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פקפוק קטן בכנות המוסריות
האּומנם יש כאן אהבת אדם טהורה ,כיבוד האחר והכרה שכל אדם הוא
אדם? איך כל ארגוני 'כבוד האדם' שותקים לנוכח גל השנאה העכור?

ל

פני כמה עשורים נשטפה
הארץ בקמפיין משומן היטב
נגד מה שהוגדר — גזענות
כלפי ערבים .כלי התקשורת התמ־
לאו מאמרים וכתבות המגַ נים את
ההכללות ,את ההתייחסות הסט־
ראוטיפית ואת הדעות הקדומות
כלפי ערבים .פרופסורים ואנשי
רוח הסבירו לנו שוב ושוב כי הער־
בים הם בני־אדם ,כי יש בהם טובים
ורעים ,וכי אסור בשום פנים ואופן
להכליל ולהשתמש בביטויים מעו־
ררי שנאה ומדנים.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
הילולת רבי לוי־יצחק
ביום רביעי הבא ,כ' במנחם־אב ,יצוין יום
הסתלקותו של הגאון המקובל רבי לוי־יצחק
שניאורסון ,אביו של הרבי מליובאוויטש.
הוא נסתלק בשנת תש"ד ,בעיר אלמטי
בקזחסטן ,לאחר תקופת גלות קשה ,שגזרו
עליו השלטונות הקומוניסטיים ברוסיה
הסובייטית .בקהילות חב"ד מתקיימים
אירועים והתוועדויות לעילוי נשמתו.

ירחי כלה

יוזמה של בית ספר 'דנמרק' בירושלים להתמודדות עם השנאה (צילום :כיכר השבת)

הקמפיין הזה פעל את פעולתו.
אדם בן־תרבות הרגיש שאין זה תקין להתבטא
בביטויים שליליים כלפי ערבים .ספרי הלימוד
לקּב ַע
ֵ
נוקו מסיפורים ותיאורים שיש בהם
דימוי גרוע של ערבי .נפתח גל של מפגשים
בין תלמידים יהודים לערבים .בכלי התקשורת,
בספרות ובתרבות החלה להופיע דמות אנושית,
חביבה ונעימה ,של הערבי .אידיליה ממש.

האּומנם אסור להכליל?
מייצגי העמדה הזאת מנופפים שוב ושוב
בססמאות 'כל אדם נברא בצלם'' ,כיבוד האחר',
'אהבת אדם' ועוד .ובאמת היה אפשר להשתכנע
שיש כאן גדלות נפש וחתירה לערכים נעלים של
הסתכלות חיובית על כל אדם באשר הוא.
הפנמת המסרים האלה בציבוריות הישראלית
מרשימה במיוחד לנוכח המציאות הכואבת ,שבה
יהודים נפגעים מידי ערבים .הצליחו לשכנע
אותנו ,כי אף־על־פי שערבים רוצחים אנשים
נשים וילדים ,אסור לשנוא את 'כל הערבים'.
הסבירו לנו שגם העובדה שערבים עומדים
מאחורי עיקר הפשיעה החקלאית ,גניבות רכבים
ושיעור נכבד מהפריצות לבתים ולבתי עסק — אין
בה להצדיק עוינות לכלל האוכלוסייה הערבית.
אבל אז אתה מביט על ההתייחסות של אותם
בני־אדם נאורים ותרבותיים כלפי הציבור החרדי
וכלפי המתנחלים ,וספק קטן מתחיל לכרסם בך.
האּומנם יש כאן אהבת אדם טהורה ,כיבוד האחר
והכרה שכל אדם הוא אדם? אם כן ,איך ייתכן
שמקרב האנשים המוסריים כל־כך יוצא גל עכור

כזה של שנאה כלפי חרדים ומתנחלים?
כלי תקשורת מכובדים אינם מתביישים לתת
בימה להסתה בוטה נגד הציבורים האלה.
פוליטיקאים רוכבים בששון על גל השנאה
לחרדים ולמתנחלים .עורכים המפקחים על
תגובות באינטרנט ,והדואגים שלא לאשר או
למחוק מייד כל התבטאות מסיתה נגד ערבים,
מאשרים או אינם מוחקים תגובות מזעזעות
ואנטישמיות ממש כלפי חרדים.

