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מוסף מיוחד 
לכבוד שבת 
ארץ ישראל

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש"עמדה

שדולת ארץ ישראל
2יש"עמדה

זמני שבת     כניסת השבת   מוצ"שישע שלנו

« המשך בעמוד 3« עמוד 2

א. מצוות פרטיות וציבוריות
משה  נתאווה  מה  מפני  שמלאי:  ר'  "דרש 
רבינו ליכנס לארץ ישראל. וכי לאכול מפריה 
הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא 
כך אמר משה: הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין 
מתקיימין אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ 

כדי שיתקיימו כלן על ידי" )סוטה, יד,א(.
אלא  מתקיימות  שאינן  מצוות  אותן  מהן 

בארץ ישראל?
י"ח,  י"א,  מדרש חכמים )ספרי על דברים 
מובא ברש"י על התורה( הוא, שכל המצוות 
תפילין  ואפילו  ישראל,  בארץ  אלא  אינן 
בגדר  רק  הנן  המצוות  ובחו"ל  ומזוזות. 
המדרש  את  הרמב"ן  מביא  וכן  "ציונים". 

בכמה מקומות.
המצוות  מעגל  בולט  המצוות,  כלל  בתוך 

התלויות בארץ, כתרומות, 
מעשרות וכד', אשר בודאי 

מתקיימות רק בארץ.
בנוסף, אנו מכירים את המצוות הציבוריות, 
הכלליות, שאף הן מתקיימות רק בארץ, דוגמת 
בספר  הרמב"ם  כלשון  החודש,  קידוש  מצוות 
חדשים  לקדש  "שציוונו  קנג:  עשה  המצוות, 
ושנים... ומצוה זו לא יעשה אותה לעולם אלא 
בית דין הגדול לבד, ובארץ ישראל לבד" וכו'. 
וכן מצוות מינוי מלך, המפורשת בתורה )דברים 
י"ז, י"ד( "כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן 

עלי  אשימה  ואמרת  בה,  וישבת  וירשת  לך, 
מלך" וכו'.

ובפירוש למדנו )סנהדרין כ', ב'(: "שלש מצוות 
להם  להעמיד  לארץ:  בכניסתן  ישראל  נצטוו 
בית  ולבנות  עמלק,  של  זרעו  ולהכרית  מלך, 

בכנסת  הושקה  השבוע 
שדולת ארץ ישראל המונה 39 
חברי כנסת וסגני שרים משבע 
סיעות בכנסת – הגדולה בקרב 
השדולה  הכנסת.  שדולות 
ההתיישבות  לחיזוק  תפעל 
ובפרט  ישראל  ארץ  רחבי  בכל 
עם  יחד   – ושומרון  ביהודה 
חוץ- וארגונים  יש"ע  מועצת 
ובהם  נוספים  פרלמנטריים 
ביש"ע  האדם  זכויות  ארגון 
ביהודה  ליכוד  חברי  ופורום 

ושומרון.

17:55 16:41 ירושלים
17:56 16:56 תל אביב
17:54 16:45 חיפה
17:55 16:47 חברון
17:54 16:45 שכם
17:57 16:57 ב"ש

שבט הקינים
6סיפורו של מקום
הרב חיים פלאג'י
4חיבת הארץ

מבחר שיחות לפרשיות השבוע אשר נאמרו בישיבת רמת-
מצב,  ובכל  עת  בכל  הקב”ה  של  אורו  בגילוי  העוסקות  גן, 
הסודות  עם  המקראות  פשטי  את  המאחדת  תפיסה  מתוך 

הטמונים בהם, וחיבור למאורעות הזמן וסוגיות עכשוויות ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוש
שיחות לפרשיות השבוע בראשית-שמות

₪65הרב יהושע שפירא

&

על הפרשה יתרו - שבת ארץ ישראל
הרב אליקים לבנון - 

רב היישוב וראש ישיבת אלון מורה, חבר הנהלת יש"ע המתחדשת

מלכות ישראל- בארץ ישראל!
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ביום שלישי האחרון התקיים כנס היסוד 
בכנסת.  ישראל  ארץ  למען  השדולה  של 
הכנסת  ועדות  בקומת  "גליל"  אולם 
שרים,  סגני  שרים,  לפה.  מפה  מלא  היה 
ותנועת  יש"ע  חברי כנסת, ראשי מועצת 
ושומרון,  ביהודה  הרשויות  ראשי  אמנה, 
למען  פרלמנטרים  חוץ  ארגונים  נציגי 
דוברים,  צלמים,  עיתונאים  ההתיישבות, 

עוזרים פרלמנטרים, ועוד.
יו"ר  עומדים  השדולה  בראשות 
ויו"ר סיעת הליכוד, ח"כ זאב  הקואליציה 
לאומי(,  )איחוד  אלדד  אריה  וח"כ  אלקין 
וחברים בה חברי כנסת מהליכוד, ישראל 
ביתנו, ש"ס, יהדות התורה, מהבית היהודי, 

האיחוד הלאומי ואפילו מסיעת קדימה. 
מטרות השדולה כפי שנכתב במסמך 

הייסוד והוצג בכינוס הן:
ישראל  מדינת  של  האחיזה  חיזוק 
ביהודה  ובפרט  ישראל  ארץ  חלקי  בכל 

