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כששידור ציבורי נרתם לתעמולה
תאגיד שידור ציבורי ,הממומן מכספי כלל אזרחי המדינה ,אינו רשאי
להעמיד את עצמו לשירות גורמים אנטי־דתיים ,מתוך הונאת הציבור

כ

בר מזמן לא ראינו הת־
ממשות קולעת יותר של
מאמר חז"ל "כל הפוסל
במומו פוסל" מהכתבה ששודרה
במוצאי ל"ג בעומר במהדורת הח־
דשות של תאגיד השידור הציבורי
'כאן' .הכתבה נזעקה על — תחזיקו
חזק! — 'מסרים דתיים' בתהלוכות
ל"ג בעומר.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
שבת של אחדות
בשבת זו ,שלפני ראש חודש סיוון ,יש
להדגיש את חשיבות האחדות ,כשם שעם
ישראל התאחד ביום הזה "כאיש אחד
בלב אחד" לקראת קבלת התורה .הרבי
מליובאוויטש קרא לקיים בשבת זו כינוסים
של אחדות ישראל בשעת המנחה ,ובהם
לעורר על טיפוח האחדות ועל הדגשת
הנקודה המשותפת לכל בני העם היהודי.

הילדים במעמד הגדול

בתיאור הכתבה נאמר" :כבכל שנה
מארגנת תנועת חב"ד ,בשיתוף
מועצות מקומיות ,שלל מופעים ברחבי הארץ
לרגל ל"ג בעומר .לכאורה ,כשחב"ד מארגנים
אירוע ברור שיש בו מאפיינים דתיים ,אבל
הפעם היו הורים שהתכנים הפתיעו אותם".

מי כאן המבולבל ,יובל או כתב השידור הציבורי?

אחרי הקדמה כזאת אתם מצפים לראות את
המראות הקשים ש'הפתיעו' .ובאמת ,תמונות
קשות .אמני ילדים מכריזים 'שמע ישראל',
ו'יובל המבולבל' אפילו מעז להזכיר את רבי
עקיבא שאמר את המשפט המזעזע" :ואהבת
לרעך כמוך — זה כלל גדול בתורה" .ואם לא
דיי בכך ,הילדים מקבלים חומש .כן ,ספר חומש,
מחמישה חומשי תורה!

האּומנם הורים תמימים?

במשאבי ציבור לקידום אג'נדה פרטית .אין בו
היושר לספר לצופים מי הם אותם 'הורים' (רק
במרואיין השלישי מופיע תוארו ,ואילו השניים
הראשונים מוצגים כסתם 'הורים').

הונאת הציבור
בכתבה הוא מציין כי חלק מהאירועים זוכים
להשתתפות של הרשויות המקומיות .ובכן,
זו חובתן! תפקיד הרשויות המקומיות לספק
לתושבים אירועי תרבות שהם מעוניינים בהם.
כשהרשות המקומית רואה שציבור תושבים
גדול בא לאירועים שנה אחר שנה ,אך טבעי
שתשתתף במימון האירועים האלה (אל דאגה,
גם אחרי תמיכת הרשויות עדיין בית חב"ד נדרש
לגייס הרבה תרומות כדי לממן את האירוע).

הצופה התמים מגרד בפדחתו ותוהה :איפה כאן
ההפתעה שציפתה להורים שבאו עם ילדיהם
לתהלוכות? האם לא ידעו שחב"ד מארגנת את
התהלוכות? — ידעו ,שכן לוגו חב"ד מתנוסס
בהבלטה על המודעות .האם הופתעו מקבלת
הספר? — לא ,כי גם זה פורסם במודעות ,לצד
תצלום הספר .אם כן ,איפה ההפתעה?

אבל תאגיד שידור ציבורי אינו רשאי להעמיד את
עצמו לשירות גורמים אנטי־דתיים ולתת להם
בימה חופשית ,מתוך הונאת הציבור .התאגיד
ממומן מכספי כולנו — גם של מסורתיים ,דתיים
וחרדים — והוא חייב להיות הגון ומאוזן ולייצג
את כל גוני הציבור.

הלאה .הכתב מביא קטעי ראיונות עם שלושה
'הורים' .מתברר שאיש מהם לא בא עם ילדיו
לתהלוכות ו'הופתע' .כולם פעילים בולטים
ומּוכרים בארגונים אנטי־דתיים .האחד דמות
ידועה בראשון־לציון ,השני מתמודד מטעם מרצ
לראשות העיר הרצליה ,והשלישי מתהדר בתואר
'יו"ר הפורום החילוני'.

