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מטלטלים אותנו כדי שנתעורר
חמש נקודות למחשבה בעקבות האסון הנורא במירון .שכל
אחד ואחת יעשו את חשבון נפשם ויבדקו מה דורש תיקון

ה

אסון הנורא ,שאירע
ליד ציונו של רבי
שמעון בר־יוחאי במי־
רון ,ביום שמחתו ,ל"ג בעומר
— מחייב אותנו לעצור .אי־
אפשר להמשיך בחיים הרגי־
לים ולהסתפק באנחה ובניד
ראש .קרה כאן דבר דרמטי
ומטלטל כל־כך ,שכל אחד
ואחת מאיתנו חייבים לחשב
מסלול מחדש.

 .1לא במקרה

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
קמפיין מעשים טובים
צעירי חב"ד רותמים את טכנולוגיית צ'רידי
לטובת קמפיין התגייסות המונים למעשים
טובים .במקום סכום תרומה נקרא הציבור
לבחור מעשה טוב לעילוי נשמות הנספים
ולרפואת הפצועים .הקישורcharidy. :
.com/cmp/amechad

שבת של אחדות

זיכרון במירון .אירוע מטלטל שמחייב כל אחד ואחת לחשב מסלול מחדש

התקשורת מטבעה עוסקת בכשלים הבטיחותיים
ובצעדים המתבקשים למניעת אסונות בעתיד,
וזה אכן חשוב ונחוץ .אבל היהודי המאמין רואה
את הדברים בראייה מעמיקה יותר .הלוא כל
הבעיות האלה היו גם בשנים קודמות .רבים
ציינו כי נס משמיים הוא שלא אירעו אסונות
בעבר .אם כן ,למה זה קרה עכשיו דווקא?
הרמב"ם (בתחילת הלכות תעניות) מבהיר
שכאשר מתרגשת צרה על הציבור ,יש להתעורר
בתשובה .הוא מוסיף וכותב משפט קשה" :אם
לא יזעקו ...אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם
אירע לנו ,וצרה זו נקרוא נקרית — הרי זו דרך
אכזריות ,וגורמת להם להידבק במעשיהם
הרעים ,ותוסיף הצרה וצרות אחרות".
כל אחד ואחת צריכים להרגיש כי הקב"ה
מטלטל אותנו כדי שנתעורר .מה בדיוק עלינו
לתקן? זאת יודע כל אחד לעצמו .בשום אופן לא
להכות 'על חטא' על חזה הזולת .שכל אחד ואחת
יעשו את חשבון נפשם ,יבדקו מה דורש תיקון
ויקבלו עליהם החלטות טובות.

 .2בלי חשבונות שמיים
מלבד עצם הצורך בהתעוררות תשובה ובתיקון
עצמנו ,אין שום עניין לנסות להבין חשבונות
שמיים .זה עניין לצדיקים גדולים ,בעלי רוח
הקודש ,שיודעים לומר מה קורה מאחורי
הפרגוד .אנשים כערכנו אינם מבינים בזה דבר
וחצי דבר ,ומגוחך שבשר ודם מתיימר להבין
את מחשבות הבורא האין־סופי ,שהודיע לנו בפי

בֹותיכֶ ם".
בֹותי ַמ ְח ְׁש ֵ
נביאיוּ" :כִ י ֹלא ַמ ְח ְׁש ַ

בשבת זו ,שלפני ראש חודש סיוון ,חשוב
להדגיש את האחדות ,כשם שעם ישראל
התאחד ביום הזה "כאיש אחד בלב אחד"
לקבלת התורה .הרבי מליובאוויטש קרא
לקיים בשבת זו כינוסים של אחדות ישראל
בשעת המנחה ,ובהם לעורר על טיפוח
הנקודה המשותפת לכל בני העם היהודי,
שהיא ההכנה הראויה לקבלת התורה.

