ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:17
תל אביב 16:32
16:21
חיפה
16:23
חברון
16:21
שכם
16:32
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

17:28
17:30
17:28
17:29
17:28
17:30
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יש"עמדה
הרב יצחק זליג מורגנשטרן חלק ג'

חיבת הארץ

קבר ישי ורות

סיפורו של מקום

שבת חברון  -אלפי יהודים יגיעו לעיר האבות ויקראו במערת המכפלה על רכישת המקום בידי אברהם אבינו

עוול ואיוולת
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יש "עמדה
“הכינוי ‘תג מחיר’ לפעולות נקם
בחפים מפשע מקומם ,גם מצד
המוסר וגם מצד ההיגיון.
פורעי תג מחיר לא יאהבו את
האמת הזאת ,אך במעשיהם הם
יורדים לשפל המדרגה של הגרועים
באויביהם הערבים .תג המחיר
מכתים את מפעל ההתנחלות
שאין צודק ומוסרי ממנו ,יותר מכל
הכפשות השמאל הקיצוני” .מאמרו
של חבר הכנסת לשעבר אליקים
העצני ,מראשוני המתיישבים
בקרית ארבע בפרט ומוותיקי
התיישבות ביהודה ושומרון בכלל
שפורסם השבוע במדור הדעות
של העיתון ‘ידיעות אחרונות’.

על הפרשה חיי שרה
הרב דב ליאור ,רבה של קרית ארבע-חברון

א

עיר האבות כהשראה לדורות

ת פרשת ‘חיי שרה’ אותה אנו קוראים השבת
ניתן לחלק באופן כללי לשלושה נושאים
ראשיים :פטירתה של שרה אימנו ורכישת
מערת המכפלה ,שליחותו של אליעזר להביא את
רבקה ,והתולדות של אברהם אבינו .רכישתה של
מערת המכפלה תופסת מקום מרכזי בפרשה על אף
שלכאורה מדובר באירוע פרטי – להביא לקבורה את
רעייתו .אך הכתוב מספר על המאמצים של אברהם
ברכישת אחוזת קבר לשרה אשתו .חז”ל אומרים
שצדיק שקבור בקבר שלא שלו – אין זה מכבודו של
הצדיק  ,והמלב”ים אומר שהדבר מצביע על עומק
האמונה של אבות האומה בכך שיש חיים גם לאחר
שהנשמה נפרדה מהגוף .כי אם היינו אומרים שהכל
נגמר ואין שום תכלית -איזה עניין יש להנציח את
מישהו באחוזת קבר מיוחדת? בדורות הקודמים
מצינו תרבויות נוספות שהיו בונים מונומנטים כמו
הפרעונים שככל הנראה גם האמינו בהישארות
הנפש .כנראה שהם גם האמינו בהישארות הנפש.

מצינו ביהדות ובודאי שאנחנו מאמינים בחיי
הנשמות ובתחיית המתים והרמב’’ם כותב שיש לנו
עניין לכבד את מקום מנוחתם של אבותינו הקדושים.
זה עניינה של מערת המכפלה .בהתבוננות עמוקה
יותר עלינו להבחין בחשיבות קניית שדה המכפלה
בכך שמדובר בקניה ראשונה במסגרת ההבטחה
לאברהם על זכייתו בארץ .הארץ אמנם הובטחה לו
אך עוד לא הגיעה השעה לממש זאת ,וכאן אברהם
מבצע רכישה על מנת שמבחינה קניינית השדה
ואחוזת הקבר יהיו שלו ,וכך שימש המקום השראה
במשך דורות .אנו מוצאים אצל כלב בן יפונה ובמשך
כל הדורות שיהודים באלפיהם באו תמיד להשתטח
פה ולהתפלל ,להתחבר לאבותינו הקדושים ולחיבת
הארץ שהייתה להם וגרו בה עוד לפני שהגיע הזמן
לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל.
הרב קוק כותב שמחברון אנו שואפים את החוסן
הנפשי ואת הגבורה בעמידה במצבים שגם בדרך
הטבע לא רואים מוצא .כלב בן יפונה כאשר נשלח
>> המשך בעמוד 3

>> עמוד 2
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יש"עמדה

היא עיוורת וגם בתוך עמם וחברתם “כל
מספר זוכה” ודי בכך שהקורבן ישתייך לשבט
מסוים או למשפחה מסוימת .שאלות של
צדק ומוסר ,כגון חפותו מפשע של הקורבן,
אינן רלוונטיות ,וגם בתוך הטומאה הזאת
יש מדרג :למטה מפגיעה ביהודים כיהודים
מצויה השיטה הנאלחה של “להעביר מסר”
ליריבים ערבים – על ידי הריגת יהודים .ועכשיו,
מי חלם שצעירים יהודים יאמצעו את השיטה
הבזויה הזאת ויתחשבנו עם השלטונות דרך
מסגדים שרופים?

שערביי יש”ע השתחררו ממנו אחרי אוסלו
והוא מיושם כעת ,ובקשיחות ,בעיקר כנגד
יהודים .ראוי להילחם בעיוות הזה ,אך לא
בהיגיון העקום של תג מחיר .ההתעמרות של
שר הביטחון ביהודים אינה מצדיקה “תגובה”
נגד ערבים .אם יאבד לנו בדרך צלם האדם,
יום אחד עוד נשאל את עצמנו :לשם מה?
יחד עם הידיעה על חילול בית הקברות
בכפר קדום נודע שמישהו חיבל במכוניתו
של זאב חבר (“זמביש”) .בדרך משונה ,אולי
דווקא המעשה הזה ממתיק במשהו את