ביום ראשון הקרוב ,בשעה  ,14:00ייערך
בהיכל ישיבת תומכי תמימים בכפר
חב"ד מעמד 'ירחי כלה' המסורתי — יום
עיון ולימוד לעילוי נשמת רבי לוי־יצחק
שניאורסון .במהלך היום יושמעו שיעורים
מעמיקים במגוון סוגיות ,בנגלה ובחסידות,
מפי רבנים וראשי ישיבות מהארץ ומחו"ל.

שבוע שכולו חסידות
בימים ראשון עד חמישי (י"ז־כ"א במנחם־
אב) ,בשעות הערב ,תתקיים סדרת שיעורים
(לגברים) בחסידות ,מפי הרבנים הגאונים
הרב יחזקאל סופר ,הרב זושא אלפרוביץ'
ועוד .בנושאים :עבודת התפילה ,התשובה
ועוד .ספריית החסידות 'היכל מנחם' ,רחוב
ישעיהו  22ירושלים .טל' 4115279־.050

פלפולים משפטיים
וגם מערכת המשפט ,היודעת לפעול מייד נגד
גזענות כלפי ערבים ,שותקת אל מול הסתה אנטי־
חרדית .כדרכה ,יש לה גם פלפולים מנומקים .כך
השיבה לדרישה לחקור סרטוני הסתה מסוג זה:
"המגזר החרדי אינו עומד בקריטריון ואינו נבדל
בצבעו ,גזעו או מוצאו הלאומי־אתני .משכך,
ועל־אף תחושת אי־הנוחות המתעוררת לנוכח
צפייה בסרטון ,לא ניתן על־פי לשון החוק לפתוח
בחקירה בגינו בעבירה של 'הסתה לגזענות' נגד
הציבור החרדי" .הבנתם את זה?
מתי יקומו בני־אדם ערכיים באמת ויקימו
קול זעקה נגד מסע השטנה הזה המכּוון
לציבורים שלמים ,והיוצר קרקע בשלה לפגיעה
בזכויותיהם? כל עוד קשת ארגוני 'כבוד האדם',
והקרן שמאחוריהם ,דואגים לכבוד האדם
הערבי ,הסודני ,האריתראי והפיליפיני בלבד,
אבל לא לחרדי ולמתנחל — הרשו לנו לפקפק
פקפוק גדול בכנותם וביושרם.

כניסת
השבת 7:35 7:00 7:03 6:54 7:02 6:47
צאת
השבת 8:35 7:57 8:01 8:03 8:02 8:00
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שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

להפוך את התפילה לצורך
"ואתחנן" ,אומר רש"י ,הוא אחד מעשרה
לשונות של תפילה .לדעת הרמב"ם ,התפילה
היא מצוות עשה" :להתפלל בכל יום" (תחילת
הלכות תפילה) .היו שהקשו עליו וטענו כי זו
מצוות חכמים בלבד .מפרשי הרמב"ם דנו
במקור חובת התפילה בכל יום ויום .אם
התפילה עניינּה בקשת צרכיו של האדם,
האומנם בכל יום ויום הצורך הזה מתחדש?
אך יש דבר שהוא ודאי מצוות עשה מן
התורה — החובה לזעוק ולהריע בחצוצרות
בעת מלחמה" :וְ כִ י ָתבֹאּו ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְר ְצכֶ ם...
וַ ֲה ֵרע ֶֹתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת" (בהעלותך י,ט) ,ועד
שיש סברא שהתקיעה בחצוצרות היא
מצוות עשה גם בזמן הזה ,מכיוון שאין היא
קשורה עם בית המקדש דווקא.

מדאורייתא או מדרבנן
גם בעניין קריאת שמע יש דיון ארוך אם
חובת אמירתה פעמיים בכל יום זו מצווה
מן התורה .יש הסבורים שחובת קריאת
שמע היא מדברי חכמים בלבד ,ומה שכתוב

מן המעיין

"ובשכבך ובקומך" — "בדברי תורה כתיב"
(ברכות כא,א).
נמצא שיכול יהודי להתפלל שלוש פעמים
ביום ולקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב,
ועדיין יקיים את המצוות האלה כמצוות
מדרבנן בלבד ,ולא יגיע לקיום מצוות תפילה
וקריאת שמע מדאורייתא!