יתרה מזו ,הזכרת רבי עקיבא וערכי מסורת בל"ג
בעומר — היא חובתו של התאגיד עצמו .בחוק
השידור הציבורי נאמר במפורש כי התאגיד
"ישקף ויתעד את היותה של מדינת ישראל
מדינה יהודית ...ואת מורשת ישראל" .מי שהחוק
אינו לרוחו ,ומי שרואה במורשת ישראל 'הדתה'
— יתכבד ויחפש לו מקום עבודה אחר.

מוגש פוסל".
וזה המקום שבו הכתב "במומו
עושהChabad of Eastern Queens
ומופץהואע"י:
בדיוק את הדברים שעליהם התיימרה כתבתו

כתבה אומללה זו מעוררת שוב את השאלה,
האּומנם אנחנו צריכים לממן תאגיד שידור
שאלה תוצריו?

Union Turnpike 211-05

להתרעם — הוא מטעה את הציבור ומשתמש

בתי חב"ד ברחבי הארץ מפעילים יוזמות
משותפות עם גבאי בתי הכנסת ,כדי לעודד
את בואם של המוני ילדים בחג השבועות
למעמד קריאת עשרת הדיברות .השתתפות
הילדים במעמד הזה מבוססת על מאמר
המדרש" :אמר הקב"ה לישראל :בניי ,הוּו
קורין את הפרשה הזאת בכל שנה ,ואני
מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר
סיני ומקבלים את התורה".

ישי ריבו 3
הזמר העולה ישי ריבו מגיש את אלבומו
השלישי — שטח אפור ,ובו אחד־עשר שירים,
בשלל סגנונות ,כולם פרי עטו .בשיריו
מצליח ריבו לגעת בציבור מגּוון ולהעביר
ערכי יהדות ומורשת .טל' 9606120־.03

זמני השבוע
ירושלים תל־אביב חיפה באר־שבע אילת ניו־יורק

כניסת השבת 7:44 7:03 7:07 6:59 7:06 6:51
צאת השבת 8:49 8:02 8:08 8:11 8:10 8:07
המולד :יום שלישי 5 ,בבוקר 21 ,דקות ו־ 6חלקים
ראש חודש סיוון :ביום השלישי
פרקי אבות :פרק ה

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי ,המופץ
בכל רחבי הארץ והעולם .נוסד בשנת תשמ"ז
( )1986בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
עורך :מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי :המרכז לעזרי שליחות
ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000
פקס' 9606169־ • 03דוא"לchabad@chabad.org.il :
אתרwww.chabad.org.il :

מודעות :טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

נא לשמור על קדושת הגיליון

שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

כשיהודי רוצה שלום
בפרשתנו התורה מבטיחה "וְ נָ ַת ִּתי ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ".
מפרש רש"י" :שמא תאמרו ,הרי מאכל והרי
משתה ,אם אין שלום אין כלום! תלמוד לומר
אחר כל זאת 'ונתתי שלום בארץ' .מכאן שהשלום
שקול כנגד הכול .וכן הוא אומר' :עושה שלום
ובורא את הכול'".
בדברים האלה טמונה משמעות פנימית הנוגעת
לחיי האדם בכל זמן ומקום .מאכל ומשתה בחיים
הרוחניים הם לימוד תורה וקיום מצוות .על כך
"אכְ לּו ֵר ִעיםְׁ ,שתּו
נאמר בשיר השירים (ה,א)ִ :
ּדֹודים" — יהודי זקוק ל'אכילה' ול'שתייה'.
וְ ִׁשכְ רּו ִ

מזון ומשקה
המזון עובר אל איברי העיכול ,ומשם הוא מזין
את הגוף; ואילו המים מתפשטים מיד לכל חלקי
הגוף ומובילים עמם חומרים חיוניים .זה גם
ההבדל בין לימוד התורה ,שנמשלה לאכילה,
מעי" ,לבין קיום
ככתוב בתהילים "ותורתך בתוך ָ
המצוות ,שנמשל לשתייה.
יהודי יכול ללמוד תורה ,אך הלימוד יישאר
במוחו ,כשם שהמזון מרוכז בבטנו .תפקיד

מן המעיין

המצוות להוריד את הלימוד למעשה בפועל,
וכפי שרש"י מפרש בפרשתנו על "ואת מצוותי
תשמרו" — "הוּו עמלים בתורה ,על־מנת לשמור
ולקיים".

