חורף,

 בשיתוף עם עלון יש"ע שלנו
מחלקים מעילים מעודפי יבוא וסוג ב' לנזקקים ביש"ע

לקבלת מעילי פליז לנזקקים בלבד 052-8903906 | 052-5666947



חדשות ישע

23

חלק  נטלו  משתתפים  מ–4000  למעלה 

שישי  ביום  שהתקיים  ה–3,  בניה  במירוץ 

האחרון בקרני שומרון, לזכרו של רס"ן בניה 

קרני  היישוב  ובן  ישראל,  גיבור  הי"ד,  ריין 

שומרון, שנפל במלחמת לבנון השנייה תוך 

חילוץ נפגעים תחת אש.

מסכמים  שומרון  קרני  מקומית  במועצה 

בסוף  שנערך  בניה  מירוץ  את  בהצלחה 

השבוע שעבר ומתקיים זו השנה השלישית. 

מגוונות,  ריצה  קבוצות  השתתפו  במירוץ 

מכל רחבי הארץ: מת"א, מהשרון, מדימונה, 

צה"ל  פלוגות  לצד  שרצו  מאילת,  ואפילו 

השונות, חיילים, קצינים וחניכי קורס פיקוד 

ומטה היוקרתי בצה"ל. משתתף נוסף במרוץ 

גד שמני,  האלוף  פיקוד המרכז,  היה מפקד 

שהשתתף במקצה 10 ק"מ, ואף נשא דברים 

שלושה  התקיימו  במירוץ  הי"ד.  בניה  לזכר 

מקצים: 2 ק"מ, 5 ק"מ, ומירוץ תחרותי של 

השונים  במקצים  השתתפו  סה"כ  ק"מ.   10

מעל ל–1000 רצים, ועל פי הערכות המשטרה 

רצים וזוכרים

נכחו באירוע מעל 4000 משתתפים. בסיום 

המירוץ התקיים טקס הזיכרון בו נשא דברים 

וחולקו  בן-ארי  הרצל  מר  המועצה,  ראש 

שמעון  מר  על–ידי  לרצים  וגביעים  מדליות 

ריין, אביו של בניה הי"ד. 

המועצה  יחד  חברו  המירוץ  לארגון 

המקומית קרני שומרון, מתנ"ס קרני שומרון, 

שסייעו  בניה  של  חברים  היישוב,  קהילת 

גדולות  חברות  מספר  בלוגיסטיקה.  רבות 

מגדל,  חברת  האירוע:  על  חסותן  את  פרסו 

וחברת  פלפוט,  טיים, חברת  סנייק  עדן,  מי 

המירוצים רייל טיים. #

יקיים בחנוכה  בית ספר שדה כפר עציון 

הקרוב מחנה נופש לימודי במלאת שמונים 

אריה  בהדרכת  תרפ"ט  למאורעות  שנה 

רוטנברג ועופר רגב.

תרפ"ט,  למאורעות  שנה  שמונים  לאחר 

של  והתוצאות  המהלך  הרקע,  על  נעמוד 

בכל  רבים  יישובים  שפקדו  המאורעות 

משפחה  בני  של  עדותם  את  נשמע  הארץ. 

שנפגעו ואת ניתוחיהם של חוקרים המנסים 

להבין את תופעת ההתפרצות הפתאומית.

באתרים  יומיים  במשך  ונבקר  נסייר 

הקשורים למאורעות. ביום הראשון נתמקד 

בירושלים, ברמת רחל, בגוש עציון ובחברון 

מתרפ"ט עד תשס"ט
נעבור  השני  ביום  רוטנברג.  אריה  בהדרכת 

למוצא, הר טוב, חולדה ותל אביב בהדרכת 

עופר רגב.

מחנות הנופש מתקיימים בבית ספר שדה 

בכל  כאשר  השבעים,  שנות  מראשית  החל 

שנה עוסק המחנה בנושא הקשור לתולדות 

עם ישראל בארצו. במהלך המחנה משולבים 

הרצאות מפיהם של מיטב המרצים וסיורים 

רגליים.

המחנה יתקיים בתאריך כ"ז - כ"ח בכסלו 

)24-25.12.08( בכפר עציון.

לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון  

# www.k-etzion.co.il 02-9935133
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הדואג  ארגון  הוא  בנימין  לב  ארגון 

לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים באזור 

משפחותיהם  ואת  אותם  ולשלב  בנימין 

בקהילה במובנים רבים.

בין היתר מארגנים שם קייטנות לילדים 

בערב פסח ובחופש הגדול, מפעילים מערך 

חונכויות שבועי, פעילויות מיוחדות לילדים 

כמו מסיבות משותפות או שבתות למשפחות 

העמותה, סדנאות להורים ולאחים והפעלת 

מועדונית בעפרה המיועדת לתושבי האזור.

בכסלו,  י"ד   - י"ג  וחמישי,  רביעי  בימים 

יתקיים   16:00-20:00 בשעות   10-11.12

)רח'  בפתח–תקוה  ישורון  אולפנית  במתחם 

יוקדשו  יריד חסד שהכנסותיו   )17 בס  זליג 

נוספים  חסד  ולארגוני  בנימין  לב  לפעילות 

קו  איל"ן,  אלו"ט,  על"ה,  חיים,  טל  ובהם 

לחיים בית איזי שפירא ועוד רבים אחרים.

מתנות  של  מכירה  תיערך  במקום 

חניכי  ידי  על  לחג שמיוצרות  אטרקטיביות 

ושוקולדים,  פרחים  סידורי  כגון  הארגונים, 

כך  ועוד.  דיסקים  עוגיות,  וסבונים,  נרות 

איכותיות  מתנות  לרכוש  הזדמנות  תהיה 

מחוויה  ליהנות  ובנוסף  לחנוכה  ומרשימות 

של תרומה ישירה לקהילה. #

לפני 20 שנה נספו דוד דולורוזה, רחל וייס 

הי"ד  ורפאל  נתנאל  ילדיה אפרים  ושלושת 

יידו בקבוק תבערה  בפיגוע כאשר מחבלים 

לירושלים  מטבריה  שנסע   961 קו  לעבר 

והתלקח בתוך האוטובוס. ביום שני הקרוב, 

לזכרם  שיעור  יתקיים  התשס"ט,  טבת  ט' 

בבית חגלה שבפאתי יריחו.