 .3לחפש את היחד

לחישת הלב

האסון פגע במגוון רחב של ציבורים .אתה מביט
בתמונות הנספים ורואה את הקשת הגדולה
של העדות ,הקהילות ומנהגי הלבוש .ספרדים
ואשכנזים ,חרדים וכיפות סרוגות ,חסידים
וליטאים ,בני הארץ ומבקרים מקהילות ישראל
בגולה .כולם באו להתפלל יחד ,לשמוח יחד
בשמחת רשב"י ,להתעורר יחד ,להתלכד יחד.

הזמר החסידי בני פרידמן הפיק לרגל ימי
ספירת העומר תקליט ווקאלי שני בסדרת
לחישת הלב .את התקליט יצר בתוך
שלושה שבועות ,עם דני גרוס ,והתוצאה
איכותית ומרגשת .אחד־עשר שירים
מגּוונים ,הפורטים על מיתרי הלב.

ספק אם יש עוד אירוע שבו נאספים בני כל
החוגים ,בלי חלוקה שבטית וקהילתית .ואולי זה
מה שחסר לנו כל־כך — תחושת היחד ,האחדות
היהודית ,החיבור שבין כולנו .לאהוב יותר זה
את זה ,ללמוד זה ממעלותיו של זה ,לחפש את
המשותף ולא את המפריד.

 .4הבטיחות בנפשנו
לצד האמונה הגדולה חשוב לזכור את ציווי
התורה "וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם" ואת הוראת
חז"ל "אין סומכים על הנס" .להקפיד על כללי
בטיחות ,להבין שהשוטרים מגינים עלינו ועל
ילדינו ,לא לזלזל ,לא להקל ראש .בנפשנו הדבר!

 .5זעקה לגאולה
ואחרון חשוב :את הזעקה הבוקעת מלב כולנו
יש להפנות בתפילה לבורא עולם שיביא לנו
כבר את הגאולה האמיתית והשלמה .שיאמר דיי
לצרותינו ויגאל אותנו גאולת עולמים.

כניסת
השבת 7:40 7:01 7:04 6:56 7:06 6:44
צאת
השבת 8:45 7:58 8:03 8:06 8:05 8:02
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שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

מיהודים דורשים יותר
פרשת בחוקותיי נפתחת בהבטחה על תנאי:
ֹותי ִּת ְׁש ְמרּו וַ ֲע ִׂש ֶיתם
"אם ְּב ֻחּק ַֹתיֵּ ,תלֵ כּו וְ ֶאת ִמ ְצ ַ
ִ
א ָֹתם" — כי אז "וְ נָ ַת ִּתי גִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ָּתם ,וְ נָ ְתנָ ה
ָה ָא ֶרץ יְ בּולָ ּה וְ ֵעץ ַה ָּשׂ ֶדה יִ ֵּתן ִּפ ְריֹו" וגו'.
לכאורה הקב"ה צריך לספק את צורכיהם של
בני ישראל בלי תלות במעשיהם ,כפי שהוא זן
"ּפֹות ַח ֶאת
ֵ
ומפרנס את הבריאה כולה ,כנאמר
ּומ ְש ִׂב ַּיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹון" .לא רק החי ,אלא גם
יָ ֶדָך ַ
הצומח מקבל את צרכיו בלי דרישות כלשהן
ממנו .אם כן ,מדוע דווקא אצל בני ישראל
הברכה מותנית בקיום התורה והמצוות?

אם כבנים ,אם כעבדים
יתרה מזו ,הקב"ה חייב לזון את בני ישראל
"בּנִ י ְבכ ִֹרי
בשל היותם בניו או עבדיו ,כנאמר ְ
יִ ְש ָׂר ֵאל"ּ" ,כִ י לִ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ִדיםֲ ,ע ָב ַדי ֵהם",
והאב והאדון חייבים לזון את בנם ועבדם .אם
כן ,היה עליהם לקבל את ברכות ה' גם בלי
מאמץ רוחני מצידם ,ולפחות שלא יהיו גרועים
מהגויים ,שמקבלים את השפעתם בדרך זו!