כמה אפשר להילחם
ועדיין ,גם כשיהודי עוסק בלימוד התורה
ובקיום המצוות ,הוא יכול להיות מוטרד מבעיה
קשה .זה נרמז בדברי רש"י" :הרי מאכל והרי
משתה ,אם אין שלום אין כלום" .יהודי טוען,
מה התועלת בתורה ובמצוות אם "אין שלום" בין
הנפש הבהמית לנפש האלוקית .מה הטעם לכל
עבודתו בשעה שהוא חושש בכל רגע מהיצר
הרע ,ועליו לעמוד כל הזמן על המשמר שלא
ליפול ברשתו.
גם יהודי שמוגדר 'בינוני' של ספר התניא" ,שלא
עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם" ,וכאשר
עולה במוחו הרהור רע "דוחהו בשתי ידיים מיד
שנזכר שהוא הרהור רע" — עדיין חש תסכול
על שאחרי שנים של יגיעה רוחנית לא נפטר
מן היצר!

קביעת עיתים לתורה | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

עמלים בתורה
"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם
אותם" (ויקרא כו,ג) .יכול זה קיום המצוות?
כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו" הרי קיום
המצוות אמור .הא מה אני מקיים "אם בחוקותי
תלכו"? — שתהיו עמלים בתורה.

(רש"י)

מלימוד למעשה
אדם מישראל גם אם אינו מדקדק וזהיר במצוות,
כל זמן שהוא עמל בתורה ,הרי "גדול תלמוד
תורה שמביא לידי מעשה" ,וסופו לשוב ולעשות
את רצון ה' .כשיהיה "אם בחוקותי תלכו" —
שתהיו עמלים בתורה ,ממילא "ואת מצוותי
תשמרו ועשיתם אותם".

(עיטורי תורה)

לא לדחות
אדם צריך לעמול ולהתייגע בתורה .גם כשהוא
טרוד בעסקיו וקביעת העיתים לתורה באה לו
בעמל ,עליו לקבוע עיתים לתורה בכל יום ויום.
דחיית הלימוד ליום המחרת ,מתוך מחשבה
שהיום הוא עייף ומחר יהיו לו זמן פנוי ואפשרות
ללמוד בעיון — אינה נכונה .שמירת קביעות
העיתים לתורה ,מתוך קבלת עול ,תעשה את
ההרגל לטבע שני.

בתורה'? כי העיקר הוא ההליכה .מהיקף ההליכה
והעלייה מדרגה לדרגה יודעים את מידת העמל
שמשקיעים בלימוד.

(נפלאות חדשות)

בזכות היגיעה
חז"ל אמרו (מגילה ו) "יגעתי ומצאתי תאמין".
דבר שבא לך ביגיעה ,תאמין שמצאת ושיתקיים
אצלך ,ואילו דבר שהשגת בלי יגיעה ,אל תאמין
שיישאר בידך ,כי כשם שבא כך יֵ לך .זהו שאמר
שמאי (אבות א,טו) "עשה תורתך קבע" — למד
תורה ביגיעה ובעמל ,כדי שתישאר אצלך דרך
קבע.

(משנת ישראל)

חדשים תמיד
"ואכלתם ולא תשבעו" (ויקרא כו,כו)" .ואכלתם"
— זה לימוד התורה ,שנמשלה ללחם" ,ולא
תשבעו" — ככל שתלמדו לא תשבעו ,אלא
באהבתה תשגו תמיד ,לחזור פעמים רבות ,ובכל
פעם יהיו בעיניכם כחדשים.
(לקוטי תורה)

לא מתאים

(ספר המאמרים תרצ"ו)

לא מתאים לאדם מישראל ללבוש בגד מכוער,
ולא מתאים לו לא ללמוד גמרא בכל יום.
ה'מתאים' וה'לא מתאים' הרוחני צריך להיות
לפחות כמו ה'מתאים' וה'לא מתאים' הגשמי.