ושומרון. 
בהתיישבות  פגיעה  כל  מניעת 

ובביטחון ביהודה ושומרון.
את  שתחזק  חקיקה  קידום 

ההתיישבות.
העם  של  המשפטי  המעמד  חיזוק 

היהודי בכל ארץ ישראל.
הלאומית- וההסברה  התודעה  חיזוק 
הציבור  בקרב  הן  יהודית–ציונית, 
בישראל פנימה, והן כלפי מדינות אחרות 
בדבר זכותה של ישראל על חבלי יהודה 

ושומרון.
חיזוק  לטובת  משאבים  הפניית 
יהודה  ברחבי  והביטחון  ההתיישבות 

ושומרון.
של  החמורה  הטעות  תיקון 

ההתנתקות ומניעת הישנותה.
בישיבה נטלו חלק  יו"ר הכנסת, ראובן 
ריבלין, השרים בני בגין משה כחלון והפרופ' 
הרב דניאל הרשקוביץ וסגני השרים מאיר 
פרוש וגילה גמליאל. וכן חברי הכנסת ציפי 
חוטובלי, אורי אורבך, ציון פיניאן, חיים כץ, 
כרמל שאמה, דני דנון, פאינה קירשנבאום, 
כ"ץ  יעקב  הלאומי  האיחוד  סיעת  יו"ר 
יו"ר סיעת ש"ס   בן ארי,  )כצ'לה(, מיכאל 
יו"ר סיעת הבית היהודי  אהרהם מיכאלי, 
זבולון אורלב, וכן נציגות מסיעת קדימה: 
תירוש.  ורונית  חסון,  יואל  שנלר,  עתניאל 
מהדיון נפקד מקומו של חבר הכנסת אורי 

אריאל במות עליו אביו.
שלום,  סילבן  סער,  גדעון  השרים 
ויולי  משה יעלון, ישראל כץ, לימור לבנת 
לחברי  ברכה  מכתבי  שיגרו  אדלשטיין 

השדולה ותמיכה בפועלם.
ריבלין  ראובן  הכנסת  ראש  יושב 
שפתח את הישיבה אמר: "אני מברך על 
ולהחזיק  לקדם  המבקשת  שדולה  כל 
ברעיון ציוני, שיבתו של עם ישראל בארץ 
הייתי  יו"ר הכנסת  הייתי  לא  ישראל, אם 
בארץ  מאמין  אני  לשדולה.  מצטרף 
לקיים  היהודי  וביכולתו של העם  ישראל 
תורת  על-פי  ודמוקרטית  יהודית  מדינה 

ארץ ישראל".

יו"ר השדולה, ח"כ זאב אלקין, המכהן 
אמר  הליכוד,  וסיעת  הקואליציה  כיו"ר 
להביא  נועדה  השדולה  "הקמת  כי 
התמיכה  את  בכנסת  מעשי  ביטוי  לידי 
מכריע  רוב  של  בהתיישבות  הרחבה 
של חברי הבית. בכוונת השדולה לפעול 
הכנסת  ועדות  הממשלה,  משרדי  מול 
מפעל  לקדם  במטרה  הביטחון  ומערכת 
וביהודה  ישראל  בארץ  ההתיישבות 

ושומרון בפרט".
כי:  היסוד  בכינוס  אמר  בגין  בני  השר 
רבים  על  מקובל  הזה  המשותף  "הרעיון 
הרעיון  הגיון  ישראל,  ובממשלת  בכנסת 
הוא  המשותף  הרעיון  -אידיאולוגיה.  הוא 
שתי זכויות יסוד של העם היהודי ואזרחי 
ישראל. יש זכות טבעית של העם היהודי 
לחיות בארצו וזכותה של המדינה בביטחון 
השתיים.  בין  להפריד  אפשר  אי   - לאומי 

לשתי  מנוגדת  אשף  מדינת  הקמת 
הזכויות". הוא הוסיף כי ישנה חשיבות זהה 
לכלל המקומות והאזורים ביהודה ושומרון 

– "כל יש"ע היא גושי ההתיישבות", אמר.
של  עמית  יו"ר  אלדד,  אריה  ח"כ 
השדולה אמר כי: "אחרי טראומות הגירוש, 
מלחמת לבנון ומבצע עופרת יצוקה היה 
אך  ישובים  יורידו  שלא  לצפות  אפשר 
כך הדבר. השדולה באה למצות את  לא 
המכנה המשותף של אלו שנאבקים על 
הבנייה  מפעל  למען  ונפעל  ישראל  ארץ 

ביהודה ושומרון".
יו"ר מועצת יש"ע דיין ברך על הקמת 
השדולה וציין: "הימים האלו ימי מבוכה 
ובלבול משום שמצד אחד נוטעים עצים 
ונשבעים אמונים לאדמה שבה אוסרים 
להקים עוד בתים יהודיים. צריך להסיר 
שניטע  העץ  והמבוכה.  הבלבול  את 
 - שתתקיים  זו  היא  שניתנה  וההבטחה 
תפקיד  ההקפאה.  את  תחליף  הבנייה 
השדולה להביא ציונות, בנייה והתרחבות 
כדי שתצמח הריבונות בחבלי ארץ אלו".  
"בין  השדולה:  לחברי  ואמר  הוסיף  דיין 
חשיבות  רואה  אני  השדולה  מטרות 
העוסק  לסעיף  יותר  וגדולה  מכרעת 
הלאומית  וההסברה  התודעה  בחיזוק 
בישראל  הציבור  בקרב  יהודית-ציונית 
של  זכותה  על  אחרות  מדינות  וכלפי 
אם  ושומרון.  יהודה  חבלי  על  ישראל 
בסעיף  ולהשקיע  להעמיק  תשכילו 
הזה, בחיזוק התודעה, במערכת החינוך 
בכלים  ולהתיישבות,  לציונות  לערכים 
הסברתיים, בהפניית משאבים ובאמירה 
ברורה של ממשלת ישראל כלפי העולם 
כולו – אזי גם יתר מטרות השדולה יושגו 

