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 בס"ד

 היש פתרון לסכסוך הישראלי - ערבי??

 כיצד יש להתמודד עם ה"פרא אדם"?!

 ד"ר הדסה מלמד

 תקציר

התבוננות בתולדות ימיה של מדינת ישראל ובימים של טרום הקמתה מגלה מאבקים בלתי 

פוסקים עם שכנינו הערבים. למעשה, מרגע שהועלה הרעיון הציוני כפתרון לבעית האנטישמיות 

בעולם צצה בעיה חדשה: התגלתה התנגדות נמרצת של הערבים לישוב היהודי המוקם והולך 

בארץ ישראל. לעתים באה לידי בטוי תגובתם כפעילות חבלנית של יחידים או של כנופיות ולעתים 

 הגיעו הדברים למלחמות, שהעמידו בסכנה את קיומנו פה בארץ.

טענת הערבי, שהוא נולד פה, ואביו נולד פה וסבו... והיהודים רובם ככולם עולים חדשים. 

מכאן, שהינם גזלנים. ואילו הישראלי טוען לעומתו, שלנו יש זכות הסטורית, שהרי עמנו ישב כאן 

 שנה, מימי כניסת יהושע בן נון לארץ (ב' תפ"ח) עד הגרוש הסופי לאחר דכוי מרד 1300במשך כ-

 השנה של גלות בבל. תגובתו של הערבי לא מאחרת לבוא: אם 70בר כוכבא (ג' תת"פ), להוציא את 

 למניינם) עד כבוש 628מדובר על זכות ישיבה בארץ, הרי ישוב ערבי קיים כאן מתקופת ההג'רה (

  שנה.1300) - גם במשך כמעט 1918א"י על ידי האנגלים (

ואז שולף הישראלי את ספר הספרים ואומר בתרועת נצחון: "כן, אבל לנו זכות הסטורית 

מהתורה בזכות ההבטחה של רבונו של עולם לאברהם אבינו. הבטחה זו הועברה ליצחק בנו 

 במיוחד לאחר פרשת העקדה".

מתבונן הערבי בחיוך בישראלי ואומר: "מה אתה אומר? גם לנו זכות הסטורית מהתנ"ך. הרי 

אברהם הוא גם אבינו, והוא העביר את ההבטחה לישמעאל בנו לאחר העקדה ... " (בספור העקדה 

 בקוראן מופיע ישמעאל כנעקד!!!)

 שנה 3,000מהדיון הנ"ל נראה, שהמאבק בין שני הכוחות לאורך ההסטוריה במשך למעלה מ-

שקול ביותר באופן מדהים. ברור מכאן, שאת הסכסוך בן אלפי השנים לא ניתן לפתור במחי יד של 

מספר שיחות "שלום": מצד אחד, אלה יושבים ליד איזה שולחן אי שם בעולם הגדול ומתדיינים 

על ענייני "שלום", ומצד שני, אלה מפגיזים את ישובינו בקטיושות ורוצחים אזרחים תמימים 

למי הכוונה ". ונשאלת השאלה: עם חפשי בארצוברחוב בלב הישוב היהודי. וזה מה שנקרא: "

 במונח "עם חפשי" ... ו"בארצו" - של מי? ...

 האמנם יש פתרון לסכסוך הישראלי - ערבי? ובאילו כלים עלינו להעזר  על מנת ליישבו?
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 היש פתרון לסכסוך הישראלי - ערבי??

 כיצד יש להתמודד עם ה"פרא אדם"?!

