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בחיי א המרכזיות  התחנות  מעשר  חת 
אברהם אבינו ע"ה, שהן באמת עשרת 
מתוארת  בהם  שהתנסה  הניסיונות 
ְּבֵאֹלֵני  ה'  ֵאָליו  "ַוֵּיָרא  וירא:  פרשת  בתחילת 
ֲאָנִׁשים   ְׁשֹלָׁשה  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  א  ַוִּיּשָׂ ַמְמֵרא... 

ִנָּצִבים ָעָליו..." )בראשית יח, א-ב(.
לימדתנו  ומה  האלה  האנשים  שלשת  הם  מי 

התורה במפגש ניסיון זה, שבודאי איננו מקרי?
"'והנה  מובא:  ע"ב(  פו,  )דף  מציעא  בבא  במסכת 
לא  השרת,  כמלאכי  תאמר  ושמא  אנשים'  שלשה 

נדמו לו אלא לערבים". וכך גם מובא ברש"י על אתר.
אבל במדרש רבה כאן מובא שאחד נדמה 
ואחד  נווטי  בדמות  אחד  סדקי,  בדמות  לו 
מוכר.   – "סדקי  רש"י:  ופירש  ערבי.  בדמות 
נווטי - ספן מנהיג הספינה. ערבי-ישמעאלי. 

מחלוקת במקורות? לא בהכרח.
כדי לבאר הענין נקרא את המשך הפסוקים: 
אומרת  ַרְגֵליֶכם".  ְוַרֲחצּו  ְמַעט-ַמִים  "ֻיַּקח-ָנא 
ישמעאל,  בר'  ינאי  רבי  "אמר  )שם(:  הגמרא 
אמרו לו וכי בערבים חשדתנו שהם משתחווים 

ישמעאל".  ממנו  יצא  כבר  רגליהם?  לאבק 
ופירש רש"י: "ממך יצא הרגיל לעשות כן".

הנה, שמענו על כל מיני סוגים של עובדי 
לחיות  מהם  לירח,  או  לשמש  זרה,  עבודה 

שונות וכיו"ב אך... אבק?
הרד"ק בחבקוק פרק א' כתב שדרכם של בני 
קדם היתה לעשות את הכוח או הדבר שבאה להם 

השפעה וחיות על ידו – ליראה ולעבודה זרה.
לכן אומר שם חבקוק: "ַעל-ֵּכן ְיַזֵּבַח ְלֶחְרמֹו 
משתחווים  שהיו  ט"ז(,  )פס'  ְלִמְכַמְרּתֹו"  ִויַקֵּטר 
וחיותם  פרנסתם  כי  שלהם,  הציד  לרשתות 
ידי צידה, לכן השתחוו לכלי הצידה,  היו על 

הרשתות, כפי השקפתם האלילית.
ואם כן כך הוא גם לגבי הערבים, פרנסתם היתה 
ממדינה  סחורות  והובלת  נסיעות  ידי  על  כידוע 
למדינה וכמו שכתוב )בראשית ל"ז, כה(: "ְוִהֵּנה אְֹרַחת 
ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה", ותרגם אונקלוס "שירת ערבאי".

אם כן האבק שבא מן הדרכים – הוא הביטוי 
למקור פרנסתם, לכן השתחוו לו. ובעומק הענין, 
הם האלילו את הדרכים וההליכה בהם. וזו איפוא 

תחת  "מקום  בספרו 
בנימין  כתב  השמש" 
הקפאת  כי  נתניהו 
הבנייה בהתיישבות היא 
מנגד  לחיסול,  קוד  שם 
מדווחים האמריקנים כי 
השיגו הסכמה ישראלית 
בנושא  לכת  מרחיקת 
מה   – הבנייה  הקפאת 
מהם היא המדיניות של 

הממשלה הנוכחית? 

על הפרשה וירא
הרב מ. יהודה שטרן, רב הישוב אלקנה

קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ
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תחת  "מקום  בספרו  נתניהו   בנימין 
מדיניות  נגד  ביותר  נחרץ  היה  השמש" 
הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. "שם קוד 
כי  מקווים  אנו  אותה.  הגדיר  הוא  לחיסול" 
הממשלה  מדיניות  את  תוביל  זו  אמירה 
הנוכחית נוכח הלחצים מבית ומחוץ. בחרנו 
עדי  של  בנושא  מאמרו  את  להביא  הפעם 
מינץ, חבר מזכירות מועצת יש"ע, שפורסם 

:Ynet השבוע במדור דעות של אתר
המדיני,  בשדה  הדשדוש  תחושת  "למרות 
לפני  מתחת  דברים  שמתרחשים  נראה 
השטח. בעוד שמלשכת נתניהו נשמעת צהלה 
על שארה"ב הסתפקה בהקפאה הנוכחית של 
הבנייה ביו"ש, עולים קולות מהצד הפלסטיני 
מאזן.  אבו  בפמליית  בכיר  גורם  של  זה  כמו 
לטענתו, קלינטון אמרה ליו"ר הרשות שהושגה 
ישראל  לפיה  לוושינגטון  ישראל  בין  הסכמה 
הופסק  שבה  מהנקודה  המו"מ  את  תחדש 
על  תודיע  לא  אולם  אולמרט,  כהונת  בתום 
את  לערער  שלא  מנת  על  פומבי  באופן  כך 
עם  בשיחה  נתניהו.   בממשלת  הקואליציה 
ח"כ בן-סימון אמר לו נתניהו: "אני מוכן ללכת 