מדוע נאמר 'תלכו' ולא 'תלמדו' או 'עסקו

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

העיקר ההליכה

מתנה מלמעלה
דבר זה אינו תלוי בעבודת האדם ,אלא זו מתנה
מלמעלה .לכן נאמר על זה "ונתתי שלום בארץ"
— אני הוא הנותן .וכלשון ספר התניא" :יערה
עליו רוח ממרום ויזכה לבחינת רוח משורש איזה
צדיק" .אבל ודאי שהאדם לא יקבל זאת כל עוד
יוסיף להיכנע ליצר .נדרשת ממנו יגיעה ועבודה
רוחנית קשה ,ומלחמה מתמדת עם הרע ,מתוך
נחישות שלא למעוד וליפול אפילו פעם אחת.
כמו־כן כדי שיהיה 'שלום' ,היינו להגיע למדרגת
צדיק שכבר סיים את המלחמה עם הנפש
הבהמית ,יש להקדים 'מאכל' ו'משתה' .ללמוד
תורה ולקיים מצוות ,ואחר־כך לא להסתפק
בהישגים האלה אלא להצטער על היעדר
ה'שלום' — עד שזוכים לכך מלמעלה .וכאשר
אדם זוכה למדרגת 'שלום' ,היא משפיעה גם
על העבר ,כשם שתשובה הופכת את זדונות
העבר לזכויות .הכוח הזה ניתן לכל אחד ואחד.
כל יהודי יכול להתחדש ולהיות מציאות חדשה
לגמרי ,וה' יהיה בעזרו.
(תורת מנחם ,כרך מו ,עמ' )402

אמרת השבוע
הכרת הטוב
רבי ישראל־זאב גוטסמן ,ראש ישיבת
'תומכי תמימים' ו'נצח ישראל' ,נהג תמיד
להשקות את הצמחים בגינת הישיבה ,וגם
לעת זיקנתו הקפיד לעשות זאת במו ידיו.
כששאל אותו אחד התלמידים לפשר הדבר,
השיב לו:
"בצעירותי הייתי יוצא לפעמים לטייל ביער
עם הגאון רבי חיים־עוזר גרודזינסקי .הוא
היה מלמד אותי על סוגי הצמחים ,אילו מהם
אפשר לאכול ואילו לא .בשעתו לא הבנתי
את פשר הדבר .אך בזמן השואה הסתתרתי
תקופה ארוכה ביער ,ונאלצתי להתקיים
מהצמחים ,וידעתי מה אפשר לאכול על־פי
מה שלימדני רבי חיים־עוזר שנים קודם לכן.
"מכיוון שהצמחים הצילו את חיי באותן
שנים קשות ,אני חש הכרת הטוב אליהם.
לכן אני מקפיד להשקותם בעצמי".

פתגם חסידי
"כך יש לפרש את דברי התוכחה לטובה' :ואכלתם
בשר בניכם' — שתשמינו וירחב לבבכם מהבשורות
הטובות שתזכו לקבל מבניכם ,ההולכים בדרך
האבות והמרווים אתכם נחת" (המגיד ממזריטש)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

נס במעיין
"היי ,עצרו!" ,הדהדה הקריאה במרחב
הפתוח.
תושב היישוב נווה־דניאל שבגוש
עציון והאורח שצעד לצידו עצרו
מהליכתם בשביל המוביל למעיין עין
אל־קסיס ,הסמוך ליישוב.
זה היה יום שישי שגרתי ,כ"ז בסיוון
תשס"ו .הצעירים ביקשו לטבול במי
מעיין השכבה ,שמימיו מתנקזים אל
בריכת בטון גדולה ,כפי שנהגו כמה
וכמה תושבים לעשות מדי ערב
שבת קודש .למשמע הקריאה עצרו
והסתובבו לאחור .הם ראו את משה
בן־חמו ,שכנם ,מנופף להם ממרחק.
"בואו ,חוזרים ליישוב" ,אמר משה.
"פתחו את המקווה החדש".
התושב ואורחו סבו על עקבותיהם
והצטרפו לבן־חמו .איש מהם לא
שיער שברגע זה ניצלו חייהם.
תחילתו של הסיפור בר' אלכסנדר
לוקצקי ז"ל ,חסיד חב"ד תושב נווה־
דניאל ,שאת רוב שנותיו עשה בברית־
המועצות הקומוניסטית .אלכסנדר
נפטר בשבת קודש פרשת אמור
האחרונה ,בעקבות דום לב ,ואנשי
היישוב ביקשו לחשוף את חלקו
בסיפור מופלא זה.
אלכסנדר ,או סאשה ,נולד במוסקווה
בשנת תש"ח .הוריו כבר גדלו בצל
המשטר הקומוניסטי ,שהצליח
לגדוע כמעט כל זכר מחיי היהדות,
אך שרידים של מורשת הועברו אליו
מסבו ,שנהג לקחת אותו מפעם
לפעם לבית הכנסת החב"די 'מארינה
רושצ'ה' ,שלימים ייגאל ויהפוך למרכז
יהודי מפואר .שם למד סאשה להכיר
את יהדותו .הידיעה הזו תחלחל בו
וברבות השנים תעצב את אישיותו.
הוא שירת בצבא האדום ,למד
באוניברסיטה ושם הכיר את העתידה
להיות רעייתו .השניים החלו אט־
אט להתקרב לצור מחצבתם ,והחלו
להגיש בקשות לעלייה לארץ ,אך
נדחו .כעשר שנים היו מסורבי עלייה.
בזמן הזה הצטרפו בני הזוג לפעילות
המחתרתית של חסידי חב"ד ,להנחלת
היהדות תחת אפה של המשטרה
החשאית .סאשה היה לגבאי בית
הכנסת 'מארינה רושצ'ה' ,ואף הצליח
ליצור קשר עם הרבי מליובאוויטש
בניו־יורק וקיים עמו תקשורת סמויה.
בעקבות הוראה מהרבי עסק בבניית
מקווה טהרה בתוך בית הכנסת,
למורת רוחם של השלטונות .אלה
סגרו את המקווה ,ואולם סאשה היה
יצוק מפלדה .המקווה נפתח שוב.
גם כשעלה סוף־סוף לארץ ,בשלהי