 ד"ר הדסה מלמד

 

כאשר עם ישראל פוגם בנקודות מסוימות, הנוגדות לדרך התורה, מביא עליהם בורא העולם 

גוי צורר, שהנהגתו שלו באותן נקודות מהווה קטרוג על עם ישראל - מעין תשליל ( נגטיב ) של 

מדה כנגד מדה. לדוגמא: כאשר עם ישראל היה נגוע בשנאת חינם, בסוף תקופת בית שני, הביא 

עלינו הקב"ה את צאצאי עשיו, הרומאים. כידוע, כל שנאתו של עשיו את יעקב בעקבות קבלת 

הברכות מאביו, יצחק, היתה שנאת חינם, מאחר, שאפילו יצחק פסק שמכירת הבכורה היתה 

כדין, והלכך, גם הברכות הגיעו בדין ל"בכור החדש" - ליעקב. ולכן, ניתוח המצב האסטרטגי 

האמיתי חייב להיעשות לא על ידי אנשי אסטרטגיה צבאית או ע"י הסטוריונים וסוציולוגיים 

וכיו"ב, אלא דרך עיני התורה. לעיתים תגובות הגוי הנן דרסטיות ביותר, אולם כל מטרתם 

שנקלוט את השעור, נלמד מהן הבעיות האמיתיות ונפעל לתקון המעוות בבחירתנו החפשית, או 

בבחינת "כופין אותו עד שיאמר: רוצה אני!". כעת עומדת בפנינו הצרה, שנושאיה בני ישמעאל. 
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 השנה האחרונות נראית להיות כבור ללא תחתית.  בכל סבוב נראה 90ההתמודדות אתם במשך כ-

היה שאנחנו נצחנו את ה"מטומטמים" האלה, אבל, המציאות מוכיחה, שבדרך כלל, לגבינו היתה 

נסיגה, ולמעשה, אנחנו יצאנו כשידנו על התחתונה למרות כוחנו המפגן קבל עם ועולם עם צבאנו, 

 שזכה לתואר: הצבא הטוב ביותר  במזרח התיכון! 

 האמנם, במקרה זהו "חמס".אחד מהפלגים היותר מטרידים אותנו כיום הינו ארגון הנקרא: 

 שמו?

ותשחת : ")11(בר' ו' "חמס"מי שמבין, שהקב"ה מדבר אלינו השכם והערב, הרי שכאן הוא זועק 

: "בא וראה כמה כח של (סנהדרין ק"ח). כתוב בגמרא    ותמלא הארץ חמס"הארץ לפני האל-הים

חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל"! ומהו 

חמס? אדם בא לשוק עם עגלת פירות למכירה, והנה הגיעו עוברים ושבים: "רק לטעום"! כל אחד 

נטל לעצמו רק פרי אחד, כך, שאי אפשר היה להאשימו בגניבה ולהעמידו למשפט, שהרי זה פחות 

משווה פרוטה. אבל העובדה, שאותו אדם נשאר בסופו של דבר ללא סחורתו. ולמה לא נעשה דבר 

להגנתו? פשוט, שכיוצא בזה הוא עצמו עשה לאחרים. מחפשים דוגמאות קונקרטיות? החל מחמס 

לחמם מפיהם של תינוקות של בית רבן ועד לעמלות ה"קטנות" של הבנקים וההקצבות של 

הפנסיונרים וכו', אבל, "חמס" עומד גם כנגד שלש העבירות החמורות: גלוי עריות, שפיכות דמים 

 ועבודה זרה (ב"ר לא ו'), ודי לחכימא ברמיזא....

 ובכן, כיצד עלינו להלחם בהם? 

אין חבור זה מתיימר להורות כמה טנקים, מטוסים, פצצות אטום וכיו"ב - אמצעי לחימה, 

שיש להכין כנגד בני ישמעאל. כבר נוכחנו לדעת שעם כל התחכום, שכבר ישנו בצבא, קימת בעיה 

לחיילים להתמודד כנגד סכיני מטבח ואבנים, שנורות ע"י ילדים. ומאידך גיסא, במלחמת המפרץ 

נראה היה, שה"הגנה" שלנו היתה תלויה, כידוע, בסרטי הדבקה בחדרים "אטומים", כשגיבורי 

 התהילה היו אנשי הג"א.