עוול ואיוולת

מפעל ההתיישבות המוסרי והצודק עומד
מזה שנים בהתקפות מבית ומחוץ .רבים
השוללים את קיומו של המפעל החשוב
מנסים לפגוע בלגיטימיות שלו באמצעות
הכפשת רפש השחרת פנים וניסיונות לצייר
את החלוצים של ימינו בוני חבלי ארץ שבהם
התהלכו אבות האומה כ’פורעי חוק’ .פעמים
רבות מבקשי רעתנו מנסים להוציא דיבתנו
רעה באמצעות יצירת פרובוקציות מכוונות
בשטח ,תוך צילום האירועים בצורה מגמתית
והעברת החומר לאמצעי התקשורת בצורה
חד צדדית ומחוכמת אשר עושה שימוש
בחומרים אלו בחפץ לב .אסור לנו לתת
דלק ותחמושת באותם אלה המבקשים
להחריב את ההתיישבות המפוארת ביהודה
ושומרון ולשמוט מתחתיה את הקרקע
בטענות של אי-לגיטימיות .לצערנו פעילויות
נקם אשר זכו לכינוי ‘תג מחיר’ הינו עוול
ואיוולת ,וממיטות נזק וקלון חסר תקדים
על ההתיישבות בכללותה .בחרנו בשבת זו
פרשת חיי שרה  -היא שבת חברון להביא
במדור ‘ישעמדה’ דברים שכתב השבוע
אחד מראשוני המתיישבים בקרית
ארבע בפרט ומוותיקי התיישבות ביהודה
ושומרון בכלל ,ח”כ לשעבר אליקים
העצני אשר פורסמו במדור הדעות של
העיתון ‘ידיעות אחרונות’:

“מה שנראה תחילה כמעשי משובה
בודדים ,ולאחר שנעשה שיטתי כתופעה של
“חוליגאניזם” ,הולך ולובש אופי מאיים .חילול
בית קברות ערבי ,הצתות בתוך מסגדים,
הצתה בתוך בית ספר ,שריפת שדות ,הצתת
כלי רכב – “תג מחיר” מכנים המבצעים את
מעשי הפשע האלה ,והשם הזה מקומם ,גם
מצד המוסר וגם מצד ההיגיון.
כי “מחיר” גובים ,אם בכלל ,ממי שמגיע
לו שייפרעו ממנו .כאן ,המבצעים אינם
נפרעים אפילו מערבים פלונים על מעשיהם
של ערבים אלמונים ,כי אם יהודים פוגעים
בערבים שאותם ,אינם מאשימים בשום דבר,
אך ורק כדי “לגמול” ליהודים אחרים ,יהודים
במדים שהיכו אותם או הרסו את בתיהם.
פורעי תג מחיר לא יאהבו את האמת הזאת,
אך במעשיהם הם יורדים לשפל המדרגה של
הגרועים באויביהם הערבים ,שאצלם הנקמה
ישע שלנו
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כשמגנים ומוקיעים את שפל המדרגה של
גביית “תגי מחיר” מחפים מפשע ,יש להיזהר
מלהיתפס להתחכמויות נוסח אש”ף :גינויים
מזויפים והטיית האשמה אל הקורבן.
אבו מאזן ,למשל ,אינה מגנה את הטרור
הערבי מטעמי מוסר ,מפני שרצח הוא רצח
הוא רצח ,כי אם בהיות הטרור מזיק לעניין
הלאומי הערבי .כלומר ,הוא אינו משתלם.
קודמו ,עראפת ,צירף תמיד לכל גינוי מאולת
“אבל” גדול :אבל יש להבין את המעשים על
רקע ה’כיבוש’ ,בקיצור – “מבינים”.
“תג מחיר” גם אינו “כדאי” לבעליו ,במובן
זה שהוא מכתים את מפעל ההתנחלות
שאין צודק ומוסרי ממנו ,יותר מכל הכפשות
השמאל הקיצוני .ובכל זאת ,את הזעקה
הציבורית יש להקים מחוץ לכל חשבון :אסור
להבליג ,אסור להתרגל ,ואסור לסבול שיטה
מרושעת של פגיעה בבני אדם על לא עוול
בכפם ,כל בני האדם באשר הם.
גם אסור להצדיק “תג מחיר” בעקיפין ,על
רקע דיכוי המתנחלים בידי הממשל הצבאי

דינם של “גובי התג” :כי מי שפוגע בגדול
הבונים היום את ארץ ישראל ,שטביעות
אצבעותיו בשטח הן הציונות של ימינו הוא
אולי יותר מופרע ממרושע ,זקוק לטיפול
יותר מאשר לעונש?
קשה להאמין שניתן לשכנע בדברים את
הנוגעים בדבר ,ובכל זאת אסור לשתוק
כשרואים עוול“ :לא תשנא את אחיך בלבבך
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו
חטא” (ויקרא יט ,יז)’”.

המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :דוד וילדר
תמונות בחדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש
בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ימינו כקדם – המשך מעמוד השער
לתור את הארץ הולך ומשתטח על קברי אבות .לשם
מה? הוא כנראה חש לאן הרוח נושבת .הוא העריך מה
חבריו למשלחת יאמרו לעם ישראל ביחס לכניסה
לארץ ישראל .הם עשו כנראה ניתוח ריאלי ואמרו
שמבחינה מציאותית עמנו לא מסוגל לעמוד במערכות
המלחמה ועם שיצא זה עתה ממצרים ,עם לא מלומד
במלחמה  -לא יוכל לעמוד כנגד שבעה עמים עם ערי
מבצר ,עם בני ענק ועם שכירי חרב .הלך כלב בן יפונה
להשתטח על קברי אבות ומשם שאף את העוז ואת
הגבורה לעמוד איתן כנגד חבריו לעצת המרגלים.
חז”ל אומרים שעצם ההבטחה האלוקית לאברהם:
“לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ”...היתה אחד
הניסיונות ומסבירים המפרשים מה היה הניסיון .הוא
בא לארץ ורואה שלא רק שהארץ איננה ריקה אלא אף
מלחמה ניטשת על השליטה בה .באופן אישי היה יכול
אברהם לשאול את עצמו“ :איך ייתכן שהארץ תהיה
לבנים שלי”? לא רק שאין לי בנים אפילו אם היו לי
בנים הרי יש כאן שני שבטים הנלחמים על השליטה