שנות המ"מים ,לא נח .הוא הוסיף
בעשייה בלתי־נלאית ביישוב נווה־
דניאל ,שבו בחר להתגורר .בין היתר
יזם בניית מקווה גברים ביישוב.

ללחוץ על ועד היישוב ,ובמיוחד על
יושב־הראש אהרוני נויבואר ,להקים
מקווה שישרת את התושבים ,שנאלצו
לרדת למעיין הנסתר כדי לטבול.

היישוב עדיין היה צעיר .טרם
הושלמה בניית המדרכות ולא כל
הכבישים נסללו ,ואולם סאשה החל

נחישותו של סאשה סחפה אחריה
את נויבואר .הוא הצטרף למיזם בכל
התלהבותו .בשלב הראשון השיגו

לומדים גאולה

מאת מנחם ברוד

זאב עם כבש?
האם בימות המשיח יחיו בשלום "זאב עם כבש" ועצי סרק יניבו פירות?
הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יב ,הלכה א) קובע כי נבואות אלה אינן כפשוטן
אלא נאמרו בלשון של "משל וחידה" .כוונתן לרמוז שעם ישראל ,שנמשל
לכבש ,יחיה בשלום עם רשעי הגויים ,המשולים לזאב .והרמב"ם מסיים" :וכל
כיוצא באלו הדברים בעניין המשיח,הם משלים ,ובימות המלך המשיח ייוודע
לכול לאי זה דבר היה משל ,ומה עניין רמזו בהם".
ואולם בגמרא יש מאמרים רבים ,שמהם משתמע כי בימות המשיח ישתנו
סדרי העולם .למשל (סוף כתובות)" :עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל
שייטענו פירות" .גם הראב"ד משיג על דברי הרמב"ם וכותב" :והלוא בתורה
'וה ְׁש ַּב ִּתי חיה רעה מן הארץ'" — שזה שינוי מנהגו של עולם.
(נאמר) ִ

חזרה לימי בראשית
מפרשי הרמב"ם מנסים לתווך בין שתי הדעות .הרדב"ז ,למשל ,מבחין בין
ארץ ישראל לשאר העולם" :מה שראוי להאמין בזה ,שהדברים הם גם
כפשוטם בארץ ישראל ...אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג והכתובים
הם משל".
הרמב"ן (דרשת 'תורת ה' תמימה' ,כתבי רמב"ן כרך א ,עמ' קנד־ה) סבור כי
אין זה חידוש מהותי בבריאה ,שכן מלכתחילה נברא העולם בדרך שבעלי
החיים לא פגעו זה בזה .במקום אחר (בפירושו לתורה ,ויקרא כו,ו) הוא
מאריך בכך יותר" :כאשר היה העולם מתחילתו ,קודם חטאו של אדם ...לא
היה הטרף בחיות הרעות .רק מפני חטאו של אדם ,כי נגזר עליו להיות טרף
לשיניהם ,והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את זו".
אך לכאורה התמיהה הגדולה ביותר על דברי הרמב"ם היא מעניין תחיית
המתים .הלוא הרמב"ם קובע את תחיית המתים לאחד מי"ג העיקרים ,ואין
ספק שתחיית המתים היא ביטול ברור של מנהגו של עולם וחידוש במעשה
בראשית .איך יכול אפוא הרמב"ם לקבוע שבימות המשיח לא ייבטל דבר
ממנהגו של עולם?!

