שיחת השבוע

ב"ה ׀ ערב שבת קודש פרשת ויקרא  /החודש ׀ כ"ט באדר התשע"ח ׀  16.3.18׀ גיליון מס' 1628

הצדק נתון בידיים שלנו

האם נכון וצודק שנעמיס במרכולים עגלות מלאות כל טוב ,נקנה כלים
חדשים ,בגדים יקרים ומתנות ,ונסתפק בתרומה זעומה למשפחה הנזקקת?

ה

הכנות לחג הפסח מתחי־
לות לצבור תאוצה .אלה
מחדשים את הבית .אלה
מחליפים ריהוט .אלה קונים בג־
דים חדשים .אלה מצטיידים בכלים
מרהיבים .אלה מתכננים את סעו־
דת ליל הסדר החגיגית .ואלה כבר
עושים את הקניות וממלאים עגלות
בכל טוב.

אותה אכפתיות
בעם ישראל מפותחת מאוד תרבות העזרה
לזולת .יש עמותות רבות המסייעות לנזקקים.
רבים תורמים בחפץ לב ,במיוחד לקראת חגים.
יש מוסד ה'קמחא דפסחא' ,הנהוג בקהילות
היהודיות מדורי דורות ,שנועד לספק בדיוק את
הצורך הזה — הקושי של משפחות רבות לחגוג
את החג עתיר ההוצאות.
ועדיין ראוי שכל אחד ואחת מאיתנו ישאלו את
עצמם בכנות ,אם אכן אנחנו עושים כל שבידינו
להביא שמחת חג למשפחות הזקוקות לעזרה.
האין זו לפעמים נתינה שמטרתה השקטת
המצפון בלבד? "כבר תרמתי" ,אנחנו אומרים,
ומרגישים שמילאנו את חובתנו .האּומנם זה כל
מה שאנו יכולים?
מתן סיוע לנזקק מכונה ביהדות 'צדקה' — מלשון
צדק .אדם הנותן צדקה לנזקקים אינו 'עושה
טובה' ,אלא ממלא אחר חובת הצדק .הכסף
שיש לנו ,גם אם הרווחנו אותו בעמל כפינו ,הוא

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
הילולת הרש"ב
ביום ראשון ,ב' בניסן ,חל יום ההילולא
ה־ 98של אדמו"ר הרש"ב (רבי שלום־דובער)
מליובאוויטש ,נשיאה החמישי של חסידות
חב"ד ומייסד ישיבת 'תומכי תמימים' .הוא
נסתלק ונטמן בעיר רוסטוב ,בשנת תר"פ.
בבתי כנסת חב"ד יהיו התוועדויות מיוחדות
לציון היום.

סדרים ציבוריים

באותה שעה יש משפחות רבות
שבעבורן חג הפסח המתקרב הוא
מקור לדאגה .גם בשגרה הן מתקשות
לגמור את החודש .החובות תופחים אגפתיות לזולת .מתנדבים מסייעים לבית חב"ד בנתניה בחלוקת מצרכי המזון
ועולים .הריביות על ההלוואות
בבנקים אוכלות בכל פה במשכורות הדלות.
ברכה שניתנה לנו מאת בורא העולם .מי שנתן
עכשיו בא החג ,ובור הגירעון יעמיק עוד יותר.
לנו את הברכה מצפה מאיתנו שלא נחשוב על
עצמנו בלבד ,אלא נחוש שניתנה לנו שליחות
הנטייה הטבעית בקרב רבים היא להפנות את
להעביר מהשפע הזה גם לנזקק.
הבעיה אל הממשלה .גם אם זה נכון ,והממשלה
בכוחה לשנות את סדרי העדיפויות ,להעלות את
השכר ולהוריד את יוקר המחיה — זה לא יפתור
את מצוקתן של משפחות רבות ,שאינן יודעות
איך יוכלו לחגוג את החג העומד בשער.

