בין ערביים

(עמ' )5

הצילום הזוכה בתחרות התמונות השבועית של

שלנו

 | 283במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

מתי קוראים מגילה?
סיפורי ארץ ישראל

על שלושה דברים עומדת העשייה
למען מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון – על האמונה ,על ההקרבה
ועל הפיקחון .מאז מלחמת ששת
הימים הוקמו ביש”ע מאות נקודות
התיישבות ,לעתים לאור השמש
ולעתים באישון ליל ,לעתים בהחלטת
ממשלה ולעתים ביוזמה ציבורית,
לעתים בגבעה המקורית עליה ביקשו
להתיישב ולעתים באתר חלופי אך
מקודש לא פחות .אך בכל אחת
מהפעמים שבהן עלו המתיישבים
האמיצים על הקרקע ,ידעו תמיד
שהם שם מתוך שאיפה פשוטה
ומציאותית אחת ,והיא שקובעת:
הקמת יישוב יהודי חדש על אדמת
ארץ ישראל .בישעמדה השבוע – על
ערך הריאליזם בדרך לבניין ארצנו.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:02
תל אביב 17:18
חיפה 17:07

יציאה
18:14
18:16
18:15

כניסה
17:08
חברון
17:07
שכם
באר שבע 17:17

יציאה
18:15
18:14
18:16

פעמונים
תשועתם היתה לנצח!
פעמונים ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2

8

הרב יצחק יעקב ריינס
דמויות מופת בעם ישראל

פרחים לשלום עכשיו
מה קורה

על הפרשה תצוה
שבת זכור
הרב אברהם דוידוביץ

תפילת מרדכי

רבה של ראש פינה וראש המכינה הקד"צ אמי"ת

יש יהודי היה בשושן הבירה
ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי
בן קיש איש ימיני (אסתר ב’,
ה’)  -מאי קאמר? (למה התכוון במנותו
את ייחוסו?) ,אי ליחוסא קאתי (אם רוצה
למנות את כל שושלת היוחסין) ליחסיה
ואזיל (שייחסנו וילך עד בנימין ראש
השבט!) ,אלא מאי שנא הני? (אלא ,במה
מיוחדים שמות אלה שציין?) תנא (שנה):
כולן על שמו נקראו (כל השמות שהוזכרו
משמשים ככינויים למרדכי) :בן יאיר -
שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו ,בן
שמעי  -בן ששמע אל תפלתו (נענה לו),
בן קיש  -שהקיש (דפק) על שערי רחמים
ונפתחו לו (מסכת מגילה דף י”ב ע”ב).

מי שלומד את דברי הגמרא מתקשה
להבין ,מה הביא את חז”ל לתת פרשנות
רחוקה כל כך מפשט הכתוב במגילה ,מה
גם שאין שום איזכור לא לתפילה לה’ ,וגם
לשמו של הקב”ה אין כל אזכור במגילה.
אך למעיין בתוספות למגילת אסתר
הנמצאים ב’תרגום השבעים’ (פרק ג.
הספרים החיצונים ,עמ’ תקמ”ו .מתוארך
למאה ה 3-לפנה”ס) ,שמצוטטים גם
ב’קדמוניות היהודים’ ליוספוס פלביוס
( 90לספה”נ) ובדומה במדרשי חז”ל
הקדומים (‘מדרש חלום מרדכי ותפלתו’,
בתי מדרשות א’ ,עמ’ של”א ועוד) ימצא
את המקור לדבריהם של חז”ל:
ויתפלל מרדכי אל ה’ בזכרו את כל מעללי

א

המשך בעמוד 3

מתנות לאביונים
1-800-35-10-12
www.paamonim.org

אורלוב  77פתח תקווה 49342

טל03-9127100 .

פקס03-9127101 .