מן המעיין

אפשר היה להשיב שכאן מדובר בתוספת
ברכה ,כמו "ועץ השדה ייתן פריו" ,וכפי
שרש"י מפרש" :הן אילני סרק ועתידין לעשות
פירות" .שכר זה נועד לבני ישראל בלבד ,ועל
כן הוא תלוי בשמירת התורה והמצוות .אך
הסבר זה אינו מניח את הדעת ,שכן הפרשה
עוסקת לא רק בתוספות ברכה אלא גם בצורכי
קיום הכרחיים ,כמו ביטחון ,שחרור מעול
זרים וכדומה.

מהות אחת
הסבר הדברים נעוץ במילה 'בחוקותיי' ,מלשון
חקיקה .ההבדל בין כתיבה לחקיקה הוא
שבכתיבה יש שני דברים נפרדים שמתחברים
יחד — הדיו והקלף ,ואילו בחקיקה הכתב הוא
חלק בלתי־נפרד מהאבן עצמה.
החקיקה ממחישה את החיבור שבין עם
ישראל לתורה .אין כאן שתי מציאויות נפרדות
— תורה וישראל ,ושהתורה רק מנחה את אורח
חייהם של בני ישראל; אלא זו מהות אחת
שבה ישראל והתורה הם דבר אחד .לכן גם

שנת השמיטה | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

שלא לשקוע בארציות

בראשית הוכפל בהם כי טוב ,כך גם בשנה
השלישית ובשנה השישית של שמיטה צריך לתת
מעשר עני ,להיטיב לזולת.

״כי תבואו אל הארץ אשר אנכי נותן לכם ושבתה
הארץ שבת לה׳״ (ויקרא כה,ב) .״כי תבואו אל
הארץ״ — כשאדם מסתדר בחיים ומתחיל לעסוק
בעניינים ארציים ועובדין דחול ,״ושבתה הארץ
שבת לה׳״ — עליו לדעת כי הכוונה והמטרה של
התעסקות זו הן רוחניות וקדושה .ואז מובטח
לו שלא ישקע בארציות ובחומריות ,אלא אף
יצליח להחדיר אור ותוכן רוחניים גם בענייניו
הגשמיים.

בני ישראל נקראים ״כרם״ ,ככתוב (ישעיה ה) ״כי
כרם ה׳ צבאות בית ישראל״ .״תזמור כרמך״ — כל
אחד ואחד מישראל חייב לעבוד 'בעבודת הכרם'
בנפשו פנימה ,לסקל ולזמר את המידות הרעות
של קנאה ,שנאה ,תאווה וכיוצא בהן.

(לקוטי שיחות)

(לקוטי תורה)

תכלית השבת והשמיטה
״ושבתה הארץ שבת לה׳״ (ויקרא כה,ב) .רש"י
מפרש" :לשם ה׳ ,כשם שנאמר בשבת בראשית״.
תכלית השבת אינה לעסוק בה בדברי הבל ,אלא
להשתלם בתורה ובדעת ,במידות ובמוסר .זה גם
עניינה של שנת השמיטה ,והדבר נרמז במילים
״כמו שנאמר בשבת בראשית״ ,היינו שתכלית
ומטרה אחת לשתיהן.

(משך חכמה)

זמירת הכרם

הברכה מהשביעית
״והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה״ (ויקרא כה,ו).
על שבת נאמר בזוהר (הקדמה יד)" :כל שיתא
יומא יתברכון מיומא שביעאה" .כך גם בשביעית
— כל השפע וההצלחה באים על־ידי שמירת
מצוות שביעית .זהו שנאמר ״והייתה שבת הארץ
לכם לאוכלה״ — על־ידי שביתת הארץ תהיה
״לכם לאוכלה״.

(עיטורי תורה)

(הדרש והעיון)

כמו ימי הבריאה
״שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך״
(ויקרא כה,ג) .שש שנות השמיטה כששת ימי
בראשית .וכך אמרו :כשם שנאמר 'שבת לה׳'
בשבת בראשית ,כך נאמר בשמיטה .לפיכך
כשם שהיום השלישי והיום השישי של מעשה

מקיים מחדש
עיקר מצוות שבת ושמיטה הוא להעיד שהקב״ה
מקיים את הברואים בכל עת מחדש ,כמאמר
״אומר ועושה״ ,היינו שחוץ מהמציאות שהמציא
יש מאין ,הוא גם נותן בהם כוח חדש תמיד.
(שפת אמת)

החיים הגשמיים של יהודים קשורים עם מידת
דבקותם בתורה.