ובן-סימון  כברת דרך גדולה מאוד לקראתם", 
איתו  לך  צ'אנס,  לביבי  "תן  מאזן:  לאבו  אומר 
הסחורה.  את  לספק  יוכל  הוא  רק  לעסקה, 
הוא פופולרי היום בישראל, הציבור ילך איתו". 
בנתניהו,  וקלינטון  בן-סימון  של  הזו  האמונה 
בן-אליעזר  בנימין  של  להתלהבות  מצטרפת 
ראש  לה  שזוכה  מסוייגת  הבלתי  ולתמיכה 
הממשלה מאהוד ברק.  בינתיים מלהטט ראש 
ובין משה  לדן מרידור,  בגין  בני  בין  הממשלה 
יעלון לאהוד ברק. כל פרשן מתחיל ופוליטיקאי 
מתבגר מסביר אחרת את התנהלותו.  הערפל 
הממשלה  ראש  של  האמיתית  עמדתו  סביב 
מועילה לו בינתיים גם במישור הבינלאומי וגם 

במישור הפנימי. הוא מצליח לנטרל את הימין 
מפלגות  וביתר  מפלגתו  בתוך  האידיאולוגי 
את  לחשוף  ייאלץ  מתי  היא  השאלה  הימין. 
כוונותיו האמיתיות, כיוון שאז יגיע להתנגשות 

כמעט הכרחית עם מי מהצדדים. 
של  החריפה  ההתקפה  מאוד   מעניינת 
להקפאת  הקודמת  הדרישה  על  נתניהו 
ההתישבות ביו"ש. אז בשנת 1991, הוא כיהן 
ממשל  על  שמיר  בממשלת  החוץ  שר  כסגן 
בוש האב. בספרו "מקום תחת השמש", כתב: 
של  מוחלטת  הקפאה  ארה"ב  "כשתבעה 
לפני  הציגה  ביש"ע,  היהודית  ההתיישבות 
ישראל את הברירה בין קליטת העולים בלי 
כספי הערבויות, לבין התחלת תהליך השיבה 
לגבולות המסוכנים של 67'. במילים אחרות - 
בחירה בין חנק דמוגרפי לחנק גאוגרפי, כמו 
ישראל  שממשלת  מובן  שלמה,  במשפט 

דחתה את 'ברירת שלמה' זו".
 הוא גם מרחיב ומסביר את הריאל פוליטיק 
כאז כן היום: "הדרישה הזו עודדה את הערבים 
יוותרו  מה  מפני  עמדותיהם.  את  להקצין 
מהם  סוחטת  ארה"ב  אם  לישראל  הערבים 

ויתורים בלי לתבוע מהערבים שום תמורה?"
בינתיים לא הולך נתניהו בדרכו של ראש 
הממשלה דאז, יצחק שמיר, שסירב לגזירה 
ראש  מסכים  בנייה  התחלות   450 ולמעט 
הממשלה להקפאה לחדוותם של אובמה 

וקלינטון. 
שרואים  "דברים  המפורסם  המשפט 
מכאן..." תֵקף לגבי כל ראש ממשלה, והאופן 
להיבחר  מעזים  המדינה  קברניטי  שבו  הציני 
שמאל,  מדיניות  ולנהל  הימין  של  מצע  עם 
כבר הפך למשל ושנינה במחוזותינו ומפיץ את 
האם  למרחקים.  הפוליטיקה  של  הרע  ריחה 

גם נתניהו "ראה את האור"? 
מגובשת  עולם  תפיסת  בנה  נתניהו 
על  התרוצץ  לא  אמנם  הוא  ומהוקצעת. 
גבעות השומרון כמו שרון, אבל להבדיל ממנו, 
אידיאולוגית,  הייתה  והציג  שביסס  התפיסה 

שהנושא הבטחוני רק השלים אותה.
 נתניהו כתב: "השטח של יהודה ושומרון הוא 
לב ליבו של הבית הלאומי היהודי וחומת המגן 
של מדינת ישראל. רק שליטה ישירה של ישראל 
העדר  על  אותה  תפצה  ושומרון  יהודה  ברכסי 
ירושלים  על  להגנה  הדרוש  אסטרטגי  עומק 
ושפלת החוף", ולכן "ערבויות בינלאומיות אינן 
יכולות לבוא במקום עומק אסטרטגי... מנגנוני 
פירוז ואזורי חיץ, יעילים ככל שיהיו, לא יספיקו 
ביום שיחליטו אויבי ישראל להפר את הכללים 

המוסכמים ולפתוח במלחמה". 
בספרו  שכתב  את  נתניהו  שכח  האם 
כשנאם בבר אילן? אם אכן הרחיק לכת והוא 
יחדש את המו"מ מהנקודה שבה הופסק עם 
תום כהונת אולמרט על בסיס גבולות 67', כפי 
ח"כ  שנוטה  כפי  או  הפלסטינים,  שמדווחים 

בן-סימון להאמין, ממשלתו לא תאריך ימים. 
"חזר  לא  הממשלה  שראש  לקוות  יש 
טועה  הוא  למחוזות השמאל.  ונדד  בשאלה" 
כמו  בדיוק  ההקפאה,  בנושא  קשה  טעות 
והתייחסותה  שמיר  ממשלת  על  שכתב 
לדרישה זו. הגיע הזמן שנתניהו יחזור לדבר 

בשפה של "מקום תחת השמש". •

"ההר הטוב הזה"

שומם ש השומרון  היה  רבות  נים 
ממטיילים. כל נער בשומרון הכיר 
בעל-פה נחלים רבים בגולן ובגליל, 
המקסים  בוואדי  אך  ובנגב,  יהודה  במדבר 
על  ביקר,  לא  מעולם  הוא  ביתו  שמתחת 
שנות  אבניה  בין  שמסתירה  היפה  החורבה 
דקות  חמש  הנמצאת  מפואר,  יהודי  עבר 

מביתו, הוא מעולם לא שמע.