יועבר על–ידי ע"י הרב ד"ר חגי  השיעור 

בן ארצי ויעסקו בדמותו של דוד המלך מתוך 

ספר שמואל ובמלך המשיח. האירוע יתקיים 

בין השעות 11:00 ל–13:00 בהשתתפות האם 

גאולה דולורוזה שתח'. הגעה באוטובוס 961 

מהתחנה המרכזית בירושלים ומבית שאן עד 

לתחנת מול נבו. למגיעים בכלי רכב פרטיים 

מול  למחנה  עד  הבקעה  בכביש  לנסוע  יש 

נבו. החווה נמצאת בסמוך למחנה. לפרטים 

נוספים - ארנה 052-8699300. #

כסלו  י"א  שני  ביום  יתקיים  יש"ע  יריד 

ב"מרכז  בירושלים,   )8.12( התשס"ט 

פינת   -  22 היסוד  קרן  ברח'  הישראלי", 

ל–15:00.   10:00 השעות  בין  מנדלה 

לפרטים, דינה: 054-4864109 #

יריד יש"ע

גם  להאיר  הזדמנות  יש  הקרוב  בחנוכה 

את החנוכייה הפרטית וגם להפיץ אור רוחני 

כוחות,  ואיחוד  חיבור  על  מדובר  ואמוני. 

שאותו יזמו ועד מתיישבי גוש קטיף ומטות 

ערים, שאיפשרו בשנים הקודמות להשתמש 

ִעמם  ולקיים  חנוכה  נרות  קניית  בכספי 

מצוות נוספות - על–ידי מכירה מרוכזת של 

כוסיות   44 - מארז של  ערכת ה"פתילאור" 

עם  יחד  מובחר  זית  בשמן  מלאות  זכוכית 

פתילות, מוכנות להדלקה - שרווחיה נתרמו 

לרווחתם של מגורשי גוש–קטיף.

לאור ההצלחה בשנה שעברה, שבה נרתמו 

למהלך גופים נוספים ובהם: ועד המתיישבים, 

מרימים את הדגל, יש"ע המתחדשת, מטות 

שעלי  חסד,  אורות  תחילה,  חומש  ערים, 

יהודי,  לב  קוממיות,  פנים,  אל  פנים  תורה, 

פתיל אור
ממשיך  קטן,  ועולם  אחי  למען  מוריה,  בית 

המבצע גם בשנה זו, תחת הכותרת: "להגדיל 

אור - עם גוש קטיף". 

הארגונים  פעילי  ימכרו  המבצע  במהלך 

ערכות "פתילאור", כאשר חמישים אחוזים 

לטובת  ילכו  ערכה  כל  של  מהרווחים 

הארגונים השונים וכך יוכל הקונה להרוויח 

ושמן  פתילות  לרכוש  גם   - כפול  רווח 

וגם  בהידור  חנוכה  נר  להדלקת  מובחרים 

לחזק  קטיף,  גוש  אנשי  עם  שותפים  להיות 

את אנשי שדרות, להפיץ את תורה בגרעינים 

בחבלי  ההתיישבות  את  לחזק  התורניים, 

ארצנו, ולסייע לעמותות החסד, ההתנדבות, 

ברחבי  שונים  במקומות  בתשובה  והחזרה 

הארץ. 

לפרטים נוספים והזמנות: 08-9738000. # 

שיעור בבית חגלהיריד חסד
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הסיט  בהודו  חב"ד  בבית  הפיגוע 

הקהל  בדעת  הזרקורים  אור  את 

לעבר  ובתקשורת  הישראלית 

פעילותה של תנועת חב"ד, שביום יום 

נראית אולי כמובן מאליו. 

רחבי  לכל  יוצאים  שליחים  אלפי 

עצומה,  נפש  ובמסירות  העולם 

בכל  יהודית  נקודה  להקמת  פועלים 

מקום על רחבי הגלובוס שבו מהלכים 

יהודים - זאת כדי לסייע להם ולאפשר 

חיים  אורח  לקיים  להמשיך  להם 

ואירוח,  באווירה   - בגלות  גם  יהודי 

סוד  זה  אין  כשר.  באוכל  בתפילות, 

את  מחדש  מגלים  רבים  שישראלים 

יהדותם דווקא בחו"ל. מחוץ לגבולות 

משתברות,  החומות  לפתע  המדינה 

הביתה,  געגוע  יש  בנכר,  פתאום, 

בתי  ליהדות.  למסורת,  למנהגים, 

חב"ד הפזורים ברחבי העולם נמצאים 

בדיחה  ישראלים.  אותם  למען  שם 

מפורסמת גורסת שבכל "חור" בעולם 

קולה  קוקה  דברים:   2 למצוא  ניתן 

לכל  נוסעים  השליחים  חב"ד.  ובית 

מקום  את  שם  קובעים  העולם,  רחבי 

ובכוחות  בעמל  ומקימים  מושבם, 

עצמם את בית חב"ד במקום. 

יכול  לחב"ד  קשור  שלא  מי  גם 

ללמוד מהם על מהותה פנימית של 

איננה  בחב"ד  השליחות  שליחות. 

מוגבלת בזמן. נוסעים עד להודעה 

למען  הנפש  את  ומוסרים  חדשה, 

המשימה. על כל אחד מאיתנו ליטול 

"השליחות",  מן  מעט  עצמו  על 

להרגיש בכל מקום שבו אדם נמצא 

כי הוא שליח - של רעיון, של דרך, 

של עם. 