כל הלב לכל אחד

התורה מצווה אותנו 'ואהבת לרעך כמוך' .עלינו
להתייחס אל הזולת באותה אכפתיות שאנו
מתייחסים לעצמנו .האם נכון וצודק שנעמיס
במרכולים עגלות מלאות כל טוב ,נקנה כלים
חדשים ,בגדים יקרים ומתנות ,ונסתפק בתרומה
זעומה למשפחה הנזקקת? האם הפער הזה
צודק?

נתינה שמרוויחים ממנה
רבים מאיתנו יכולים לתת הרבה יותר .להעניק
למשפחה נזקקת סיוע מקיף הרבה יותר מסל
מזון .תחשבו כמה אושר ושמחה אתם יכולים
להעניק למשפחה כזאת .כמה חיוכים ואיזו
שמחת חג .לילדים יהיו בגדים חדשים .על שולחן
החג יעלו מאכלים משובחים .פנים חרושות
דאגה יוארו.
אין ספק כי מי שיעשו כך ,שמחת החג שלהם
תהיה גדולה הרבה יותר .אין ספק כי בורא
העולם לא יישאר חייב ,וכי הנתינה הנדיבה
לזולת תפתח בעבורנו את שערי הברכה והשפע.
כשרואים למעלה שאנו משמשים שליחים טובים,
שאינם לוקחים הכול לעצמם ,אלא יודעים לתת
צדקה ביד רחבה — ייתנו לנו עוד ועוד ,מתוך
שמחה ,נחת ואושר.

בתי חב"ד ברחבי הארץ נערכים לארגון יותר
ממאתיים סדרים ציבוריים ,שבהם ישתתפו
עשרות אלפים .הסדרים מיועדים לכל ִשכבות
הציבור ,לכל המעוניין לחגוג את הסדר
כהלכתו ,באווירה חסידית ְש ֵמחה .ההשתתפות
מותנית ברישום מראש .פרטים בבית חב"ד
המקומי .המרכז לעזרי שליחות הפיק לקראת
הפסח מגוון עלוני הסברה על החג ,הלכותיו
ומצוותיו ,לילדים ולמבוגרים ,ואפשר להשיגם
בבתי חב"ד.

רחובות הנהר
הזמר אלי פרידמן מגיש את אלבומו החדש —
רחובות הנהר .באלבום שנים־עשר שירים ,שיש
בהם משב רוח חדשני .הזמר מנסה להתמודד
עם תופעת ההעתקות בדרך מקורית .הוא
מציע" :הורידו את האלבום ושלמו ...כמה
שתרצו" .לא רוצים לשלם — קבלו בחינם ,אבל
כדאי להיות נחמדים ולהתחשב בהשקעה.
.www.elifriedman.co.il
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אין סוחרים במצוות
עולת העוף שונה מעולת בהמה ,באי־הקרבת
המעיים שלה על המזבח .על הבהמה נאמר
(א,יג)" :וְ ַה ֶּק ֶרב וְ ַהּכְ ָר ַעיִ ם יִ ְר ַחץ ַּב ָּמיִ ם ,וְ ִה ְק ִריב
ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַהּכֹל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִּמזְ ֵּב ָחה" ,אך על העוף
התורה קובעת (א,טז)" :וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְר ָאתֹו
ְּבנ ָֹצ ָתּה וְ ִה ְׁשלִ יְך א ָֹתּה" .ורש"י מביא מויקרא
רבה" :בעוף שניזון מן הגזל נאמר 'והשליך' את
המעיים ,שאכל מן הגזל".
התורה נתנה יחס מיוחד לעולת העוף,
מתוך התחשבות בכך שזה קרבנו של עני,
שאין ביכולתו להביא בהמה יקרה יותר .לכן
מקריבים על המזבח את העוף "בכנפיו" ,כמו
שנאמר (שם ,יז)" :וְ ִׁש ַּסע אֹתֹו ִבכְ נָ ָפיוֹ ,לא
יַ ְב ִּדיל ,וְ ִה ְק ִטיר אֹתֹו ַהּכ ֵֹהן ַה ִּמזְ ֵּב ָחה" .ומפרש
על כך רש"י" :כדי שיהא המזבח ָׂש ֵב ַע ומהודר
בקרבנו של עני".