הקב"ה מתחנן
אמנם הבריאה כולה נבראה בידי הקב"ה,
ואולם בבריאה כולה הועלם האור האלוקי
והתלות המוחלטת של הבריאה בקב"ה יכולה
להיות נסתרת .וכך יכולות אומות העולם
לקבל שפע מהקב"ה גם כשאין הן ממלאות
את רצונו .לעומת זה ,הקשר שבין בני ישראל
לקב"ה גלוי ,בהיותם "מעשי ידיי להתפאר" —
הקב"ה מתפאר בבני ישראל על היותם מעשי
ידיו ,כי הזיקה ביניהם גלויה לכול.
לכן נדרש מבני ישראל שיהיה "בחוקותיי
תלכו — שתהיו עמלים בתורה" ,כדברי רש"י.
בני ישראל נדרשים לזכך את הגוף הגשמי ואת
הנפש הבהמית ,וזו עבודה קשה ,המחייבת
עמל ויגיעה .והקב"ה מבקש ומתחנן (עבודה
זרה ה,א)" :אם בחוקותיי תלכו — אין 'אם' אלא
לשון תחנונים" .אך על־ידי מילוי בקשתו של
הקב"ה זוכים לכל הברכות המנויות בפרשה.
(על־פי תורת מנחם ,כרך ס ,עמ' )265

אמרת השבוע
ברכות כאלה
בקהילות ישראל נהוג שהקורא
בתורה עולה מעצמו לקריאת פרשת
ה'תוכחה' ,שכן מי שמוזמן לעלות
לתורה בפרשה זו חושש מכך ורואה
בזה סימן לא חיובי.
פעם אחת בבית מדרשו של רבי אהרן
(השני) מקרלין קרא הרבי לאחד
מנכבדי החסידים לעלות לפרשת
ה'תוכחה' .החסיד נבהל ופניו חוורו.
לאחר קריאת הפרשה אמר לו הצדיק:
"ברכות כאלה אין אנו מכבדים אלא
למי שאוהב אותנו או שאנו אוהבים
אותו".

פתגם חסידי
"התורה מצווה' :גאולה תיתנו לארץ'
— עליכם להשתדל שלא תהיה שום
מניעה מצידכם לגאול את ארץ
(רבי יוסף־מאיר מספינקה)
ישראל"

מעשה שהיה

אוצר
בכנסייה
עוזי סנדורי ושישה מחבריו ליחידה
התכוננו לצאת למשימה שאת טיבה
לא ידעו .השעה  11בלילה ,ירושלים,
שנת תשל"ז (.)1977
זו הייתה שנת שירותו הראשונה
ביחידה משטרתית ,שעיקר עיסוקה
במשימות מודיעין .פיקד עליה רפי
פלד ,לימים מפכ"ל המשטרה.
המפקד הורה לשבעת הגברים
להצטרף אליו ,ואליהם הצטרף
אזרח שאותו לא הכירו .הצוות
עלה למיניבוס אזרחי והאזרח החל
בנסיעה ,בלי לעדכן את החבורה לאן
פניהם מועדות.
כעבור נסיעה של כעשר דקות פנה
הרכב לכיוון שער יפו בעיר העתיקה
ונכנס לחניה ברחבת משטרת
הקישלה" .עלינו לרדת .בואו אחרינו",
קרא המפקד.
החבורה החלה לצעוד בעקבות
המפקד והאזרח ,בלי שמי מהם
מסגיר ולו במילה אחת את אופי
הפעילות שאליה הם צועדים ויעדה.
בצעדים מהירים התקדמה החבורה
בין הסמטאות הצרות של העיר
העתיקה .כעבור כמה דקות מצאו את
עצמם השוטרים עומדים מול שער
אחת הכנסיות האורתודוקסיות בעיר.
האזרח שליווה אותם נקש נקישה
ועוד נקישה על דלת העץ הכבדה
והמתין למענה.
כעבור דקה נפתחה הדלת .לתדהמת
בני החבורה ניצב מולם כומר לבוש
גלימה שחורה .הכומר בירך אותם
לשלום וסימן להם להיכנס פנימה.
"שבו בבקשה" ,הזמין אותם בחיוך.
פליאתם של חברי היחידה גברה
והלכה .מה להם בחצות הלילה בין
כתליה של כנסייה עתיקה?
למבואה נכנס עוד איש דת נוצרי,
ועל־פי לבושו ההדור הסיקו החברים
כי הוא ראש הכנסייה .שני אנשי הדת
התפנו לשיחת נימוסים עם מפקד
היחידה והאזרח.
חצי שעה עברה .במשך כל הזמן
לא פסקו חברי היחידה מלהתלחש
ביניהם לפשר הימצאותם בכנסייה,
וניסו לנחש מה צופנות להם הדקות
הבאות .הם חשו כמו בסיפור פנטזיה
דמיוני שמתרחש במציאות.
ואז שמעו את האזרח שהוביל אותם
למקום אומר לכומר בערבית" :טוב,
ניגש לעבודה" .ראש הכנסייה קם
וסימן לכל הנוכחים לעלות בעקבותיו