בקשת צרכיו
אך עומדת לפני היהודי האפשרות להתפלל
את התפילות ולקרוא קריאת שמע כמצוות
מדאורייתא .וזאת על־ידי לימוד פנימיות
התורה ,והתבוננות מעמיקה בגדולת הבורא
ובשפלות האדם.
כשהאדם מתבונן בגדולתו יתברך,
ובמופלאות אורו האין־סופי ,ואחר־כך הוא
מתבונן בירידה העצומה שעברה נשמתו
מהעולמות הרוחניים לעולם הירוד ,ובפרט
כשהוא יודע איזה יֵ ֶצר משני היצרים שבקרבו
מושל בחייו — הרי זה מביא אותו לידי
תחושת חיסרון עמוקה ,ואז הוא מתפלל

אין עוד מלבדו | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

ידיעה אחת ואין עוד

בעקבות אירועי היום

״וידעת היום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת אל לבבך כי ה׳ הוא
האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין
עוד״ (דברים ד,לט) .אין צורך לדעת יותר מזה,
ש״ה׳ הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת״ .הידיעה הזאת היא יסוד ושורש כל
הידיעות ,ו"אין עוד".

המתבונן בחיי היום־יום ורואה את השגחת ה׳
עליו וכמה ניסים נסתרים נעשים עם כל אחד
ואחד ,ישיב אל ליבו כי ה׳ הוא האלוקים .זהו
"וידעת היום״ — בעקבות אירועי היום תבוא לידי
הכרה כי ה׳ הוא האלוקים ואין עוד.

(רבי אהרון מקרלין)

אין עוד כישראל
הלוא השמים והארץ כוללים הכול ,ומהו ״אין
עוד״? אלא ״אין עוד״ אמור על ישראל .אין עוד
עם שזכה לקבלת התורה ,שיכול לדעת ,להבין,
להשיג ולהאמין כי ה׳ הוא האלוקים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת .אצל שאר האומות
הידיעה באחדות האלוקית הצרופה פגומה
וחלקית בלבד.
(רבי מנחם־מענדל מקוצק)

(רבי יהושוע טרונק)

מאמונה לידיעה
״אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלוקים אין עוד
מלבדו״ (דברים ד,לה) .מצד נשמתו כל יהודי
'רואה' ומאמין ש'אין עוד מלבדו' ,אבל אין הוא
רשאי להסתפק בכך ,אלא חובתו להבין את
הדברים בשכלו' ,לדעת' .שכן רק ידיעה שכלית
מביאה לידי התאחדות פנימית עם הדבר ,ואילו
באמונה לבדה הדברים נשארים בבחינת 'מקיף'.
(לקוטי שיחות)

הטבע הוא אלוקות

"וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת" .בידיעה בלבד לא דיי.
הידיעה צריכה לחדור ללב פנימה .שהרצון
והמידות יותאמו לידיעה .זוהי עבודת האדם.
המרחק בין אי־הידיעה ל'וידעת' ,הוא כמו
המרחק מ'וְ יָ ַד ְע ָּת' ל'וַ ֲה ֵׁשב ָֹת'.

"כשנתן הקב״ה את התורה פתח להם שבעה
רקיעים ,וכשם שקרע את העליונים כך קרע את
התחתונים ,וראו כולם שהוא יחידי" (רש״י) .גם
שם אלוקים ,בגימטרייה 'הטבע' ,הוא בעצם שם
הוי׳ה שלמעלה מהטבע ,היה הווה ויהיה כאחד.
גם הטבע הוא אלוקות ,אלא שהוא מוסתר
ונעלם.

(רבי ישראל מסלנט)

(ספר המאמרים)

מהידיעה אל הלב

ומתחנן תפילה מדאורייתא ,למלא את צרכיו
ולתת לו תחושת קרבת אלוקים.

בהיכל המלך
ההתבוננות גם מביאה אותו לידי הכרה
שהוא שרוי במלחמה מול היצר ,ואז נכללת
בתפילתו המצווה מדאורייתא לזעוק אל
ה' ולהריע בעת מלחמה ,שהקב"ה "יעמוד
לימין אביון להושיע משופטי נפשו" .עכשיו
תפילתו היא מן התורה לכל הדעות.
כשהוא מתפלל כך ,עם ההתבוננות הראויה
בפסוקי דזמרה ובברכות קריאת שמע ,הרי
בבואו לקרוא 'שמע ישראל'' ,ואהבת' וכו',
הוא בבחינת אדם העומד בהיכל המלך ,שאז
הוא חייב לעמוד לפניו באימה וביראה ,כשם
שיש מצווה מדאורייתא לירא מן המקדש
ולכבדו .כשהוא קורא כך קריאת שמע,
הקריאה יוצאת מגדר של מצווה מדרבנן
(לדעת הסוברים כך) ונהפכת למצווה מן
התורה לכל הדעות.
(תורת מנחם ,כרך יח ,עמ' )280