info@paamonim.org

יש”ע שלנו \\ 1

שתי רגליים על הקרקע

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ברוך ה’
מצליח ובגדול  -למרות כל הדיכאונות שיש
האוהבים להתעטף בהם ,וזאת משלוש סיבות:
הראשונה – יש לנו אמונה מוחלטת בצדקת
הדרך; השנייה – יש לנו מסירות ונכונות להקרבה
שאין כמעט בשום מגזר אחר בחברה הישראלית;
והשלישית – בניגוד גמור למה שאומרים עלינו -
אנחנו הקבוצה שרגליה ניצבות הכי חזק על
הקרקע במזרח התיכון .לא רק בקרקע ממש,
אלא גם בקרקע המציאות .אנחנו ללא ספק
הכי ריאליסטים בשכונה .בעוד כל היתר הוזים
הזיות ,חולמים חלומות ,יוצרים סוגים שונים
ומתוחכמים של ‘פאטה מורגאנה’ וסוגדים להם,
אנחנו מסתכלים על המציאות כהווייתה ,ופועלים
בהתאם.
“יהיו עוד הרבה אלוני מורה” ,הבטיח מנחם בגין
זמן קצר לאחר נצחונו בבחירות “ .1977יהיו עוד
הרבה אלוני מורה” ,שב והבטיח השבוע בנו ,השר
בני בגין ,ביום הזיכרון ה 20-לאביו ,כאשר הציג
בפני עיתונאים את עקרונות עמדת המדינה
המעודכנת בסוגיית מגרון.

חדשה באדמות רוג’ייב שעל הרכס הצופה פני
שכם – עליו הוקם שנים אחר כך היישוב איתמר,
ולבסוף “בזכות” בג”ץ שהוגש נגד הפקעת
קרקעות רוג’ייב ,עבר גרעין אלון מורה אל הר
כביר ,שם שוכן היישוב עד היום .קדומים ,איתמר
ואלון מורה הוקמו בזכות אמונתם ונחישותם של
חברי הגרעין ,אך גם בזכות הבנתם הנכוחה את
המציאות עמה הם התמודדו.
להקים יישוב זו משימה לא פשוטה כלל וכלל.
לעתים רבות נדרשת פעולה מתוחכמת וזריזה,
כמו זו שהביאה להקמת עפרה ,אחד הגדולים
והמוכרים ביישובי יהודה ושומרון :קבוצת עובדים
שבנתה את הגדר מסביב לבסיס הצבאי בהר
בעל חצור ,הקימה בלילה אחד את מחנה עין
יברוד שלמרגלות ההר ,לאחר שהרב חנן פורת
ז”ל קיבל אישור שבשתיקה משר הביטחון דאז,

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

תל אל פול
נדב פרנקל
את הפטרת השבוע ,שבת זכור ,נסיים בפסוק
“וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת
שאול” .זכתה גבעת בנימין ,ולאחר החורבן הנורא
שעברה במעשה פילגש בגבעה שבה ונבנתה
מחדש ,והפכה לבירתו של מלך ישראל הראשון.
רוב החוקרים מזהים את גבעת שאול בתל
אל פול ,גבעה שנמצאת בלב שכונת שועפט
הירושלמית .בגבעה נמצאו שרידים מתקופת
השופטים והמלוכה ,וכן שרידים לחורבן שעבר
המקום ,כנראה לאחר מעשה פילגש בגבעה.
בשנת  1966החל חוסיין מלך ירדן לבנות במקום
ארמון קיט ונופש .בניית הארמון נקטעה בעקבות
מלחמת ששת הימים .במהלך המלחמה ,כבשה
חטיבת השריון ‘הראל’ בפיקודו של אורי בן
ארי את הגבעה ,וכך הצליחה לנתק את כביש

גבע.
תחריט משנת 1880

ירושלים -רמאללה ולמנוע החשת תגבורות
ירדניות לירושלים.
העולים לארמון (בזהירות עם הילדים!) יזכו בנוף
פנוראמי מרהיב של ירושלים העתיקה והחדשה

+

+

במשפט הפשוט הזה “ -יהיו עוד הרבה אלוני
מורה”  -טמון כל העניין כולו .גרעין אלון מורה,
אשר התחיל את דרכו בסבסטיה ,הסכים לאחר
משא ומתן ארוך להעתיק את מקומו לבסיס
הצבאי קדום ,שם נוסד לבסוף היישוב קדומים.
משם התפצל חלק מהגרעין והקים נקודה

ומי זוכר היכן נמצא היישוב
טלמון ב’? כנראה שמעט
מאוד מאיתנו ,משום ששמה
הנוכחי והמוכר הוא נריה .כן,
לפעמים כדי להקים יישוב
חדש בארץ ישראל ,צריך
להתפשר אפילו על שמו...