עליה .אז איך ייתכן שזה יהיה לבנים שלי? ואף על פי
כן אנחנו רואים שאברהם אבינו לא איבד את האמונה
שלו והאמין בליבו פנימה“ :למרות שאני אינני מבין
בשכלי האנושי איך זה יתקיים ,אבל אם הקב’’ה הבטיח
סימן שזה יתקיים” .כלב בן יפונה השתטח על קברי
אבות בחברון ומהם שאב את העוז להכריז “עלה נעלה
וירשנו אותה כי יכול נוכל לה ,”...ואף אנחנו נתאמץ
ונאמר עלה נעלה .אנחנו לא הולכים לארץ ונכנסים
כבדרך אגב אלא עולים אליה – לשון עליה והתאמצות,
ואם תהיה לנו סייעתא דשמיא  -אנחנו נצליח.
ולדורות ,הרב קוק כותב שחברון משמשת כמקום
השראה ,במה שקשור להתחזקות בנצח ישראל ביחס
לארץ ישראל .המציאות שאנו חיים היום היא מציאות
קשה .בדרך הטבע אנחנו איננו רואים מוצא מהסבך
המדיני-ביטחוני שאנחנו אוחזים בו .אבל מי שמאמין
בהשגחת ה’ על עמו ומי שמאמין “כי לא יטוש ה’ עמו
ונחלתו לא יעזוב”  ,גם אם בדרך הטבע הוא איננו רואה
מוצא  -הוא לא מתייאש .ולכן אנחנו רואים את גודל

נותרו מקומות
בקורסים:
• גינון טיפולי
• מדריכי חו"ל בשיתוף
"שי בר אילן".
• מורים חונכים
• ליווי שנה א' ,אופק חדש
• בי"ס לתקשורת – בשיתוף "עובדה".

התשוקה הפנימית של רבבות אלפי בני ישראל אשר
פוקדים את המערה במשך השנה ובייחוד בשבת
פרשת חיי-שרה שבה באים אלפים להזדהות עם
אבותינו הקדושים ושואפים ממנה את החוסן הנפשי,
את העוז ,ואת הגבורה .והלוואי ונציגי ממשלת ישראל
העומדים בלחצים לא קלים מול אומות העולם ישאבו
מאבותינו הקדושים כוח ועמידה איתנה לדעת שארץ
ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל .אנחנו רוצים
מהמקום הזה לשלוח ברכת חזק ואמץ לכל העומדים
על משמר ארצנו וערי אלוקינו ,שהקב’’ה יחזק אותם
וייתן להם כושר עמידה שכל ארץ ישראל תישאר
כולה בידי עם ישראל ,נרחיב את ההתיישבות
וההיאחזות שלנו וזה בסופו של דבר יביא את השלום
ואת הביטחון שכולנו כל כך חפצים בו .אני מאחל לכל
האורחים הנכבדים שאמורים לבוא לשבת פרשת
חיי-שרה לחברון שתהיה להם שבת נעימה באוויר
ובאווירה נעימה ,ונזכה בקרוב לראות בישועת ה’ על
עמו ועל נחלתו”.

כל הקודם זוכה

מיוחד למורים למתמטיקה
כלים לקידום עבודת מורים

נותרו מספר מקומות בקורס להוראה מתקנת
•  60ש"ש התפתחות חשיבה מתמטית.
לקות למידה במתמטיקה ודיסקלקולה.
•  30ש"ש דרכי התערבות לקידום תלמידים
מתקשים בביה"ס היסודי.
•  30ש"ש דרכי התערבות לקידום תלמידים
מתקשים בחט"ב ובתיכון.
ניתן להרשם לכל יחידה לחוד | מוכר לאופק חדש.

פרטים והרשמה :דפנה  | 02-5320904דוא"ל – dafnabn@macam.ac.il

רק תרבות

8.11.10
פותחים עונה
בהיכל התרבות אריאל

הצגה ראשונה בסדרת המנויים

יום שני ,א‘ בכסלו20:30 ,8.11.2010 ,

”פיאף“

תיאטרון באר שבע
מחזה מוסיקלי סוחף,
זוכה פרס התיאטרון 2009

מבצע מנו

יים בלתי נשכח!

היכל התרבות אריאל
פותח את עונת תשע“א 2010/11

מנוי תיאטרון

1+1+6

רוכשים מנוי ל 6-הצגות של התיאטראות
המובילים בישראל :הבימה ,הקאמרי ,באר שבע ,החאן
ומקבלים :הצגת תיאטרון או מופע לבחירה

והצגת תיאטרון הבימה ללא תשלום

מנוי תיאטרון ילדים

 6הצגות מהטובות והחינוכיות ביותר
בהשתתפות מיטב האמנים לילדים

לפרטים ורכישת מנויים או כרטיסים:
 1-599-500-020או 03-633-75-66
דוא"לmanui@ariel.muni.il :
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק זליג מורגנשטרן
האדמו”ר מסוקולוב  -חלק ג'
משה מאירסדורף

“יהודים עלו ,עלו לארץ ישראל
כי טובה הארץ מאוד מאוד”