לקומה השנייה .החבורה התרוממה
ממקום מושבה וצעדה בעקבותיו.
הם נכנסו לחדר רחב ,שלפי השערתם
שימש חדר אירוח .עדיין עמדו תוהים
ונבוכים ,מביטים זה בזה ,בלי להבין
את פשר מעשיהם כאן.
לחדר נכנס אדם ששימש ככל הנראה
איש תחזוקה של הכנסייה .בידו אחז

לומדים גאולה

פטיש ,ופנה לעבר הקיר המזרחי של
האולם ,שהיה מכוסה וילון בצבע
אדום עז.
הוא הסיט את הווילון הכבד,
ומאחוריו נגלה קיר מצופה לוחות
עץ לכל אורכו ורוחבו .עוד בטרם
הספיקו להבין את המתרחש ,הניף
האיש את הפטיש והחל לפרק במרץ
את לוחות העץ מהקיר.

מאת מנחם ברוד

השפע המצפה לנו

חז"ל מציירים את ימות המשיח כתקופת שפע מופלאה" :עתידה ארץ
ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ...עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה
בראש הרים ...עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול" (שבת ל;
כתובות קיא,ב; ועוד) .גם הרמב"ם כותב (בסוף הלכות מלכים) דברים ברוח
זו" :הטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר".
ואולם כשהרמב"ם מתאר את ימות המשיח (שם) הוא קובע כי "לא נתאוו
החכמים והנביאים ימות המשיח ,לא כדי ...לאכול ולשתות ולשמוח ,אלא כדי
שיהיו פנויין בתורה וחוכמתה" .כלומר ,השאיפה לימות המשיח אינה צריכה
להתמקד בטוב הגשמי שיהיה אז אלא בשפע הרוחני .אם כן ,מי יתעניין אז
בכל השפע הגשמי ,כאשר הקב"ה יתגלה בעולם ועינינו ייפקחו לראות את
סודות הבריאה?!