שמעון פרס ,לבקשתו“ :לא לעזור ,לא להפריע”.
מחנה העובדים הפך לעפרה ,והשאר היסטוריה.
ומי זוכר היכן נמצא היישוב טלמון ב’? כנראה
שמעט מאוד מאיתנו ,משום ששמה הנוכחי
והמוכר הוא נריה .כן ,לפעמים כדי להקים יישוב
חדש בארץ ישראל ,צריך להתפשר אפילו על
שמו...
כך התנהלה במשך שנים ארוכות התנועה
הציונית ,על כל שלוחותיה וזרועותיה – היה ברור
היטב לכולם שלא ניתן להגשים ,ולו במעט ,את
הרעיון ההיסטורי של חזרת עם ישראל לארצו,
בלי מנה גדושה של פרגמטיות .כך היה עם עצם
ההסכמה לתוכנית החלוקה של האו”ם ,כך בימי
חומה ומגדל וכך ,כאמור ,גם כאשר פעל גוש
אמונים ליישב את שטחי המולדת המשוחררים
לאחר מלחמת ששת הימים.
בשנת  ,1979כאשר חתם מנחם בגין על הסכמי
קמפ דייוויד והכיר בזכויותיהם הלגיטימיות של
ערביי ארץ ישראל ,היו אלה אנשים מקרבנו אשר
העריכו כי במצב החדש ,אף יהודי לא יבוא עוד
לבנות את ביתו ביהודה ושומרון .היום 33 ,שנים
אחרי ,ברור לכל שהריאליות של המתיישבים,
יחד עם אמונתם ונכונותם להקריב למען המטרה
הנעלה של יישוב ארץ ישראל ,היא שהפכה את
עשרים אלף המתיישבים בשנת  79ל 350-אלף
מתיישבים הפרוסים ב 200-יישובים בשנה זו,
והיד עוד נטויה.

בדרום ,ושל העיר רמאללה והרי בנימין בצפון.
ניתן לדמיין את שאול חוזר מובס לביתו לאחר
המפגש עם שמואל ויודע כי תינתן מלכותו
ל”רעך הטוב ממך”.
הוראות הגעה :נוסעים מירושלים בכביש המהיר
לפסגת זאב ועולים ימינה במחלף הראשון
(!) לכיוון פסגת זאב .ברמזור פונים שמאלה
לשכונת שועפט .בפנייה הראשונה פונים ימינה,
מטפסים ,מחנים את הרכב ליד גדר בית ספר
ועולים לכיוון שרידי הארמון.
טיולים קרובים בבית ספר שדה כפר עציון :יום
שני ,י”א באדר (“ )5/3הי דרומה ליתיר”  -טיול
איכות עם אוטובוס (יציאה מי-ם) בהדרכת
ד”ר דורון שר-אבי * יום שישי ,ט”ו באדר ()9/3
בעקבות נשים בהרי יהודה -טיול אוטובוס
בשיתוף עם ‘ארץ נהדרת’ (יציאה מת “א) * יום
שני ,י”ח באדר ( )12/3מההר לשפלה הפורחת
 נחל כרמילה  -טיול איכות עם אוטובוס (יציאהמי-ם) בהדרכת שי בייטנר.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

תפילת מרדכי

המשך מעמוד השער

ה’ ויאמר :ה’ ה’ מלך שגיא כח אשר בידך
הכל ואין איש אשר ישיבך דבר ברצותך
להציל את ישראל :הלא אתה עשית את
השמים ואת הארץ וכל הנפלאות אשר
תחת השמים ...אתה יודע כל ואתה תדע
כי לא מזדון לב ולא מגאוה ולא מאהבת
כבוד עשיתי זאת לבלתי השתחות להמן
הגאה .הן לי יאתה לנשק כפות רגליו
למען תשועת ישראל .אולם עשיתי זאת
לבלתי רומם כבוד אדם מעל לכבוד אלהים
ולבלתי השתחוות לאחר מבלעדיך ה’ ולא
מגאוה אעשה זאת .ועתה ה’ אלהים המלך
אלהי אברהם חוסה על עמך כי יארבו לנו

על הפרשה תצוה
שבת זכור
להשחיתנו ויתאוו להשמיד את נחלתך
מקדם (תוספות למגילת אסתר בתרגום
השבעים).
פער השנים היחסית קטן בין תיארוך
המגילה (המאה ה 5-או ה 4-לפנה”ס)
לתקופת חיבורו של ‘תרגום השבעים’
(המאה ה 3-לפנה”ס) גם לדעות שהתוספות
למגילת אסתר מאוחרות יותר (המאה ה2-
לפנה”ס) עדיין יש מקום להנחה כי סיפור
תפילות מרדכי ואסתר מתחיל מתקופת
המגילה ולא כפרשנות בלבד.
נראה שמאז היות ישראל לעם ,לתפילה
קיים מקום מרכזי בקיומו.