אמרת השבוע
אכפתיות לזולת
אחד ה'משפיעים' המפורסמים בישיבת תומכי
תמימים בליובאוויטש היה ר' מיכאל בלינֶר.
הוא היה יהודי עובד ה' ,שתפילתו הייתה יכולה
להימשך שעות רבות.
פעם אחת ,כשעמד באמצע ברכות קריאת שמע,
נכנס לבית הכנסת סנדלר .ר' מיכאל שמע את
קולו ,ומייד הפסיק את תפילתו וסימן לסנדלר
על נעליו הקרועות של אחד התלמידים ,כרומז לו
לתקנן.
לאחר התפילה שאלו את ר' מיכאל איך הפסיק
באמצע ברכות קריאת שמע כדי לעסוק בתיקון
נעליים .השיב ר' מיכאל" :וכי מה אתם חושבים' ,ה'
אחד' פירושו שהאדם יכול להיות שקוע בעולמות
העליונים ובה בעת להיות אדיש לסבלו של הזולת?
המבחן ש'ה' אחד' חדר בך הוא כשאינך יכול לנוח
ולשקוט עד שנעליו של אותו בחור יתוקנו".

פתגם חסידי
"תפילתו של משה רבנו הייתה על עת
הגאולה .דבר זה נרמז בדבריו' :ואתחנן
אל ה' בעת ההיא' — בקשתי הייתה על
(ה'אמרי שאול' ממוז'יץ)
העת ההיא"

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

הלוויה
ו'לחיים'
הוא פגש אותו ברחוב הכפר הנידח
צ'יאלי שבקזחסטן ,שאליו הוגלה
בידי שלטון הרשע הקומוניסטי.
שמחה מילאה את ליבו :סוף־סוף
יוכל למצוא שפה משותפת עם
יהודי תלמיד חכם ושומר מצוות.
זה היה בשנת תש"ד ( .)1944רבי
לוי־יצחק שניאורסון ,רבה של
העיר יקטרינוסלב (כיום דניפרו)
שבברית־המועצות ואביו של הרבי
מליובאוויטש ,ספר כבר את השנה
הרביעית לשילוחו לגלות .הוא ָׂש ַבע
תלאות ומרורים בחיים הקשים,
בחברת כפריים נבערים ,הרחק
ממשפחתו ומקהילתו ,שנותרה בלי
רועה.
זו הייתה נקמתם של הקומוניסטים
ברב הגאה והנחוש ,שלא הסכים
להיכנע והוסיף להפיץ תורה ולעודד
יהודים לקיימה .רבי לוי־יצחק נאסר,
נחקר ועונה ,ולבסוף שולח כאחרון
העבריינים לגָ לּות קשה.
גם בגלות לא נפלה רוחו .הוא
הוסיף להגות בתורה ,ולא נרתע
מפעילות רבנית על אף היותו אסיר
מעונה ונרדף .הוא יצר קשרים
עם היהודים שחיו בסביבתו ,רובם
גולים אומללים כמותו ,רומם את
רוחם והרעיף עליהם נוחם ועידוד.
יותר מן הרעב והתנאים הירודים
שהיו מנת חלקו ,העיקו על רבי
לוי־יצחק הבדידות וחוסר היכולת
לשוחח בדברי תורה וחסידות עם
מי שיכולים להבין את דבריו .לכן
גדולה הייתה שמחתו לגלות יהודי
בעל ידע תורני נרחב .בעבור רבי
לוי־יצחק זו הייתה בשורה מרעננת
ממש ,אם כי זו נמהלה בהשתתפות
בצערו של האיש ,הסובל אף הוא
מידו הקשה של השלטון הסובייטי.
רבי לוי־יצחק ורעייתו פגשו גם
את אשתו ובנו של האיש ,שבאו
להתגורר עמו .אלא שהאישה לא
הצליחה להסתגל לתנאים הקשים
ששררו בצ'יאלי .מזג האוויר היה
חם ולח בקיץ וקר מאוד בחורף.
האדמה הייתה בוצית וטובענית,
ויתושים מילאו כל פינה .יום אחד,
כשהאיש חלה במחלת הטיפוס,
לקחה אותו רעייתו לבית הרפואה
המקומי ,השאירה אותו שם ועזבה
עם בנה.
באין ברירה קיבלו עליהם רבי לוי־
יצחק והרבנית חנה את עול הטיפול
בחולה .הם סעדו אותו במסירות,
ובכל יום כיתתו את רגליהם מרחק