כמעט מאליהן".
עם  פעולה  בשיתוף  תפעל  השדולה 
פורום משותף של גופים חוץ פרלמנטרים 
מהתיישבות וביניהם מועצת יש"ע, ארגון 
ליכוד  חברי  פורום  ביש"ע,  האדם  זכויות 

ביהודה ושומרון, וגופים פעילים נוספים.
היא תקיים ישיבות באופן סדיר בכנסת 
בכדי  בשטח  סיורים  של  לסדרה  ותצא 
ללמוד את המצב מקרוב ולקדם פתרונות 

למען ההתיישבות. 
ארץ  שדולת  צפויה  הקרוב  בחודש 
עציון  גוש  בחבל  לסייר  בכסת  ישראל 
האתגרים  על  מקרוב  ולעמוד  ובבית"ר, 
בעקבות  יש"ע  ישובים  בפני  העומדים 

ההקפאה.
חברי  את  מברכת  יש"ע  מועצת 
ואת  ישראל  ארץ  למען  השדולה 
הקמתה  לרגל  בראשה  העומדים 
ומאחלים לה הצלחה במלאכת הקודש 
ופיתוח  ובחיזוק  הארץ  בניין  למען 
מפעל ההתיישבות החלוצי ערכי וציוני 

ביהודה ושומרון.•
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שדולת ארץ ישראל בכנסתי

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

צילום השער: דודי ועקנין 
תמונה בחדשות: 

גרשון אלינסון, 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
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3 ישע שלנו

הכניסה  לאחר  מלך,  מינוי  מצוות  הבחירה". 
הקמת  מצוות  היא  למעשה  ישראל,  לארץ 
מדינה, מערכת שלטונית , הכוללת ריבונות על 

ארץ ישראל וניהול מלכותי של מדינה זו.
ואכן, בהלכות מלכים )פרק י"א, א'( כותב הרמב"ם 
שתפקידו של מלך המשיח הוא "להחזיר מלכות 
בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה", כלומר 

להקים ממלכה, כפי שהיתה בזמן דוד המלך.
קרקע,  שטח  רק  אינה  ישראל  ארץ  כן,  אם 
אלא מקום גידול לציבוריות הישראלית. לא רק 
ישראל  בארץ  לבנות  אם  כי  בה,  להתגורר  כדי 

את האומה הישראלית.
ב. מלך או שופט

מתפקידו  היא  ישראל  ארץ  כיבוש  מצוות 
של המלך.

נכבשה  ישראל  עם  של  בהיסטוריה  אכן, 

ארץ ישראל באופן שלם רק פעם אחת: בכיבוש 
של  שנה  עשרה  ארבע  באותם  נון,  בן  יהושע 
של  במעמד  היה  נון  בן  יהושע  וחילוק.  כיבוש 

מלך, כפי שכותב הרמב"ם )מלכים א, ג(. 
אם כן, גם בעבר נכבשה הארץ ע"י מלך, וגם 
היא  מדינה  ולהקים  לכבוש  המצוה  לעתיד, 
מלכות  "להחזיר  מלך  של  הראשון  תפקידו 
בית דוד ליושנה". לאחר תקופת יהושע בן נון, 
בטלה המלכות מישראל, וההנהגה עברה לידי 
היה  עצמו  שהוא  הנביא,  שמואל  השופטים. 
הוא  המלוכה.  את  מחדש  שופט,  של  במעמד 
ואחר  המלך  שאול  את  בראשונה  ממליך  אשר 
כך את דוד המלך. תקופת המלכים נמשכת עד 
לחורבן בית ראשון. אז נלקחת ארץ ישראל מיד 
עם ישראל, ובכך מגיעה לסיומה תקופת כיבוש 
יהושע בן נון. )עיין רמב"ם, בית הבחירה פרק ו' 

הלכה טז', שעם תום הכיבוש פקעה קדושת א"י 
לענין מצוות התלויות בארץ(.

מאז חורבן בית ראשון ועד עתה, מצפים אנו 
לחזרת כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך.

גם בימינו ניתן לכבוש את הארץ. וזאת ע"פ 
שארץ  א,ב,  תרומות  בהלכות  הרמב"ם  דברי 
ישראל המחויבת במצוות התלויות בארץ, היא 
אותם מקומות אשר נכבשו ע"י מלך או שופט או 
נביא, מדעת רוב ישראל )לפי הגירסא המתוקנת 
בימינו,  "השופט"  אם  כן,  אם  פרנקל(.  בדפוס 
יעורר את רוחם של "רוב ישראל", נוכל לחזור 
תתחייב  הארץ  ישראל,  מלכות  את  ולהקים 
בתרומות ומעשרות מן התורה וכך יווצר הבסיס 

לחידוש הממלכה.
"וירושלים תבנה כאשר יכספו לה בני ישראל 

תכלית הכוסף" )סוף ספר הכוזרי(.•

מלכות ישראל- בארץ ישראל! – המשך מעמוד השער
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ישע שלנו 4

