הד הכפר
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והד לי ענה מהרי גוש עציון

(יעקב שבתאי)

הדלקת נרות 91:91 -
צאת השבת 89:92 -

ירושלים שבלב
להפטרת "ראה"
מילים :אברהם פריד ותומר הדדי
לחן :תומר הדדי

ָאדם ְמחַ פֵּ ׂש ְמקוֹמוֹת
כָּ ל ָּ

ִהיא משוש כָּל הָּ אֶ ֶרץ ,דלתוֹת הָּ עַ ִמים

וְ נוֹפִ ים חֲ ָּד ִשים בָּ ע ֹולָּם

ִהיא אוֹר ֹו ֶשל ע ֹולָּם

הּוא חוֹצֶ ה יבשוֹת וְ י ִָּמים
בַ מַ סָּ ע ֶשל הַ נֶפֶ ש לשם
עַ ל כַ נְפֵּ י ְמחוֹזוֹת הַ ִד ְמיוֹן
הּוא מַ פְ לִ יג בִ ְספִ ינָּה אֶ ל הַ יָּם
אַ ְך בַ סוֹף זֶ ה הַ לֵּב
הַ לֵּב ֶשמוֹבִ יל
מוֹבִ יל אוֹתָּ נּו לשם.
ישים ,הַ של ִָּטים
כָּ ל הַ ְד ָּרכִ ים ,הַ ְשבִ ילִ ים ,הַ כְ בִ ִ
ירּושלַיִם
ָּ
מוֹבִ ילִ ים לִ
כָּ ל הַ ְתפִ לוֹת ,הַ ְדמָּ עוֹת ,בַ ָּקשוֹת ,מחשבוֹת,
ירּושלַיִם
ָּ
מוֹבִ ילוֹת לִ
פּורים
יּוטיםִ ,מזְ מו ִֹריםִ ,ס ִ
כָּ ל הַ ִש ִירים ,פִ ִ
ירּושלַיִם
ָּ
ֻּכלָּם לִ
רּושלַיִם ֶשבַ לֵּב.
יְ ָּ

עַ ל ִשבְ עַ ת הֶ הָּ ִרים ִהיא עוֹמֶ ֶדת
וְ נ ְִמצֵּ את בַ חֲ לוֹמוֹת ֶשל ֻּכלָּם
ִמקצווֹת הַ ֵּתבֵּ ל הֵּ ם נו ְֹׂש ִאים עֵּ ינֵּיהֶ ם
הַ מַ סָּ ע ֹלא הֻּ ְשלַם
כִ י בַ סוֹף זֶ ה הַ לֵּב
ַרק הַ לֵּב ֶשמוֹבִ יל,
מוֹבִ יל אֶ ת ֻּכלָּנּו לשם...

זמני הכפר—שבת ואתחנן
זמני השבת
 19:09הדלקת נרות
 19:15תפילת מנחה
קבלת שבת וערבית
שיעור הלכה בבית הכנסת מפי הרב
משה שפטר

 5:26מניין ותיקין בבית המדרש
 0::0תפילת שחרית
 9:00מניין שני בבית המדרש
9::0/45

תפילת ילדים צעירים/בוגרים

שיעור פרשת השבוע בבית הכנסת

אחרי
התפילה מפי הרב אלחנן סמט ”המקום אשר
יבחר ה‘“

זמני השבוע
 6:00שחרית
 0:45/0::0/0:4שחרית מאוחרת  /בימי ב‘ ו-ה‘ /
 0בשישי
 16:00/10::0מנחה /מנחה במוסך
 20:15ערבית

שיעורים
א'-ה'  ,20::0שיעור דף יומי (מסכת זבחים) בבית
שבת  15::0הכנסת – הרב משה שפטר
שיעור בגמרא (מסכת פסחים) בבית
שלישי 20::0
מדרש – הרב דוד רבינוביץ'
שיעור גמרא לנשים (מסכת קידושין) -
שלישי 21:00
בבית המדרש – תהילה שדיאל
שיעור לגברים בספר ’דרכי השגה‘
רביעי 21:20
בבית משפחת פדה  -הרב שאול יורוביץ
שיעור ”צורבא מרבנן“ הלכות כשרות,
שישי 0:20
בבית המדרש  -הרב משה שפטר
שבת  0::0שעור "שפת אמת" אצל מירון יהושע