תלוי בדרך הגאולה
הרבי מליובאוויטש (לקוטי שיחות כרך כז ,עמ'  )191מסביר שהרמב"ם
מפריד בין ההיבט של ימות המשיח ,הקשור בגדריו ההלכתיים של המשיח,
ובין דברים שיקרו בתקופה מאוחרת ,בימות המשיח עצמם.
גדרו ההלכתי של המשיח הוא — שלמות בחיי התורה והמצוות .לשם כך
אין צורך בשינוי מנהגו של עולם ,אלא בביטול שעבוד המלכויות בלבד.
כדי שתושג שלמות בקיום התורה ומצוותיה צריך רק שאומות העולם לא
יפריעו לעם ישראל; שייבנה בית המקדש; ושכל היהודים יתקבצו לארץ
ישראל ,ויוכלו לקיים את התורה בשלמותה .מבחינה זו אכן אין הכרח בניסים
ובנפלאות ,ואף לא בחזרה לימי בראשית ,אלא בעולם כמנהגו ,שיתנהל
כעולם מתוקן .זה בעצם עניינו של המשיח ,וכך הרמב"ם מגדיר את מהותם
של ימות המשיח הקשורים בתפקידו זה של המשיח.
אבל אחרי־כן תיפתח תקופה שנייה ,שבה אכן יתקיימו דברי הנביאים
כפשוטם — העולם יחזור למצבו הבראשיתי הנעלה ,ואף יהיו חידושים
במעשה בראשית ויחיו המתים .ואולם זו אינה תקופה הקשורה בביאת
המשיח ,אלא מהות נפרדת העומדת לעצמה.
כמו־כן ידוע שכל סדר התקופות ומהלך האירועים שיתרחשו בהן תלויים
בשאלה אם הגאולה תבוא בדרך של "זכו" או של "לא זכו" .לכן הרמב"ם
כותב (באיגרת תחיית המתים שלו ,על־פי תרגומו של הר"י קפאח) כי
"הייעודים ...אשר נאמר כי הם משל — אין דברנו זה החלטי (מוחלט ,ודאי)",
שכן במצב של "זכו" יַ ראה הקב"ה מייד בתחילת הגאולה ניסים ונפלאות ולא
תהיה הפרדה בין שתי התקופות.

תקציבים לבנייה .אחר־כך הגיעו
התכניות .על הקרקע עלו פועלים.
השלד החל להיבנות.
זה היה תהליך ארוך ומפרך ,שנמשך
חודשים רבים .סוף־סוף ,ביום חמישי
אחד ,ניצב המבנה כמעט מושלם ,עם
חשמל ,מים וריהוט .סאשה ונויבואר
הנרגשים הביטו בחלום שהתגשם,
ואמרו זה לזה" :קדימה ,נלך אל הרב".
הם פנו לביתו של הרב מתניה בן־שחר,
רבו של היישוב עד היום ,וביקשו את
הסכמתו לחנוך את המקווה כבר
ביום שישי הקרוב .הרב היסס — עדיין
לא הורכב מעקה בטיחות ,ויש עוד
סיומות שטרם נעשו — אבל סאשה
לחץ ולא הרפה" .אנחנו נביא את
הקבלן והוא יעבוד בלי הפסקה ,עד
שהמקווה יהיה מושלם" ,הבטיח לרב.
הם הביטו זה בזה והבינו שהופכים
עולמות כדי לסיים בשעות הקרובות
כל מה שצריך.
הקבלן אכן הוזעק ,והמעקה הותקן.
המקום נוקה ,ובאותו יום שישי
הועברה הודעה לציבור על הפתיחה.
שמחה גדולה נרשמה ביישוב .קבוצה
גדולה של תושבים ,ובהם סופר סת"ם
ואחרים ,שנהגו לפקוד בקביעות את
המעיין ,הודו לכל העוסקים במלאכה
על ההישג המיוחד.
זו הייתה שעת אחר הצהריים.
ההכנות לשבת בעיצומן .ופתאום
החריד פיצוץ עז את שלוות היישוב.
כוחות הביטחון הוזעקו לאזור .עשן
הפיצוץ הוביל אותם אל החורשה
ההררית והסלעית שנמצאת לא
הרחק ,מאתיים מטרים בלבד מכביש
הגישה.
בתוך זמן קצר התחוור גודל הנס
שאירע :מחבלים הטמינו מטען חבלה
במעיין עין אל־קסיס .המטען כּווַ ן
להתפוצץ בדיוק בשעה שבה נהגו
הטובלים לשהות בו .אלא שאיש
לא היה במעיין באותה שעה .כל זה
בזכות עקשנותו של סאשה לוקצקי.
שמחה אדירה פרצה ביישוב למשמע
הנס הגדול ,והיום הזה חקוק בזיכרון
דברי ימי היישוב עד היום ,ואף יש
יוזמה לציינו כ'יום נס' שנתי קבוע.
"זה היה המופת של סאשה" ,אומר
אהרוני נויבואר" ,מופת של נחישות
ומסירות נפש .למדתי מזה שיעור
לחיים ,שכאשר נמצאים בצומת
דרכים של נתינה ואחריות ,צריך
להמשיך בו ,כי זה מציל חיים .זאת
למדתי מסאשה ,וזה הוביל אותי
לעשייה בחברה לפיתוח גוש עציון.
כזה היה :איש יצוק מאמונה ,שדבר
אינו יכול להזיזו מן המטרה .שיהיו
דברים אלה לעילוי נשמתו".
(תודה לאהרוני נויבואר על הסיפור)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