הבה נברר מה הנשק שיש בידיהם, כנגד אלו נקודות תורפה שלנו הם מופנים, וכיצד עלינו 

 לפעול לנטרול המכות ולצמיחתנו מתוכן:

 

 . זכות אבות, תפלתו של אברהם אבינו: "לו ישמעאל יחיה לפניך?!"1 
בני ישמעאל שאבו ועדין שואבים את עוצמתם מכח תפילתו של אברהם אבינו, שהוא גם 

 אביהם. למרבה המזל, עוצמה זו הינה מוגבלת עד שיבוא המשיח. 

 והרי גם לנו יש זכות אבות, ויתר על כך: זכות זו עומדת לנו לעד.

 

 . צניעות בלבוש. 2 

 הנשים הערביות מכוסות מכף רגל ועד ראש!!
דבר זה מהווה קטרוג גדול מאד על עם ישראל! המצב בחברה הישראלית ידוע...! כבר בלעם 

בזמנו, כאשר לא הצליח לקלל, יעץ לבלק מלך מואב: "אל-הי אלה שונא זימה, אם תצליח למשוך 

אותם לכוון זה, תוכל להביא לחיסולם" (חס ושלום!) ואכן, נוצר מצב, שכמעט שליש מעם ישראל 

היו מומתים על דבר ה"בעל פעור", לולא מעשה הגבורה של פנחס בן אלעזר, שהציל את עם ישראל 

 בקנאו את קנאת ה' והרג את נשיא ראש שבט שמעון עם המדיינית ובכך סתם את הפרצה. 
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 קבין של 10כאשר פושה נגע כזה בעם ישראל, הקב"ה מביא עליהם עם ששטוף בזימה!! מתוך 

. והנקודה המוזרה, שדווקא הם הולכים (קידושין מ"ט ע"ב) קבין 9זימה, שירדו לעולם, לקחו הערבים 

והיה מחניך קדוש בלבוש צנוע!! ברור מכאן, שאת הפרצה הזאת בעם ישראל יש לגדור מחדש: "

 .)15(דברים כ"ג, " ולא יראה בכך ערות דבר ושב מאחריך

 
 הידועה של בני ישמעאל.. הכנסת האורחים 3

(תהילים פ"ט,  העולם נברא במידת החסד, של השפעת טוב לבלי גבול ותכלית: "עולם חסד יבנה" 

. מלכתחילה נברא העולם בשביל האדם. מאחר שאדם הראשון קלקל וקלקלו צאצאיו, היה צריך )3

לחדש את יסוד העולם ולהצדיק את קיומו במדת החסד, אבל הפעם על ידי בנית אדם עושה חסד. 

אברהם, שגלה מחדש את מציאות הבורא בעולם, העמיד מחדש את עמוד החסד בעולם בחסדים 

" - הבראם ")1(בראשית ב', " הבראםהרבים שעשה עם הבריות. "אלה תולדות השמים והארץ ב

 שלהיות אדם". שבשביל אברהם נבראו שמים וארץ. כאן נתחדשה המהות אברהםאותיות "

 .להיות בעל חסדפרושו: 
ישמעאל, שגדל בביתו של אברהם, היה אמון על מדת החסד: "ואל הבקר רץ אברהם... ויתן 

. אומרים חז"ל: הנער הוא ישמעאל, שהיה שותף )7(בראשית י"ח, אל הנער וימהר לעשות אותו" 

. גם כיום יכול הישמעאלי לארח את אורחיו באהלו ולתת להם בהכנסת האורחיםלאברהם אבינו 

כבוד מלכים, אולם אין שום ערובה להתנהגותו לאחר צאתם מפתח ביתו. לא מעטים המקרים 

בהם פגעה בהם חרבו או סכינו מיד לאחר הארוח הנפלא. כך באה לידי ביטוי נוסף תכונת ה"פרא" 

 באדם שבו.