 1::15מנחה גדולה
 1::45תהילים לילדים
 10:00מנחה קטנה

10:25

שיעור ברמב“ם בבית המדרש מפי
הרב אלחנן סמט ,דעות א‘-ב‘

פרשת שבוע לילדים
חיוויאי יהודה בילט
בז אמונה הורן
ינשוף טליה וולף
דיה עדיה עמיחי
עיטם סיהרא אביעזר

 10:25לימוד הורים וילדים—בבית הכנסת
 10:00מנחה קטנה שנייה
 20:00ערבית וצאת השבת

נץ איל ארמון
תנשמת אביה הר זהב
שלו רועי ויונתן דוויק

עזרה ראשונה
אחות תורנית רוחי פרוינד
תורנות ספרייה שמעון אבגי

לפרשת השבוע  -המקום אשר יבחר | ישראל שדיאל
בפרשת 'שלח' אוסר ה' על ריבוי מקומות פולחן .עבודתנו אותו תהיה רק במקום אחד -
"המקום אשר יבחר ה' אלקיכם  ...לשום את שמו שם".
איזה מקום הוא יהיה?  -מפחיד? מאיים?
אומרת התורה( :דברים,י"ב,ו):
רּומת י ֶדְ ֶ ֶ֑כם ְונִדְ ֵריכֶם֙ ְונִדְ ֶ֣ב ֹתֵ י ֶֶ֔כם ּובְכ ֹר ֹת ְְקַ ְר ֶ ֵ֖כם וְא ֹאנְכֶ ֹֽם:
שמָּה עֹלֹֽתֵ יכֶם֙ ְוז ִ ְבחֵי ֶֶ֔כם וְאֵ ֙ת מַ ְע ְ
ֵאתם ָׁ֗ ָּ
ש ֶ֣ר ֹתֵ י ֶֶ֔כם ו ֵ ְֵ֖את תְ ַ ֶ֣
ַו ֲהב ֶ ֶ֣
האם תהיה לרשימה הזאת סוף? האם כל כך תובעני המקום?
ממשיך הפסוק (ז)" :ואכלתם שם לפני ה' אלקיכם – וש מ ח ת ם ...אתם ובתיכם
אתם תאכלו שם את הדברים שהבאתם (לפי משמע המלים .להלכה – את העולות אין אוכלים ,ואת הבכרות הכהן אוכל.
אך מה שנשאר לנו הוא רב מאד) ,ותשמח בזה.
אולי זו התבטאות חד פעמית?
כעבור שלשה פסוקים בלבד נאמר:
שר־י ִ ְב ַח ֩ר י ְק ָֹ֨ ָּוק אֱלהֵיכֶ ם ֶ֣ ָּ ...שמָּה תָּ ִֶ֔ביאּו אֵ ֵ֛ת כָּל־(כאן חוזרת הרשימה באופן דומה) -
(יא) ְו ָּה ָּיֶ֣ה ַהמ ָָּׁ֗קֹום ֲא ֶ
(יב) ּושְׂמַ ח ְֶּׂ֗תם ִל ְפנֵי֘ י ְק ָּ ֹוֶ֣ק ֱא ֹֽלהֵיכ ֶ֒ם ַאתֶָׁ֗ ם ּו ְבנֵיכֶם֙ ּוב ְֶ֣נ ֹתֵ י ֶֶ֔כם ...וְכ"ו.
שע ֶָָּׁ֗ריָך ַמע ַ ְַׂ֤שר דְ גָּ ֹֽנְ ָ֙ך וְתִ ֹֽירֹשְָךֶ֣ ְוי ִ ְאה ֶֶָּ֔רָך ...
ואחר עוד חמשה פסוקים( :יז) לֹֽא־תּו ַ֞ ַכל ֶלא ֱֶ֣כ ֹל ְִ ְ
ש ַמחְׂתֶָָּּׂ֗֗ ִל ְפנֵ ֙י י ְק ָּ ֹוֶ֣ק אֱל ֶֶ֔היָך ְ ְֵ֖כ ֹל ִמשְלַ ח י ֶָּדָֹֽך:
שר י ִ ְב ֶַ֜חר ְׂ ...ו ָׂ
(יח) ִִּ֡כי אִ ם־ ִל ְפנֵ ֩י י ְק ָֹ֨ ָּוק אֱל ֶֶ֜היָך תֹּאכ ְֶּׂ֗לּנּו ְַמָּקֹום֙ ֲא ָ֨ ֶ
בהמשך הפרשה ,בפרק י"ד ,עוסקים במצוות הבאת המעשר (מעשר שני) ,שהיא למעשה חזרה מפורטת על שכבר נאמר
קודם "לא תוכל לאכל בשערך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך" .וכשם שהיא חוזרת על הציווי להביא אותו ,כך חוזרת גם על
ההמשך (כו) "ואכלת שם לפני ה' אלקיך ושמחת אתה וביתך"
הפרק האחרון בפרשה עוסק בשלשת הרגלים ,שבהם עולים ל'מקום אשר יבחר' .ושוב חוזרת אותה תמונה
ש ַמחְׂתָָּׂ֗ ִלפ ְֵנֶ֣י׀ י ְק ָּ ֹוֶ֣ק אֱל ֶָׁ֗היָך ...
שבֻעֹו ֙ת ִ ָָּ...מ ַסֵ֛ת נִדְ בַ ת י ָּדְ ָךֵ֖ אֲ ֶ ֶ֣שר תִּתֵּ֑ן ( ...יא) ְו ָׂ
(י) ְוע ֶָּ֜שִ יתָּ ַ ַׂ֤חג ָּ
ְׂת ְְח ֶַגֶָ֑ך (...טו) ְַׂ֤ ְ...כ ֹל תְ בּואָּ ֹֽתְ ָ֙ך ּובְכֹל֙ ַמע ֵ ֲֶ֣שה י ָּדֶֶ֔ יָך ְו ָָׂה ִִִָָּׂ֖֖ ָּ֗אַ  ְָּ֗שָׂמ ַח
ושוב בסוכות ְושָׂ ַמח ָָּׂ֗
"המקום אשר יבחר ה' אלקיך" הוא ,אם כן ,מקום שחייבים לעלות אליו ,וחייבים להביא .אבל ה' אלקיך מתנהג בו אליך כמארח
רחב לב ,אשר מאכיל אותך עאמך במה שאתה מביא (כבר הערתי – גם הכהן מקבל .ואין בכך רע).
ומתוך כך – תהיה שם ש מ ח ה !
לא חסר גם מבנה מסודר :הפעל ש.מ.ח מופיע בפרשה בדיוק שבע פעמים .שלש בפרק הפותח (פרק י"ב) ,שלש בפרק הסוגר,
(פרק ט"ז ,בענין הרגלים) ,ופעם אחת באמצע ,בפרק י"ד ,בפרשת מעשר שני.
המבנה המדוייק אינו רק לקישוט ,אבל מפני קוצר המקום רק ארמוז למעוניינים – דוקא בפעם האמצעית נזכר גם – (כג)
ֱלהיָך .ואידך זיל גמור.
וְָא ַכל ְַ֞תָּ  ...ל ַ ְֶ֣מעַן תִ ְל ַָׁ֗מד ְׂלִ֖ ְִּׂראָׂ ָָ֛ה אֶת־י ְק ֹוָּ ק א ֶ ֵ֖
בדרך להבנת הענין הדגשתי מלים שבחרתי .הרוצה ללמד דבר נקודתי ,מדגיש את הדבר כדי שייראה ברור .החסרון בזה –
דברים אחרים ,חשובים לא פחות ,עלולים ללכת לאיבוד בדרך.
ואמנם איבדנו משהו .ברשותכם ,נחזור שוב על הפסוקים.