למה גשמיות?
שאלה דומה מתעוררת גם על ההבטחות המופיעות בתורה על שפע
גשמי .וכי עלינו לקיים את מצוות התורה כדי שיירדו גשמים ויהיה לנו מזון
בשפע?! הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ט ,הלכה א) מסביר שהברכות הללו
אינן בבחינת שכר בלבד ,שכן שכר המצוות גבוה לאין ערוך ,אלא משמעותן
— הסרת ההפרעות והקשיים .כשיהודי הולך בדרך התורה ועושה את רצון
ה' ,מונע ממנו הקב"ה רעב ,מלחמה ומחלות ,ונותן לו שפע רב ,כדי שיוכל
לעובדו בשמחה ובטוב לבב.
וכך אפשר להסביר גם את השפע הגשמי שיהיה בימות המשיח :הקב"ה
יעניק לנו שפע גשמי עצום כדי שנוכל להיות "פנויין בתורה וחוכמתה" ,בלי
שטרדות גשמיות יעסיקו אותנו ,וכך נוכל להתמסר לגמרי להשגת "הדברים
הסתומים".
אפשר להסביר זאת גם בדרך אחרת :תיאור השפע הגשמי נועד לעורר
את הציפייה לביאת המשיח גם בקרב מי שעדיין אינם מסוגלים להבין את
הטוב הרוחני הצרוף .אם יאמרו לאנשים האלה שבימות המשיח יהיו גילויים
רוחניים ,לא ירגישו כמיהה וציפייה לביאת המשיח .לכן חז"ל מתארים
לפניהם את השפע הגשמי העצום שיהיה אז (וזה תיאור אמיתי ,שכן באמת
יהיה אז שפע גשמי עצום) ,כדי לעורר בהם תשוקה וציפייה לביאת המשיח.

לשפע אין גבולות
הרבי מליובאוויטש מסביר שהתיאורים הרבים והמפורטים בדברי חז"ל
על השפע הגשמי הרב שיהיה בימות המשיח אינם פרט שולי ,שנועד רק
לאפשר את לימוד התורה במנוחת הנפש או לעורר תשוקה לביאת המשיח
בלב המוני העם .ההדגשה הרבה על השפע הגשמי מלמדת שיש בו תכלית
העומדת בזכות עצמה.
ההסבר הוא :בימות המשיח יתגלה בעולם הכוח האלוקי הבלתי־מוגבל.
התגלות כזאת באה לידי ביטוי בכל רובדי המציאות .אם יש תחום כלשהו
שההתגלות הזאת אינה מגיעה אליו ,זו פגיעה באין־סופיותה ,שכן אין־סוף
אמיתי חודר לכל דבר ומשפיע על כל דבר .לכן בימות המשיח יהיה לא רק
גילוי רוחני גדול ,אלא גם שפע גשמי עצום .ההתגלות של האין־סוף אינה
יכולה להיעצר במישור הרוחני ,והיא פורצת גם את המגבלות של העולם
הגשמי .התגלות כזאת מביאה גם שפע גשמי עצום ואין־סופי.
הדבר דומה לאדם שכאשר הוא שמח באמת — לא רק ראשו וליבו שמחים,
אלא גם רגליו מתרוממות בריקוד .השמחה שבלב חודרת עד הרגל הגשמית
ומרימה אותה ,מכיוון שזו שמחה גדולה וסוחפת .כך תשפיע ההתגלות
האלוקית העצומה בימות המשיח גם על "עצי השדה" ,שגם הם "ימחאו כף"
ויניבו שפע רב (ראה לקוטי שיחות כרך לז ,עמ' .)79