ההתרחקות מעולם התורה, גרמה לריחוק ולהתנכרות של בני האדם זה מזה: "איש לאהליך, 

ישראל"! רבים התבצרו בבתיהם - מבצריהם, אבדו כל קשר אנושי עם השכנים. ולמעשה, את 

, אותם הם מגדלים בבתיהם. ואותם כלבים בכלביםהצורך הנפשי בדמות אוהבת ומעריצה מצאו 

זהירות, כלב מונעים מעניים ונזקקים לפקוד את בתיהם, ביחוד כשמקדמת את פניהם הכתובת: "

  רבים אינם מודעים למושג "חסד" מהו.נושך!!

יעסוק " אמר להם "מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח?שאלו תלמידיו את ר' אלעזר: "

. כך שגם בגין הירידה הגדולה בעשיית החסד בא ישמעאל, (סנהדרין צ"ח ע"ב)" בתורה ובגמילות חסדים

עם כל ההסתייגות ביחס לכוונותיו הטהורות, הוא מראה לנו אצבע מאשימה... כלומר, עלינו 

לקחת את עצמנו בידיים ולהרבות בעזרה לזולת ובגמילות חסדים בלב שלם. דבר זה יביא לליכוד 

אמיתי של עם ישראל ויתקן את החטא של שנאת חינם שבגללו חרב בית המקדש השני. תרגול 

 בנושא זה נעשה מידי שנה בשנה למשל, בפורים במשלוחי המנות.

 

 . זכות המילה אצל בני ישמעאל. 4
, שהינה חלק מיותר, שנוצר באדם בהסרת ערלת הגוףכניסה לדרגת אדם מושלם כרוכה 

הראשון אחרי החטא. ע"י הסרת הערלה החיצונית ופריעת חלק פנימי יותר, שמאפשר מעבר 

 והתחברות לקדושה, כרת הקב"ה את ברית המילה עם אברהם אבינו.
 שנים בסילוק 13גם בענין המילה קיים הבדל בין שני העמים. ישמעאל מקיים את המילה בגיל 

הערלה. כלומר, גם בזה הוא נכנס לגדר אדם, אך מאחר שאינו מבצע את הפריעה, הוא נשאר 

 זכו צאצאיו 13בזכות כריתת המילה, אותה עשה בגיל מחוץ לאדם המושלם ונשאר "פרא אדם". 
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 שנה 1300 נקבל 100 שנים ב-13לקבל את ארץ ישראל למשך מאה שנים כנגד כל שנה. אם נכפל 

של שלטון בני ישמעאל בארץ ישראל. ואכן, כך אמנם התרחש במשך ההסטוריה. אולם כמו 

שהמילה שלו היתה ריקה מתוכן (ללא הפריעה), כך גם ארץ ישראל בידי הישמעאלים אמורה 

 להיות ריקה מתוכן, כלאמר, להיות ארץ מדברית. 

בני ישמעאל מקיימים את המילה בגיל של מספר שנים באנשים בעלי דעת, שמקבלים את 

 ימים, כאשר אין התינוק בגדר של 8המילה ברצון (להבדיל מברית המילה אצלנו הנעשית בגיל 

אפשרות של נקיטת עמדה או בחירה). ואכן, עד היום עושים בישראל מצווה זו בשמחה, למרות, 

שמצווה זו נראית ברברית ואכזרית מעין כמוה, כאשר היא מתבצעת בד"כ על אדם ללא אפשרות 

, בו טען ישמעאל, שהמילה שלו מעולה (סנהדרין פ"ט)בחירה מצדו. בויכוח, שפרץ בין ישמעאל ליצחק 

מזו של יצחק, כפי שאמר: "יכלתי למחות, ולא מחיתי" - כאדם בר דעת. הודה לו יצחק על כך, 

ובלבו נשא תפילה לרבונו של עולם, שהלואי שהיה מבקש ממנו איזה אבר בגופו או אפילו את 

עצמו כולו והיה מקריב עצמו לפניו... ואז: "ויהי אחר הדברים האלה והאל-הים נסה את 

). 1-3(בראשית כ"ב, אברהם... קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק... והעלהו שם לעולה" 

כנגד זכות זו של ישמעאל התווסף לאחרונה חומר נפץ אדיר לקופתו של עם ישראל מעשרות אלפי 

 בריתות מילה, שעשו עולים חדשים מבוגרים מארצות חבר העמים.