התעוררות,  חלה  האחרונות  בשנים  ב"ה 
ובני השומרון שבים לפקוד את פינות החמד 
הללו. כחלק מהתעוררות הזו יצא לאחרונה 
ספר חדש – מדריך מטיילים בשם "ההר הטוב 
את  וירחיב  שיחזק  מקווים  שמחבריו  הזה", 

מעגל המטיילים והמכירים את השומרון. 
במדריך המטיילים החדש "ההר הטוב הזה" 
בדרום  ואתרים  טיול  מסלולי  כ-50  תמצאו 
עצמם,  המסלולים  לתיאור  בנוסף  השומרון. 

הספר מביא הרחבה היסטורית על כל מקום, 
ומספר את הסיפורים המרתקים שמסתירות 
בסקירה  מתחיל  הספר  העתיקות.  החורבות 
תחומים:  במספר  השומרון  דרום  על  כללית 

גיאוגרפית, היסטורית ובוטנית. 
הספר נכתב לזכר שמואל ירושלמי ויונתן 

אלדר ה' יקום דמם.
מגידוליו  חמד,  נערי  שני   - ויונתן  שמואל 
והמשובחים  היפים 
גדלו  השומרון,  הרי  של 
שילה.  ביישוב  בשכנות 
שניהם נשמו מינקות את 
שילה  של  הטהור  אוירה 
וקטורת  קדושה  שריח 
הדריכו  שניהם  בו,  נסוך 
בסניף בני-עקיבא ביישוב, ושניהם 
אהבו את הארץ בכל ליבם והרבו לטייל בהריה 

ובנחליה. 
ה'  קידוש  על  נרצחו  ויונתן  שמואל 
במלחמתנו הקשה וארוכת השנים על גאולת 
עמנו וארצנו. שמואל נרצח בדרכו לביתו ביום 
ט' בתמוז התשס"ב בפיגוע בגבעה הצרפתית 
ה-17,  הולדתו  יום  אחרי  יומיים  בירושלים 
ויונתן נרצח ביום ל' אדר א' התשס"ח בפיגוע 

מרכז  בישיבת 
בירושלים,  הרב 
הגמרא  כשבידו 
כה  שאותה 
בו  ביום  אהב, 
בבריתו  נכנס 
אברהם  של 

אבינו 16 שנה קודם לכן.
להנציח  החליטו  ויוסף,  דניאל  אחיהם, 
אותם בספר שיקרב אנשים נוספים לאדמת 
בחייהם,  אהבו  כה  שהם  האדמה  השומרון, 

האדמה שבה הם נטמנו במותם.•      

לפרטים ורכישת הספר: 
משפ' אלדר 02-9942187 יאיר 052-8022970
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שמואל ירושלמי הי"דיונתן אלדר הי"ד

לחזור אל
"מקום תחת השמש"



3 ישע שלנו

לפרש  יש  וכך  מציעא  בבבא  הנ"ל  הגמרא  כוונת 
אף את המדרש שהזכרנו, ששלושתם מייצגים גם 
כן בעלי מקצוע שעיקר פרנסתם בהליכה: הספן-

וכתבו  ביבשה,   - והסדקי  במדבר   - הערבי  בים, 
התוס' בפסחים )דף צד ע"א( ש"כל העולם - שליש 
כלומר  ישוב".  ושליש  מדברות  שליש  ימים, 

שלשת האנשים מקיפים את כל העולם.
אפשר לומר, איפוא, שהמפגש הזה בין אברהם 
מהווה  הללו,  המיוחדים  האנשים  שלשת  ובין 
מפגש  זהו  כי  והיסטורי.   מכונן  דרכים  צומת 
אנשים  עולם.  תפיסות  שתי  עולמות,  שני  בין 
הסוברת  האלילית  התפיסה  את  מייצגים  אלו 
שהדרכים והליכה הם מקור הכוח, ואילו אברהם 

אבינו ע"ה מייצג הליכה מסוג אחר, כדלהלן.
עבודתו  בתחילת  מצאנו  אברהם  אצל 
ושליחותו, שהקב"ה אומר לו "ֶלְך-ְלָך... ֶאל-ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך". ואח"כ נאמר "ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו".

ועוד אומר לו הקב"ה בציווי מנחה "קּום ִהְתַהֵּלְך 
יג,  )בראשית  ֶאְּתֶנָּנה"  ְלָך  ִּכי  ּוְלָרְחָּבּה  ְלָאְרָּכּה  ָּבָאֶרץ 
ההליכה.  בכושר  תלויה  ישראל  ארץ  נתינת  יז(. 
"ַאְׁשֵרי  א'(  )קי"ט,  בתהילים  נאמר  שעליה  הליכה 
ְתִמיֵמי-ָדֶרְך ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ה'"! וכך אומרת הגמ' 
בסנהדרין צו, א שהקב"ה "משלם שכרו לאברהם 
ולכן, בהיות  כסוסים...".  לפני  שרצו  ויעקב  יצחק 
אברהם זקן בן 99 אומר לו הקב"ה "ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני 
ֶוְהֵיה ָתִמים" )בראשית י"ז, א'(. כי זו כל מהותו ועניינו 
ממדרגה  הולך  להיות  ע"ה  אבינו  אברהם  של 
לניסיון  לך"  "לך  של  ראשון  מניסיון  למדרגה, 
הליכה  קדמה  לה  שגם  יצחק  עקידת  של  עשירי 
פיזית  אותם,  שהביאה  ימים,  שלשת  מיוחדת 

ורוחנית אל הר המוריה, מקום בית מקדש אל.
הפרשה,  בתחילת  המתואר  זה,  ובמפגש 
כדברי  האמת,  איפוא  התבררה  היום,  כחום 
הדבר  שנבחן  כפי  מלובלין,  הכהן  צדוק  ר' 