כעבור זמן קצר נקרעו הלוחות
מהקיר ,ועיני הנוכחים נקרעו
מתדהמה :בגומחה שבתוך הקיר
ניצבו לא פחות ולא יותר — שבעה
ספרי תורה!
מכל ההשערות שניסו לשער ולנחש,
לא עלה בדעתו של איש מהם כי הם
עתידים למצוא בתוך כנסייה מספר
רב כל־כך של ספרי תורה...
בעודם עומדים נפעמים מול האוצר
שנגלה לעיניהם נשמע קולו של
מפקד היחידה ,שהחזירם לקרקע
המציאות" :כל אחד ואחד לוקח ספר
תורה אחד בזרועותיו ויורד למטה".
הם יצאו במהירות מהכנסייה ,שבעה
בחורים ,בטור ישר ,בשעת לילה
מאוחרת ,וכל אחד מהם אוחז ספר
תורה ,ממהרים לעבר הרכב שהמתין
ברחבת הקישלה .מחזה סוריאליסטי
שכמו לקוח ממחוזות הדמיון.
עם האוצר היקר בידיהם הגיעו
השוטרים למשרדי היחידה .האזרח
שליווה אותם הודה להם ופנה לדרכו.
לאחר מכן התברר להם כי האדם
האלמוני משמש איש קשר לעדות
הנוצריות בארץ.
בטרם פנו לביתם קרא המפקד לעוזי
סנדורי לחדרו" .עוזי" ,פנה אליו פלד.
"הלוא אביך סופר סת"ם ,ומן הסתם
גם אתה מבין בזה משהו .הבט בספרי
התורה וראה אם הללו במצב טוב
מבחינת כשרות הכתב".
סנדורי לא נזקק לעיון מקצועי כדי
לקבוע ששבעת הספרים במצב
מצוין .גם אם פגעי הזמן גרמו נזק
כזה או אחר ,הרי הדבר ניתן לתיקון
ואפשר בהחלט למסור את הספרים
לבתי כנסת ,והציבור יקרא בהם.
למחרת הועברו הספרים למשרד
לענייני דת ,והוא המשיך את הטיפול
בהם.
התברר כי ספרי התורה הללו נגאלו
מבית כנסת בעיר העתיקה לאחר
נפילתה ,במלחמת השחרור .אנשי
הכנסייה הצפינו אותם כמעט עשרים
וחמש שנה ,עד שהחליטו על העיתוי
הנכון להשיבם למקומם הראוי.
עוזי סנדורי שירת במשטרת ישראל
במגוון תפקידים ,פיקד על מבצעים
רבים ,עד תפקידו האחרון כדובר
משטרת ישראל בדרגת ניצב־משנה.
הוא מעיד" :מכל התפקידים
והמשימות שביצעתי ,הפעולה הזו
שבה נטלתי חלק חקוקה בזיכרוני
המפתיעות
המשימות
כאחת
והמרגשות שהייתי שותף להן אי־
פעם".
(על־פי סיפורו של סנדורי ,באתר
)mesaper

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

מחשבות של 'איש מירון'

הנסיעה של הרב יהושע־בער רובינשטיין
ממירון לביתו שבביתר עילית ,במוצאי השבת
האחרונה ,לּוותה בדממה מוחלטת .כל אחד
ואחד מהנוסעים היה שקוע במחשבותיו .בכל
שנה ,הרגעים האלה ,של החזרה מהשהייה
ליד ציון רשב"י במירון בשבוע של ל"ג בעומר,
מלּווים תחושת שמחה והתעלות נפש עצומה.
הפעם הייתה דממה.
יותר משבעים שנה נפשו של הרב רובינשטיין
( ,)73תושב ביתר עילית וחסיד ברסלב ,קשורה
בבעל ההילולא רבי שמעון בר־יוחאי .הציון
במירון הוא חלק בלתי־נפרד ממנו .לאורך מעגל
השנה הוא מבקר במקום ,ואולם ל"ג בעומר הוא
השיא .השנה ,בעודו שמח בשמחת ההילולא,
קיבל את הבשורה המרה על שאירע במתחם.

בשלי הסער
"ארבעה מנכדיי היו שם ,בזירת התופת" ,מספר
הרב רובינשטיין" .הם זכו להינצל בחסדי שמיים
ממש .היו שנים שגם אני נדחפתי ,אך בגילי
אני מתרחק מאזורים צפופים במיוחד .אין לנו
מילים .מהחסידות שלנו ,ברסלב ,איבדנו קרוב
למניין חסידים .ההלם עצום".
קולו סדוק" .אנשים מחפשים אשמים ,אבל
האמת שכל אחד ואחד צריך לעשות בדק
בית בתוך עצמו .כשהספינה של יונה הנביא
היטלטלה ,הוא אמר 'בשלי הסער הזה' .כל אחד

פינת ההלכה

צריך לבדוק מה דורש תיקון אצלו ,ולא לחפש
חסרונות אצל השני".