אכן, שמירת קדושת ברית זו לאורך חייו של היהודי היא היא גאוותנו. על כן, יש להתרחק 

 מכל קשר עם בנות עם נכר, שלא לגרום, חס ושלום, לחילול אותה ברית.
  שייכות ישמעאל לקול 

כתוב, ש"פרא אדם" הנו התחלה של אדם, כלאמר, אדם בלתי גמור. הכנוי (יתרו פ"ו) ב"זהר" 

. פרא אדם הינו חולית מעבר בין )31(יחזקאל ל"ד, "אדם" ניתן לעם ישראל: "ואתן צאני... אדם אתם" 

בעלי החיים לאדם. כלאמר, יש בישמעאל מהות הנקראת אדם בניגוד לגויים האחרים המשולים 

: בבל נמשלת לאריה, פרס ומדי - לדב, יון - לנמר, ורומי - (פרק ז')לחיות, כמו שנזכר בספר דניאל 

 הממלכות, שרומי שלטה בהם: 10 קרניים כנגד 10למפלצת בלתי מגדרת. בראש המפלצת היו 

והנה עיניים כעיני איש בקרן הזאת "והנה קרן אחרת קטנה וזעירה צצה ועלתה בין הקרניים... 

. עיניים כעיני איש" פרושה ממלכה בעלת אמונה אחרת, שלה הקרן האחרת "ופה מדבר גדולות".

 "איש" הכוונה לעם ישראל.

כלאמר, ישמעאל נמצא בגדר "אדם" באמונתו בבורא עולם כמו עם ישראל. ואכן, הבורא שתף 

את שמו "א-ל" גם אצל ישמעאל וגם אצל ישראל. השם "א-ל", שהינו אחד משמותיו של הקב"ה, 

 קשור להנהגה של מידת החסד בבריאה.

רק האדם יכול להגיע לדרגת "ְמַדֵּבר". ואין מדובר כאן בסימני תקשורת גרידא, שניתן 

. שומע למַדֵּברלמצאם גם בבעלי חיים, אלא בדברי תורה. העברת הדברים מאדם לאדם נעשית מ

 (מלשון: ניב שפתיים), המדבר דברי אל-הים נביאשיא התגלמות כושר הדיבור בא לידי ביטוי ב

פה חיים. גם לישמעאל, על פי מהות שמו הקשור לשמיעה, יש אחיזה כלשהי בכושר הדבור: "

". ואכן, יש כאן רמז ל"נביא" שלהם, שהיה, כידוע, נביא שקר. את כושר הדיבור מדבר גדולות

מפנה הישמעאלי לדברים חיצוניים, ספורים ומעשיות חסרי משמעות מעשית אמיתית, דברי הבל 

 ורעות רוח המופנים בסופו של דבר לחסד טמא, לניאוף. 

מאחר שהכל נעשה בשמו של הבורא. שם שמים שגור על פיהם והם מפרסמים שמו ברבים, 

אלא, שכאמור, הם המכתיבים לו את רצונם. לעומת ישראל אמיתי, שהוא עבד ה', במה הוא עבד? 
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, אשר זכרו תורת משה עבדי: ")22(ג', אומר מלאכי הנביא האחרון בפסוקי הנבואה האחרונים שלו 

ציויתי אותו בחורב על כל ישראל, חקים ומשפטים". עבד ה' הינו ישראל, שממלא את כל החוקים 

ככתוב (או לפחות מבין שעליו למלא את הכל ככתוב). ברגע שהוא מתחיל "לנסר" את המצוות: 

בזו אני בוחר, ובזו איני רואה שום טעם ואינה מתאימה לזמנים המודרניים או מתעלם ממנה... 