בשליחות  להיות  יכול  אדם 

בהתיישבות, במפעלי החסד השונים, 

בחינוך,  בצה"ל,  הנוער,  בתנועות 

הארורים  המחבלים  תורה.  בלימוד 

פגעו בבית חב"ד לא משום שהוא היה 

בית פרטי שבו התגוררו יהודים, אלא 

משום שהוא היה סמל לגאווה יהודית, 

המייצג  למקום  אמיצה,  לשליחות 

ישראל  מדינת  ואת  ישראל  עם  את 

הישראלים  המטיילים  באמצעות 

להיות  המקום.  את  שפקדו  הרבים 

כולך  כל  להיות  משמעותו  שליח 

אומרים  חז"ל  המשימה.  למען  מסור 

כן  על  כמותו".  אדם  של  ש"שלוחו 

להיות שליח
בה  והקימה  בחברון  צדק", התיישבה 

קהילה חב"דית. סיפורי מופתים רבים 

סופרו על הרבנית מנוחה רחל סלונים, 

"הסבתא של חברון" כפי שכינו אותה, 

הקהילה  את  הצילה  רבים  שבמקרים 

הערבים.  מפרעות  בחברון  היהודית 

הרבנית נקברה בבית העלמין העתיק 

כשפרצה  לימים,  בחברון.  חב"ד  של 

השנה  בראש  אוסלו  טרור  מלחמת 

עמדו  היהודי  היישוב  ובתי  תש"ס, 

יום  מידי  וצלפים  מחבלים  אש  תחת 

מתאים  מקום  צה"ל  חיפש  ביומו, 

האש:  מקורות  על  ושליטה  לתצפית 

ואז התברר, כי חלקת הרבנית שולטת 

לצה"ל  אפשרה  והיא  העיר,  כל  על 

להגן על היישוב היהודי. חסידות חב"ד 

בבניין  החשובים  מהנדבכים  היתה 

הארץ במקומות רבים ובהם ירושלים 

וצפת - גם בזמנים קשים, למול צרות, 

גזירות, מחלות, איומים מצד השלטון 

ותקופות מחסור.

את  מלווה  חב"ד  חסידות 

רבים,  במקומות  ההתיישבות 

למענה.  נאבקת  ואף  בה  תומכת 

עמדה  הביע  מליובאוויטש  הרבי 

עקרונית פעם אחר פעם שהתנגדה 

פעם  לא  לנסיגות.  חריפה  בצורה 

עקירות  נגד  מאבק  בתקופות 

יישובים, כמו גם בתקופת המאבק 

ניתן  היה  קטיף  מחבל  הגירוש  נגד 

והפעילים  המפגינים  בין  לראות 

רבים הנמנים על תנועת חב"ד.

נחמן  הרב  של  הקשות  בשעות  גם 

גבריאל  הרב  של  אביו  הולצברג, 

הולצברג הי"ד, מנהל בית חב"ד בהודו, 

בדרכם  נמצאות  וכלתו  בנו  כשגופות 

לישראל, הוא דאג למען שלמות העם 

במכתב  ופנה  ההתיישבות,  ולמען 

בבקשה אישית לראש הממשלה שלא 

לפעול לפינויו של בית השלום בחברון 

- "פעולה שתביא לקיטוב ופירוד בעם 

מה שיפגע באבל של כל עם ישראל על 

האסון הגדול" - כדבריו. 

מומביי  עד  להרחיק  חובה  אין 

עלינו  מוטל  אך  שליח,  להיות  כדי 

להתבונן בשליחים שם שמסרו את 

נפשם - פשוטו כמשמעו - ולקחת 

בהבנת  העומק  על  דוגמא  מהם 

ה"שליחות", ועל מידת "בכל מאודך 

ובכל נפשך" למען עם ישראל. #

ההתיישבות,  במפעל  נרצה,  אם 

להתחבר לעם ישראל באמת - עלינו 

לחוש באמת ובתמים כשליחים של 

עם ישראל. שאנו נמצאים ביישובים 

ובמאחזים במסירות נפש לא למען 

למען  המשימה,  למען  עצמנו,אלא 

עם ישראל, כשלוחיו.

עבותים  בקשרים  קשורה  חב"ד 

להתיישבות ביש"ע. עוד מימי הרבנית 

מנוחה רחל, בתו של האדמור האמצעי 

מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  של  ונכדתו 

שעלתה  התניא,  בעל  הזקן  האדמו"ר 

ה"צמח  האדמו"ר  גיסה,  בעצת  לארץ 
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עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
מועצה מקומית 

בית אל

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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

 3410 ימים בכלא!
נתפלל כולנו לשחרור

יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:

www.pollardnow.org
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ְלֵבית–ֵאל  ִמֶּקֶדם  ִמָּׁשם הָהָָרה,  "וַּיְַעֵּתק  העי: 

וַּיִֶבן  ִמֶּקֶדם,  וְהַָעי  ִמּיָם,  ֵּבית–ֵאל  ָאהֳֹלה;  וַּיֵט 
יעקב  ח'(.  י"ב,  )בראשית  לה'"  ְֵּבַח  ִמז ָׁשם 
אף  עובר  לחרן  ובדרך  שבע  מבאר  יוצא 

את  חולם  הוא  ובה  בית–אל,  דרך  הוא 

לבית–אל,  יעקב  יחזור  לימים,  חלומו. 

לפי  מזבח  שם  יבנה  אברהם,  סבו,  וכמו 

ֲעֵלה  קּום  יֲַעֹקב,  ֶאל  ֱאֹלִקים  וַּיֹאֶמר  ה':  ציווי 

וַּיֹאֶמר  ְֵּבַח...  ִמז ָׁשם  וֲַעֵׂשה  ָׁשם,  וְֶׁשב  ֵבית–ֵאל 
ֶאת  הִָסרּו  ִעּמֹו:  ֲאֶׁשר  וְֶאל ּכָל  ֵּביתֹו,  ֶאל  יֲַעֹקב 
וְהֲַחִליפּו  וְהִַּטהֲרּו  ְּבתֹכְכֶם  ֲאֶׁשר  הַּנֵכָר  ֱאֹלהֵי 
וְֶאֱעֶׂשה  ֵּבית–ֵאל  ֲַעֶלה  וְנ ָקּוָמה  ִׂשְמֹלֵתיכֶם. וְנ
ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָה  לּוז יֲַעֹקב  וַּיָבֹא  ְֵּבַח...  ִמז ָּׁשם 
וַּיְִקָרא  ְֵּבַח,  ִמז ָׁשם  וַּיִֶבן  ֵּבית–ֵאל...  הִוא  ַַען,  ְּכנ
ֵאָליו  נִגְלּו  ָׁשם  ִּכי  ֵּבית–ֵאל:  ֵאל  ַלָּמקֹום, 
ֵי ָאִחיו" )בראשית ל"ה, א'  הֱָאֹלִקים ְּבָבְרחֹו ִמְּפנ
- ז'(. יעקב אף קובר בבית–אל את דבורה 

ִרְבָקה,  ֵמינֶֶקת  ְּדבָֹרה  "וַָּתָמת  רבקה  מינקת 

וַּיְִקָרא  הַָאּלֹון,  ַּתַחת  ְלֵבית–ֵאל  ִמַּתַחת  וִַּתָּקֵבר 
ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות" )שם, ח'(.