לא מן הגזל
היחס המיוחד של קרבן עולת העוף בא לידי
ביטוי בפירוש רש"י על הפסוק "ונפש כי
תקריב" (שם ב,א)" :מי דרכו להתנדב מנחה?
עני .אמר הקב"ה ,מעלה אני עליו כאילו הקריב

מן המעיין

הקפדה על הציווי

נפשו".
עם זה ,התורה אסרה בנחרצות הקרבת קרבן
גזול .בפתח הפרשה ,על המילים "אדם כי
יקריב" ,אומר רש"י" :מה אדם הראשון לא
הקריב מן הגזל ,שהכול היה שלו ,אף אתם לא
תקריבו מן הגזל".

חשבונות בן־אנוש
לכאורה היה מקום לומר שכאשר עני מביא
עוף לקרבן אין צורך להיזהר כל־כך מגזל ,ועל־
אחת־כמה־וכמה משמץ של גזל .הלוא העני
אינו לוקח את העוף לעצמו ,אלא מביא אותו
לקרבן ,במה נחשב איסור גזל לעומת מצוות
הקרבת הקרבן ,והנחת שהיא גורמת למעלה?
זאת ועוד ,מדובר בגזל של עוף בלבד ,וההפסד
לנגזל אינו גבוה.
אך התורה שוללת זאת בתכלית ומדגישה את
החומרה שבדבר .ולא זו בלבד שקרבן גזול
אסור ,גם מעיים של עוף ,שאין יודעים בוודאות
כי 'גזל' את מזונו ,בכל־זאת אינם עולים על
המזבח מפני החשש שהעוף ניזון מן הגזל.

ימים שלכם

מעלת הקטנּות

"החודש הזה לכם ראש חודשים" (שמות יב,ב).
מכאן ואילך יהיו החודשים שלכם ,לעשות בהם
כרצונכם; אבל בימי השעבוד לא היו ימיכם
שלכם ,אלא היו נתונים לעבודת אחרים ולרצונם.

הלבנה נקראת 'המאור הקטן' ,והיא מבטאת
קטנות וביטול .וכך ישראל ,שמונים ללבנה,
צריכים להיות בקטנות .האדם צריך לדעת לבטל
את עצמו .על־ידי זה האדם נעשה כלי לגילויים
העליונים.

עבודתכם למענכם
חודש ניסן ,שהוא חודש הגאולה ,כמאמר "בניסן
נגאלו ,בניסן עתידין להיגאל" ,יביא לכם את
הסיפוק והתענוג של "לכם" — שכל מעשיכם
ועבודתכם יהיו למענכם.

(עיטורי תורה)

חיים גם בחושך
"ישראל מונים ללבנה ואומות העולם לחמה"
(סוכה כט) .אומות העולם יכולות להתקיים
רק בשעה שטוב להן ,ואילו כששמשם שוקעת
חדלות הו להתקיים ונעלמות .אבל ישראל
חיים וקיימים אפילו בשעת חושך ואפילה ,וגם
בעיתות חשיכה הם מפיצים אור כלבנה.
(שפת אמת)

(ספר המאמרים תרפ"ד)

נעלמת וחוזרת
בקידוש לבנה נוהגים לומר "דוד מלך ישראל חי
וקיים" ,לרמוז שמלכות דוד משולה ללבנה .מדי
פעם בפעם היא נעלמת לזמן מה ,אך ברור לכול
שתשוב ותיראה מחדש.