משה מאירסדורף

באיזמיר בשנת ה נולד  חיים פלאג'י  רב 
תקמ"ח )1788( לאביו רבי יעקב פלאג'י 
מצד  סבו  קאדין.  קאלי  מרת  ולאימו 
אמו היה רבי יוסף רפאל בן חיים חזן מחבר ספר 
"חקרי לב" אשר בערוב ימיו עלה לארץ ישראל 

ושימש בה כראשון לציון.
התחתן   19 בן  בהיותו   )1807( תקס"ז  בשנת 
את  קיבל   )1813( תקע"ג  ובשנת  חיים  רבי 
רבי  סבו  ידי  על  השלם"  "החכם   - ל  הסמכתו 

רפאל יוסף.
כל ימי חיי אביו, רבי יעקב, לא נאות רבי חיים 
תקפ"ח  בשנת  ורק  ציבורי  תפקיד  עליו  לקבל 
דין  בבית  דיין  להיות  עצמו  על  קבל   )1828(

וראש ישיבת "בית יעקב רבי" באיזמיר.
דין  בית  לאב  נתמנה   )1837( תקצ"ז  בשנת 
הגדול באיזמיר שמנה 45 רבנים ובשנת תרט"ו 
)1857( התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר 

"חכם באשי" )רב ראשי(. לאחר כשנה אף אושר 
הראשון  אלמגי'ד  עבד  הסולטן  ידי  על  מינויו 
באישור מלכותי "נישאן" ובכן ניתנו לו סמכויות 
והופקדה  פסקיו  את  לפועל  להוציא  לשפוט, 

בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה.
רבי חיים פעל רבות למען עניי עירו ושימש 
משענת ופה לכל חסרי המגן מבני קהילתו, 
כמו  בדרשותיו.  קהילתו  בני  את  וכשהוכיח 
קהילתיים  מוסדות  והקים  תקנות  תיקן  כן 

למען החלשים.
האיסור  בדבר  להוכיח  הרבה  חיים  רבי 
לצער ולפגוע באחרים ואף לא בילדים קטנים 
את  המצערים  האדונים  אל  תוכחתו  וידועה 

משרתותיהם ואינם מתחשבים בקשייהם.
רבי חיים פלאג'י לא חת מפני נכבדי ועשירי 
יחסם  על  רבות  אותם פעמים  הוכיח  הקהילה, 

עשירי  על  ביקורת  מתח  ואף  הקהילה  לעניי 
עירו המסרבים לשלם מסים לפי יכולתם אלא 
ביכרו להעלות בשיעור ניכר את המס על הבשר 
רק  שלא  כך  על  התרעם  הוא  )"הגאבילה"(, 
שאינם מחזקים ידיהם של לומדי תורה ועניים 
ומבטלים את הנוהג של חלוקה לעניים בערבי 
הם  הבשר  מחיר  שבהעלאת  אלא  שבתות, 
מעבירים את תשלום המסים על כתפי העניים 
הבשר  מס  של  מההכנסה  אף  כי  פסק  כן  ועל 
)"הגאבילה"( יופרש חלק לעניים ולעמלי תורה, 
ותהי  צדקה  ובמקום  ה',  בזה  בחר  "לא  כדבריו 

לצעקה, וכי אין לך גזל וחמס גדול מזה".
חולים  בית  להקמת  רבות  פעל  פלאג'י  הרב 
נדבנים  גייס  אף  כך  ולשם  באיזמיר  יהודי 
וסר  רוטשילד  הברון  בהם:  בעולם  ידועים 
חמים,  קשרים  רקם  עימם  מונטיפיורי  משה 
אותם הפעיל רבי חיים גם כדי להציל את יהודי 

עליהם  העלילו  אשר  הדם  מעלילת  דמשק 
סוציאלית  לעזרה  מוסדות  להקמת  פעל  וכן 
ומוסדות ציבוריים נוספים והיה מעורב אישית 

בכל הקמת מוסד ותפעולו.
ואף  העיר  עניי  לפרנסת  דאג  חיים  רבי 
לא  כי  ביקש  מותו  לפני  האחרונות  בשעותיו 
אלא  לרפואתו  להתפלל  הציבור  את  יטריחו 

ישכרו מעניי העיר למטרה זאת.
שלום  ורודף  שלום  כאוהב  ידוע  היה  הוא 
בארצו  האחדות  את  להרבות  כדי  רבות  ופעל 
את  ולחזק  לשפר  רבות  פעל  וכן  ובקהילתו 
במידת  מפורסם  היה  פלאג'י  הרב  קהילתו. 
ביתו  כיבד את כל באי  הכנסת האורחים שבה 
וכן חידושו שמותר לבעל הבית לשנות מדבורו 
כדי שאורח לא יצטער. הוא תיקן תקנות אשר 
היו לרווחת אנשי העיר כולה ואף למען בריאות 
מעישון  להימנע  הוראתו  וידועה  הציבור 

סיגריות לא רק בשבת אלא אף בימות החול.
כ-80  הרבים,  בספריו  התפרסם  חיים  רבי 
ואשר   16 בגיל  לכתוב  התחיל  אותם  במספר, 
7 חיבורים  עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 
ספרי   15 התלמוד,  על  חיבורים   9 התנ"ך,  על 
חיבורים  ו24  מוסר  ספרי  ודרושים,  מדרשים 

בהלכה, קבלה, שו"ת וספרים רבים נוספים.
חיים  רבי  עורך  היה  ספר  כתיבת  כל  בסיום 
ללא  ספריו  את  מחלק  והיה  מצווה  סעודת 