עומדת  בית–אל  של  חשיבותה  הבנת 

נבט. בן  ירבעם  של  פעולותיו  בבסיס 

ישראל  את  והחטיא  חטא  אשר  ירבעם 

במקום  הטמון  הרוחני  הכוח  את  ראה 

זה ולכן את עגלי הזהב שלו הוא שם בדן 

ובבית–אל, זאת כדי למנוע מהעם להגיע 

ְּבִלּבֹו:  יָָרְבָעם  "וַּיֹאֶמר  בירושלים:  למקדש 

יֲַעֶלה  ִאם  ּדָוִד.  ְלֵבית  הַַּמְמָלכָה  ָּתׁשּוב  ַעָּתה 
ְָבִחים ְּבֵבית–ה' ִּבירּוָׁשַלִם,  הָָעם הַּזֶה, ַלֲעׂשֹות ז
וְָׁשב ֵלב הָָעם הַּזֶה ֶאל ֲאֹדנֵיהֶם ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך 
ָהָב; וַּיֹאֶמר  ֵי ֶעגְֵלי ז ִי... וַּיַַעׂש ְׁשנ יְהּודָה וַהֲָרגֻנ
ֱאֹלֶקיָך  הִּנֵה  יְרּוָׁשַלִם  ֵמֲעלֹות  ָלכֶם  ַרב  ֲאֵלהֶם, 
וַּיֶָׂשם  ִמְצָריִם.  ֵמֶאֶרץ  הֱֶעלּוָך  ֲאֶׁשר  יְִׂשָרֵאל, 
ְּבדָן"  ַָתן  נ הֶָאָחד,  וְֶאת  ְּבֵבית–ֵאל;  הֶָאָחד  ֶאת 

)מלכים א', י"ב, כ"ו - כ"ח(.

הנביא,  אליהו  גם  עובר  בבית–אל 

ביום עלייתו בסערה השמיימה,  במסעו 

"וַיְהִי  הנביאים:  בבני  אלישע  פוגש  ושם 

הַָּׁשָמיִם...  ַּבְסָעָרה  ֶאת–ֵאִלּיָהּו  ה'  ְּבהֲַעלֹות 
ה'  ִּכי  פֹה,  נָא  ֵׁשב  ֱאִליָׁשע  ֶאל  ֵאִלּיָהּו  וַּיֹאֶמר 
ְׁשָלַחנִי ַעד ֵּבית–ֵאל, וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ַחי ה' וְֵחי 
ֵי  ְבנ וַּיְֵצאּו  ֵּבית–ֵאל.  וַּיְֵרדּו  ְֶבּךָ;  ֶאֶעז ִאם  נְַפְׁשָך 
וַּיֹאְמרּו  ֱאִליָׁשע,  ֶאל  ֵּבית–ֵאל,  ֲאֶׁשר  הַּנְִביִאים 

ֵאָליו הֲיַָדְעָּת ִּכי הַּיֹום ה' ֹלֵקַח ֶאת ֲאֹדנֶיָך ֵמַעל 
ִי יַָדְעִּתי, הֱֶחׁשּו" )מלאכים  ֹראֶׁשָך; וַּיֹאֶמר ּגַם ֲאנ
ג'(. מכיוון שבית–אל היא סמל   - ב', ב' א' 

החיבור בין הארציות לשמיימיות, הדרך 

השמיימה  הנביא  אליהו  של  לעלייתו 

שהם   - הנביאים  בני  וכן  בה,  עוברת 

להיות  בדרכם   - בנבואה  המתלמדים 

ובחיבור  בדרך   - בה  מתגוררים  נביאים, 

הגשמיות  בין  לשמים,  הארץ  שבין 

לרוחניות, בין ה"בני" ל"נביאים".

בית–אל  העיר  את  מזהים  החוקרים 

עם הכפר ביתין )האותיות נ' ול' בערבית 

ממזרח  הנמצאת  מתחלפות(  ועברית 

עתיקות  מסורות  ישנן  בית–אל.  לישוב 

את  יעקב  חלם  בו  המקום  על  מאד 

חי  אשר  מקיסריה  אוזביוס  החלום. 

כך  כותב  הרביעית  המאה  בתחילת 

"המקום בו חלם יעקב אבינו את החלום 

מזרחית  צעדים   700 במרחק  נמצא 

אשר  שדה  ספר  בית  אנשי  לבית–אל". 

מרכז  אל  מגיעים  היו  בעבר  שם  טיילו 

בדיוק  צעדים   700 סופרים  ביתין  הכפר 

ומגיעים לאתר צלבני חשוב הנקרא בורג' 

ביתין )מבצר בית–אל(. בזיכרון ההיסטורי 

מקום החלום חשוב ביותר.

האבן  את  מזהה  בריטית  מסורת 

אבינו  יעקב  השתמש  שבה  הספציפית 

בלונדון  ווסטמינסטר  בכנסיית  כר.  בתור 

את  ממליכים  עליו  ההכתרה  כסא  ניצב 

מלכי בריטניה משנת 1296. מאז ועד היום 

ממלכי   27 המפואר  הכיסא  על  הוכתרו 

ישנה  החשוב  הכיסא  במרכז  בריטניה. 

מ–בית–אל!  לבריטניה  הובאה  אשר  אבן 

האנגלים שמרו על האבן כעל בבת עיניהם 

ובמלחמת העולם השנייה בזמן התקפות 

חיל האוויר הגרמני על לונדון הטמינו את 

שמא  מחשש  האדמה  במעמקי  האבן 

האבן מבית–אל שעליה יעקב אבינו הניח 

קטנה  אחת  אבן  תתפוצץ...  ראשו  את 

בארץ  ורבבות  אלפים  יש  כמוה  אשר 

בנימין - ארץ התנ"ך. נאחל לעצמנו שנדע 

בארץ  וסלע  אבן  מכל  ולהתרגש  לכבד 

ישראל - ארצו של הקב"ה. #

סיורי בית ספר שדה עפרה לקהל הרחב

יום חמישי י"ד כסלו )11.12(

זאבי בבקעת הירדן  בעקבות רחבעם 

- יהודית בדש.