הרי זו כבר אינה "תורת משה עבדי"- אלא "תורתו" של פלוני זה או אחר. ולמעשה הוא, כביכול, 

המכתיב לרבונו של עולם את תורתו... וזו בדיוק מהות ישמעאל: "משתחווים לאבק שברגליהם"!! 

לאבק, שהם עצמם הקימו. תקון למהלך הזה הינו חזרה ל"נעשה ונשמע" של מעמד הר סיני: 

קודם לבצע את דבר ה', אח"כ אפשר לשמוע את ההסברים, ולסבר את האוזן ולהגיע ל"נשמע" - 

 כנגד ישמעאל, שמרוב דיבורים אינו מגיע כבר ל"נעשה".

(בראשית כ"א, " כי שמע אל-הים אל קול הנער באשר הוא שם "גם לישמעאל יש שייכות לקול:

כאשר מגיעה השעה  פעמים ביום הוא מקיים באמונה שלמה במסירות נפש. 5 תפילותיו . את)17

לתפילה, אין זה משנה היכן הוא נמצא, אפילו באמצע הרחוב, יוציא את חתיכת הבד מכיסו, 

ישטחנה על הרצפה, ישתחווה מלא קומתו ארצה, ויעשה את המוטל עליו גם לעיני עוברים ושבים, 

ללא בושה, וימשיך בדרכו. עם ישראל צריך להגיע בתפילותיו לדרגה הרבה יותר גבוהה מהמתואר 

כאן. הרי אצל ישמעאל אותן תפילות נעשו לו טבע, שגרה. אין הוא משקיע מחשבה רבה בעצם 

התפילה. אין התחדשות, כמו שמוצאים בו מטבע בריאתו: "והשקית ברגלך", רגל לשון הרגל. 

כאשר ישראל מגיע לדרגה זו הרי הנביא בא אליו בתביעות קשות: "יען כי נגש העם הזה בפיו 

על מנת . )13(ישעיהו י"ט, " ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדהובשפתיו כבדוני ולבו ִרַחק ממני, 

להגיע לדיבורים אמיתיים, יש צורך להסיר את ערלת השפתיים, עלינו לנתק עצמנו מכל דבורי 

וכיו"ב. רק אז אפשר להגיע לדבור האמיתי, שהוא השקר, ההבל ורעות הרוח, לשון הרע והליצנות 

", אומרים חז"ל, בניך". "ושננתם לבניךקשור לפנימיות דברי התורה. על למוד התורה נאמר: "

. אלה תלמידיך". אם הלשון ערלה אזי אין זרעך "תלמידיך", ואין ענין "להיות לכם לאל-הים""

 מכאן, אין זה מספיק להיות מזרעו של אברהם אבינו אלא יש צורך להיות גם מתלמידיו.

 
 . מסירות נפש ודבקות במטרה במלחמת ה"ג'יהד"! 6

בכל ימי האנטישמיות בעולם לא מצאנו תופעה כזו, שגוי יהיה מוכן למסור נפשו על רצח 

היום צאצאי ישמעאל מוכנים יהודים. שאמהות תשלחנה ילדיהן עם חומר נפץ קשור לגופם... 