ב

שנת תרפ”ד ( )1924באה משאלתו
על סיפוקה באורח חלקי ,והוא
ביקר בארץ ישראל יחד עם משלחת
מטעם מועצת גדולי התורה שכללה גם את
האדמו”ר מגור וגיסו ר’ חנוך צבי מבנדין.
המשלחת נפגשה עם הנציב העליון הרברט
סמואל ועם ראשי הציבור היהודי בארץ
וניסתה להשכין שלום בין חוגי הרב קוק לחוגי
הרב יוסף חיים זוננפלד .במהלך הביקור סייר
ברחבי הארץ ונפגש עם חסידי קוצק שעלו
ארצה במצוות אביו .בעקבות הביקור התחזקה
בו עוד יותר החיבה לארץ ישראל והוא קרא
לחסידיו לעלות ארצה .הוא גם ניסה לחדש את
הפעילות של אביו ולהקים מושבה של חסידי
סוקולוב בארץ ישראל ,אבל תוכניות אלו לא
יצאו לפועל .ישנה עדות של אחד מחסידיו
הקרובים לפיה אמר בשנת תרצ”ה כי נראה
שמן השמיים הטעו את גדולי ישראל בעניינה
של ארץ ישראל ,ורצון ה’ היה שהארץ תיבנה

על ידי יהודים שאינם שומרי מצוות.
בעיני הרבי מגורים בארץ ישראל נחשבו
כ”הסתופפות בחצרות אלוקינו” .בימי שהותו
בארץ ,סירב לנהוג כרבי ,מיאן לקבל פתקאות
וטעם שהכל שווים במקום זה ,בארץ אשר
עיני ה’ בה מראשית ועד אחרית שנה“ .בבית
המלך” ,אמר“ ,אין שררה לשרים ,קטן וגדול
שווים ממש ,הכל מתבטלים בפני המלך”.
בשובו לפולין המשיך לדרבן את מיודעיו
שיפעלו לטובת ארץ ישראל ,והמריץ את חסידיו
שירכשו בה אדמות ויעלו להשתקע בה .בחזרתו
מארץ ישראל התמהמה בוורשה ימים מספר
והתאכסן בבית חסיד שלו .כיוון שצר היה
המקום מלהכיל את המוני היהודים שבאו לקבל
את פניו ,התכנסו אלפים רבים בחצר הגדולה
של הבית .המתקהלים הקימו שאון רב ,שהגיע
לאוזני הרבי ,ואז פתח הרבי את החלון וצעק
לתוך הקהל הרב שהצטופף במקום” :יהודים עלו,
עלו לארץ ישראל כי טובה הארץ מאוד מאוד”.

בעשר השנים האחרונות לחייו היה חולה
במחלות שונות .זמן קצר לפני פרוץ מלחמת
העולם השנייה עבר לגור בעיר הנופש
אוטבוצק הסמוכה לורשה .באלול תרצ”ט
( )1939נכנסו הגרמנים לאוטבוצק והתחילו
להתעלל ביהודים .ביום הכיפורים באותה
שנה נרצח בנו הבכור ששימש כרב בוונגורב
הסמוכה לורשה לאחר שעבר התעללות
בכיכר העיר על ידי הגרמנים.
האדמו”ר מסוקולוב ,רבי יצחק זליג
מורגנשטרן ,נפטר בג’ בחשוון ת”ש (.)1939
ארונו הובא לורשה ונטמן שם בסמוך לקברו
של רבי אברהם מרדכי ,אביו של השפת אמת.
בזמן השואה נהרגו רבים מחסידיו ומצאצאיו.
נכדו רבי מנחם מנדל מורגנשטרן הצליח
להימלט מפולין והוא מכהן כאדמו”ר מקוצק-
סוקולוב בבני ברק ,אליה עבר לפני כמה שנים
מתל אביב .הוא הוציא לאור קצת מכתבי סביו
ששרדו בספר בשם “שארית יצחק”.

מבט להתיישבות
בין חרפה לחורף

ד

ו”ח מצב מגורשי גוש קטיף לקראת
חורף תשע”א :מקווים שיהיה זה
החורף אחרון במגורים זמניים.
בישיבת השדולה של חברי הכנסת למען עקורי גוש
קטיף התכנסו נציגות נכבדה של הכנסת והממשלה
והתחייבו לעשות הכל על מנת לקצר את לוח הזמנים
והסבל של המתיישבים שאין פתרון למצבם כבר
למעלה מחמש שנים .בין הנוכחים הייתה הסכמה
גורפת כי למרות הרצון הטוב ,ההליכים בירוקרטים
הם שמעכבים את התקדמות השיקום של המפונים.
יו”ר וועד מתיישבי גוש קטיף ,דורון בן שלומי
הודה לכל הנוכחים על המאמצים הרבים שהם
משקיעים בנושא לתיקון העוולות“ :מבחינתנו
הצבנו יעד שהוא נכון מבחינה מוסרית והוא
שהחורף הקרוב יהיה החורף האחרון בקראוונים.
עד החורף הבא אנו שואפים שתושבי גוש קטיף
יוכלו לדור בבתי קבע ובקהילותיהם”.
יו”ר השדולה ח”כ אורי אריאל אמר בישיבה:
“אני מצפה מהממשלה לקיים את התחייבותה
להעמיד את נושא שיקום העקורים בראש סדר
העדיפויות כמשימה לאומית דחופה ולא עוד
ישע שלנו
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אחת מהמשימות להן היא התחייבה”.
יו”ר הקואליציה ח”כ זאב אלקין ,המשמש גם הוא
כיו”ר השדולה ,הוסיף “כי אם הממשלה לא תקדם
את החקיקה כמו שחויבה על ידי וועדת החקירה
הממלכתית יעברו בשדולה לחקיקה דרך הכנסת”.
במהלך הישיבה דיברו נציגי התושבים
מהקהילות השונות בגוש קטיף ותיארו את
קשיים שמוערמים עליהם בעקבות העיכובים
בחקיקה ובהעברת התקציבים .בין הבעיות
שתיארו :עיכובים בקבלת אדמה חלופית ,נחלות
לבנים ממשיכים ונושא הפיצויים.
הישיבה בלטה בנציגות מרוב סיעות הבית
שהכריזו כי הם מחויבים לנושא שיקום המפונים
ויעשו כל מה שנדרש מהם על מנת לתקן את
העוול שנגרם להם כבר למעלה מחש שנים.
בין הנוכחים :יו”ר הכנסת ,ראובן ריבלין שהודיע כי
יקדם כל נושא של חקיקה שיידרש ,יו”ר וועדת
הכספים ,ח”כ משה גפני מיהדות התורה התחייב
לקדם ולסייע בכל מה שיידרש במסגרת הוועדה
שהוא עודמ בראשה ,וכן מנכ”ל משרד ראש
הממשלה ,אייל גבאי שסיפר כי דלתו פתוחה הן