הילולא בג'רבה במעמד ראש הממשלה
צלפים הוצבו על הגגות .מחסומי משטרה
הועמדו בצמתים הסמוכים .כלבי גישוש הובאו
לאזור .בצל האבטחה הכבדה עצרה שיירת ראש
ממשלת תוניס ליד בית הכנסת אלגריבה באי
ג'רבה .מרכבי השרד ירדו ראש הממשלה ,יוסף
א־שאהד ,שרת התרבות ועוד בכירים בממשל.
זה קרה בשבוע שעבר ,לכבוד יום הילולת רבי
שמעון בר־יוחאי .רבה של תוניס ,רבי חיים ביתן,
קיבל את פני המשלחת ,ועמו אלפי יהודים,
תושבי המדינה ,ורבים מבני העדה התוניסאית
שבאו מישראל ,צרפת ,קנדה ועוד מדינות.
כולם התכנסו לחגוג את ההילולא המסורתית.

אבן מבית המקדש
"הכבוד שהעניק לאירוע ראש ממשלת תוניס
אינו מפתיע" ,אומר הרב אפרים חדאד ,שהוציא
לאור יותר מעשרים ספרים על יהדות תוניס.
"לאורך כל השנים המעמד הזה זוכה לכבוד
מהשלטונות .אני עצמי ,שעליתי לארץ בהיותי
בן ארבע־עשרה ,זוכר את המעמד המופלא,
שמעצים את יהודי תוניס .זכיתי במרוצת
השנים להשתתף באירוע פעמים רבות .היהודים
חולצים את הנעליים קודם הכניסה לבית
הכנסת ,ושם שרים ומפייטים לכבוד רשב"י".
הרב חדאד מספר כי "בית הכנסת 'אלגריבה'
נבנה — על־פי המסורת שלנו — בידי כוהנים

פינת ההלכה

שבאו לאי אחרי חורבן בית שני .על־פי המסורת,
אותם כוהנים הניחו בבניין אבן מבית המקדש".

השלטון מאבטח
השנה תוגברה האבטחה בשל בואו של ראש
הממשלה ,אבל לדברי הרב חדאד ,כבר שנים
יש שמירה הדוקה בעקבות פיגועי טרור" .לפני
שש־עשרה שנה התפוצצה משאית תופת בחזית
בית הכנסת וגרמה למותם של עשרים ואחד
בני־אדם ,רובם תיירים .בשנת תשמ"ו ירה שומר
בשלושה מבקרים ורצח אותם .האירועים הללו
המריצו את השלטונות להציב אבטחה בולטת
בהילולא".
לרב חדאד ( ,)74תושב הר נוף ,ייחוס משפחתי
המגיע עד ימי הבית הראשון .במשך שנים
שימש רב בישיבות 'תורה ומלאכה' ו'שדה
יעקב' .בשנים האחרונות הוא משמש רב בתי
ספר באזור ירושלים .עיסוקו המרכזי בכתיבת
הספרים על רבני תוניס ,וההדרת חידושי תורה
שכתבו.