תמורה ולעולם את ספריו לא מכר.
הראשון  סיפרו   - לחיים"  צדיק  "פעולת 
- אותו חיבר  שנכתב בגיל 17, "סמיכה לחיים" 
יחד עם רבו רפאל יוסף חזן, "רחמים חיים" - על 
הרשב"א, נתפשט בישיבות ליטאיות ונדפס גם 
בש"ס וילנא. "ארצות החיים" - על מעלת ארץ 

ישראל, "לב חיים" - יצא לאור בשנת ל"ב לחיי 
- על הגדה של פסח,  "חיים לראש"  רבי חיים, 
שיש  ותיקונים  תפילות  קיבוץ   - החיים"  "קול 
לומר לאחר גיל 70, חובר על ידו בהגיעו לגיל 
זה, "מצה חיים" - קונטרס לכבוד מלכת אנגליה 
בעקבות השתתפותה בהצלת היהודים מעלילת 
דמשק, "ברכת מועדיך לחיים" - ספרו האחרון 

שיצא לאור יום לפני מותו. 
בספרו 'ארצות החיים' על מעלת ארץ ישראל 
הביא הרב פלאג'י מקורות רבים למעלתה של 
ארץ ישראל ולשייכותם של בני ישראל אליה 
"ארץ ישראל הוא  כירושה ומתנה של הקב"ה: 
וקימא  להקב"ה  ישראל  בין  כתובה  שטר  כדין 
לן דאסור לעמוד בלא כתובה... ובטענת אומות 
העולם דלסטים אתם אזלא טענה זאת דמעיקרא 
הראיות  אחת  נינהו".  כיבוש  בני  לאו  גויים 
אתכם  'והוצאתי  מהפסוק  הרב  מביא  לדבריו 

מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם 
אשר  הארץ  אל  אתכם  והבאתי  וכו'  וגאלתי 
נשאתי את ידי וכו' ונתתי אותה לכם מורשה' וכו' 
"דהכוונה דמכח אשר הוצאתי אתכם מתחת   –
הגוים  נינהו  כיבוש  בני  דלאו  מצרים  סבלות 
המשעבדים בכם היא הנותנת לתת לכם את ארץ 

כנען ולא יוכלו לטעון כנגדכם ליסטים אתם".
תורה  שמחת  בחג   )1868( תרכ"ח  בשנת 
את  חיים  רבי  קרא  התורה  קריאת  בשעת 
בשעה  בבכי,  ופרץ  משה"  שם  "וימת  הפסוק 
ופרצו  קרובים  ימיו  כי  קהילתו  אנשי  הבינו  זו 
יום לאחר  י"ז שבט  ביום  וכן  אף הם בבכי מר, 
שסיים את ספרו "ברכת מועדיך לחיים", נפטר. 
העתיק  העלמין  בבית  נקבר  פלאג'י  חיים  רבי 
לא  השתתפו  בה  ממלכתית  בהלוויה  באיזמיר 
הצבא  אנשי  גדוד  אף  אלא  טורקיה  יהודי  רק 
הטורקי, נציגי השלטונות ונציגי מדינות זרות. 
בני  ארונו  את  סבבו  הלוויה  מסע  כל  במהלך 
קהילתו אשר נשאו בידיהם את כל ספריו כשהם 

מוקפים בנושאי נרות דולקים כגורן עגולה.
מספרים כי כל זמן ההלוויה גשם קל טפטף 
הקבר  על  הגולל  סתימת  ובשעת  ההמון  על 
כל  את  באחת  כבתה  אשר  חזקה  רוח  נשבה 
בעיר  ישראל  בארץ  השעה  ובאותה  הנרות 
כי  בחלום  חכמים  תלמידי  כמה  ראו  צפת 
לחלוק  מצווים  והם  גדול  חכם  תלמיד  נפטר 

לו כבוד אחרון.
דווקא  שומרים  העלמין  בית  על  כיום 
מוסלמים. בבית העלמין עצמו ישנו מקווה, 
מגיעים  מימיו  המוסלמי,  השומר  שלטענת 
ממעיין טבעי שנובע מתחת לקברו של רבי 

חיים.•

הרב חיים פלאג'י

"ארץ ישראל הוא כדין שטר כתובה
בין ישראל לקב"ה"

מצבת קברו של ר' חיים פלאג'י



"רוממו את האמונה, העלו את הרעיון, 
והבו גודל לחיים הממשיים שעל פי ההתלבשות 
של האורה עליונה בציור המושכל, 
הלבוש בכח הדמיון ובאוצר חיי המעשה, 
עבודת החיים התורה והמצווה כולה" 

)אורות, זרעונים, ה'(
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נדל"ן ביהודה ושומרון 

להזמנות פרסום נדל"ן במחיר מיוחד לתושבי יש"ע: 052-8903906

בשילה 
מרכז הישוב

יחידת דיור חדשה 
3 חדרים 

60 מ"ר
לפרטים: 052-4333578

ה
ר

כ
ש
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ל

בתקוע
בית חד משפחתי על 

כחצי דונם
111 מ"ר

896,000 ש"ח
לפרטים: 

תמר 054-5988839

ה
ר
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ש
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ל

בעלי )ברח' הצבעוני(
בית דו משפחתי

682,000 ש"ח
בנוי 100 בקומת קרקע 

ו-60 מ"ר מעטפת.
לפרטים: 

הראל 052-5665993
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ל

בטלמון
בתים ומגרשים

לפרטים: צורי אביאור 
052-3833889

aviorta@gmail.com
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בעינב
בית חד משפחתי על 

כחצי דונם.
105 מ"ר

689,000 ש"ח
לפרטים: 

יעקב 050-5326929
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בכוכב השחר
בית דו משפחתי 

4 חד' 110 מ"ר
695,000 ש"ח

לפרטים: 
אמיר 054-2048322

ה
ר

כי
מ

ל

במצפה יריחו
בית תלת משפחתי 

105 מ"ר
682,000 ש"ח

לפרטים:
אלעד 050-2091959

ה
ר
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ל

בעתניאל
בית דו משפחתי 97 מ"ר + 

97 מ"ר מעטפת 4 ח' 
527,000 ש"ח

לפרטים: 
יעקב 054-7930434
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«

lביש"ע ממשיכים ובונים!