לאנשי המנהלת והן לח”כים מהשדולה ובהנחייתו
של ראש הממשלה שהגדיר את הנושא כמשימה
לאומית דחופה יקדם חקיקה ממשלתית והעברת
תקציבים שיידרשו .ח”כ זאב ביילסקי מ’קדימה’
אמר כי “נושא העקורים הוא לא עניין מפלגתי
ובכל חקיקה שקשורה לשיקום המפונים תהיה
לקואליציה  28אצבעות של ‘קדימה’”.
בסיום הישיבה סקר יו”ר מנהלת תנופה ,בנצי
ליברמן שזכה לשבחים על פועלו הן מהח”כים
והן מהמתיישבים את הקשיים שנובעים בעיקר
מניסוחו של ‘חוק פינוי – פיצוי’ וציין כי מסקנותיה
של ווע”ת החקירה הממלכתית מסייעות לו
רבות אך מחייבות חקיקה .ליברמן הודה כי “בכל
מקרה נגרם עוול למפוני גוש קטיף הן בנושא
הפיצויים והן בנושא התעסוקה”.
לסיכום הדברים אמר יו”ר השדולה ח”כ אורי
אריאל כי בימים הקרובים יישב יחד עם מנכ”ל
משרד ראש הממשלה יו”ר המנהלת על מנת
לגבש לוח זמנים קצר ככל האפשר ולחלק את
העבודה בין הכנסת הממשלה והמנהלת על
מנת לקדם את שיקום המפונים.

"הציפייה לישועה היא המעמידה
את היהדות הגלותית.
יהדות ארץ ישראל
היא הישועה עצמה"
(אורות ,ט
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סיפורו של מקום
חלק א'

ת

קבר ישי ורות
בתל חברון

ל חברון (“תל רומידה”) ,מקומה
של העיר חברון הקדומה – עיר
האבות ובירת דוד המלך ,הוא אחד
האתרים המקראיים החשובים והמעניינים
בארץ .התל ואתריו הינם מרובי עניין :שכונה
יהודית – “אדמות ישי” ,לצד נוף מרהיב,
מעין קדום ,שרידים ארכיאולוגיים ,עצי זית
עתיקים ,ועוד .בראש התל ,בתוך מבצר קדום,
נמצא האתר הידוע בשם “קבר ישי ורות”.
רוב קוראי התנ”ך מתעניינים בעיקר בדוד
המלך ,ולא באביו ,ישי; אך על פי מסורת
חז”ל ,ישי היה בעל מידות נעלות; הוא נמנה
על ארבעה הצדיקים שמתו “בעטיו של
נחש” – דהיינו  -בלא חטא (שבת נ”ה ב’) .חז”ל
מספרים עליו שלימד תורה ברבים“ :ישי אבי
דוד יצא באוכלוסא ונכנס באוכלוסא ודרש
באוכלוסא” (ברכות נח ).גם ספר ה”זוהר”
מפליג בשבחו“ :אילן אחד רם ונישא היה
בעולם וגזעו ושרשו אמת ,וזהו עובד אבי
ישי אבי דוד ,עוד תיקן עצמו בתיקונים
עליונים והחזיר שורש האילן ,בא ישי בנו
והחזיק אותו ותיקן אותו( ”...זהר ח”ב קג).
המדרש מספר כי ישי הוא אחד מעשרת
הצדיקים שבחייהם נכנסו לגן עדן (אוצר
המדרשים (אייזנשטיין) עמוד תלג פרשה ב’).

מסורות עתיקות מציינות את קברו של ישי
בראש תל חברון .מעליו נבנה מבצר עתיק,
שכונה ע”י הערבים “דיר אל ארבעין”; החוקר
הצרפתי ונסאן העלה השערה שהשם משמר
את שמה הקדום של חברון “קרית ארבע”.
המבנה קיים עד ימינו ,נשקף אל “עמק
חברון” וממנו תצפית מרהיבת עין .בהמשך
התל ,בצד מערב ,נמצא בית העלמין היהודי .
המקורות
קבר ישי בחברון מתואר ע”י נוסעים יהודיים
ועולי רגל ,החל מימי הביניים .אחד הראשונים
שתיאר את המקום היה ר’ יעקב ,שליח ר’
יחיאל מפאריס ,מבעלי התוספות ,שהגיע
לארץ באמצע המאה הי”ב לסה”נ (לפני כ-
 800שנה) .הוא זיהה במדויק את מקומה של
חברון הקדומה ,ותיאר גם את מקומו של קבר
ישי:
“ובחברון יש מערת המכפלה לקברי
האבות והאמהות .וחברון החדשה היא
סמוך למערה .חברון הקדומה היא למעלה
בהר ,ושם בית קברות לישראל .ומצד
אחד יש מערה והוא קבר ישי ,ויש אומרים
שהוא קברו של יואב .יש גם בחברון קברו
של אבנר בן נר”( .ד’ אייזנשטיין“ ,אוצר מסעות,
ניו יורק ,1926 ,עמ’ .)68

