בס"ד
 ירושלים, שכם,חברון
הרב מואיז נבון
ַען ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם וַיִּ ַחן ֶאת ְפּנֵי
ַ בראשית פרק לג )יח( ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ָשׁ ֵלם ִעיר ְשׁ ֶכם ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ
( )כ:יטה
ָ אָהלוֹ ִמיַּד ְבּנֵי ֲחמוֹר ֲא ִבי ְשׁ ֶכם ְבּ ֵמאָה ְק ִשׂ
ֳ ָטה ָשׁם
ָ  )יט( וַיִּ ֶקן ֶאת ֶח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר נ:ָה ִעיר
 ס:ַצּב ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶ ַויּ
בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עט סימן ז
 זה אחד: א"ר יודן בר סימון- ""ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו וגו' במאה קשיטה
,משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן
 דכתיב )בראשית כג( וישמע, מערת המכפלה, וקבורתו של יוסף, ובית המקדש,מערת המכפלה
 דכתיב )דברי הימים א כא( "ויתן דוד, בית המקדש,אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון
...  יעקב קנה שכם," וקבורתו של יוסף )בראשית לג( "ויקן את חלקת השדה,"'לארנן במקום וגו
Al-Hayat Al-Jadida, July 1, 2011
The great and exalted Allah commanded the angel Gabriel to place Muhammad upon the riding beast
[named] Al-Buraq, which was a cross between horse and donkey. The night journey was both physical
and spiritual... Once he [Muhammad] reached the Al-Aqsa Mosque, (PMW note: Al-Aqsa Mosque in
Jerusalem was not built in the time of Muhammad. The "night journey" mentioned in the Quran is
dated 621 CE. The mosque was built on the Temple Mount 84 years later in 705 CE) the angel Gabriel
removed Muhammad from upon Al-Buraq's back, and then he tied the beast to the Al-Buraq rock,
which was called the 'Al-Buraq Wall'. The Jews changed its name to the 'Wailing Wall', because the
Jews are always trying to change Arabic names into Hebrew names, especially when it comes to
prayer sites or names of towns and villages. For example, they call Al-Quds 'Jerusalem'; Al-Khalil
'Hebron'; Atara 'Atarot, Nablus 'Shechem', Tel Al-Rabi'a - 'Tel Aviv'(PMW note: 'Rabi'a' is the Arabic
translation of the Hebrew word 'aviv', meaning 'spring'); Askelan - Ashkelon. There is not enough
room to list all the names which have been replaced with false names. Even the 'Torah' falsified,
changed and forged; this is the way of the Jews - they always try to change the real names to other,
false names, in order to erase the [historical] facts."

רש"י בראשית פרק א פסוק א
 אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא )שמות יב ב( "מהחודש הזה- )א( בראשית
( משום )תהלים קיא ו, ומה טעם פתח בבראשית, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל,"לכם
, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם,""כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים
 הוא בראה, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא,שכבשתם ארצות שבעה גוים
: ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו,ונתנה לאשר ישר בעיניו
Ynet, Oct/2010
Bishops' Synod says Biblical concept of 'Promised Land' cannot be used to justify settlements
"Recourse to theological and biblical positions which use the Word of God to wrongly justify injustices is not
acceptable" … Greek-Melchite Archbishop Cyrille Salim Bustros, said: "We Christians cannot speak about the
promised land for the Jewish people. There is no longer a chosen people. All men and women of all countries
have become the chosen people. The concept of the promised land cannot be used as a base for the
justification of the return of Jews to Israel and the displacement of Palestinians," he added. "The justification
of Israel's occupation of the land of Palestine cannot be based on sacred scriptures."

:ֵיהם
ֶ ָבים וְ ֵכן ָהיִ ינוּ ְבּ ֵעינ
ִ ילים ְבּנֵי ֲענָק ִמן ַהנְּ ִפ ִלים וַנְּ ִהי ְב ֵעינֵינוּ ַכּ ֲחג
ִ במדבר יג)לג( וְ ָשׁם ָר ִאינוּ ֶאת ַהנְּ ִפ
~ ~ שלולה דברים
משנה מסכת אבות פרק א
שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה
:ועל העבודה ועל גמילות חסדים
והנה החתם סופר אומר ששלושת הקנינים הללו הם כנגד ג' עמודים שהעולם עומד
 שכן אברהם שקנה את מערת, כנגד החסד-  חברון. גמילות חסדים, עבודה, תורה,עליהם
. וזה כנוי לאברהם אבינו עליו השלום, טוב- חברון לשון חבר,המכפלה היה עמוד החסד
 שכן יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח כקרבן בהר המוריה, כנגד העבודה- הר המוריה
 שכן יעקב אבינו שקנה את שכם היה עמוד, כנגד בתורה- ושכם.היה עמוד העבודה
 ובשכם כרת יהושע את. שלמד תורה בבית שם ועבר, איש תם יושב אהלים,התורה
 והרי זה כקבלת, ונשבעו לה' מול הר גריזים והר עיבל,הברית עם ישראל בכניסתם לארץ
.תורה מחדש
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ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה ב ] ,1440-1530איטליה/ירושלים[
העולם עומד  -לא נברא העולם אלא בשביל שלשה דברים הללו:
 ...ועל העבודה  -עבודת הקרבנות .שכך שנינו במסכת תענית ]כ"ז ע"ב[ ,אלמלא מעמדות לא נתקיימו
שמים וארץ .ומצינו שבשביל הקרבנות שהקריב נח נשבע ]הקדוש ברוך הוא[ שלא יביא מבול לעולם .הרי
שהעולם עומד על הקרבנות:

ועל גמילות חסדים  -דכתיב )תהלים פ"ט( עולם חסד יבנה .וגמילות חסדים הוא ,לשמח חתנים
ולנחם אבלים ולבקר חולים ולקבור מתים ,וכיוצא בזה:
אתי ֵחן
ֹאמר לוֹ ִאם נָא ָמ ָצ ִ
יוֹסף ַויּ ֶ
בראשית פרק מז )כט( וַיִּ ְק ְרבוּ יְ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָלמוּת וַיִּ ְק ָרא ִל ְבנוֹ ְל ֵ
ֶא ֶמת אַל נָא ִת ְק ְבּ ֵרנִ י ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:
ית ִע ָמּ ִדי ֶח ֶסד ו ֱ
ָד ָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי וְ ָע ִשׂ ָ
ֶיך ִשׂים נָא י ְ
ְבּ ֵעינ ָ
רש"י חסד ואמת  -חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת ,שאינו מצפה לתשלום גמול:
מאירי )אבות א:ב( ]ר' מנחם מאירי ,1249-1315 ,צרפת[
והעניין שבכאן דיברו על כוונת מציאות האדם שהוא להיות בו שלימות ,ואע"פ שאין ההיתר
מוחלט לבקש תכלית למציאות זולתי רצון ה' יתברך ,מ"מ כל שיגיע תכלית המענה לומר :כ רצה
ה'"  ...יתכן לומר שתכלית האדם מציאות האדם הוא להשלים עצמו השלימות שאפשר לו...
והשלימות אמנם היא בשלושה דברים :שלימות המידות ,והוא הרמוז הנה ב"גמילות חסדים"...
והשני :ידיעת הפינות ]ז"א :היסודות[ העיוניות ,כמציאות השם ואחדותו  ...והוא הנרמז במלת
"תורה" .והשלישי :ידיעת הפינות ]ז"א :היסודות[ המקובלות ]שידועים בקבלה איש לאיש[
כאמונת חידוש העולם והנמשכים אחריה ,כאמונת גמול ועונש והשגחה ושינוי הטבעים שהן
נמשכות אחר חידוש העולם ,והוא הנרמז ב"עבודה"...
רמב"ם על משנה מסכת אבות פרק א משנה ב
יאמר ,שבחכמה ,והיא התורה ,ובמעלות המידות ,והן גמילות חסדים ,ובקיום ציוויי התורה ,והן
הקרבנות  -התמדת תקינות העולם ,וסדרות מציאותו על האופן השלם ביותר.
עקידת יצחק ,שער ס"ג ]ר' יצחק עראמה ,1420-1494 ,ספרד[
 ...על שלשה דברים העולם עומד ,על התורה ,והוא החלק העיוני אשר הוא נר מצוה ותורה אור
)משלי ו'( ,המאירה לנוכח ההצלחה האלהית מצד רוחניותה ,והוא כעין עולם השכלים .ועל
העבודה ,והוא החלק מהמצות אשר נראה בהם שעבוד האדם ליוצרו ,והם המצות השמעיות
שאמרנו ,דומה לגלגלים אשר ירוצו תמיד לא לתכלית אחר ,זולתי לעשות רצון קוניהם .ועל
השלישי אמר ועל גמילות חסדים ,והם כל המצות אשר יביא ההכרח לגמול איש לאיש ,איש את
אחיו ,ואיש את רעהו ,ואיש את קרובו...
מאירי
רמב"ם
עקידת יצחק

תורה
עיון בה'
התפתחות החכמה
התפתחות רוחני ושכלי

עבודה
עיון בטבע
עשיית המצוות
מצוות בין אדם למקום

גמילות חסדים
שלימות המידות
התפתחות המידות
מצוות בין אדם לחברו

Equal to All The Mitzvot in the Torah , Chidushei Torah, p69
The land of Israel is a microcosm of the world itself. From Israel the world was created and to Israel does
the world anticipate its final perfection. Consequently, the land of Israel parallels “the world” itself; as in
the words of the Mishna: “the world stands on three things”. The land of Israel is to stand as
representative of the ideal perfection for the world; a perfection brought about through the various notions
which make up the pillars upon which the world stands.

ָד ָך וְ ֶא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִרית ָעם ְלאוֹר גּוֹיִ ם:
אַחזֵק ְבּי ֶ
יך ְב ֶצ ֶדק וְ ְ
את ָ
ישעיהו מב ו ֲאנִ י יְ קֹוָק ְק ָר ִ
מצודת דוד לאור גוים  -להאיר עיני הגוים כולם לדעת שה' הוא האלהים:
העולם
ארץ ישראל

תורה

עבודה

גמילות חסדים

David Ben Gurion: The State of Israel will prove itself not by material wealth, not by military might or
technical achievement, but by its moral character and human values.
לוּכה:
מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו וְ ָהיְ ָתה ַליקֹוָק ַה ְמּ ָ
עובדיה פרק א)כא( וְ ָעלוּ ִ
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