בפסוקים וכמובא במדרש רבה )מ"ח(: "בתחילה 
נאמר ')והנה שלשה אנשים( נצבים עליו' ואחרי 
שאכלו )מסעודתו( נאמר 'והוא עומד עליהם' – 
אימתו מוטלת עליהם, מיכאל מירתת, גבריאל 
אברהם  שיטת  כלומר  מירתת",  רפאל  מירתת, 

מתגברת ומנצחת את עובדי ההליכה – זרה.
אלא שמאברהם יצא ישמעאל וכנ"ל בגמ' בבא 
אך  עשו,  הוא  פסולת,  יצא  מיצחק  וגם  מציעא. 
יעקב  תיקן הכל ולו נאמר "ּוָפַרְצּתָ )שהיא הליכה 
לכל הכיוונים, הליכה מואצת( ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה 

ָוֶנְגָּבה". והובטחה לו "נחלה בלי מצרים".
חז"ל  מאמר  של  אמיתי  התוכן  כן,  אם  זהו, 
יותר  אורחים  הכנסת  ש"גדולה  ברש"י  המובא 
זו  אורחים  הכנסת  כי  השכינה".  פני  מהקבלת 
אברהם  של  לדרכו  הקב"ה  הסכמת  את  ביטאה 
היא  כי  ודרך!(,  אורח  )מלשון  אורחים  המכניס 

באה מתוך הקבלת פני השכינה.•

קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ - הרב מ. יהודה שטרן - המשך מעמוד השער
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השנייה ב העולם  מלחמת  פרוץ 
שימש הרב משה חיים לאו כמנהיג 
רוחני וכאב לצאן מרעיתו שהצרות 
ביום שישי,  וליל.  יום  הרבות פקדו אותם 
)1939( פרצה המלחמה.  פרשת "כי תבא" 
כמעט  "חכי  ביומנו  הרב  כתב  יום  באותו 
רגע עד יעבר זעם" )ציטוט מישעיהו כו, כ(, 
ברומזו על החלטתו להישאר עם קהילתו. 
לעיר,  הגרמנים  נכנסו  בספטמבר   5 ב- 
ברחו  הקהילה  ממנהיגי  שחלק  וכיוון 
על  השלטונות  הטילו  ההפצצות,  מאימת 
היהודים":  "זקן  להיות  התפקיד  את  הרב 

שידאג לבצוע הגזרות. 
הרב  היה  שעמן  הקשות  הגזרות  אחת 
צריך להתמודד הייתה עונש קבוצתי של 
סכום כסף עצום שהקהילה הייתה אמורה 
זמן קצר. הרב ארגן  לשלם לגרמנים תוך 
שלא  ולאחר  נפש",  "כופר  מגבית  מיד 
הגיע לסכום הנדרש, לקח מביתו קופסת 
לכסף  תכולתה  את  והוסיף  תכשיטים 
הכנסת,  בית  חולל  ימים  באותם  שנאסף. 
והרב פעל במהירות: הוא הציל את ספרי 

התורה ודאג לקבור אותם בבית העלמין. 
חיים  משה  הרב  התבלט  זו  בתקופה 
כמנהיג בכל התחומים. הוא דאג לפליטים 

מקלט  שימש  וביתו  מבחוץ,  שהגיעו 
הרבנית  ורעייתו  הוא  מהם.  לרבים 
יזמו הקמת בית תמחוי שסיפק ארוחה 
הרבנית  כאשר  לנזקקים,  חינם  חמה 
הקודש.  מלאכת  על  ניצחו  וחברותיה 
הזדמנות  כל  ניצל  חיים  משה  הרב 
לחזק את קהילתו. כך, למשל, הקהיל 
את כל בני העיר ללוויה של שמש בית 
הספד  נאום  לשאת  מנת  על  הכנסת, 
וקריאה  חיזוק  דברי  בעיקר  שכלל 
לקדש שם שמים.  כאשר פרצה בעיר 
מגפת הטיפוס הוא עצמו עסק בקבורה, 
כעדות אחד הניצולים, אליעזר אונגר: 
לאו  חיים  משה  ר'  שמו   – רב  "ראיתי 

וכרה  עמד  והוא  אחת  ביד  גידם  שהיה   –
עודד  גיסא  מאידך  לחללים".  קברים 
הוא  בישראל,  חדשים  בתים  להקים  הרב 
אחת  על  רבים.  לזוגות  קידושין  סידר 
אח  קורץ,  יעקב  מספר  שהעמיד  החופות 
הכלה: "נוגע עד הלב... אמר כי מנהג הוא 
חופה  להעמיד  מגיפה  בשעת  בישראל 
עוברת  ישראל  עם  על  הקברות.  בבית 
כעת המגיפה הגדולה ביותר בדברי עולם, 

גדול.  קברות  לבית  עתה  נהיה  הגטו  כל 
וסיים: אבינו בשמים, בזכות הזוג הצעיר... 
בטל מעלינו את הגזירה הרעה, די תיעצר 

המגיפה! שלח לנו ישועה וגאולה...".
החיים  של  הקיום  להמשך  דאג  הרב 
קשריו  באמצעות  בחגים.  גם  הדתיים 
המינים  וארבעת  לפסח  מצות  השיג 
קרליבך  הרב  דרך  השאר  בין  לסוכות, 
בצד  מפרשוב.  ותלמידיו  מהמבורג 
פעילותו כמנהיג רוחני לא הפסיק הרב גם 
לדאוג לחיי היום יום. כך הוא סידר עבודה 
זכוכית,  במפעל  קהילתו  מבני  לרבים 