לו: "ש נקראו  שמות  בע 
חובב,  יתרו,  יתר,  רעואל, 
כך   - פוטיאל"  קיני  חבר, 
מפרש רש"י על המקום בשם המכילתא. 

מיהו הקיני המוזכר במכילתא, מה היה 
ניתן לראות את  ישראל? היכן  יחסו לעם 

עקבותיו?
בתנ"ך  פעמים  מספר  מוזכר  הקיני 
ונראה ע"פ התנ"ך שיש זיקה בין הקינים 
לבין המדיינים. ע"פ ספר במדבר נתבקש 
"עיניים"  לשמש  המדייני  רעואל  בן  חובב 
נדודיהם  בעת  ישראל  לבני  דרך  ומורה 
במדבר. בספר שופטים נמנה קין במפורש 
"ובני קיני חותן  על בני חובב חותן משה: 
משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה..." 

)שופטים א', ט"ז(.

נדד  אשר  שבט  היו  שהקינים  נראה 
שבני  בתקופה  והנגב  סיני  במדבריות 
יציאת  עם  מצרים.  בשעבוד  היו  ישראל 
הקינים- מתקרבים  ממצרים  ישראל  בני 
ואף שומעים על  מדיינים אל עם ישראל 
יתרו, אשר מייעץ למשה בענייני הנהגה, 

משפט והכוונת הדרך במדבר.
יהודה  שבט  בעיבורי  ישיבתם  ראשית 
שעולה  כפי  השופטים  בתקופת  חלה 
מהנאמר בשופטים א', שמשפחה קינית 
נאחזה על יד בני יהודה בנגב ערד על גבול 
– חבר  קינית אחרת  יחידה  יהודה.  מדבר 
הקיני – הרחיקה נדוד עד אלון בצענענים 
"כי  ואנו למדים מהכתוב  אשר את קדש 
ובין  )הכנענית(  חצור  מלך  יבין  בין  שלום 

בית חבר הקיני" )שופטים ד', י"ז(.
כשנלחם שאול בעמלק, נפרדו הקינים 
מהעמלקים בציוויו של שאול, כשהוא זוכר 
"ויאמר  מצרים  יציאת  מימי  חסדם  להם 
שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך העמלקי 
פן אוסיפך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני 
מתוך  קיני  ויסר  ממצרים  בעלותם  ישראל 

עמלק" )שמו"א, ט"ו(.
על פי המיקום הגיאוגרפי של מלחמת 
משפחות  לקיני,  וציוויו  בעמלקים  שאול 
קינים התיישבו בנגב ובדרום יהודה בשטח 

נגב הקיני )בסמוך לעיר ערד של היום(.
שהמקדש  שיער  מזר  בנימין  פרופ' 
לאומי  בגן  לראותו  )ניתן  בערד  שנמצא 
תל ערד( היה קיני מיסודו. לדעתו, צאצאי 
פולחנית  דתית  מסורת  שטיפחו  חובב, 
בקודש  כמכהנים  שימשו  המדבר,  מימי 
בנגב ערד. הקינים כבר היו כנראה מעורבים 
ביהודה ובשמעון לפני המלוכה והם נבלעו 
לגמרי ביהודה בראשית המלוכה בישראל, 

אולי בחסותם של המלכים הראשונים.
ולזכרונות  למסורות  מקום,  מכל 
חשוב  חלק  בוודאי  היה  מהמדבר 
הקינים  של  הגמורה  בהתכללותם 
ביהודה. בעוד ששוסי המדבר מסוגם של 
חבלי  את  להטריד  המשיכו  העמלקים 
הקינים  נאחזו  ופלשת,  יהודה  הספר של 
ההדדית  הזיקה  מתוך  הקבע  ביישובי 

הממושכת שבינם לבין שבטי ישראל מימי 
יציאת מצרים והנדודים במדבר.

אחד   - ישראל  לעם  נצמדו  עמים  שני 
לטובה ואחד לרעה. כבר בלעם חזה זאת 
כאשר על עמלק ניבא: "ראשית גוים עמלק 
ואחריתו עדי אובד", ומייד אחריו ניבא על 

הקיני: "איתן מושבך ושים בסלע קנך".
שאול:  כדבר  בריתנו,  בני  היו  קיני  בני 
ישראל  בני  כל  עם  חסד  עשית  "ואתה 
היה  כולו  שכל  יתרו,  ממצרים".  בעלותם 
פיטום עגלים לעבודה זרה, הצטרף מרצונו 
לעם ישראל, בהכירו כי עם ישראל מבטא 
את השגחת הקב"ה העולם. אף אחד לא 
חייב אותו לבוא, אך "שמועה שמע ובא"...