של חמישה קילומטרים מביתם כדי
לבקרו ולדאוג לשלומו.
אך מצבו של האיש הידרדר והוא
שבק חיים .רבי לוי־יצחק קיבל את
הבשורה בעצב .מייד התעשת ,והחל
לדאוג להבאת המנוח לקבר ישראל.
הוא הצליח לשכנע רופא יהודי גולה
להשגיח על הנפטר לבל יחולל גופו

לומדים גאולה

עד מועד הקבורה.
רבי לוי־יצחק עשה צעד נועז .הוא
ניגש אל משרד הדואר ושיגר מברק
בהול ליהודי העיר הסמוכה ,קזיל־
ארדה .זה היה מעשה מסוכן ,שכן
המשטרה החשאית פיקחה על
מעשיו ,ועצם יצירת הקשר הייתה
עלולה להשית עליו עונש חמור.

מאת מנחם ברוד

כמו שריפת עצים
בעניין שמחת ט"ו באב אומרת המשנה (תענית כו,ב)" :לא היו ימים טובים
לישראל כחמישה־עשר באב ויום הכיפורים" .והגמרא מסבירה (שם לא,א)
שאחת הסיבות לשמחת חמישה־עשר באב היא משום שביום זה נסתיימה
מלאכת כריתת העצים למערכה .מהי החשיבות הגדולה של עצי המערכה
שיום הפסקת כריתתם נעשה יום שמח?
הרבי מליובאוויטש מסביר (לקוטי שיחות כרך כב ,עמ'  9ואילך) שעצי
המערכה לא היו אמצעי טכני בלבד לשריפת הקרבן ,אלא היה להם חלק
מהותי במשמעות הרוחנית של עבודת הקרבנות.

רגש פשוט
הרמב"ן (ויקרא א,ט) ,בהסבירו את מצוות הקרבנות ,אומר שכאשר אדם
מביא קרבן עליו לחשוב שבעצם הוא מקריב ברגע זה את עצמו לקב"ה.
וכלשונו" :ראוי לו שיישפך דמו ויישרף גופו ,לולא חסד הבורא שלקח ממנו
תמורה ...דמו תחת דמו ,נפש תחת נפש".
בקרבנות יש כמה וכמה סוגים ,וממילא גם הרגשת ההתבטלות וההתמסרות
לה' משתנה על־פי סוג הקרבן .בקרבן חטאת ,למשל ,נדרשים מהמקריב
רגשות תשובה כנים ועמוקים .קרבנות תודה לסוגיהם מעוררים רגשות
הקרבה לה' בין קרבן לקרבן.
אהבה לקב"ה .כך יש שוני בהרגשת ִ
ואולם היסוד והבסיס צריך להיות רגש פשוט של התבטלות ומסירות נפש
מוחלטת; התבטלות שאין עמה שום רגשות נלווים; מסירה מוחלטת של
ה'אני' אל הקב"ה .רק אחר־כך יכולה אותה התמסרות מוחלטת ללבוש צורה
של חטאת ,תודה וכו'.
הרגשה זו מצאה את ביטויה בשריפת העצים .כידוע ,האדם נמשל לעץ —
"כי האדם עץ השדה" .שריפת העץ מבטאת את ההתבטלות וההתמסרות
המוחלטות אל ה' ,בלי שום מחשבות ותחושות אישיות.
בקרבנות עלול להתערב רגש כלשהו של סיפוק אישי ,נימה כלשהי של
'אני' .אפילו בקרבן עולה ,הנשרף כליל על המזבח ,יש ליהודי הרגשה טובה
ביודעו שקרבנו גרם נחת רוח למעלה .אך בשריפת העצים על המזבח אין
הוא מרגיש שעשה משהו .זוהי אפוא ההתמסרות האמיתית ,קרבן שאין בו
שום פנייה עצמית ותועלת אישית.