יום שישי ט"ו כסלו )12.12(

חשמונאים בבנימין - ד"ר יוסי שפנייר.

נשמח לראותכם 02-9975516



סיפורו של מקום

בראשית ההתיישבות
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יישוב השלישי בגוש–עציון קבע ה

בהיסטוריה  תקדים  הוא  אף 

של ההתיישבות ביו"ש: ישיבה 

אלא  יישוב  סתם  לא  יישוב.  שהקימה 

מרכז אזורי. היה זה חלומו של חנן פורת 

הקמת  של  הראשונים  מהימים  כבר 

וישיבה.  קיבוץ  של  שילוב   - כפר–עציון 

באחד הימים, בחורף תשכ"ח, הגיע חנן 

בירושלים,  נתיב–מאיר  לישיבת  פורת 

עתידו  את  עזים  בצבעים  לתאר  והחל 

בהתלהבות  דיבר  פורת  גוש–עציון.  של 

על מודל של מקום, שהישיבה במרכזו 

בני–עקיבא  תנועת  מסביבו.  והיישוב 

לנח"ל,  יתגייסו  שהתלמידים  רצתה 

נתיב– תלמידי  לעין–הנצי"ב.  לגרעין 

מאיר חשבו שמדובר בהצעה מנותקת 

ששת  מלחמת  אחרי  מהמציאות. 

בחיזוק  חשיבות  ראו  לא  הם  הימים 

שהציע  המודל  דווקא.  בית–שאן  עמק 

להם חנן פורת התאים בדיוק לשלושת 

בישיבה,  לימודים  שלהם:  המאוויים 

הקמת יישוב חדש, וחיזוק ההתיישבות 

התגבשה  המחזור  מתוך  בגוש–עציון. 

קבוצה שראתה זאת כיעד שלה. 

להיות  אמור  היה  בן–נון  יואל  הרב 

המדריך המיועד בישיבה החדשה. הוא 

נוספים  צעירים  חמישה  איתו  הביא 

למדו  שכבר  הרב,  מרכז  מישיבת 

בשנה א'. אחד מהם היה אחיו, אלחנן 

היו  שילה(.  היישוב  רב  )לימים  בן–נון 

שם גם שריאל בירנבוים מכפר הרא"ה 

אח"כ  שנהרגו  מכפר–סבא,  ירון  ואשר 

זה,  בשלב  הכיפורים.  יום  במלחמת 

כשהגרעין  תשכ"ח,  פסח  סביבות 

לחפש  הרעיון  יוזמי  התחילו  התגבש, 

הרב  על  נפלה  הבחירה  ישיבה.  ראש 

יהודה עמיטל. הרב עמיטל, שהתפעם 

הסכים  גוש–עציון,  יישוב  של  מהרעיון 

להקים את הישיבה ולעמוד בראשה, אך 

היתנה שני תנאים. האחד, שהרב אהרון 

כראש  לצידו  לכהן  יבוא  ליכטנשטיין 

ישיבה. השני, שכהונתו כראש הישיבה 

במהלכה  בלבד,  אחת  שנה  תימשך 

תמוז  בי"ד  קבוע.  ישיבה  ראש  יימצא 

תשכ"ח, 10 ביולי 1968, כינסה הישיבה 

בכפר–עציון.  הראשונים  תלמידיה  את 

הקשורות  בהלכות  עיון  ימי  שני  לאחר 

בחיי החייל הדתי, יצאו שלושים תלמידי 

הר–עציון  ישיבת  של  הראשון  המחזור 

הרב   .80 במחנה  בצה"ל,  לטירונות 

צריכים  הלימודים  שלפני  סבר  עמיטל 

הצעירים להתחיל לשרת בצבא. 

כסלו  בג'  שנה,   40 לפני  השבוע 

ישיבה שהקימה יישוב

שבו   ,1968 בנובמבר   24 תשכ"ט, 

וייסדו  התלמידים–החיילים מהטירונות, 

קיבל  פורת  חנן  הישיבה.  את  למעשה 

שלו  הפתיחה  שיחת  ואת  פניהם,  את 

התחיל במילים הללו: "זכאים הרי חברון 

שיישמע בהם קול תורה". הרב עמיטל 

כהונתו"  "שנת  למחרת.  רק  הגיע 

נמשכה 38 שנה, עד לפני כשנתיים.

בשתי שנות קיומה הראשונות שוכנה 

אכסניית  במבנה  זמני  באופן  הישיבה 

עיניים  בכיליון  בכפר–עציון.  הנוער 

הישיבה  למעבר  התלמידים  המתינו 

הקהילתי  ביישוב  החדש,  למשכנה 

ַאְרָצה, "ו ֻמָּצב  ֻסָּלם  וְהִּנֵה  ּיֲַחֹלם 
וְהִּנֵה  הַָּׁשָמיְָמה;  ַמּגִיַע  וְֹראׁשֹו, 
וְֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאֹלהִים,  ַמְלֲאכֵי 
ּבֹו... וַּיְִקָרא ֶאת ֵׁשם הַָּמקֹום הַהּוא ֵּבית–ֵאל" 
)בראשית כ"ח, י"ב - י"ט(. חלומו של יעקב 

של  מהותה  את  מסמל  בבית–אל  אבינו 

העיר, בחלום הוא רואה מלאכי אלוקים 

וארץ.  שמים  ומחברים  ויורדים  עולים 

ארצה  המלאכים  את  להוריד  היכולת 

"עֹלִים וְיְֹרִדים ּבֹו"
ולהעלות את הארציות למעלה היא היא 

ובית–אל  בכלל  ישראל  ארץ  של  סודה 

בפרט.

כבר משם המקום, בית–אל, אנו יכולים 

של  הבית  המקום.  מהות  את  לראות 

ושוכן  מתגלה  הא–ל  בו  המקום  הא–ל. 

האומה:  אבות  זו  ומסיבה  יתכן  בארץ. 