חייבים שינוי דרסטי
את השבת האחרונה עשה הרב רובינשטיין
בקרבת הציון" .האווירה הייתה קשה מאוד",
הוא מספר" ,בקושי הצליחו להדליק נרות שבת.
אבל ככל שחושבים על מה שקרה ,מבינים
שהעובדה שעד היום לא קרו אסונות במירון
— היא נס גדול מאוד .המקום הזה אינו יכול
להכיל אנשים רבים כל־כך .זה שטח קטן ,דחוס,
על הרים וגבעות".
ברור לו שחייב לחול שינוי מהותי" :צריך גורם
אחד ,חזק ,שיהיה ממונה על הכול ושיהיה בכוחו
לחולל שינויים דרסטיים .צריך לשנות גם את
הגישה כלפי השוטרים :אי־אפשר לקיים אירוע
גדול כל־כך בלי שוטרים ,מאבטחים ,סדרנים.
זה סדר העולם .אני בטוח שבשנה הבאה יהיו
שינויים מהותיים בכל מהלך ההילולא".

בדק בית בנפש .רובינשטיין (צילום :יעקב לדרמן' ,בקהילה')

ואשכנזים ,ישראלים ,אמריקאים ,צרפתים ,כל
הפסיפס היהודי".
ועם זה ברור לו שההילולא בל"ג בעומר חייבת
להימשך" .ההדלקות האלה מעוררות את
הנשמה .באים לשם להתעלות .השמחה הזאת
מרוממת את הנפש ,מחיה ומעוררת .כולנו
צריכים להתרכז בחיזוק אהבת ישראל ומחשבה
טובה על הזולת .כשתהיה אחדות של עם
ישראל בכל העולם ,הדבר יעורר עלינו רחמים.
זה המסר העיקרי שעלינו לקחת מהאסון הנורא
הזה".

לחשוב טוב על הזולת
בשבעים השנים שהרב רובינשטיין בא למירון
אין הוא זוכר אירוע כזה" :הייתה בעבר תאונת
דרכים קטלנית שגבתה כמה הרוגים ,אבל
ארבעים וחמישה קרבנות? זה בלתי־נתפס.
נורא! מתבוננים בתמונות ההרוגים ורואים את
כל שבטי ישראל :חסידים וליטאים ,ספרדים

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

אבל בשמחה

ורק לאחריהם ,ביום השביעי ,מתחיל מי מהם
שנעשה ָא ֵבל בשבעת ימי האבלות.

שאלה :אם במהלך חופה נפטר קרוב
משפחה מדרגה ראשונה של החתן או של
הכלה ,האם עוצרים את השמחה?

את ברכת 'דיין האמת' מברכים גם חתן או כלה
קודם הקבורה ,ואילו את הקריעה ואת 'סעודת
ההבראה' דוחים לזמן התחלת האבלות.

תשובה :אם קודם החופה נפטר אחד מהורי
החתן או הכלה ,או אחד משאר הקרובים
שחייבים להתאבל עליהם — דוחים את
הנישואין ,ומונים שבעה ימי אבלות ,ומייד
לאחר מכן מכניסים את הזוג לחופה ,ונוהגים
שבעת ימי המשתה.

הפוסקים האשכנזים כתבו שהחתן והכלה
ישתתפו בהלוויה ,אך לא ייצאו לבית העלמין,
והפוסקים הספרדים מתירים.

אם הפטירה אירעה אחרי החופה ,אין משביתים
את שמחת החתונה ומוסיפים לשמוח כרגיל,
ובכלל זה תזמורת וריקודים וכו'.
לאחר מכן משלימים החתן והכלה את שבעת
ימי המשתה ,עם סעודות שבע ברכות כנהוג,

רבים מהפוסקים האשכנזים סבורים שיש
מצבים שבהם דוחים את ימי המשתה ומונים
תחילה שבעת ימי אבלות ,ורק ביום השביעי
מתחילים לנהוג את ימי המשתה .הדבר תלוי
בפרטים שאותם יש לברר עם רב פוסק.
מקורות :כתובות ג,ב .רמב"ם הל' אבל פי"א ה"ז .טושו"ע
יו"ד סי' שמב ,ונו"כ .הנשואין כהלכתם פט"ז סעיף סד
ואילך ,וש"נ .ילקוט יוסף ,הל' ביקור חולים ואבלות עמ'
שכב ,וש"נ .פני ברוך סי' ל ,וש"נ.

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

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

מרגישים חג
באושר עד

שמח עם...
חג שבועות