העלייה שאחרי הירידה
ט"ו באב מציין גם את נקודת המעבר מהקיץ לחורף .הגמרא (תענית שם)
אומרת שמט"ו באב ,כאשר הימים מתחילים להתקצר והלילות להתארך,
צריך האדם להוסיף בלימוד התורה ,וכל ה"מוסיף לילות על הימים לעסוק
בתורה ,יוסיף חיים על חייו" (פירוש רש"י שם).
השמחה המיוחדת של ט"ו באב קשורה להימצאות הלבנה במילואה .הירח
רומז לעם ישראל ,ומילוי הירח מסמל את השלמות שנוצרת בעם ישראל.
אמנם הירח מגיע למילואו בכל חודש ,אבל ייחודו של ט"ו באב הוא שמילוי
הלבנה בא אחרי הירידה הגדולה של ט' באב .הואיל וזו עלייה שבאה לאחר
ירידה גדולה ועצומה כל־כך ,אף העלייה היא עלייה גדולה ועצומה ביותר.
עניין זה עולה בקנה אחד גם עם עוד טעם לשמחת ט"ו באב — "יום שכלו
בו מתי מדבר" .אחרי חטא המרגלים ,כשנגזרה הגזירה שכל הדור ההוא לא
ייכנס לארץ ישראל ,נהגו בני ישראל לחפור קברים בתשעה באב ולישון
שם ,ובלילה היו מתים כל מי שהיו צריכים למות באותה שנה .ואולם בשנת
הארבעים ראו שלא מת איש .חשבו שטעו במניין ימי החודש ,ובלילה הבא
שוב שכבו בקברים .עד שהגיע ט"ו באב וראו את הלבנה במילואה ,ואז
התברר שנסתיימה הגזירה .נמצא שט"ו באב מגלה את סיומה של גזירת ט'
באב ,ולכן הוא מסמל את העלייה שבאה לאחר הירידה.

אך הוא לא היסס ,כאשר על כף
המאזניים הייתה מונחת הבאת
נפטר לקבר ישראל .במברק ביקש
שנציג מהקהילה יבוא לצ'יאלי,
לסייע לו בקבורה .הוא חתם את
שמו הפרטי בלבד וקיווה לטוב.
למחרת הופיע בביתו 'הרב' של
קזיל־ארדה .זה היה יהודי שהתפרנס
מצחצוח נעליים ברחובה של עיר.
אליו התלווה גבאי החברא קדישא,
שלא ידע לקרוא לשון הקודש אך
היה ירא שמים.
השניים הביאו עמם את כל הדרוש
לקבורה :קרשים להרכבת ארון,
פשתן חדש לתפירת תכריכים
ועוד .השניים סיפרו על הסיכון
הרב הכרוך בהשגת הציוד ,שנגנב
ממחסני הצבא על־ידי בנו של
הגבאי ,קצין בצבא.
השלושה יצאו לאתר חלקת קרקע
המתאימה לקבורה בשדה הפתוח.
כל העת בלשו מבטיהם לצדדים,
מחשש שעין זרה תבחין במעשיהם.
ה'פושע'
בחברת
הימצאותם
המפורסם הייתה עלולה לסבך
אותם עם השלטונות.
סוף־סוף אותרה פיסת אדמה
מתאימה ,ורבי לוי־יצחק הנחה את
השניים להתחיל במלאכה .הוא
עצמו שב אל בית הרפואה ,לבקש
'מחילה' מהנפטר .לאחר מכן
חזר אל ביתו ,לבל ייתפס בעצמו
בפעילות הדתית האסורה .כל הזמן
הזה נשא תפילה שהשניים יצליחו
במלאכתם.
בשעה ארבע אחר־הצהריים באו
השניים לביתם של רבי לוי־יצחק
והרבנית .אגלי זיעה ניגרו ממצחם,
והם נראו יגעים מהמאמץ הממושך.
ועם זה פניהם האירו בסיפוק
ובאושר על שעמדו במשימה
הקדושה בהצלחה" .תודה לך",
אמרו לרבי לוי־יצחק" ,על שזיכית
אותנו במצווה החשובה".
רבי לוי־יצחק הודה להם בהתרגשות
ובירכם בחום .הוא שוחח עמם עוד
זמן מה ,בעיקר עם 'הרב' ,שהפגין
ידע תורני מועט .חברו ,שהיה חסר
כל ידע יהודי ,ואף לא דיבר ביידיש,
התקשה לבטא את רגשותיו במילים.
הוא רצה לשבח את רבי לוי־יצחק,
ולהביע את השתאותו ממסירות
נפשו למען היהודי המנוח ,אך לא
ידע כיצד .הוא לחץ אפוא בחוזקה
את ידו של רבי לוי־יצחק ,ואמר את
שתי המילים היחידות שהכיר בלשון
הקודש" :לחיים ,רבי!".
(על־פי יומנה של הרבנית חנה
שניאורסון .לרגל יום הסתלקותו
של רבי לוי־יצחק שניאורסון ,בכ'
במנחם־אב תש"ד)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