באותה  איתנו  היה  לעומתו,  עמלק, 
בן  לאליפז  פילגש  היתה  "ותמנע  "בטן": 
עשו ותלד לאליפז את עמלק" - עמלק היה 
נכדו של עשו, ו"עשו הוא אדום"... דווקא 
זה שחלק רחם אחד עם יעקב, זה שיצא 
כדי  העולם  אל  יצא  יצחק,  של  מזרעו 
הכל  המקרה"-  "אמונת  את  לו  "לבשר" 
מקרה, אין השגחה בעולם, בין ישראל לבין 
קשר..."אשר  שום  אין  הוא  בריך  קודשא 

קרך בדרך...".
בין  ההפרדה  על  להורות  נצרך  שאול 
האדומית-עמלקית,  לזו  הקינית  הישות 
זו המאמינה במשמעותו של עם ישראל, 
לבין זו המקעקעת אותה והשואפת לבטל 

את קיומה בעולם. 
האדומית- המהות  בהכרתת  רק 

העמלקית יעלו "מושיעים בהר ציון לשפוט 

את הר עשיו והיתה לה' המלוכה".•

"וישמע יתרו 
כהן מדין 

חותן משה 
את כל 

אשר עשה 
אלוקים..."

פעילויות קרובות עם מרכז 
סיור ולימוד סוסיא:

כו' שבט )10/2( – נחל פרס
כח' שבט )12/2( – מעתניאל לנגוהות

א' אדר )15/2( – אתרים לאורך דרך אלון
לפרטים והרשמה – 02-9963424
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סיפורו של מקום
מרכז סיור ולימוד

נדב אברהמוב 

נוף בנגב הקיני בסמוך לערד

גב מים בנחל קינה
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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: מוזיאון רוקפלר.
  שמות הילדים הזוכים: עטרת מרקס, דולב 

יהל פנינה סולומון, מצפה הושעיה  מתן ויעל גרושקו, עופרה
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ירחון נשים
לראשי חודשים

ראיון מיוחדהשדכנית בת אל גרינשפאן ≠
חשיבה חיובית הפרחת חלומות בחולות חלוצה

הפעלות לט¢ו בשבט
ומטעמיםוכמובן ≠ על פירות מיובשים 

הרב חן חלמיש
הרבנית עירית הלוי
ציפורה סבתו
מרגלית שרפר
ד¢ר חנה קטן
מיכל עמנואל
אירית מן
ענבל וינברגר
הדס בן ארי

 
  

   
  
  

menuyim.halel@gmail.com
077-4009570 :  

מות בחולות חלוצה
חיובית חשיבה

תלותלותעלותעלותפעלותהפעפעלות
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ירחון נשים
לראשי חודשים

במיוחד בשבילך≠תזונת חורףלידות טבעיותÆ ראיון מיוחדעשרה בטבת ≠ געגוע לירושליםמחשבות סביב ההקפאה
הרב ליאור אנגלמן 

הרב ד¢ר מיכאל בן ארי
הרב יניב חניא
רון שגב≠פינקלמן
נטע פלג
מיכל עמנואל
מיכל גבעון
דוד גולדשמיד
הדס בן ארי

077 4400009570 :
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הרב ליאור אנגלמן
הרב ד¢ר מיכאל בן ארי
הרב יניב חניא
רון שגב≠פינקלמן
נטע פלג
מיכל עמנואל
מיכל גבעון
דוד גולדשמיד
הדס בן ארי
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דני דיין

שבת ארץ ישראל

 369



לחזור על הראשונות

 

הרב יגאל קמינצקי 
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להתאחד ולאחד
הרב זאב קרוב
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הרב חן חלמיש

"לטרוח עבור אכילת פירות ארץ שראל"
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יוחאי גרינגליק

ממלכת כהנים וגוי קדוש



 

 

צלצל ותרום 02-6211999
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תנועות  חניכי 
נוטעים  הנוער 

ביש"ע
תנועת  חניכי   3,500
"עזרא"  הנוער 
בטקס  השתתפו 
נטיעות באפרת. בבית 
אלפי  אלה  היו  אריה 
"בני-עקיבא"  חניכי 
שומרון-שרון  ממחוז 
רכים  שתילים  שנטעו 
המתחדשים  בשבילים 

במקום.
"עזרא"  חניכי  אלפי 
שהגיעו ב-60 אוטובוסים 
הארץ,  רחבי  מכל 
אלפים  שלושת  של  בנטיעות  השתתפו 
עצים בשכונת הזית ובצעדה סביב באפרת. 
השטח שניטע, עתיד להיות חלק מפארק 
בנטיעות  דונם.  כ-20  בן  ענק,  שעשועים 
ממפקדת  וחילות  חיילים  גם  השתתפו 

אוגדת יהודה ושומרון ומהמינהל האזרחי.
של  חניכים  אלפי  הגיעו  אריה  בבית 
שומרון- ממחוז  "בני-עקיבא"  תנועת 

המועצה  תושבי  עם  יחד  והשתתפו  שרון 
בנטיעות  אריה-עופרים  בית  המקומית 
הכבישים  ולצד  המתחדשים  בשבילים 
הנסללים בתחומי המועצה ובשלל פעילויות 
האירוע  ישראל.  ולארץ  לטבע  הקשורות 
הבריכה  ברחבת  מרכזי  בהפנינג  הסתיים 
חברי  אומנים,  בהשתתפות  אריה  בבית 