(רמ"א)

כזה ראה וקדש
נתקשה משה על מועד הלבנה ,באיזה שיעור
תיראה ותהיה ראויה ליקדש .והראה לו הקב"ה
באצבע את הלבנה ברקיע ,ואמר לו :כזה ראה
וקדש.
(רש"י)

אור בכל חודשי השנה

לא דיי לישראל שהם מונים ללבנה בעוד אומות
העולם מונות לחמה; אלא אחת לשלושים יום בני
ישראל מגביהים את עיניהם לאביהם שבשמים.

"החודש הזה ...ראשון הוא לכם לחודשי השנה"
(שמות יב,ב) .החודש הזה ,שהוא חודש הגאולה,
צריך להיות "ראשון לחודשי השנה" — שגם
בחודשי השנה תאיר בישראל פנימיות הגילוי
של ניסן והגאולה.

(מכילתא)

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

מגביהים עיניים

מסבירים המפרשים שכוונת המשנה ללמדנו
שאפילו אם בחוץ ניצב עני ,ויש מצווה לתת
לו צדקה ,אין מצוות הצדקה גוברת על איסורי
שבת .לכן ,אף שמותר לתת צדקה בשבת ,אסור
לעבור על המלאכות האסורות בשבת ,אף אם זו
מלאכה שאסורה מדברי חכמים ולא מן התורה.
עם כל חשיבותה של מצוות הצדקה ,או של
הקרבת קרבן לה' ,אי־אפשר 'לסחור' במצוותיו
של הקב"ה .אין 'מוכרים' מצווה 'קטנה' כדי
'להרוויח' מצווה גדולה ,אלא מקיימים את
מצוות ה' ככתבן וכלשונן ,כפי שציוונו הקב"ה.
(שיחות קודש תשל"א ,כרך ב ,עמ' )19
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החודש | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

(ספורנו)

בדומה לכך מבארים המפרשים את המשנה
הראשונה במסכת שבת" :יציאות השבת,
שתיים שהן ארבע ...כיצד? העני עומד בחוץ,
ובעל הבית בפנים ."...לכאורה ,מדוע המשנה
בוחרת בדוגמה של עני להמחשת ההלכה? וכי
לא היה עדיף להדגים את המשנה בלי להזכיר
"א ֶפס,
עני ,כפי שהתורה אומרת (דברים טו,ד)ֶ :
ּכִ י ֹלא יִ ְהיֶ ה ְּבָך ֶא ְביֹון"?

ממי לומדים
רבי שמלקה מניקלשבורג ישב עם פרנסי
העיר ועורר אותם לעשות תשובה ,כדי
שתושבי העיר ילמדו מהם ויתקנו אף הם
את דרכיהם .הגיב אחד הפרנסים" :הנה הרבי
עושה תשובה כל ימיו ,ואין הציבור למד מזה".
השיב רבי שמלקה" :על הפסוק 'אשר נשיא
יחטא' דורשים חז"ל' :אשרי הדור שהנשיא
שלו נותן לב להביא כפרה' .והלוא קודם לכן
מדובר על חטא שחטא 'הכוהן המשיח' ,ושם
לא נאמר 'אשר' (מלשון 'אשרי')?
"אלא שכאשר 'הכוהן המשיח' עושה תשובה
אומרים בני־האדם :הלוא הוא כוהן משיח,
הוא רבי ,וטבעי שיעשה תשובה; אבל כאשר
הפרנס ,הנשיא ,עושה תשובה ,על כך נאמר
'אשרי הדור' ,מכיוון שממנו ילמדו גם אחרים".

פתגם חסידי
"אין אדם יכול להגיע לענווה אמיתית
ולבריחה אמיתית מפני הכבוד אלא אם
כן הוא חדור בהכרת אפסותו והוא יודע
שאין לו במה להתהדר" (מאור ושמש)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