הארכיאולוגיה פוגשת את המקורות
ר' יוסף־מיכאל יוסקוביץ בחן את הפפירוס
מימי מצרים העתיקה ,שפורסם לפני כמה
שנים ,והתפלא מהדמיון למסופר בתורה .באותו
פפירוס מסופר על אדם בעל כוחות עליונים
שהתעמת עם המלך המצרי והיכה אותו סדרת
מכות .החשיך את המדינה ,איים שכל המים
ייהפכו לדם ,הסתיר את השמש ועוד מכות.
יוסקוביץ אומר כי יש סבירות גבוהה שלפנינו
תיאור אותנטי ממקורות מצריים של עשר
המכות" .העיתוי של הפפירוס תואם את
תקופת יציאת מצרים" ,הוא מסביר" ,העברתי
את הצילום עם הקישור לעשר המכות לשורת
חוקרים .מקצתם קיבלו זאת והיו שניסו
להתווכח עם מסקנתי ,אבל היה לדברים הד".

מתחת לפני השטח
הוא חסיד גור ( ,)28תושב ערד .כבר שנים
הוא נובר בממצאים ארכיאולוגיים .הוא מקיים
קשרים עם חוקרים בכירים ,וכל ממצא מדליק
אותו מחדש .השבוע קיים בפעם השלישית את
הכינוס 'מתחת לפני השטח' ,שבו נאמו אישים
מגּוונים ,שחיברו בין ממצאים ארכיאולוגיים
למקורות היהודיים .האירוע אורגן מטעם
'אגודת מטמוני ארץ' ,שבראשה הוא עומד.
"אנחנו מעוניינים לשתף את הציבור בממצאים
ובמחקרים הארכיאולוגיים ,בדרך כשרה ונאמנה
למקורות" ,הוא מסביר.

פינת ההלכה

בכינוס נשאו דברים מומחים בתחומים רבים.
הנה כמה כותרות :היחס התורני לארכיאולוגיה
ולחוכמות החיצוניות .הגיית האותיות המקוריות
על־פי שפות עתיקות .הכרעה הלכתית על־
פי הארכיאולוגיה .תיארוך ימי חזקיהו המלך.
שלושה שלבים בימי כיבוש הארץ לאור התנ"ך.
תיארוך יציאת מצרים וכיבוש הארץ על־פי
התנ"ך ,בהשוואה למקורות המצריים.

כבוד התנ"ך
פעילותו של הרב יוסקוביץ וחבריו מסמנת גישה
חדשה ומפתיעה בחיבור בין מקורות היהדות
לממצאי הארכיאולוגיה" .יש כיום יותר ויותר
שומרי מצוות בתחום הארכיאולוגיה" ,מספר
הרב יוסקוביץ" .במקביל יש יותר פתיחות בקרב
הארכיאולוגים לקבל מידע מהמקורות".
הוא נוהג לשתף את הארכיאולוגים בציטוט
מספרו של יגָ ֵאל ידין ,שפיקח על החפירות
סביב חומות ירושלים ,אחרי מלחמת ששת
הימים .בספר מספר ידין איך החזיק את ספר
התנ"ך ועל־פי הנכתב בו הדריך את הפועלים
הערבים היכן לחפור .הפועלים ,כך סיפר,
נדהמו מהידע שלו ,עד שהראה להם את ספר
התנ"ך" .כבודי ירד מטה־מטה ,וכבוד התנ"ך
עלה מעלה־מעלה" ,כתב ידין.
יוסקוביץ מדגים איך המקורות שופכים אור על
ממצאים ארכיאולוגיים" :במקומות שונים בארץ