בסיומה (ט’ ,ל’-ל”א) ,מביאה המגילה את
המסר לדורות הבאים:
“וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע
ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש
דברי שלום ואמת :לקיים את ימי הפורים
האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי
היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על
נפשם ועל זרעם דברי הצמות וזעקתם”
זעקתם ,תפילתם היא שקיימה את העם,
היא שהצילה את נפשם .המגילה קוראת
לנו :זכרו ,כוחה של הזעקה – תפילה!
בכוחה להביא ל’ונהפוך הוא ’...ולתשועת
ישראל.

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

“אמא ,גם השנה נלבש את התחפושת יומיים,
כמו בשנה שעברה?” ,שאלה שרה בת ה8.5-
את ִאמּה שקיפלה כביסה באותו זמן“ .כן שרה,
גם השנה אנחנו חוגגים את פורים יומיים .טוב
שאת מזכירה לי ,אני צריכה לחשוב מה ניתן
במשלוחי-המנות לשכנינו ,יש לך רעיון למשהו
מקורי?”“ .מצדי את יכולה לקנות כמה עוגיות
באנג’ל בשביל המשלוחים” ,השיבה הקטנה.
“בהחלט רעיון מקורי  -אבל קצת מצחיק,
בהתחשב בעובדה שהמאפיה נמצאת ברחוב
שלנו וכל השכנים מהדרים לקנות בה בדיוק
כמונו” ,הקשתה אמא“ .כן ,אבל למה יומיים?”
הצטרף גם אליהו בן ה 7-למקהלת הטרוניות.
“יום אחד ללבוש את התחפושת הזאת וכולי
מזיע כמו בקיץ עם ארבעים מעלות חום”,
הוסיף“ .לא להגזים!” ,נזפה בו אמא“ .אחרי
הכל אתה זה שהתעקשת על תחפושת של
ליצן בתלבושת מלאה ,ולא רק עם כובע”“ .כן
אבל ...שוב יומיים?”.
“שלום ילדים!” ,אמר אדון לוי ונכנס לסלון.
“אבא!” קראו הילדים בצהלה ורצו לעברו.
“אבא ,אולי תסביר לנו סוף סוף למה אנחנו
צריכים לחגוג את פורים יומיים?”“ .דווקא
חשבתי שאתם נהנים מהעובדה שיש לכם
יומיים חופש מבית-הספר” ,אמר אבא
והתיישב על הספה“ .כן ,זה נחמד מאד”,
ענתה שרה“ ,אבל התחפושות האלה ממש
נדבקות ,ובכלל החג הזה כולו בלגאן אחד
גדול :מגילה ,משלוח מנות ,צדקה לעניים,
ושוב מגילה“ .”...אני רואה שלמדתם גם מילים
בפרסית במסגרת הלימודים על החג” ,אמר
אבא“ .איזה בדיוק?” שאלה שרה בפליאה.
“בלגאן .בלגאן היא מילה בשפה הפרסית” ענה
לה אבא“ .באמת?” שאלה שרה בפליאה“ .טוב
אבא .אז אולי תעשה לנו סדר בבלגאן ותסביר
לנו למה אנחנו צריכים לחגוג יומיים את החג
הזה?” .אדון וגברת לוי הסתכלו זה על זו
בחיוך ומר לוי אמר“ :בואו ילדים ,שבו לידי על
הספה ואנסה לעשות לכם קצת סדר בבלגאן,
כמו ששרה ביקשה” .הילדים עשו כמצוותו
והתיישבו לצדו על הספה.
“לחגוג חג יומיים זה בכלל מנהג של חוץ לארץ
ולא של ארץ ישראל” אמרה שרה בעצבנות.
“נכון ,את צודקת ,שרה” ,אמר אבא“ ,אבל זה
קשור לחגים מהתורה ,ופורים זה חג שקבעו
רבותינו”“ .קוראים לזה ִמדרבנן ,אבא ,גם אני
יודע” ענה עכשיו אליהו הקטן“ .יפה!” ,התפעל
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\\ יש”ע שלנו