מיידית.  מהשמדה  אותם  הציל   ובזאת 
הרב  היה   )1942( תש"ב  קיץ  בראשית 
שנודע  הראשונים  הרבנים  אחד  לאו 
שני  בגזים.  ההשמדה  שיטות  על  להם 
בביתו,  מקלט  שמצאו  צעירים,  אברכים 
שם  חלמנו,  במחנה  הזוועות  על  סיפרו 
משאיות.  בתוך  בגזים  יהודים  הומתו 
הרב  אבל  לסיפורים,  האמינו  לא  רבים 
המידע.  את  לפרסם  מיד  וניסה   האמין 
מפרשוב  תלמידיו  פעלו  במקביל 
משפחתו  ואת  אותו  להציל  שבסלובקיה 
לסלובקיה.  הגבול  דרך  אותם  ולהעביר 
הרב  לדיון,  הנושא  שעלה  אימת  כל  אבל 

דחה את ההצעה בכל תוקף בנימוק שאין 
הוא מוכן לעזוב את בני עדתו בשום אופן.

יהודי  רוכזו   1942 אוקטובר  בראשית 
הפרנציסקני,  המנזר  בככר  פיוטרקוב 
אלף   20 כ-  גורשו  סלקציה  ולאחר 

יהודים.
מלעסוק  הרב  פסק  לא  ימים  באותם 
פסק,  הוא  בוערות.  הלכתיות  בשאלות 
לפולנים  ילדים  למסור  שאסור  למשל, 

כנוצרים.  שיתחנכו  ברור  כאשר 
וילדות  ילדים  ידי  חיזק  הוא  כן,  כמו 
באוזניהם  והדגיש  לברוח,  שעמדו 
ישכחו.  שלא  כדי  היהדות  עיקרי   את 
מצא  הגירושים  תחילת  שלפני  בלילה 
הרב זמן להיפרד מבנו נפתלי. בספרו 'עם 
יבדל"א  לאו-לביא  נפתלי  מספר  כלביא' 
אביו  עליו  ציווה  בה  הפרידה  שיחת  על 
לעלות לארץ ישראל ולשמור במיוחד על 
מאיר  ישראל  הרב  הוא  הלא  לולק,  אחיו 
לאו שליט"א לימים רבה הראשי של ארץ 
ישראל. במהלך השיחה הציע הרב דרכים 
להצלת המשפחה על ידי פיזורם במקומות 
מחבוא עד יעבור זעם. לעומת זאת, על 
גזר להתייצב בגלוי בכיכר  עצמו הוא 
המשלוחים. הוא הסביר כי אם יתחבא 
שהסתתרו  רבים  יהודים  עלולים   –
אבל  אחריו.  יחפשו  כאשר  להתגלות 
הנימוק העיקרי שהיה בפיו: "רועה אינו 
 מפקיר את עדרו מול להקת זאבים...". 
 " נרגשים:  בדברים  סיים  השיחה  את 
'ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים 
לכם  ואסור  צעירים  אתם   – לגבולם' 
ירמיהו  של  הנחמה  נבואת  להתייאש. 
אינה מליצה אלא המלצה לאלה שיזכו 
לצאת מכאן. אם יעזור ה' ותצאו בשלום 
את  למצוא  תדעו  הזאת,  מהשריפה 
ביתכם שהוא לא הבית הזה או כל בית אחר 
על אדמה מתנכרת ועוינת זו, ביתכם יהיה 
לקנותה  צורך  יהיה  אם  גם  ישראל  בארץ 
בייסורים, אך יהיו אלה ייסורי אהבה שגם 

שכרם בצדם".
יום  הרב  התייצב  האקציות,  כשהחלו 
יום בכיכר כשהוא לבוש קיטל וספר תורה 
בנו,  היה  האלו  הימים  באחד  בידו.  קטן 
השפלה  למעמד  עד  מאיר,  ישראל  הרב 
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ביתכם יהיה בארץ ישראל 
גם אם יהיה צורך לקנותה בייסורים

חלק ג'

הרב פסק שאסור למסור 
ילדים לפולנים כאשר ברור 
שיתחנכו כנוצרים. כמו כן, 

הוא חיזק ידי ילדים וילדות 
שעמדו לברוח, והדגיש 

באוזניהם את עיקרי 
 היהדות כדי שלא ישכחו 

הרב משה חיים לאו
משה מאירסדורף



''כששוכחים את מהות הנשמה 
העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל 
בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, 
הכל נעשה מעורבב ומסופק..."
)אורות התשובה פרק ט"ו, י'(

5 ישע שלנו

אביו  של  נוראה 
הרב, כאשר מפקד 
הצליף  הגסטפו 
כוחותיו  בכל 
באלת גומי על גבו 
העילה  הרב.  של 
למכות אלו הייתה 
את  לגלח  סירובו 
לשמור  כדי  זקנו 
מוסד  כבוד  על 
עם  יחד  הרבנות. 
זאת, לאחרים הוא 

פסק לציית ולהוריד את הזקן כדי להינצל 
ובנו  סלקציה,  נערכה  יום  באותו  מעונש. 
המשלוחים.  לאחד  נלקח  )מילק(  שמואל 
נכשלו.  להצילו  הרב  מאמצי   כל 
יצא  באוקטובר(   21( במרחשוון  בי' 
אחד  לטרבלינקה.  האחרון  המשלוח 
הרב  ליד  עמד  שהוא  סיפר  מהניצולים 
ברחבת בית הכנסת, וכאשר ראו את המחזה 
בתינוקות  יורים  הרוצחים  כיצד  המזעזע 
בזרועות אמותיהם וגוררים את זקני העדה 
הפצועים על הקרקע – נשמעה זעקתו של 
הרב: "מדוע אנו עומדים?! – נתנפל עליהם 