עלילה
ועונשה
בבת אחת הופרה השלווה בעיר
דז'יקוב (טרנובזֶ 'ג) ,שבדרום־מזרח
פולין ,על גדת נהר הוויסלה .האווירה
הורעלה .השנאה הכבושה אצל
השכנים הפולנים התפרצה באחת.
באותם ימים הוחזק השלטון בידי
האצולה הפולנית ,שעשתה באזרחים
כרצונה .העיר דז'יקוב הייתה באחוזת
הגראף טרנובסקי .ענייני האחוזה
נוהלו בידי הפריצה טרנובסקי,
שעוינותה כלפי יהודים הייתה ידועה
לכול.
העילה לסערה הייתה היעלמותו
של נער פולני ,ששימש 'גוי של
שבת' בבתי היהודים .בתוך זמן קצר
נרקמה לה עלילת דם שפלה .באזור
נפוצו שמועות כי היהודים הרגו את
הנער ,כדי להשתמש בדמו לאפיית
מצות לחג הפסח .בכפרים השכנים
החלה תסיסה .אנטישמים ניצלו את
ההזדמנות להסתת התושבים לעשות
נקמה ביהודים .היהודים היו אחוזי
אימה.
הפריצה כמו המתינה לשעת כושר זו.
היא עצרה עשרה יהודים ,ממכובדי
הקהילה ,וגזרה עליהם גזר דין מוות.
היהודים עשו כל שביכולתם לבטל
את רוע הגזירה .הם ערכו ימי תפילה,
ואפילו שיגרו משלחת בהולה אל
הבעל־שם־טוב ,אלא שהצדיק השיבם
בצער כי גזר הדין הנורא כבר בוצע.
עשרת היהודים הועלו על המוקד,
ותפילת 'שמע ישראל' על שפתיהם,
במעמד שבו נכחה המרשעת עצמה.
אלא שעונשה בא מיד :באכזריותה
ציוותה לפזר את אפר הכבשן לכל
עבר .ופתאום בא משב רוח חזק,
והחדיר את האפר הלוהט היישר
לתוך עיניה ,והיא התעוורה.

רופאיה ,שביקשו להקל את כאבי
עיניה ,המליצו לפניה לצאת לשיט
באנייה .היא עשתה כעצתם ,אלא
שאז ,בהיותה על הסיפון ,החלה לפתע
לזעוק את שמותיהם של היהודים
ההרוגים .כל גופה התעוות בכאב,
והיא צרחה כי הללו באים לנקום בה,
והם חותכים בבשרה .בסופו של דבר
סיימה את חייה מתוך ייסורים.
שנים רבות חלפו .האסון הטרגי

לומדים גאולה

כמעט נשכח ,אך התמיכה הקבועה
ליהודים בדז'יקוב לקראת פסח
וחנוכה ניתנה בכל שנה ושנה על־ידי
יורשי הפריצה.
כך היה עד חורף תרפ"ח (.)1927
באותה שנה החליט הגראף זדזיסלב
טרנובסקי להפסיק את התמיכה
השנתית בעניי הקהילה היהודית,
ולקראת חנוכה לא חולקו להם עצי
הסקה.

מאת מנחם ברוד

יכולות על־טבעיות
בשתי דרכי הנהגה הקב"ה מנהיג את עולמו .הנהגה אחת היא הטבעית,
הקשורה בסדרי העולם ובחוקי הטבע .ההנהגה השנייה היא הניסית,
העומדת מעל לטבע ומשדדת את מערכות הטבע .שתי דרכי ההנהגה האלה
באות לידי ביטוי בשני לוחות שנה שעל־פיהם עם ישראל מתנהל :הראשון
הוא הלוח שמתחיל בתשרי ומסתיים באלול; והשני מתחיל בניסן ומסתיים
באדר .על־פי הלוח הראשון חודש תשרי הוא ראשית השנה ,ואילו על־פי
הלוח השני החודש הראשון הוא ניסן.
במדרש (שמות רבה פרשה טו,יא) נאמר" :משבחר הקב"ה בעולמו ,קבע בו
ראשי חודשים ושנים; ומשבחר ביעקב ובניו ,קבע בו ראש חודש של גאולה".
פירוש הדבר ,שהלוח המתחיל בתשרי קשור יותר עם ההתנהלות הכללית
של העולם ,ואילו הלוח שמתחיל בניסן קשור לצד העל־טבעי ,הצד של
הגאולה ,שהוא הצד האמיתי של עם ישראל.