יערהמתי קוראים מגילה?
וייס

שּבית וגן ,השכונה
בגלל ַ
שאנו גרים בה ,מרוחקת
מחומות ירושלים שגרנו
בתוכן ,ואי אפשר לראות
אותן מהשכונה שלנו
– הרב קוק קבע שאנו
נחגוג את פורים יומיים
שּבית וגן ,השכונה שאנו גרים
אבא“ ,אבל בגלל ַ
בה ,מרוחקת מחומות ירושלים שגרנו בתוכן,
ואי אפשר לראות אותן מהשכונה שלנו – הרב
קוק קבע שאנו נחגוג את פורים יומיים”“ .אז
בואו נחזור לתוך החומות ,איפה שגרנו לפני
שנתיים!” ,נזכרה שרה בגעגוע“ .אני בעד” ,אמר
אליהו וכעס בעיניו“ .אנחנו בעונש כי אנחנו
לא יכולים לראות את החומות של ירושלים?
אז מה? והאנשים שבתוך החומות לא יכולים
לראות את כל הנוף היפה שאנחנו רואים ִמפה
– אולי גם הם יקבלו עונש ויחגגו יומיים”? .מר
לוי חייך וענה בסבלנות“ :זהו לא עונש ,אליהו.
רק שלְ דעת הרב קוק ,הרב של ירושלים ,אנו
צריכים לחגוג פעמיים מחמת הספק ,האם אנחנו
חלק מירושלים או לא .לכן ביום הראשון נחגוג
כמו כל הערים שלא מוקפות חומה ,כמו תל-
אביב וחיפה ,וביום השני נחגוג כמו ירושלים,
כי אנחנו חלק ממנה”“ .אבל זה כל כך ארוך,
כמעט כמו ראש השנה שגם הוא יומיים,”...
העירה שרה“ .אני יודע ,לפעמים זה קצת ארוך
בשבילכם .אבל תחשבו שאתם זוכים לכפליים
ממתקים בזכות היומיים האלה ,וגם לחופש...
ובכלל ,אל תדאגו ילדים!” ,הוסיף אבא“ .יבוא
יום וירושלים תתרחב לממדים כאלה ,שבית וגן
לא תהיה הקצה שלה ממערב כמו עכשיו ,אלא
במרכזה ,ורחובות העיר יימלאו ילדים וילדות
משחקים ברחובותיה ,”...ומחשבותיו של אבא
הפליגו להן הלאה.
חלפו שנים רבות ,ושרה ,או יותר נכון הגברת
שרה כהן חייגה את המספר בטלפון החוגה
והמתינה לקבלת התשובה“ .שלום עליכם”,
ענה לה אליהו“ .שלום וברכה אחי היקר ,מה
שלומך”?“ .אה ,שרה ,מה שלומך? הכנת כבר
משלוחים מקוריים לחג?” שאל אליהו“ .כן ,כן,
אל תדאג .הכנתי חלות טעימות ואצרף להן

גם בקבוק”“ .נשארו לך עוד חלות מאנג’ל,
מימינו הטובים בבית וגן?” ,צחק אליהו.
“מצחיק מאד” ,ענתה שרה ,טרודה מעט.
“אבל לא בגלל זה אני מתקשרת אליך .יש לי
שאלה עבורך ,השומע אתה?”“ .דברי כי שומע
עבדך” ענה לה אליהו בעליזות“ ,רק מהר כי
אני ממהר למנחה ועוד מעט שקיעה”“ .אליהו,
אינני יודעת מתי לחגוג את פורים השנה”,
אמרה שרה בייאוש“ .מה זאת אומרת? כמו
שעשית בכל שנה .בשנה שעברה חגגת ב-י”ד
כמו הערים שאינן מוקפות חומה ,אז גם השנה
עשי כן” ,השיב אליהו בפשטות“ .כן ,אבל הרב
עובדיה יוסף פסק לנו ,לתושבי רמות ,שיש
לקרוא את המגילה ב-י”ד בברכה ,ולנהוג ביום
זה בכל מצוות הפורים ,וביום ט”ו יש לקרוא
את המגילה ללא ברכה ,ממידת חסידות ,ואף
לקיים את מצוות היום ממידת חסידות בלבד”.
“נו ,אז מה הבעיה? עשי כדבריו .יש לנו כבר
היסטוריה משפחתית עם חגיגת פורים במשך
יומיים ,”...ענה אליהו“ .כן ,מי היה מאמין
שחלומותיו של אבא יתגשמו ,וירושלים
תתרחב לה מעבר ל-ד’ אמותיה .”...השיבה
שרה בנוסטלגיה“ .הבעיה היא שהרב קוליץ
והרב משאש ,רבני ירושלים  -חולקים עליו,
והם פוסקים שדין רמות כדין ירושלים ,ועלינו
לחגוג רק ב-ט”ו ,ולא יומיים”“ .למי את משלמת
ארנונה ,שרה?” ,שאל אליהו“ .ארנונה? מה
הקשר? אני משלמת כמובן לעיריית ירושלים,
אבל מה עניין שמיטה אצל הר סיני”? הקשתה
שרה“ .אני שואל זאת מפני ששמעתי שהרב
שלמה זלמן אויערבך פסק שהדין הולך לפי
המיסים – אם את משלמת מיסים לעיריית
ירושלים ,הרי שאת נחשבת כתושבת ירושלים,
ועלייך לחוג את פורים ב-ט”ו באדר ,ולא ב-י”ד
כמו שהיית רגילה”“ .טוב ,על פי רוב הדעות
נראה שנחגוג השנה רק ב-ט”ו ,כדבריך...
אגב ,הורשתי את תחפושת הליצן שלך לנכדי
יוסף ,ברשותך”“ .בחפץ לב ,שרה ,רק שמרו
עליה מכל משמר .דורות רבים עוד ישתמשו
בתחפושת הזו בעזרת השם.”...
על פי פסיקת הרבנות הראשית משנת תש”ן
ואילך ,נחוג פורים בירושלים ב-ט”ו באדר
– בבית וגן ,ברמות ,נווה יעקב ,פסגת זאב,
גילה ,תלפיות מזרח והר נוף – ככל שכונותיה
ּפּורים ָה ֵאלֶ ּה ֹלא
הוותיקות של העיר“ .וִ ֵימי ַה ִ
ּהּודים וְ זִ כְ ָרם ֹלא יָ סּוף ִמזַ ְּר ָעם”
יַ ַע ְברּו ִמּתֹוְך ַהיְ ִ
(אסתר ט’ ,כ”ח).