ראש  בצפורניים!". 
הגיב  המרצחים 
מיד: "גם שם צריכים 
היהודים!",  אותך 
אותו  והעלה 
המוליכה  לרכבת 
יחד  לטרבלינקה 
שמואל  בנו  עם 
יהודים,  אלפי  ועוד 
הרביעי.   במשלוח 
בדרך  בקרון, 
)עפ"י  לטרבלינקה 
הרב  פסק  לא  וולרייך(  מ.  העדים,  אחד 
פרצו  וכולם  ה',  קידוש  מצוות  על  לדרוש 
תצאו".  בשמחה  "כי  בשירה:  אתו   יחד 
שברח  לבקוביץ,  דוד  של  עדותו  לפי 
האחרונה של  ונכח בדרשתו  מטרבלינקה 
נס  על  חיים  משה  הרב  העלה  שם,  הרב 
ואחר  עקיבא,  ר'  של  הנפש  מסירות  את 
כך הוסיף: "מכל תרי"ג מצוות, מצווה אחת 
נותרה בידינו לקיימה: 'ונקדשתי בתוך בני 
ישראל', ליהרג על שם היותנו נושאי שם ה', 
כדברי  בשמחה  נקיימנה  הבה  ישראל,  עם 
בשמחה  'כי  מפשיסחה:  בונם  שמחה  רבי 

מכל  נצא  שמחה  של  בכוחה   – תצאו' 
הצרות, הסבל והייסורים של העולם הזה". 
וידוי  ואמר  קולו  את  הרב  הרים  כך  אחר 
עם כל הציבור: "על חטא שחטאנו לפניך", 
ישראל,  "שמע  הזעקה:  פרצה  ובהמשך 
ועד".  לעולם  ימלוך  ה'  מלך,  ה'  מלך,   ה' 
את  שקידש  הי"ד,  לאו  חיים  משה  הרב 
בטרבלינקה  נספה  ובמותו,  בחייו  השם 

בי"א מרחשוון תש"ג )1942(.•
נכתב בסיוע נכדו, רב העיר מודיעין, הרב דוד לאו שליט"א.
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מכל תרי"ג מצוות, מצווה 
אחת נותרה בידינו 

לקיימה: 'ונקדשתי בתוך 
בני ישראל', ליהרג על 

שם היותנו נושאי שם ה', 
עם ישראל, הבה נקיימנה 

בשמחה!

ביתכם יהיה בארץ ישראל גם אם יהיה צורך לקנותה בייסורים - המשך מעמוד הקודם



ללכת א מצטווה  ברהם 
בארץ  ההרים  לאחד 
המוריה. היכן היא ארץ 
המסוים?  ההר  היכן  המוריה? 
אזכורים  לחפש  שצריכים  נראה 
נוספים של המקום כדי לענות על 

שאלות אלו.
קוראים  שאנו  הבאה  הפעם 
על הר בארץ המוריה היא בספר 
ְׁשֹלמֹה  "ַוָּיֶחל  ב',ג':  הימים  דברי 
ם ְּבַהר  ִלְבנֹות ֶאת-ֵּבית-ה' ִּבירּוָׁשלִַ
ַהּמֹוִרָּיה ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְלָדִויד ָאִביהּו 
ֲאֶׁשר ֵהִכין ִּבְמקֹום ָּדִויד ְּבגֶֹרן ָאְרָנן 
ַהְיבּוִסי". דוד קונה את גורן ארונה 

היבוסי ובונה שם מזבח לה'. אחריו מגיע בנו 
שלמה ובונה שם את בית המקדש. האם דוד 
התרחשה  בו  המקום  שזהו  יודעים  ושלמה  

פרשת העקידה?
לא  אנו  התנ"ך  של  פשוטה  בקריאה 
מוצאים לכך כל הוכחה. מנגד, חז"ל מספרים 
לנו שבאחת מבריחותיו של דוד מפני שאול, 
הוא מגיע לביתו של שמואל ברמה, והכתוב 
מוסיף "ַוֵּיֶלְך הּוא )דוד( ּוְׁשמּוֵאל ַוֵּיְׁשבּו ְּבָניֹות... 

ָּבָרָמה" )שמואל א', י"ט,י"ח-י"ט(.

'וילך דוד ושמואל  "דרש רבא: מאי דכתיב 
אצל  ניות  ענין  מה  וכי  ברמה',  בניות  וישבו 
של  בנויו  ועוסקין  יושבין  שהיו  אלא,  רמה? 
עולם" )זבחים נד ע"ב(. רש"י על המקום מפרש: 
"נויו של עולם- למצוא מקום לבית הבחירה 
את  שמוסר  מי  זה  מדרש  לפי  התורה".  מן 
הוא  לדוד  המקדש  בית  מקום  על  המסורת 
לא אחר משמואל הנביא. מעת גילוי שמואל 
העקדה.  מקום  בדבר  המסורת  רווחה  לדוד 

כותב הרמב"ם ש"מסורת ביד הכל: שהמקום 
ארונה,  בגורן  המזבח  ושלמה  דוד  בו  שבנה 
המזבח  את  אברהם  בו  שבנה  המקום  הוא 
ועקד עליו את יצחק..." )הלכות בית הבחירה, ב',ב'(.
קרח  עומד  לכן  קודם  שנים  מאות  כמה 
"ַרב- וטוען  ואהרון  משה  לפני  עדתו  עם 

ַמּדּוַע  ְקדִֹׁשים...  ֻּכָּלם  ָכל-ָהֵעָדה  ִּכי  ָלֶכם 
רח  ֹקִ ג'(.  ט"ז,  ה'")במדבר  ַעל-ְקַהל  אּו  ִּתְתַנּשְׂ
שבוי בתפיסה ה"פוסט- מודרניסטית" לפיה 
כל בני האדם שווים, והקדושה אינה תלויה 

באדם או במקום מסוים.