 (חס ושלום). וזה באידיאולוגיה להתרסק לרסיסים ובלבד, שיחסלו עוד כמה יהודים מסביבתם

של קידוש שם הא-ל!! והם עושים את זה מכל הלב, באמונה שלמה!! כאן העימות עם ישראל 

לאיזו דרגה של מסירות נפש ידרש היהודי להגיע על מנת שקידוש ה' שלו מקבל פן חמור יותר: 

  כפי שהיה באותו ויכוח שבין יצחק לישמעאל.יהיה ברמה גבוהה יותר משל הישמעאלי,

 שאל: איזה בן? יש לי שני "קח נא את בנך": )2(בר' כ"ב, כאשר אברהם אבינו מקבל את הצווי 

 - "את יצחק"  - את שניהם אני אוהב,, "אשר אהבת" - כל אחד יחידי לאמו"את יחידך"בנים, 

"ולך לך אל ארץ המֹריה והעלהו שם לעֹלה על אחד כשזאת ההגדרה המדויקת לאיזה בן הכוונה. 

 .ההרים אשר אֹמר אליך"

אברהם נצטווה לקחת את בנו לעקידה. אותו בן צריך היה להיות מוכן למסור את נפשו על 

צווי ה' כדי שהקרבן יהיה עולה תמימה, בלי שום מחשבת פסול. נכון, שהקב"ה בחר ביצחק בנו 

ישמעאל של אברהם. אבל עצם התלבטותו של אברהם מצביעה על כך, שעל פי מה שהכיר את בנו 
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. ואכן, אותה עזות פנים, שמגלים הערבים הרי גם בנו זה, שבא מביתו, מוכן היה למסירות נפש

בשנים האחרונות, יונקת מאותם כוחות של בית אבא שלנו. מאותו אברהם העברי, שעמד מעבר 

אחד כנגד כל העולם, שניפץ במו ידיו את הפסילים של העבודות הזרות דאז, ושמוכן היה למסור 

 נפשו ולמות על קידוש ה', על אותה האמונה החדשה שגילה. 

וכפי שנראה, גם כיום ממשיך אותו פרא אדם את מסורת של בית אביו זקנו, ובלי רחם ובלי 

פניות מוכן במסירות נפש לנפץ את כל הכנסיות ומקומות הפולחן של עבודה זרה של בודהה ודומיו 

ולמעשה, כך גם  לגבי כל מי שאינו מאמין באללה! –כמו החורבן, שעשה בטאג' מאהל שבהודו 

דרך אגב, מלחמתו בנו נובעת משנאתו את הוא, בדרכו שלו, מכשיר את הדרך למשיח צדקנו. 

המדינה, שאינה שומרת תורה ומצוות. זה שהם רוצחים גם יהודים שומרי תורה ומצוות הוא 

 בבחינת שפיכת התינוק עם המים - צורת בצוע של פרא אדם. 

"  ניתן  לנו   בג' בסיון: "ועתה אשר בחר בנו  מכל  העמיםחלקה הראשון של ברכת התורה:  "

, והייתם לי סגלה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם ושמרתם את בריתיאם שמוע תשמעו בקֹלי, 

. כאשר יעמוד מישהו ויטיל דופי בעצם המהות )5-6(שמות י"ט, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש..." 

 עד "שרוך להגיע למסירות נפש על כל אחת מתרי"ג המצוותהיהודית (בתקופת שמד), אז יש ענין 

 נעל", אם זה יהיה סימן הכר לזהותו היהודית בתלבושתו.

לפני פגישתו עם עשיו שולח אליו יעקב מלאכים ומצווה אותם לאמר: "כה אמר עבדך יעקב, 

 מצוות תרי"ג, וגרתי מפרש רש"י: "עם לבן הרשע )4(בראשית ל"ב, עם לבן גרתי וֵאַחר עד עתה" 

שמרתי" - במסירות נפש, למרות כל ההתנכלויות במשך כל הזמן. ניתן להקיש דברים במקביל 

 תרי"ג לשמר את מסירות נפש משך שכנתי עם אהלי קדר": תהיה זו גרתימהפסוק: "אויה לי כי 

  המצוות באותה תקופה של "משך שכנתי עם אהלי קדר".(=גרתי)

כפי שאנו רואים, הערבים מתפקדים היום כישמעאלים למהדרין, ולא בכדי בכוחם היום 

 כי אויה לי שנה: "2800לעשות צרות צרורות לעם ישראל עד כדי כך, שדוד המלך צווח לפני כ-