תיאור דומה מובא בתיאורו של תלמיד
הרמב”ן (שביקר במקום בשנת ה’ נ’ – סוף
ישע שלנו
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נעם ארנון
ועד היישוב
היהודי בחברון

המאה ה 13-לסה”נ)“ :בחברון שם מערת
המכפלה קברי אבות .וחברון החדשה הנה
היא סמוך למערה .וחברון הקדומה היתה
למעלה בהר ,שם בית הקברות לישראל.
ושם מצד אחד מערה ,שם קברו של ישי,
ויש אומרים שהוא קברו של יואב”( .יערי,
מסעות א”י ,עמ’ .)88

הנוסע ר’ משולם מוולטרא (ה’ אלפים
רמ”א –  1481לסה”נ) כתב“ :רחוק מחברון
שם בית אחד חרוב ,ומערה ,שם קבור ישי
אבי דוד .ואומרים כי המערה ההיא הולכת
עד מערת המכפלה”.
בשנת ה’ רמ”ח ( )1488ביקר בחברון
ר’ עובדיה מברטנורא ,מפרש המשנה
הידוע; הוא כתב“ :בהר אחד ,מנגד למערת
המכפלה ,שם על ראש ההר ,מערה
גדולה ויפה ובנין נאה בראשה .ואומרים
כי שם נקבר ישי אבי דוד ,גם שם הלכנו
להשתטח ולהתפלל ביום ההוא .ובדרך
בין קבר ישי למערת המכפלה ראינו באר
שקוראין לו הישמעאלים ביר אסחק ואומרים
שהיה בארו של יצחק אבינו .וסמוך לחברון
בתוך אבני סלע יש מקוה מים חיים ואומרים
ששם היתה טובלת שרה אמנו ע”ה“ (יערי,

המקום מוזכר גם בספר “יחוס הצדיקים”
(שנדפס בימי האר”י בשנת שכ”א.)1561 -
ר’ חיים הורוביץ כתב בשנת תקצ”ה (:)1835
“וראיתי פה המערה צרה כמו פי בור .ואומרים
שגם רות ,אם הממלכה נקברה שם ,אך לא
נמצא כתוב בשום ספר” (“חבת ירושלים” ,תר”ד
עמ’ ל”ח).

אזכור של המקום וזיהויו כקבר ישי ורות
מופיע גם בסקר של הקרן הבריטית לחקירת
ארץ ישראל ()Palestine Exploration Fund
משנת  .1883בסקר זה מופיע גם שרטוט
תכנית הבנין:

אגרות א”י עמ’ .)126

הרב משה באסולה (עלה מאיטליה ,חברו
של המקובל הרב משה קורדובירו – הרמ”ק),
ביקר בחברון בשנת ה’ רפ”ב ( 1522לסה”נ);
הוא מתאר את המקום ,וגם הוא מציין את
המסורת כי מערה מובילה ממנו אל מערת
המכפלה“ :מנגד חברון בראש ההר קבורת
ישי אבי דוד עם בנין נאה ,ויש חלון קטן
שהולך למטה במערה .ואומרים שפעם
אחד השליכו בו חתול ויצא מן החור
שבמערת המכפלה ,ויש ביניהם כחצי מיל”
(מסעות א”י עמ’ .)147

מיקומו של קבר ישי זוהה ואומת גם ע”י
האר”י הקדוש (ר’ יצחק לוריא); ספר “אבן
השהם” (כרך ח’ פרק ד’ – עמק חברון סעיף י”א)
מצטט את הרב יעקב חגיז ,שכתב בספר
“אלה מסעי”“ :אר”י ז”ל קיים (=אישר) בעיה”ק
חברון ת”ו חרך (חלון) מערת המכפלה שהיא
בתוך העיר ממש ומתפללים שם אחינו
התלמידי חכמים הדרים שם (אלה מסעי
עמ’ ט”ז) .אר”י ז”ל קיים (=אימת) בקהילת
קודש חברון קברות ישי אבי דוד ואבנר בן
נר וגד החוזה”.
בשנת ה’ רצ”ז ( )1537נכתב בספר “ייחוס
האבות והנביאים”“ :למעלה בהר בנין נאה,
שם קבר ישי אבי דוד המלך ע”ה .וסמוך לו
בית החיים מישראל” .בספר זה מובא גם ציור
של המקום ,בו מתוארת הקשת בכניסה לבנין
המרכזי ,הקיימת עד ימינו.

גם חוקר ארץ ישראל הידוע ,אברהם
משה לונץ ,תיאור את המקום ב”לוח ארץ
ישראל” במאמר “העיר קברות אבותי”
לפני יותר מ 100 -שנה:
במרחק עשרה דקים מהעיר בשמאל הדרך
העולה ירושלימה יש הר אשר עליו תראנה
חרבות רעועות הם שרידי חברון העתיקה
ל-ח ְּב ַרה” ,ובאחת
“א ַ
הנקראת עד היום בשם ִ
מהנה יש מערה עמוקה ,אשר לפי המסורה
בה קבר ישי אבי דוד ,ויושבי חברון יוסיפו
עוד נופך משלהם ומראים שמה גם את
קבר הגיורת הראשונה רות .הלאה מעט,
באחד הכרמים עומד בית קטן ובתחתיתו
מערה בעלת ח’ כוכים ,אשר לפי דברי המסורה
קבורים שמה עתניאל בן קנז ובניו.
המשך בשבוע הבא אי"ה

שלנו
ילדים
ילדים יקרים

לאחר שזיהינו מאות מקומות ואתרים בכל רחבי ישראל
אנו משדרגים מעט את הפינה.
מעתה מדי שבוע תופיע כאן דמות מפורסמת מגדולי האומה בעם
ישראל בתקופות שונות ואתם תנסו לזהות את הדמות.
את הפתרונות יש לשלוח בפקס תחת הכותרת "פיתרון לזהה את הדמות" לפקס
 02-6516662או למייל  ita@myesha.org.ilבצירוף שם ,כתובת וטלפון.
הפותרים נכונה יזכו בפרסים!
בהצלחה

בתים חד
משפחתיים
 20דקות
מבאר שבע

מנחם 054-4907000

יישוב קהילתי תוסס ופורח
לחילונים ודתיים בתנופת פיתוח
וקליטה 120 ,משפחות

*צמוד למדד תשומות הבניה 09/10

 4חדרים
 98מ"ר על
חצי דונם

מחיר*₪620,000 :

מחפש איפה לגור? מחפש משהו אחר?