בבית– במסעיהם  עברו  ויעקב  אברהם 

אל. אברהם בונה מזבח בין בית–אל ובין 

הנבנה סמוך לעץ האלון העתיק, סמלוֹ 

של גוש–עציון. גם שם היישוב היה אמור 

כבר  הגדר  אלון–שבות.   - סמלי  להיות 

כיוונים,  משלושה  היישוב  את  הקיפה 

לסיים  הצליחו  לא  מזרח  מכיוון  אבל 

נשארה  והגדר  הקרקעות  הסדרת  את 

גדר  עם  כי  טען  ההגמ"ר  קצין  פרוצה. 

לא  ביטחונית,  תאורה  ובלי  פרוצה 

תהיה עלייה. התלמידים היו מאוכזבים. 

מנגד ראו את הארץ המובטחת, ואליה 

עוד לא באו מסיבות בירוקרטיות. ראש 

הישיבה, הרב עמיטל, העלה את הנושא 

בפני אלוף הפיקוד רחבעם זאבי )גנדי( 

היסס.  לא  גנדי  במקום.  ביקר  כשזה 

"עלו!" - הורה לישיבה. 

 ,1970 ביוני   24 תש"ל,  בסיוון  בכ' 

עברה  הקמתה,  לאחר  וחצי  שנה 

הישיבה למשכנה החדש באלון–שבות. 

בית  בפתח  מזוזה  קבעו  התלמידים 

 - הגנרטור  הופעל  ערב  עם  המדרש. 

גוש–עציון.  ויהי אור. אור חדש עלה על 

אלון שבות, היישוב השלישי בגוש–עציון, 

קם כמרכז אזורי ליישובים החקלאיים. 

משפחות  הצטרפו  הישיבה  לתלמידי 

הצטרפו  לימים  והאברכים.  הר"מים 

שביקשו  גוש–עציון,  ותיקי  גם  אליהם 

החיים  אורח  אבל  במקום  ולגור  לחזור 

הקיבוצי שוב לא הלהיב אותם. המבנה 

בשבילם  היה  אלון–שבות  של  היישובי 

המודל האידיאלי. #

מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" על 

מפעל ההתיישבות ביו"ש, הוצאת ספריית נצרים
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בה' ה נולד  מלצר  זלמן  איסר  רב 

)כיום  מיר  בעיר   )1870( תר"ל  אדר 

פרץ.  ברוך  הרב  לאביו  בבלארוס(, 

העיר  רב  אצל  ללמוד  החל  עשר  בן  כשהיה 

ספר  מחבר  ליפמאן,  טוב  יום  הרב  מיר, 

הרב איסר זלמן מלצר חלק א' ארץ	ישראל	הייתה	מאווי	חייו
"מלבושי יום–טוב". ובהמשך למד גם בישיבת 

את  החל  )תרמ"ד(,   1884 בשנת   ,14 בן  מיר. 

של  בראשותם  וולוז'ין,  בישיבת  לימודיו 

שם  ושהה  סולובייצ'יק  חיים  ורבי  הנצי"ב 

שבע שנים. בהיותו תלמיד שם היה גם פעיל 

אם†הליכוד†יאבד†∂†מנדטים†≠
גוש†הימין†יפסיד†לגוש†השמאל°

נאמני†יש¢ע†בליכוד

הליכוד†עם†פייגליןהליכוד†בלי†פייגלין

≥∂

≥∞

בחירה†בפייגלין≠
מסכנת†את†ארץ†ישראל°

סקר†ערוץ†הכנסת†קובע∫
¢אם†פייגלין†ייבחר†≠

הליכוד†יאבד†∂†מנדטים¢

השמאל
מתפלל
שפייגלין
°ייבחר
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הרב איסר זלמן מלצר חלק א' ארץ	ישראל	הייתה	מאווי	חייו
של  סודית  בתנועה 

"נס  בשם  ציון  חובבי 

גיסו  עם  ויחד  ציונה", 

מרדכי  משה  רבי 

אפשטיין היה ממייסדי 

חלקת  בה  קנה  חדרה, 

איתו  יחד  אתרוגים.  פרדסי  ונטע  קרקע, 

ישראל  גדולי  תקופה  באותה  למדו  בישיבה 

גיסו,  תורתם:  את  היהדות  לעולם  שהאירו 

רבי משה מרדכי אפשטיין, שהיה אח"כ לר"מ 

רבי  בחברון,  כן  ואחרי  סלובודקה,  בישיבת 

ראשי  לרב  שהיה  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם 

בארץ ישראל, רבי מנחם בן ציון קראקובסקי, 

רבה של ווילקובסק, רבי דוב שפירא מקובנה 

ועוד.

הרב  התחתנו   )1892( תרנ"ב  בשנת 

שתי  עם  אפשטיין  מרדכי  והרב  זלמן  איסר 

הגביר   - פרנק  פייבל  שרגא  של  בנותיו 

נפטר  קובנה. כאשר  מאלקסוט, פרברה של 

למלא   - אלמנתו   - גולדה  ביקשה  הגביר, 

לתלמידי  בנותיה  את  ולהשיא  צוואתו,  את 

לישיבת  נסעה  היא  מובהקים.  חכמים 

וולוז'ין כדי למצוא שידוך לבתה הראשונה, 

בין  התלבט  הנצי"ב   - הישיבה  ראש  ושם 

הרב משה מרדכי אפשטיין, ובין הרב איסר 

הבעל   - גיסה  את  הזמינה  היא  מלצר.  זלמן 

הוא  אך  שניהם,  את  לבחון   - אחותה  של 

גיסה  היא,  נסעו  כאשר  להכריע.  התקשה 

יצחק אלחנן ספקטור  לרב  ושני התלמידים 

בקובנה התקשה גם הוא לבחור בין שניהם. 

בת  בבית  לה  יש  אם  שאל  הוא  לבסוף 

הבת  נישאה  וכך  להינשא,  הצריכה  נוספת 

אפשטיין,  מרדכי  משה  לרב  מנוחה  חיה 

זלמן  איסר  לרב  נישאה  הינדא  בילא  והבת 

מלצר. בעקבות נישואיו, הושפע הרב מלצר 

מתנועת המוסר שאליה היו מקורבים חותנו 

וגיסו, ואל מנהיגה רבי ישראל מסלנט. הרב 

נתן  רבי  היה תלמידו של  מלצר  זלמן  איסר 

והתמנה  מסלובודקה,  הסבא  פינקל,  צבי 

- תרנ"ז(  )תרנ"ד  ישיבה בסלובודקה  לראש 

כבר בהיותו בן 24.