כנסת, ראשי רשויות, ואישי ציבור.•

נוטעים ובונים
השר  ביטחוני,  המדיני  הקבינט  חבר 
בני בגין השתתף בטקס הנחת אבן פינה 
לשכונה חדשה בבית חגי שבהר חברון. 
ובונים" השתתפו ראש  "נוטעים  בטקס 
מועצת הר חברון צביקי בר חי, רבה של 

מועצת  ראש  ולדמן,  הרב  ארבע  קריית 
חברון.  הר  ותושבי  ורבני  דיין  דני  יש"ע 
של  הנוער  בני  היו  בטקס  הכבוד  אורחי 
לפני  מבתיהם  שגורשו  דקלים  נווה 

למעלה מארבע שנים.
השר בגין אמר בטקס: "על המדרונות 
האלו פסעו אבותינו, על המדרונות האלו 
האלו  המדרונות  יסוד  על  מלכינו,  הלכו 
ניבאו  האלו  הגבעות  על  כוהננו,  שרתו 
וניטעים,  נוטעים  אנחנו  והנה  נביאנו. 

נוטעים עצים וניטעים בארצנו".
התיישבות  גושי  "יש  כי:  הוסיף  הוא 
בשומרון  התיישבות  גושי  יש  מערביים, 
התיישבות  גוש  יש  מזרחיים,  וביהודה, 
דרומי בהר חברון - כולם גושי התיישבות. 
איננו מבדילים בין גושים אלו לגושים אלו".

יצקו  חגי שבה  בבית  בשכונה החדשה 
על  להכרזה  קודם  ימים  מספר  יסודות 
יחידות  עשר  להבנות  עתידים  ההקפאה 
דיור - הבנייה המשמעותית ביותר ביישוב 

מזה למעלה מעשור וחצי.•

הבא:  יש"ע  מועצת  מנכ"ל 
נפתלי בנט

יש"ע מינתה בתחילת  הנהלת מועצת 
השבוע על-פי המלצתו של יו"ר המועצה 
לתפקיד   )37( בנט  נפתלי  את  דיין  דני 

מנכ"ל מועצת יש"ע.
Cy- 1999 הקים נפתלי בנט את חברת -ב

מובילה   ,ota
במל ־עולמית 

חמה בהונאות 
 . ת ו י ס נ נ י פ
שימש  הוא 

החב ־כמנכ"ל 
 RSA רה עד למכירתה בשנת 2005 לחברת

Security תמורת 145 מיליון דולר. 
השנייה  לבנון  במלחמת  שלחם  לאחר 
יו"ר  ב-2006, עבר לשרת כראש מטהו של 
בתפקיד  נתניהו ושימש  בנימין  הליכוד 
יזם, בין השאר,  זו הוא  2008. במסגרת  עד 
חבר- עולי  לציבור  המסיבית  החדירה  את 
רפו וריכז את הצוות שבנה את  ־המדינות, 

רמת החינוך של נתניהו "הטובים להוראה". 
ההזנק  לחברת  הצטרף  הוא   2009 בשנת 

סולוטו כמנכ"ל החברה. 
בעברו שרת בנט כלוחם בסיירת מטכ"ל 
וכמפקד צוות ומפקד פלוגה ביחידת מגלן, 
בדרום  מבצעים  של  סידרה  על  פיקד  שם 
בסיירת  במילואים  משרת  הוא  כיום  לבנון. 

מטכ"ל )דרגת רס"ן(. 
בנט, בוגר ישיבה תיכונית "יבנה" בחיפה, 
הוא בעל תואר במשפטים באוניברסיטה 
ומתגורר  לשלושה,  ואב  נשוי  העברית, 

ברעננה. 
בנט  ברך את  דיין  דני  יש"ע  מועצת  יו"ר 
על המינוי ואמר כי: "אני משוכנע שנפתלי 
הוא האיש הנכון להצעיד את המערכת של 
עם  מוצלחת  להתמודדות  יש"ע  מועצת 
במישורים  לה  שנכונו  הגדולים  האתגרים 
בארץ  וההסברתיים  הפוליטיים  המדיניים, 
ובעולם. נפתלי משלב יכולות עשיה מוכחות 

עם כושר מנהיגות ושאר רוח".
בנט אמר ל'ישע שלנו': "אני רואה בתפקיד 
להיות  גדולה  זכות  זוהי  חשובה.  שליחות 
שותף במערכה לחיזוק מפעל ההתיישבות 
ביהודה ושומרון. אני מודה להנהלת מועצת 

יש"ע על האמון שנתנה בי".•

ש"ע
שותי

חד

Joseph   kauffman
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149

מחיר שוק
700

מחיר קופון

349

מחיר שוק
700

מחיר קופון

399

מחיר שוק
400

מחיר קופון

199

מחודשמחודש

מחודש

מחודש

סלקום/
אורנג‘

סלקום/
אורנג‘

NOKIA 1202

מה, בלוטוס
מצל

ס זיכרון, נגן
כרטי

מחיר שוק
700

מחיר קופון

399

ריות לשנה 
אח

צלמה, רדיו
בלוטוס מ

NOKIA 2330

ס, מצלמה 
בלוטו

mp3 ,יס זיכרון
כרט

 ברכישת 50 ₪ שיחות
מותנה

 של פלאפון
לל קו טוקמן

כו

MOTOROLA E398

מחיר שוק
400

מחיר קופון

199

NOKIA 6230i

חדש

SAMSUNG 540

MOTOROLA V191

מחודש

NOKIA 3100

מחודש

חדש

סלקום/
אורנג‘

סלקום/
אורנג‘