כל שבוע תיק!
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לקראת ערב באלוני שילה.
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב יצחק יעקב ריינס


בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

תחילת המאה ה  ,20 -בלרוס .לילה שקט בעיירה לידא ורק באחד
האולמות של ישיבת "תורה ומדע" נשמע דיון סוער .המשתתפים
הם בחורי הישיבה ,למדנים גדולים העומדים בפולמוס קשה
מול צעירים יהודים בעלי אידאולוגיה של מהפכה סוציאליסטית,
שרווחת מאוד ברוסיה באותם ימים .האספה החשאית עוסקת
בנושאים של אמונות ודעות.



תקוה דגן


לפתע נפתחת הדלת ולעיניי הבחורים המבוהלים מופיע ראש
הישיבה ,הרב יצחק יעקב ריינס .איש אינו יודע כיצד נודע לו דבר
האספה .כל משתתפי הדיון נושאים אליו את עיניהם בחרדת קודש.
הרב עולה לבימה ומתחיל לשאת דברים  -מבסס בכל דרכי ההגיון את
ההכרה 
הדתית והלאומית .כבר מאיר אור הבוקר ,אך הרב עודנו עומד וכורך הלכה
ואגדה ,פרשנות ואקטואליה .הבחורים יושבים מתוחים ונפעמים מגדולתו
ועוצמתו של הרב ,מלאי הערכה על כך שלא גער או נזף בהם אלא עמד והראה
להם את דרכי האמת של התורה הקדושה.

הרב יצחק יעקב ריינס נולד בשנת 1839בקארלין שליד פינסק .לרב יצחק יעקב ריינס
מגילת יוחסין ארוכה שמשתלשלת עד רש"י ,שהתייחס אל דוד המלך .אביו ,הרב
שלמה נפתלי ,השתייך לחבורת תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל והשתקעו בצפת.
בינואר  ,1837בזמן שרבי שלמה שהה באירופה ועסק באיסוף כספים לשיקום היישוב
היהודי בארץ ,אירעה בצפת רעידת אדמה קשה וכל בני משפחתו נספו .כעבור שנת
האבל נישא רבי שלמה בשנית ונולד לו בנו יצחק יעקב.
הרב יצחק ריינס היה לגדולי התורה ביהדות ליטא ומייסד תנועת "המזרחי" .הוא נודע כעילוי תלמודי עוד בצעירותו .בגיל
עשרים וחמש התמנה לרבנותו הראשונה ,ובגיל ארבעים וארבע התמנה לרב בלידא ,שם כיהן עד סוף ימיו.
הרב באר את התלמוד ואת ספרות המפרשים והפוסקים בשלוב רעיונות מדעיים ולוגיים .ייסד את ישיבת "תורה
ומדע" ששילבה לימודים תורניים וכלליים.
הרב ריינס נפטר בשנת .1915
שנתיים לפני מותו כתב בווידוי אישי על הקשר המיוחד שלו לארץ-ישראל –קשר שהביאו לתמיכה ברעיון הציוני:
"מעודי הנני קשור בעבותות אהבה ניצחת לארצנו הקדושה ,ועוד בשנות הארבעים … נשאתי ונתתי עם
הגאונים … בענין יישוב הארץ ,וגם שלחו לי אז כתב גבאות ,וכאשר החל תנועת חיבת ציון ,עשיתי כל מה
שהיה ביכולתי לטובת התנועה ,וכאשר החל הרעיון הציוני להתפשט בעולם ,לא היה קץ לשמחת לבבי
ביחוד נתתי שמחה בלבי ,כי שיערתי שבכל אופן תביא התנועה הזאת ברכה רבה להיישוב".
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ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה

. הרב יצחק יעקב ריינס:פתרון החידה הקודמת

זהה את

הדמות
ĐĜĥ ęĕĥđĘĥ ĦđČĘĚč
Ęĥ ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ đĦĕĕĘĞĘ
ěĤĚ đĜčĤ

čĤĐ
ĐďđĐĕ ĕčĢ
Ę"ĢĒ ģđģ ěĐėĐ
,ĕĞĕčĤ ęđĕč
ĤĦĝČ ĦĕĜĞĦ ,ĤďČč 'Ďĕ
đĕďĕĚĘĦ ĕďĕĚĘĦđ đĕďĕĚĘĦ ĕĠĘČ ĐĘĞĜ
,đėĤďđ đĦđĚď đĦĤđĦ ęĞ ĥĎĠĐĘ
ĥđďģĐ đĜđĕĢ ďĕ ĘĞ
đĦĤđĦđ đĢĤČ ĘČĤĥĕ ęĞ ěĞĚĘ ĐĘĕĠĦ ĦČĥĘ

ęĕĦĕĒĐ ĤĐč
ĦĕčĐ ĤĐ ĘđĚ ĘČ
11:00  נשים משעה07:00 גברים � משעה
.7:00 הסעות יצאו מבניני האומה בירושלים החל מהשעה

054�4265905 לפרטים והסעות לקבוצות נדב
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
יוצא מן הכלל אלוף פיקוד המרכז
היוצא ,אבי מזרחי ,נפרד בסוף
השבוע מראשי מועצת יש”ע באירוע
חגיגי באולפנת להבה בקדומים.
מזרחי התרשם משילובן יוצא הדופן
של עולות מאתיופיה באולפנה,
ואמר כי “חשוב שעם ישראל יידע
שעושים פה דברים נפלאים” .ראשי
המועצות הרימו יחד כוסית לכבודו
של האלוף  , 1בירכו אותו והעניקו
לו מתנות הוקרה .יו”ר מועצת יש”ע,
דני דיין ,אמר כי נוסף על תכונותיו
כקצין וכג’נטלמן ,זכה האלוף מזרחי
גם ללב יהודי חם”.
בהצדעה בגוש עציון הצדיעו במוצ”ש
האחרון למאות מתנדבים מיישובי
המועצה ,באירוע חגיגי בהשתתפות
מפקד אוגדת יהודה ושומרון ,תא”ל
חגי מרדכי .ראש המועצה הטרי,
דוידי פרל בירך את המתנדבים
והזמר אהרן רזאל נתן הופעה ,תחת
השם ההולם“ :מה עשית היום”...

מליאה מפה לפה בעפרה נערך
השבוע כינוס של מליאת מועצת
יש”ע  , 2בהשתתפות חברי
הכנסת אורי אריאל וציפי חוטובלי,
ראשי מועצות ביהודה ושומרון
וחברי הנהלת ומליאת המועצה.
במהלך האירוע הוצגה פעילות
ההסברה והסיורים של מועצת
יש”ע ,ונערך רב-שיח בסוגיות תג
מחיר והסדרת מגרון.
ְפרסים סביב לה בכנס ירושלים
התשיעי שנערך השבוע בבירה,
השתתפו מאות שרים ,חברי כנסת,
רבנים ,כלכלנים ,מנהיגים ביש”ע,
אנשי אקדמיה ובכירי המשק.
במסגרת הכנס הוענקו פרסי ירושלים
לשנה זו ובין הזוכים הפעם  -הרב
משה לוינגר  ,ממקימי גוש אמונים
וראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה  . 3את הפרס היוקרתי
העניקו השרים גדעון סער וישראל כץ
ויו”ר העיתון ‘בשבע’ דודו סעדה.