קיבוץ ,זה לא מה שחשבת!
מתארגנת קבוצה
תורנית אידאליסטית למגורים בקיבוץ דתי
לפרטים והצטרפות לקבוצה1kibots@gmail.com :

מ
א
נ
י
ל
א
נ
ח
נ
שבת חוויה ו
לגילאי 22-34
מרכזים ל

מ
ודעות עצמית

בדרך למציאת החצי מבצע לההרהח
ל
השני ופיתוח כישורי הזוגיות חבר ש ה
שבת פרשת תולדות כ”ח-כ“ט חשון ( )5-6.11בבית אל מביאמחה

בר

בהשתתפות הרב שלמה אבינר
בהנחיית הרב יוני לביא

סדנא של חגי לובר על שפת גוף בדייטים

(מתאטרון אספקלריה)

מחיר 350 :ש”ח .להרשמה :נגה054-3465368 , 02-6791122 -
 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

בתגובה“ :כאשר מדובר בבנייה יהודית שקיים
חשש קל לחוקיותה ,אפילו אם מדובר רק
בחתימה חסרה על איזה מסמך ,בית המשפט
נוזף ומורה לאטום או להרוס באופן מיידי .אולם
כשמשפחה ערבית של עבריינים ,רומסת ברגל
גסה כל חוק וגונבת מהמדינה את משאביה ,בית
המשפט נותן ארכה כדי להפוך את זה לחוקי.
השופטת בייניש ממשיכה לעשות כל שביכולתה
כדי לאבד את אמון הציבור בצדק שנעשה בבית
המשפט ובמערכת שלטון החוק”.

שבת חברון

סמטאות העיר העתיקה
בחברון יפתחו לראשונה
לסיורי יהודים בשבת חיי
שרה.
אלפי יהודים ינהרו השבת
לחברון לחוות מחדש את
קריאת פרשת קניין מערת
המכפלה ע”י אברהם
אבינו ,אירוע שהתרחש
לפני כ 4000 -שנה .אלפים
יתארחו בכל מקום – כולל
בתי ספר ,מסדרונות,
גנים ציבוריים ועוד ,ורבים
מתארחים בבתי התושבים
בקרית ארבע -חברון
הפותחים את בתיהם לאורחים ,הן אלו המוכרים
והן חדשים .לאורחים מוצעת תכנית מגוונת,
הכוללת סיורים ,הרצאות ,שיעורים ,ניגונים ,טיש
חסידי ועוד .השנה תתווסף אטרקציה חדשה-
ישנה לאורחי השבת –סמטאות העיר העתיקה
יתפתחו לסיורים וביקורים ובהן יוכלו המבקרים
לטייל ולראות את האתרים היהודיים העתיקים.
סמטאות אלו ,על האתרים העתיקים והשווקים
הציוריים שלהן ,אשר בדרך כלל אינן מותרות
לתנועת תיירים יהודים יפתחו במהלך השבת
לתנועת המטיילים והאורחים באופן מאובטח
וחופשי.

הר חברון

השתלמות מקצועית -גם לגבאי בית כנסת
ערב השתלמות והוקרה לגבאי בתי הכנסת
של יישובי מועצת הר חברון התקיים לאחרונה
ביוזמת המועצה הדתית הר חברון .הערב כלל
הרצאה על דרכי התמודדות עם סיטואציות
מוכרות לגבאים ואף הצגת תוכנת מחשב
זמינה באינטרנט לניהול ועדכון זמני התפילות
בבתי הכנסת.
כ 120-גבאים ונשותיהם הגיעו לבית ספר שדה
סוסיא לערב ייחודי וראשון מסוגו .מדובר בערב
השתלמות והוקרה לגבאי בתי הכנסת של 17
יישובים במועצת הר חברון שנערך בהוקרה
לגבאים תוך מתן כלים ועצות לניהול בתי הכנסת
השונים.
המוזמנים נהינו מתפריט עשיר ויין איכותי,
מהרצאותיהם של היועץ הארגוני דני בלונדיים,
ושל ר’ ליזו דויטש הגבאי הותיק של בית הכנסת
ביישוב כרמל ,אשר נתנו עצות להתמודדות עם
סיטואציות בין אישיות בהן נתקלים הגבאים
בחיי היומיום ,וטיפים להתמודד עם דרישות
המתפללים השונים ולניהול בית הכנסת בצורה
חיובית ומועילה.
במקביל נהנו נשות הגבאים מהצגה מצחיקה
במיוחד של תיאטרון קצ’קעס אשר התבססה
על התמודדות אשת הגבאי עם ‘תפקידו’ של
בעלה.
יו”ר המועצה הדתית הר חברון ,גלעד מתנה
סיכם“ :מדובר בערב ראשון מסוגו אשר
אורגן כחלק מתכנית של המועצה הדתית
המתחדשת לעודד את הגבאים ליזום שירות
כלפי המתפללים והתושבים ולהביע את
הערכתנו על עבודתם המסורה במשך השנה”.