 לפניך" אומר יחיהגרתי משך שכנתי עם אהלי קדר" וכנגד תפלתו של אברהם: "לו ישמעאל 

 נמצא בשמו). והתוצאה, כפי שדניאל מסכם: "א-ל" מֻׂשמו א-ל". (מי,שהשם יחיה מי אויבלעם: "

 .)1(י"ב, " והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא"

ישמע א-ל לכן נקרא שמו ישמעאל, על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז 

. המאבק בין ישמעאל לישראל יוכרע רק כשיתברר מי שיתפלל בכוונה עמוקה )20(תהילים נ"ה,  ויענם

יותר... שקולו יבוא ממקור פנימי יותר. על ידי ענוייהם של בני הגר, אמו של ישמעאל, את בניה של 

. )7" (ירמיה ל', עת צרה היא ליעקב וממנה יושעשרה, תעלה אנקתם ותפילותיהם השמימה ואז יזכו: "

" אל "עקב להצרף ולהזדכך ולהגיע מן היעקבשמתוך הצרה עצמה יוושע יעקב. הצרה תגרום ל

ישר-אל: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי  או לי-ראששהוא ישראל , אל דרגת "י"ה

 .)28(בראשית ל"ב,  שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל"

שנזכה להתעלות בעבודת ה' יתברך לדרגה המתאימה, ולא נצטרך לאותה חרב נוקמת נקם 

 "איכה"?...ברית, שתזכיר לנו: 
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 סוף דבר

וִהְכַרתי גאון : ")6(ט', על כל פנים, המלחמה בפלישתים תהיה האחרונה, כפי שחזה זכריה 

"וחניתי לביתי מצבה מעֹבר וִמָשב ולא " ואז אפשר יהיה להכניס את הצבא ל"חניה": פלישתים...

 .יעבֹר עליהם עוד נֵֹגש כי עתה ראיתי בעיני"

בהמשך למהלך הדברים אמור להגיע האדם, אשר ינהיג בצדק ובמשפט את העולם כולו בכלל 

הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל ַעִיר בן-ואת עם ישראל בפרט: "

 ".אתֹנות

כאמור, ישמעאל זכה לעצמתו הגדולה באחרית הימים בזכות אותה מצוה חלקית, המילה, 

 שנה, 1300 מגילו דאז: 100 שנה, ואם לישמעאל עמדה זכות זו לכפולה של 13שעשה בהיותו בן 

הרי לעם ישראל עומדת זכות העקידה של יצחק אבינו. אמנם גם ישמעאל השתתף אז במסע אל 

העקידה. הוא היה אחד משני הנערים, שלוו את אברהם ויצחק. הנער השני היה אליעזר. אך 

מאחר, שהם לא היו מסוגלים לראות את הענן הרוחני מעל הר המוריה, השארו שני הנערים 

) ורק אברהם ויצחק המשיכו דרכם למשימתם הרוחנית החומר (לשון: עולם החמורמאחור עם 

 שנה, ומבצע העקידה גרם למהפך האדיר בחייו ובחיים העתידיים 37הגדולה. יצחק היה אז בגיל 

 מגילו בעת 100 להולדתו, שזו הכפולה ה-3700של עם ישראל. שנת ה'תשמ"ח היתה השנה ה-

העקידה. מכאן שאותה זכות של ישמעאל תקפה אמור לפוג בימים אלה, הערבים ישארו מאחור 

עם החומר, ואלו עם ישראל ימשיך בדרך האבות להמשך ביצוע משימתם הרוחנית הגדולה בעולם, 

 שרק אז נגיע אי"ה לשלום אמת, במהרה בימינו.
 

 

 

          ליצירת קשר:                              ד"ר הדסה מלמד

                            hadassamelamed@gmail.com             08-9492465                         
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