להנחיל לדור הצעיר
"התחלתי לכתוב לפני יותר מחמישים שנה",
אומר הרב חדאד" .בצעירותי חשבתי ללמוד
דיינות ,אבל רבה של קהילת תוניס ,הגאון רבי

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

כפתור שניתק
שאלה :האם מותר לטלטל כפתור שניתק
מהבגד בשבת?
תשובה :בעניין דברים שניתקו או התפרקו יש
הבדל בין דברים המחוברים לקרקע ,כמו דלתות
וחלונות ,שאסור להשתמש בהם בשבת לסגירת
הבית ,אפילו בלי חיבור בצירים ובמסמרים,
מכיוון שמעולם לא היו בגדר כלי עצמאי ,אלא
חלק מהבית ,ולכן כעת הם מוקצים מכל שימוש;
לבין כיסויי כלים ,שאינם מחוברים ,שדינם שונה.
דעה אחת קובעת שכל עוד הכיסויים ראויים
לכסות כלים בלי חיבור ,מעין מלאכתם הראשונה,
אין עליהם דין מוקצה .וכך הכריעו כמה פוסקים
בימינו.
הדעה השנייה היא ,שאפילו כיסויים שאינם
ראויים למאומה בלי תיקון אינם מוקצים ,מכיוון
שכשהיו מחוברים לכלי לא היה בהם דין מוקצה,

לא עליהם ולא על הכלי ,ולכן גם כשהתפרקו אין
עליהם דין מוקצה ,מכיוון שראויים הם להתחבר
שוב לכלי המקורי .ואף שבשבת אסור לחברם ,עם
זה הם טפלים לכלי ,ולא פקעה תורת כלי מהם ,כל
עוד הכלי המקורי עדיין ראוי לשימוש בלעדיהם.
וכן פסקו אדמו"ר הזקן ,ה'פרי מגדים' ועוד.
לפי דעה זו פסקו רבים שכפתור או קרס שנותקו
מהבגד ,אף שכשהם לעצמם אינם ראויים למאומה
כעת ,מכיוון שנועדו להתחבר לבגד אחרי השבת,
מותר לטלטלם בשבת אם הבגד המקורי עדיין
ראוי ללבישה גם בלעדיהם.
הכול מודים ,שאם הכלי אינו ראוי כעת לשימוש,
כגון משקפיים שנפלה מהם עדשה או ידית ,או
עגלה שנפל ממנה גלגל — הן הכלי הן החלק
שניתק ממנו אסורים בטלטול ,מחשש שהאדם
יחברם בהפעלת כוח ,דבר האסור בשבת.
מקורות :שבת קכב,ב .קכו,ב ,והראשונים שם .שו"ע
או"ח סי' שח ונו"כ ,שו"ע אדה"ז סעיפים לד,מא .פסקי
תשובות ס"ק כד ,וש"נ.

הרב חדאד על רקע ההילולא בתוניס (צילום :עמוס וזאן)

מאיר מאזוז ,אמר לי שתפקידי בעולם להתמקד
בכתיבת ועריכת ספרים על העדה ,ומאז אני
ממלא שליחות זו".
הרב חדאד חדור בהמשכיות המורשת" .מטרת
ספריי אחת :להעביר לבני העדה את דברי
התורה של הרבנים שלנו .אני מנסה לנגוע גם
בדור הצעיר ,על־ידי הסיפורים ,שאותם ליקטתי
ממקורות מגּוונים ואת מקצתם שמעתי בעצמי.
סדרה פופולרית שלנו היא 'אחיה ואספר' ,ובה
סיפורים על רבני תוניס על־פי סדר הפרשיות".
על אף גילו המתקדם הרב חדאד מוסיף לעמול
על ספרים חדשים ,לתפארת יהדות תוניס.

ברגע
מושג
"

יום המיוחס

ב' בסיוון מכּונה 'יום המיוחס' .משמעות
השם היא ,שביום הזה עם ישראל זכה
לקבל את ייחוסו המיוחד  -את היותו
"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".
כך היה סדר האירועים :בראש חודש
סיוון הגיע עם ישראל להר סיני וחנה מול
ההר .למחרת ,בבוקר ב' בסיוון ,עלה משה
להר וקיבל מהקב"ה מסר להכין את העם
לקראת מעמד הר סיני .בתוך הדברים אמר
לו הקב"ה ,כי עם ישראל יהיה "סגולה מכל
העמים" ו"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

ציבור אנ”ש ,ממשיכים לחסוך
בעלויות תיק הביטוח שלהם עם

לבדיקת תיק הביטוח שלך בכל חברות הביטוח
צלצל או שלח לנו למייל תעודת זהות+תאריך הנפקה
077-444-7777 | info@basad.co.il

שמח עם...
חג שבועות