מכשירים את השרץ

בג”צ קיבל את עמדת המדינה לפיה אם לא
מצליחים להתמודד עם העבריינים בהקמת
מחצבה פיראטית של פלשתינים יהפכו את
המקום לחוקי.
בג”ץ בראשות נשיאת בית המשפט העליון ,דורית
בייניש קיבל את תשובת המדינה ונתן ארכה של
ארבעה חודשים כדי לפעול להסדרת מחצבה
פיראטית הפועלת באופן לא חוקי .למרות
שבהחלטת בית המשפט ישנה הודאה מפורשת
כי פעולת הכרייה הייתה עבריינית ובלתי חוקית
וכי העבריינים הפיקו רווחים מהתנהגותם זו ,קיבל
בית המשפט את הטענה כי קשיים ביטחוניים
מעכבים את המדינה מאכיפת החוק ולכן היא
פועלת על מנת להכשיר את המחצבה.
מנכ”ל תנועת ‘רגבים’ בצלאל סמוטריץ’ אמר

והיו לטוטפות בין עיניך:

טוטפות :תפילין
זה התכשיט שבראש

(רש"י),

(תוספות ,מנחות ,לד ,ע"ב)

ישע שלנו
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משלחת של כשישים איש ,חברי הקונגרס
היהודי -רוסי הגיעה השבוע לביקור בגוש
עציון ,במטרה להיחשף למגוון אפשרויות
של שיתופי פעולה עסקיים עם גוש עציון,
והיכרות עם מורשת הגוש.
הקונגרס היהודי-רוסי הינו הארגון היהודי הגדול
ביותר בפדרציה הרוסית ,והוא כולל את בכירי
היהודים ברוסיה :אנשי עסקים ,פוליטיקאים
ומדינאים ,אנשי תרבות ואמנים .בין המבקרים היו גם
יורי קאנר ,נשיא הארגון ,והרב הראשי של מוסקבה,
הרב פנחס גולדשמידט ,המשמש כרבם של מספר
אוליגרכים רוסיים וביניהם ארקדי גאידמק.
במהלך הביקור נפגשו חברי המשלחת עם שר
ההסברה יולי אדלשטיין ,ביקרו בחיזיון האורקולי
שבכפר עציון וסיירו בהרודיון וביישוב תקוע .רגע
מרגש במיוחד נרשם בחיזיון האור-קולי בכפר
עציון ,כאשר ראש המועצה שאול גולדשטיין העניק
ליו”ר הקונגרס יורי קאנר ,אסופת חומרי ארכיון
שליקטו עובדי ארכיון כפר עציון ,ובהם פרטים רבים
ומסמכים המתארים את דודו של קאנר ,דוד ט”ש,
שנפל כלוחם בשיירת הל”ה .ההתרגשות ניכרה על
פניו של קאנר ,שאמר כי את ההיסטוריה של עם
ישראל יש להתחיל ללמוד מגוש עציון.
בתום הסיור בהרודיון פנה אחד מבכירי המשלחת
לראש המועצה האזורית ,ובירר איתו האם ניתן יהיה
להקים בהרודיון אתר תיירות שישחזר את החיים
במקום בתקופתו של הורדוס.

חורף בסופרפון

NOKIA 6070
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

NOKIA 6230i
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

מחיר קופון

מחיר קופון

350

199

600

מחודש

NOKIA 6555
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

מצלמה,
בלוטוס
כרטיס
זיכרון ,נגן

800

299

NOKIA 7210 NOKIA 5310

חדש

BLACKBBERY BOLD 9000
סלקום  /אורנג’  /פלאפון

מחיר שוק

2000

699

מחיר קופון

חדש

בסופר-פון קונים,

7210
5310

MOTOROLA K1
סלקום  /אורנג’
ר
מחיר שוק
כולל קו טוקמן
& לדקה ומותנה ברכישת
 300שיחות
מחיר קופון

ק & 199

1

1199

מצלמה,
חדש בלוטוס
כרטיס
זיכרון ,נגן

מחיר שוק
מחיר קופון

649

מחודש

1000

מחיר קופון

מצלמה,
בלוטוס
כרטיס
זיכרון ,נגן

&

58

אג’ לדקה

לל
א התחייבות
מוכרים ,משדרגים
ומתקנים את כל סוגי ללא
דמי שימוש
58
א
ג’
המכשירים
לדקה
לכל הרשתות
לארץ
ול
וללא
ללא התחייבות
אר
ה”ב

דמי מנוי.

סופרפון

פתוח רצוף  19:00 - 9:00יום ו’ 13:00 - 9:00

רח’ ישעיהו  ,10ירושלים02-5000229 ,

תפילין מהודרות מעיר האבות
 סופרי סת“ם איכותיים ,יראי שמיים תושבי חברון  אפשרות
לבחירת סופר הסת“ם  בתים מהודרים בגימור איכותי  תעודת
אחריות מלאה  אפשרות לקחת חלק בהכנסת הפרשיות
לבתים  רמת הידור גבוהה במחירים נוחים 
תפילין מהודרות
מעיר האבות

פיקוח הגאון הרב דב ליאור שליט“א
ניהול מקצועי גרשום שטיינמץ 17 ,שנות ותק | ניהול יהושע שני

בין לקוחותינו :הגאון הרב דב ליאור שליט“א ,הרב יהודה עמיחי ,הרב שלום אילוז ,הרב חיים זלינגר ,הרב יוסי הורוביץ

073-2211116

|

tefilinhebron@gmail.com

&

תפילין
מהודרות.
התכשיט
שלך.

הקונגרס היהודי-רוסי בגוש עציון

מבצע
שבת חברון.

שי לכל רוכש
המבצע בתוקף עד ר“ח כסלו