לפרשת השבוע  -המקום אשר יבחר | ישראל שדיאל—המשך
בפרק י"ב ,אחרי הרשימה הארוכה של הדברים שאתה צריך להביא ל'מקום' ,נאמר (ז) "ואכלתם שם ..אתם ובתיכם".
בפעם הבאה ,כאמור רק כמה פסוקים אחרי כן( ,יב) כבר נאמר:
שמַ חְתֶָׁ֗ ם ִל ְפנֵי֘ י ְק ָּ ֹוֶ֣ק ֱא ֹֽלהֵיכ ֶ֒ם
(יב) ּו ְ
אַ תֶָׁ֗ ם ּו ְבנֵיכֶם֙ ּוב ְֶ֣נ ֹתֵ י ֶֶ֔כם (היינו 'ובתיכם') -
יכם
יכם וְַאמְ ה ֹתֵ ֶ ֶ֑
 ְו ַעבְדֵ ֶ ְֵ֖שע ֲֵרי ֶֶ֔כם ִכֶ֣י אֵ ין לֵ֛ ֹו ֵחלֶק ְונַח ֲָּלֵ֖ה אִ תְ כֶ ֹֽם
 ְו ַה ֵל ִו ֙י אֲ ֶ ֶ֣שר ְ ַ ֹֽובהמשך (פרק ט"ז) מתארכת הרשימה עוד יותר:

(יא) ְו ָּ
ש ַמח ְַ֞תָּ ִלפ ְֵנֶ֣י׀ י ְק ָֹּוֶ֣ק אֱל ֶָׁ֗היָך אַתָָּ֨ ה ּו ִבנְָךֶ֣ ּובִתֶ ָ֘ך ְו ַעבְדְ ָךֶ֣

ֲשר ְִשְ ע ֶֶָּ֔ריָך
ַו ֲאמָּתֶ ָ֒ך ְו ַה ֵל ִו ֙י א ֶ ֶ֣

ְוהַגֵ ֵ֛ר ְו ַהי ָּתֹום ְוהַָּא ְלמ ָָּּנֵ֖ה ֲא ֶ ֶ֣שר ְְ ִק ְר ֶ ְֶָ֑ך

אמור מעתה" :במקום אשר יבחר" מתקיימת מערכת יחסים מיוחדת:
הוא מארח אותך בביתו ומצפה ששם תארח את האחרים ביחד עם "ביתך" .הוא מחלק לך משלו ,ודורש ממך שגם אתה
תתחלק בזה עם החלשים ,הנזקקים .ואם הציווי מתקיים כהלכתו ,הרי שמה שצווית ('צ' בשורוק' ,ו' בצירה) להביא
לשם ,יהיה בשפע – (ט"ז ,טו) ִכֶ֣י ְִׂ֖בָׂרכ ְָּׂ֗ך י ְק ָּ ֹוֶ֣ק אֱל ֶָׁ֗היָך ְ ְַׂ֤כ ֹל תְ בּואָּ ֹֽתְ ָ֙ך ּובְכֹל֙ מַ ע ֵ ֲֶ֣שה י ָּדֶֶ֔ יָך.
וממילא אכילתך שם הופכת לסעודת מצוה הנאכלת בשובע ,ברוב עם ,ובהשתתפות כולם ,עניים כעשירים כאחד ,ושמחה

הזמנה לסעודה שלישית משותפת לכיתת ירקון
בני ובנות כיתת ירקון מוזמנים אלינו הביתה
לסעודה שלשית והרמת כוסית
לכבוד גיוס של בני ובנות כיתתכם
נשמח מאוד בבואכם
סיגל ויהונתן שורק

הודעות

יחיעם וליאור פורת

יעל ויאיר שמשוני

ליאור—מורה לתלמוד,

יעל עובדת סוציאלית

ויחיעם לומד רפואה סינית

ועובדת בהוסטל בירושלים
ומאיר מחנך במקור חיים

משפחת פורת נכנסה לגור בדירת
משפחת שמשוני נכנסה לגור

אביעד וחירות פרידמן לשעבר

בדירת עמיחי לשעבר

לפנינה ויהודה,
ולכל משפחה שוורץ
ברכת ~ מזל טוב ~
לרגל נישואי בנם של אמיר ותהילה
הנכד אורי עם בח“ל לשם
וראה בנים לבניך—שלום על ישראל

לגלעד ,אביטל נהוראי ,ישי ,באר ,ותמיר רוזנברג היקרים—
שולחים לכם ברכת הדרך להצלחה ויישוב טוב בצור הדסה השכנה
בית כפר עציון

לא למגירה | ירוחם

השיטה המקובצת
אשרקה להם ואקבצם
אחד לאחד ישובו הנה,
שאי עיני סביב ,כולם נקבצו באו לך
ותקע בשופר גדול

"המקבץ נדחי עמו ישראל"
עוד מימי הגבעה ...על תקרי נדחי אלא ניתחי
עצם אל עצם ללא רבב
עם עצום יקום על רגליו,עוד אקבץ לנקבציו
והגבעות תלכנה חלב
זקנים ,נשים וטף ,ימחאו כף אל כף
עם אחד בלב אחד ,יחד כל העם

ושמחת עולם על ראשם

לקבלת עותק דיגיטלי של הגליון ולמשלוח הודעות וכתבותhedhakfar@gmail.com :
ניתן לשלוח חומרים לפרסום בקבצי  wordעד יום שלישי בערב.
עורך :יובל אלדר