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

שמע שקודם התפילה
שאלה :הקורא קריאת שמע בבוקר קודם
התפילה ,כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע
בזמנה ,האם דינה לעניין הפסק הוא כדין
קריאת שמע שבסדר התפילה?
תשובה :אם יש חשש שהציבור יגיע לקריאת
שמע אחרי זמנה ,וכל שכן אם ודאי שכך יהיה,
הרי זו קריאת שמע לצאת ידי המצווה ,ומן
הדין חלים עליה כל דיני הקריאה ,ובכלל זה
דיני ההפסק באמצע.
רצוי לקרוא קריאת שמע מתוך הסידור.
חייבים לקרוא את הפסוק הראשון במקום אחד
(בישיבה או בעמידה) ,ואסור לסמן סימונים
כלשהם לאחרים בכל הפרשה הראשונה ,ולא
לעשות שום מלאכה בשעת אמירת פרשה זו.
יש לבטא כל מילה בדיוק ,להשמיע אותה

לאוזניים (לכתחילה) ,ולהשאיר רווח בכמה
מקומות ,גם כדי שלא ייבלעו מילים ואותיות
(כמו בין המילים "על לבבך"" ,וראיתם אותו").
יש לכוון את פירוש המילים לפחות בקריאת
הפסוק הראשון (לאדמו"ר הזקן דין 'פסוק
ראשון' חל עד סוף 'ברוך שם') .מי ששכח —
יחזור על קריאת הפסוק ,ואם נזכר כשכבר סיים
את הפרשה — יחזור על כולה.
אם שמע בתוך הקריאה דברים שבקדושה
— יענה על קדיש רק 'אמן יהא שמיה רבה...
יתברך' ,ואמן של 'דאמירן בעלמא' .על קדושה
— 'קדוש'' ,ברוך' ו'ימלוך' .על 'מודים' — רק
את המילים "מודים אנחנו לך" .ועל 'ברכו' —
כרגיל .ואין הבדל בזה בין אמצע הפרק ובין
'בין הפרקים'.
מקורות :שו"ע אדה"ז סי' מו ס"ט ,סי' סא סי"ג־כ ,סי'
סג ס"ה־ט .משנ"ב בביה"ל סי' סו ס"ה .הפרטים לעניית
דברים שבקדושה ,ע"פ דעת אדה"ז בסידורו.

"הממצאים תואמים את התנ"ך" .יוסקוביץ

נמצאו במות שכוסו בדרך שמנעה שימוש בהן.
בספר מלכים מסופר שחזקיהו המלך ֵ'ה ִסיר
ֶאת ַה ָבּמֹות וְ ִש ַׁבּר ֶאת ַה ַמ ֵּצּבֹת' .יש כאן הבחנה
בין הבמות ששימשו לעבודת ה' ובין המצבות
האליליות .את המצבות 'שיבר' ואילו את הבמות
'הסיר' ,כלומר ,מנע את השימוש בהן ,אבל לא
הרס .לכן נשארו הבמות שלמות".

המקורות תואמים
יוסקוביץ מסכם" :אחרי שנים של עיסוק בתחום
אני יכול לומר שהממצאים הארכיאולוגיים
המרכזיים בהחלט תואמים את הנכתב בתנ"ך
ובמקורות חז"ל".

ברגע
מושג
"

ט"ו באב

על ט"ו באב אומרת המשנה (תענית
כו,ב)" :לא היו ימים טובים לישראל
כחמישה־עשר באב ויום הכיפורים".
בתלמוד צוינו כמה וכמה דברים שקרו
ביום הזה:
יום שכלו בו מתי מדבר .יום שהותרו
שבטים לבוא זה בזה .יום שהותר שבט
בנימין לבוא בקהל .יום שפסקו לכרות
עצים למערכה .יום שביטל הושע בן־אלה
את הפרוסדאות (שומרי גבול) שהושיב
ירבעם בן־נבט על הדרכים לירושלים .יום
שניתנו הרוגי ביתר לקבורה.
יום זה מציין גם את נקודת המעבר בין
הקיץ לחורף .הלילות המתארכים נושאים
עמם קריאה להוסיף בלימוד התורה בלילה.

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

גזמנו כ 50%-בביטוח
הבריאות הקבוצתי של אנ"ש!
למה לשלם יותר?
להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