בשנת תרנ"ז )1897( נשלח הרב מלצר על 

חבורה  בראש  מסלובודקה,  הסבא  רבו  ידי 

של 14 תלמידים לסלוצק לייסד שם ישיבה, 

דוד  יעקב  רבי   - העיר  של  רבה  בברכת 

הרידב"ז  שעבר  לאחר  הרידב"ז.   - וילבסקי 

לארצות הברית )ומאוחר יותר לארץ ישראל(, 

בשנת  סלוצק  של  לרבה  מלצר  הרב  נתמנה 

עשרים  זו  בכהונה  ושימש   ,)1903( תרס"ג 

המהפכה  אחרי  תרפ"ג.  לשנת  עד  שנה 

רב  בתור  בפעולותיו  המשיך  הסובייטית 

ור"מ, והיה למטרה לחיציהם של השלטונות, 

שהחליטו לחסל את כל מוסדות תורה. הוא 

הישיבה,  על  בהגנתו  רב  לב  אומץ  הוכיח 

ונאסר פעמים אחדות. אחרי שחרורו התחבא 

זמן מה בכפר הסמוך לסלוצק ולבסוף נאלץ 

לברוח על נפשו. ב–1923 נמלט בחשאי דרך 

ע"י  ששכנה  עיירה  לקלצק,  הפולני  הגבול 

הגבול הרוסי, ואכסנה את ישיבת "עץ חיים", 

הגאון  חתנו  של  בראשותה 

שעבר  קוטלר,  אהרן  רבי 

לשם עם חלק מן התלמידים. 

הגיד  זלמן  איסר  רבי 

כשנתיים,  בקלצק  שיעורים 

כראש  שימש  יותר  ומאוחר 

ישיבת סלוצק הגולה - "עץ 

הרב  חתנו,  עם  יחד   - חיים" 

אהרן קוטלר.

כבר בהיותו בחור צעיר שאף הרב מלצר 

וכאמור  בה  ולהשתקע  ישראל  לעלות לארץ 

עד  ציון',  'חובבי  תנועת  במסגרת  פעל 

תרפ"ה  בשנת  ישיבתו  עם  עלה  שלבסוף 

התברר  השואה  בזמן  הימים  באחד   .)1925(

גרם  מה  מלצר  הרב  של  מתלמידיו  לאחד 

ישראל:  לארץ  מלצר  הרב  של  לעלייתו 

ושוחחנו  הכנסת  בבית  ישבנו  ימים  "באותם 

מאירופה.  שהגיעו  האיוב  בשורות  אודות 

על  ושאלני  רבנו  אלי  ניגש  כך,  כדי  תוך 

לי:  אמר  לו  שסיפרתי  לאחר  ידיעות.  אותן 

הנני רוצה לספר לך בזכות של מי נצלנו אני 

ורעייתי וילדיי, בבחינת מגלגלין זכות על ידי 

הימים עת התגוררתי בסלוצק,  זכאי. באחד 

הואיל  ממני,  להיפרד  פייבל  ר'  בני  אלי  בא 

והינו נוסע לארץ ישראל. לבשתי את המעיל 

וליוויתי  איתו  ביחד  יצאתי  המגבעת  ואת 

שחזרתי  לאחר  קצרה.  דרך  כברת  אותו 

הביתה, הרגשתי בנפשי מעין אי שקט וחוסר 

מנוחה. יצאתי מיד מן הבית והתחלתי לרוץ 

אחרי ר' פייבל. משהשגתי אותו אמרתי לו: 

גם  שאעלה  לכך  שתדאג  ממך  מבקש  הנני 

אנוכי לארץ ישראל".

לימים כשהגיע ר' פייבל לארץ ניגש לרב 

כיון  מאוד  כך  על  ששמח  פרנק  פסח  צבי 

להעלות  מנת  על  נוספים  במקרים  שפעל 

במכתב,  לארץ.  מהגולה  תורניים  מרכזים 

הרב  כתב   )1920( תר"פ  תמוז  בט'  שנכתב 

פרנק לרב מלצר שיעלה עם ישיבתו ארצה: 

שיתבונן  תורתו  כבוד  לפני  מציע  והנני   ..."

היטב אולי ימצא לנכון לעלות להר הקודש 

נתעורר  לא  למה  כי  הקדושה,  ישיבתו  עם 

הרחוקים  החופשים  שבמחנה  מהמתוקנים 

ראו  שלא  מהם  ורבים  הקדושה,  מתורה 

מאורות מימיהם, והם מוסרים גופם ונפשם 

וכפי  הם  הבנתם  לפי  חמדתנו  ארץ  לשכלל 

מהלך רוחם ונפשם, ואלה נושאי דגל תורתנו 

כזאת  לעת  מרחוק  יעמדו  למה  הקדושה, 

דלעילא  איתערותא  בעליל  רואים  שאנו 

לפקוד ברחמים עמו וארצו?".

יחד עם הרב מלצר, בזכות אותם מאמצים, 

עלה לארץ הרב מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת 

בחברון.  ישיבתו  את  שהקים  סלובודקה 

לאחר עלייתו לארץ נתמנה לראש ישיבת עץ 

חיים בירושלים עד יום מותו. "ארץ ישראל 

הייתה מאווי חייו", העיד עליו תלמידו הרב 

שלמה גורן, הרב הראשי לישראל, ובמקומות 

רבים ניתן לחוש כי קדושתה של ארץ ישראל 

ושותפתו במעשה בניית עולם התורה דווקא 

בארץ ישראל מֵסבים לו נחת רוח רבה.  #

המשך אי"ה בשבוע הבא

moshemem@walla.com
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המשך מעמ' השער