מרבין בשמחה בר”ח אדר,
יממה לאחר הסדרת בנייתן
של מאות יחידות דיור בשילה
ובשבות רחל ,שיגר יו”ר מועצת
יש”ע ,דני דיין ,זר פרחים
וכרטיס ברכה חגיגי  4לארגון
“שלום עכשיו” ,שבעקבות
עתירתו לבג”ץ הותנע מהלך
ההסדרה“ .תודה מקרב לב על
עזרתכם .נשקול בחיוב לקרוא
רחוב בשכונות החדשות על
שם שלום עכשיו” ,כותב דיין
בכרטיס וחותם בחיוך“ :בבניין
הארץ תנוחמו” .את הכרטיס
הביא אל משרדי שלום עכשיו
בירושלים שיראל בלייכר,
תושב שילה ,יחד עם זר פרחים
מיוחד.
מי שברך אבי בלוך מפדואל,
זכה השבוע בעיטור מפעל חיים
על עבודתו כגבאי בית הכנסת
ביישוב מזה למעלה מ25-

נאום הציבור השקוף

בטקס חגיגי בבית אגודת העיתונאים בתל אביב ,הוענק השבוע
הפרס הישראלי לביקורת התקשורת ע"ש אברמוביץ' לשנת
תשע"ב – ליו"ר תנועת ישראל שלי ,איילת שקד.
בנאום קבלת הפרס ,אמרה שקד" :אני מקבלת את הפרס לא
בשמי ,ולא בשמם של  80,000חברי ישראל שלי ,אלא בשם
מיליוני ישראלים שחשים מזה שנות דור ,שקולם לא נשמע.
שאותם לא סופרים .זהו הציבור השקוף ...בתקשורת הישראלית
יש צנזור .צנזור נסתר ,צנזור טבעי .אתם ,אנשי התקשורת,
הצנזור האמיתי .ואצלכם ,הציבור השקוף מצונזר ...כאן  -אין פסיפס .כאן ,כל האבנים צבועות באותו צבע.
כשנפתלי בנט ואני הקמנו לפני שנתיים את ישראל שלי ,חלמנו על תקשורת הוגנת .לא ימנית .לא שמאלנית.
מאוזנת .תקשורת שבה אירוע חריג של פגיעה חמורה בסמח"ט אפרים ,יקבל יחס פרופורציונאלי לאלימות
הקבועה של אנרכיסטים מהשמאל הקיצוני שגבתה כבר עין של לוחם צה"ל וכמאה חיילים פצועים נוספים.
תקשורת שתסקר את כיבוש אילת  ,דרום ת"א ואשדוד בידי מסתנני עבודה מאפריקה ולא תתחבא מאחורי
שיח זכויות אדם .תקשורת שאינה מראיינת את אויבינו בזמן שחיילנו מסכנים את חייהם בחזית .תקשורת
שמכנה את חיילי צה"ל – כוחותינו .כמו שעשיתם פעם .אני חולמת על היום שבו ארגון שמאל
יזכה בפרס ביקורת התקשורת .כי העבודה שלנו תהיה מיותרת".
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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שנים .הפרס הוענק במסגרת
הוועידה העולמית של העוסקים
בצרכי ציבור באמונה ,בשיתוף
הרבנות הראשית ואיחוד בתי
הכנסת בישראל .ועדה מיוחדת
בראשות הרב הראשי לישראל,
הרב יונה מצגר ,בחרה בבלוך,
שאף כתב את ‘ספר מנהגי
פדואל’ המשמש את חברי
הקהילה.
באמת מיוחד סניף בני עקיבא
באפרת אירח בשבת האחרונה
קבוצת ילדים מבית הספר
המיוחד “סדנת שילוב” בראש
צורים .הילדים השתתפו
בקבלת שבת מוזיקלית 5
 ,התארחו בבתי החניכים
ביישוב והעבירו יחד את השבת
בתפילות ,ארוחות והפעלות
מיוחדות ,בהן לקחו חלק גם
ראש המועצה עודד רביבי ורב
היישוב הרב שלמה ריסקין.

לך כנוס את כל היהודים
עצרת זכרון מרכזית במלאת שלושים שנה
לפטירתו של רבנו  -ראש הישיבה

מרן הרב צבי יהודה
הכהן קוק זצוק”ל
יתקיים כינוס לזכרו ביום רביעי ,י”ג אדר,
תענית אסתר ,בשעה  11:30לפני הצהריים
בבית המדרש בישיבת מרכז הרב
רח’ הרב צבי יהודה  ,12קרית משה,
ירושלים

ישאו דברים הרבנים – מתלמידי רבנו
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל וארצו ,להרמת
קרן התורה וישראל
ולהצמיח ישועה בקרב הארץ

www.myisrael.org.il

המוציא לאור:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי הפקה:
בע"מ לתגובות:

perla@myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ונהפוך הוא – אשר ישלטו היהודים
המה בשונאיהם
ישיבת מרכז הרב ,ירושלים