לשטות  ראה  מה   - היה  שפיקח  "קֹרח   
שלשלת  ראה   - הטעתו  עינו  אלא  הזו?! 
גדולה עומדת הימנו, שמואל ששקול כמשה 
ואהרן שנאמר 'משה ואהרן בכהניו - ושמואל 
בקוראי שמו'" )במדבר רבה י"ח ח'(. חז"ל מספרים 
לנו ששמואל היה מזרעו של קורח. איך ייתכן? 
של  ורכושו  משפחתו  שכל  יודעים  אנו  והרי 
לנו  נבלע באדמה. אך, המדרש מספר  קרח 
"]ש[בני קרח בתחלה היו עם אביהם, ולבסוף 

והצילם... תשובה,  לעשות  כולם  הרהרו 
בזכות  ניצלו  בני קרח  לומר שירה".  והתחילו 
תשובתם.  ואנו פוגשים אותם בשירתם בספר 
את  מזכירים  מזמורים  מאוד  הרבה  תהילים. 
לראות  מעניין  אותה.  ומשבחים  ירושלים 
שהרבה ממזמורי ירושלים נכתבו דווקא על-

ידי בני קרח. "ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני-קַֹרח... ְיֵפה 
נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ ַהר-ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִקים  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית 
ִמְזמֹור ִׁשיר  "ִלְבֵני-קַֹרח  )מ"ח( או:  ְלִמְׂשָּגב" 
ה'  אֵֹהב  ְּבַהְרֵרי-קֶֹדׁש.  ְיסּוָדתֹו 
ַיֲעקֹב.  ִמְׁשְּכנֹות  ִמּכֹל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי 
ָהֱאֹלִקים  ִעיר  ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות 

ֶסָלה...")פ"ז(, ועוד רבים. 
אין   - קרח  שבני  מכאן  נראה 
הכוונה רק לבניו הפיזיים אלא לכלל 
צאצאיו ובראשם שמואל הנביא - 
בני  בירושלים.  מיוחד  עניין  מגלים 
את  המפארים  במזמורים  קרח 
העיר, ושמואל בהעברת המסורת 
של  קדושתה  המוריה.  הר  על 
ירושלים ברמות השונות, כמתואר 
בצאצאי  "בוערת"  כלים,  במסכת 
שעומד  מה  הדורות.  לאורך  קרח 
בניגוד לתפיסתו של קרח אביהם 
מעשיהם  בקדושה.  דרגות  שאין 
ביותר  הטוב  התיקון  את  מהווים 
לחטאו של קרח, ומשאירים לדורות 
קדוש  מקום  ישנו  כי  התפיסה  את  הבאים 
לסיום,  ומשתוקקים.  מתפללים  אנו  שאליו 
נראה שלא לחינם שחרורו של הר הבית הוא 
הר המוריה בידי חיילינו בשנת תשכ"ז )1967( 
התרחש בכ"ח אייר, שהוא ע"פ המסורת יום 
פטירתו של שמואל הנביא אשר חשף בפנינו 

את מיקומו של מקום קדוש זה.•
לסיורים בבנימין שומרון ובבקעת הירדן

בית ספר שדה עפרה 02-9975516.
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החברה להגנת הטבעסיפורו של מקום
בית ספר שדה עופרה
יהודית בדש

גלגולה של מסורת

"ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִקים, ִנָּסה 

ֶאת-ַאְבָרָהם... 
ַקח-ָנא ֶאת-ִּבְנָך 

ֶאת-ְיִחיְדָך  
ֲאֶׁשר-ָאַהְבָּת, 

ֶאת-ִיְצָחק, ְוֶלְך-ְלָך 
ֶאל-ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה 
ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה 
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים 
ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך" 

)בראשית כב, א-ב(
מקדש שלמה - התמונה באדיבות מכון המקדש



www.hebrontruma.com

  www.hebron.org.il
   www.machpela.com

7 ישע שלנו

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 

ita@myesha.org.il או למייל
 בהצלחה רבה!

המקוםזהה את  פתרון החידה הקודמת: מצפה תמר בבקעת הירדן. 
שמות הילדים הזוכים: רועי חזיזה, מעלה אדומים  איתן שועלי, 
ירושלים  איסקה אייזנמן, פתח תקוה  רוני אזולאי, באר שבע



ההכנות  נשלמות 
י  י ח ת  ב ש ל
ן  ו ר ב ח ב ה  ר ש
שרה  חיי  שבתות 
מכבר  זה  הפכו  בחברון 
ת  י נ כ ת ה מ ק  ל ח ל
יהודים  של  השנתית 
ובחו"ל.  בארץ  רבים 
בחברון  היהודי  ביישוב 
ת  ו נ כ ה ה ת  ו מ ל ש נ
האלפים  לקליטת 

בשבת הבאה. 