"וַּיְִפּגַע ַּבָּמקֹום"
עִֹלים וְיְֹרִדים ּבֹו: וְהִּנֵה ה' נִָּצב ָעָליו וַּיֹאַמר 
יְִצָחק  וֵאֹלֵקי  ָאִביָך  ַאְבָרהָם  ֱאֹלֵקי  ה'  ֲאנִי 
ֶאְּתנֶּנָה  ְלָך  ָעֶליהָ  ׁשֹכֵב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  הָָאֶרץ 
ְַרֶעָך" )בראשית כ"ח, י"ב - י"ד(. יעקב נענה,  ּוְלז
ומקבל עידוד ונחמה, והבטחה לעזרה בכל 
- התשובה עצמה באה  ואולם  ילך.  אשר 
עצמו.  מהמקום  כלל.  צפוי  לא  ממקום 
ארץ.  תחתיות  עד  משמים  יורד  הסולם 
"ָאכֵן יֵׁש ה' ַּבָּמקֹום הַּזֶה וְָאנֹכִי ֹלא יָדְָעִּתי. 
ֶה  וַּיִיָרא וַּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא הַָּמקֹום הַּזֶה ֵאין ז
ֶה ַׁשַער הַָּׁשָמיִם" )שם,  ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִקים וְז
ט"ז - י"ז(. אותו מקום, אשר חשבו לחשוך 

ומוסתר, לסתמי, התגלה כבית אלקים.
דווקא הזעקה שבאה ממקום עמוק כ"כ, 
לפתע  מביאה  חושך,  רק  מסביבה  הרואה 
גם להתגלות עמוקה הרבה יותר, מהמקום 
עצמו. ואכן, מצאנו כאן במדרש )ב"ר ס"ח, 
ר'  בשם  הונא  רב  במקום,  "ויפגע   - ט'( 
אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקב"ה 
של  מקומו  שהוא  מקום  אותו  וקוראין 
עולם ואין עולמו מקומו". הזעקה לקרבת 
מגלה  וחשוך,  מוסתר  שנראה  במקום  ה', 

לפתע את ההתגלות בתוכה פנימה. מגלה 
בתוך  ה',  של  הוא  בעולם,  מקום  שכל 
הנחמה  זאת  עולם.  של  מקומו  שהוא  ה'. 
הגדולים  וההארה  הביטחון  והקרבה, 
והעמוקים ביותר. וזאת היא מעתה ואילך 
מידתו של יעקב, המוצא ומעמיק למצוא 
את האלוקות בכל אתר ואתר, ומבריח מן 
הקצה אל הקצה, בכמיהתו להארת העולם 
בכל נקודה ונקודה. יעקב אשר קראֹו    בית, 
אמונתך,  את  למצוא  חקר  מעמיק  ואשר 

שבאה דווקא בלילות.
ערבית  תפילת  ותיקן  שם  לן  "...ולכן 
במקום.  ויפגע  שנאמר  ממה  שדרשו  כמו 
שלא  החשכות  לאדם  שיהיה  שאף  והיינו 
הגדול  החושך  מחמת  קדושתו  אור  יראה 
תשובה  לו  תועיל  כן  גם  לו  שמחשיך 
ותפילה שיזכה לראות אור מתוך החושך. 
וזהו שנאמר ויפגע במקום, כי פגיעה הוא 
לשון  מורה  שכן  ממש  התדבקות  לשון 
בהקב"ה  עצמו  שהתדבק  ומצד  פגיעה 
)רבי  אורו של הקב"ה"  כביכול  הוא ממש 
צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק ויצא ה(. "ִּכי ֵאֵׁשב 

ַּבחֶֹׁשְך ה' אֹור ִלי" )מיכה ז, ח'(. #

ברכונים 
וזמירונים
לשמחות ואירועים

02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

www.birkonim.co.il



ילדים שלנו

פתרון החידה משבוע שעבר: קבר התנא רבי יהודה בר עילאי שבעין זיתים ליד צפת.
שמות הילדים הזוכים: הודיה כהן מירושלים, נחום שיינין מבני ברק ויצחק גולדשטיין מרמת גן.

את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il או באמצעות 
02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.  הפקס' 

 www.myesha.org.il פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר

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

זהה את המקום
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m@myesha.org.il



ויעקב, אשר הוריש לבניו את הנחלה של החזון
הקדוש, של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה,
הוא אשר איחד את ההכרה האלהית הזאת בנשמתו,

ואת המשגב הנצחי מסר בתור ירושה לעד לבניו,
שומרי אור הקודש בעדם ובעד כל האנושיות ובעד כל

היש אחריו, בחיים אשר לנצח לא יתמו, כי גדולת הכלל 
היא תכונה נצחית נשגבה המקבלת אור חייה

ממקור חיי העולמים.
)עולת ראיה עמ' רט"ו - רט"ז(
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חודשים  כמה  לפני  שנתיים.  ל-א.  מלאו  לאחרונה  רק 
הליכה  עקב  החולים  לבית  ההורים  של  פנייתם  בעקבות 
חולה  הילד  כי  התגלה  הילד-  אצל  שהתחילה  מוזרה 
של  בהמלצתם  במוחו,  גידול  לו  ויש  האיומה  במחלה 
מגיל  פחות  לילד  הקרנות  לעשות  כדאי  שלא  הרופאים- 
שלא  טבעיים  טיפולים  לכמה  המשפחה  פנתה  ארבע- 

מטעם קופת החולים של הילד, בעלויות גבוהות.
וכן  השונים  והניתוחים  הרופאים  אצל  ההתרוצצות 
לא  ילדם-  למען  ההורים  שעושים  והתרופות  הבדיקות 
חודשים  כמה  וכבר  בעבודתם  להמשיך  להם  מאפשרים 
שאינם מתפרנסים וצמודים הם כל העת לצד מיטת בנם 
בבתי החולים השונים- ועלויות כל הצרכים הללו מגיעים 
המשפחה  של  ביכולתה  אין  אשר  גדולים  כסף  לסכומי 

להשיג.
להם  שיעזור  כדי  עזרי  לארגון  ההורים  פנו  להם  בצר 
להחלץ מהמצב העגום אליו נקלעו- ובהמלצת רבני הקרן 
541 למען הצלתו של הילד  הוחלט לפתוח את קרן מס׳ 

בן השנתיים.

אחד  לכל  קוראת  א.  של  והכואבת  הקטנה  דמעתו 
ואחת מאחינו ”עזרו ל-א. להתגבר על מחלתו!“

הרה"ג יעקב עדס שליט"א קיבל 
על עצמו בלי נדר להתפלל עבור  

התורמים.