יהודים  רבבות  עבור   
בחברון  שרה  חיי  שבת 
זו חוויה שאי אפשר להחמיץ. גם אם הדבר 
לא תנאים,   ובלינה בתנאים  בצפיפות  כרוך  
ובאוהלים.  במשרדים  ספר,  בתי  בכיתות 
לשמוע את קריאת התורה במערת המכפלה 
מקום,  באותו  ממש  נמצאים  שאנו  ולדעת 
מקום  אברהם,  קנה  אותו  הראשון  המקום 
המקום  שלנו,  והאמהות  האבות  מנוחת 
המחבר אותנו אל הארץ הזו כבר אלפי שנה. 
בשדה  האלפים  חווית  גם  מצטרפות  לכך 
התכניות  חברון,  באתרי  הסיורים  המכפלה, 

המגוונות, המפגשים המפתיעים, ועוד.
הנוכחות בחיי שרה בחברון מהווה הצהרה 
ועוצמתית,  משמעותית  משמעית,  חד 
העולם:  וברחבי  בארץ  ברור  מסר  המשדרת 
אבינו,  אברהם  של  בדרכו  ממשיכים  אנחנו 

ואיננו מתכוונים לוותר עליה.
 - הרוחני  המסר  עם  יחד  אבינו,  אברהם 
הניח  ואמת,  חסד  אמונה,  של  האוניברסלי 
את היסוד גם לקיום הלאומי של העם היהודי, 
קיום המבוסס על החיבור הנצחי והבלתי ניתן 
לניתוק של עם ישראל וארץ ישראל. אברהם, 
לארץ  העליה  היתה  הראשונה  שמשימתו 
ישראל, לא שקט עד שהצליח גם לבצע קנין 

קנייני  לכל  יסוד  המהווה  קנין  בארץ,  ממשי 
בנוסף  היום.  ועד  מאז  ישראל  בארץ  קרקע 
למסר הלאומי, ישנו גם מסר הקשור בזכויותיו 
של היהודי, כאדם וכאזרח, הזכות לרכוש וקנין, 
הזכות לקנות בית ואדמה בכל מקום בעולם, 
ישראל.  בארץ  במולדתו,  ובראשונה  בראש 
זכות אנושית מובנת  כי  עובדה מדהימה היא 
איננה  ולמעשה  במחלוקת,  שנויה  זו  מאליה 
מקובלת על חוגים לא קטנים בארץ ועל רוב 
ממשלות העולם. אם היה נדמה לנו כי ליהודי 
הבסיסיות  האדם  זכויות  כל  שמורות  בימינו 
עלינו  כי  מסתבר  בדמוקרטיה,  המקובלות 
עוד לנהל מאבק לא פשוט ולא קצר בנושא. 

ניתן כמובן להתעלם ולומר כי "לא איכפת לנו 
מה אומרים הגויים, העיקר הוא – מה עושים 
שעושים  מה  כי  היא  העובדה  אך  היהודים"; 
במה  רבה   במידה  תלוי  היהודים  השלטונות 
המכונות  ממשלות  וגם  הגויים,  שאומרים 
"ימניות" מתעלמות מזכויות היהודים מול לחץ 
גויים מבחוץ. נתון זה מציב אותנו בעמדה בה 

ביותר,  זכויותינו הבסיסיות  על  להיאבק  עלינו 
של זכות הקנין, הרכוש והבנין.

בצורה  מבטאת  שרה  חיי  בשבת  הנוכחות 
ברורה את האמירה והתביעה הזו: אנו תובעים 
אברהם  של  במפעלו  להמשיך  הזכות  את 
בארץ  ונחלה  שדה  בקנין  להמשיך  אבינו, 
ישראל. משקיפים מכל העולם סופרים כמה 
האלו,  הערכים  עם  להזדהות  באים  יהודים 
האנרגיה  עוצמת  ומה  שלהם  הנכונות  מה 
שלהם. המסרים האלו מגיעים לרשויות שונות, 
והדברים  ובעולם;  בארץ  וארגונים  ממשלות 

משפיעים ומעבירים את המסר. 
והסידורים,  כדאי להשלים את כל ההכנות 
לחברון.  שרה'  'חיי  בשבת  ולהגיע  להתארגן 
לכולנו;  וחשוב  בסיסי  דבר  היא  אבות"  "זכות 
אך בצד ה"זכות" יש גם חובה. חובה לעשות 
כל מאמץ לממש את זכות האבות, להמשיך 
את מפעלם וללכת בדרכם, להיות איתם ממש 
במקום בו חיו, פעלו, קנו, חלמו ולחמו, ובמקום 
בו, בעזרת ה',  יקומו במהרה ישני חברון ויבשרו 

את בשורת הגאולה לבני בניהם. •
1800-400-456 האירוח  למטה  התקשרו 

ש"ע
שותי

חד

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

צילום השער: מירי צחי
פרסום מודעות: 

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה: 

מקור ראשון - דוד 052-8708519
עיצוב גרפי: תקוה דגן

הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l
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מועמדים מתאימים יעברו תהליך מיון
של החברה למתנ“סים ומרכז הערכה.

קורות חיים, המלצות ואישורי השכלה יש לשלוח אל:
מיקי פרידמן, מנהל אגף משאבי אנוש

החברה למתנ“סים, קניון מלחה ת.ד. 9583
ירושלים 91090, או לפקס 02-6599131

על הפניות להגיע למשרדינו עד לתאריך 09/11/09

אנו מזמינים אותך להצטרף לארגון הקהילתי
המוביל בישראל ולהגיש מועמדותך לתפקיד:

 ניהול מערכת אוטונומית קהילתית העוסקת
 

    בתחומי חברה, פנאי וחינוך בלתי פורמלי.

 ניהול צוות עובדים ומערך תקציבי עצמאי.
 

 קיום קשר עם מוסדות וארגונים בקהילה
 

    ומחוצה לה.

 השכלה אקדמית מלאה – B.A. לפחות.
 

 ניסיון בניהול צוות, תכניות ותקציב 
 

    מינימום 3 שנים.

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 

  פתוח רצוף 9:00 - 19:00 יום ו‘ 9:00 - 13:00
רח‘ ישעיהו 10, ירושלים, 02-5000229
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SONY ERIKSON K610i

NOKIA 6230i

NOKIA 8310

האדמו"ר מפרמישלאן במערת המכפלה