חיים בשני מישורים
חודש תשרי ,המציין את בריאת העולם ,הוא החודש הראשון של שיטת
ההנהגה הטבעית; ואילו חודש ניסן ,שבו נגאלו אבותינו ממצרים ונעשו להם
הניסים הגדולים ,הוא החודש הראשון של ההנהגה הניסית.
על־פי זה ניטיב להבין את דברי המדרש .לעולם כולו קבע הקב"ה "ראשי
חודשים ושנים" ,שהוא לוח השנה הרגיל ,המתחיל בתשרי והמציין את
ההנהגה הטבעית .אבל "משבחר ביעקב ובניו ,קבע בו חודש של גאולה" —
לעם היהודי קבע הקב"ה עוד לוח שנה ,המתחיל בניסן והמציין את ההנהגה
הניסית.
עם ישראל חי ומתקיים אפוא בעת ובעונה אחת בשני מישורים :הוא חי
בדרך הטבע ,על־פי חוקי הטבע ומגבלותיו ,ועם זה יש בו תמיד יסוד על־
טבעי ,שאינו כפוף לטבע ולחוקיו.
יהודים הם בני־אדם החיים בדרך הטבע :הם אוכלים ושותים ,נולדים ומתים,
צוחקים ובוכים — אנשים ככל האדם ,לא מלאכים .ועם זה ,הם מצליחים
בדרך כלשהי לשרוד ולפרוח על אף כל התחזיות ולמרות כל הרדיפות
וההשמדות ,ששום עם אחר לא נתנסה בשכמותן .כמה פעמים במהלך
ההיסטוריה ניבאו ה'מומחים' את כיליונו של העם היהודי ,והוא ,כאילו לועג
לכל המומחים ולכל התחזיות (הנכונות על־פי חוקי הטבע הרגילים) — חי
וקיים .זה עם ישראל ,שבמקביל לחוקי הטבע יש לו חוקי קיום משלו ,חוקים
על־טבעיים שיסודם בקב"ה.

חלפו כמה ימים והנער ה'נרצח'
הופיע בריא ושלם .התברר שנחטף
בידי צוענים ,וכשהצליח לחמוק מהם,
שב העירה.

גאולה כהרף עין

כשנודע הדבר לפריצה ,ששכבה
מתענה בייסוריה ,החלו ייסורי
מצפון לחדור אל ליבה הערל .היא
החליטה לפצות את בני המשפחות
של ההרוגים בתמיכה כספית גדולה.
היא אף קבעה כי בכל שנה ,בערב
חג הפסח ,תוענק תמיכה שנתית
מאוצר הארמון ליהודים נזקקים,
וכמו־כן לקראת חנוכה יחולקו עצי
הסקה לעניים ולחימום בית המדרש.
ההחלטה הזאת — קבעה — תהיה
לדורות.

שני המישורים הללו קיימים גם בעבודת ה' .כל אדם יש דברים שנראים
לו אפשריים ודברים שאינם בני ביצוע בעיניו .ואולי באמת אין ביכולתו
לבצע דברים מסוימים ,על־פי מצב כוחותיו ואפשרויותיו .כל זה היה נכון
לּו ההנהגה היחידה התופסת לגביו הייתה ההנהגה הטבעית; אבל מאחר
שהקב"ה מנהיגו גם בהנהגה ניסית — בכוחו להתעלות מעל מגבלותיו ולבצע
גם את הדברים הנראים לו בלתי־אפשריים .כי זה כוחו של יהודי ,שגם ה'נס'
הוא חלק טבעי ממהותו.
לכן הגאולה יכולה לבוא תיכף ומיד ממש ,מפני שניתן לעם ישראל הכוח
לפעול על־פי "חודש של גאולה" — הנהגה על־טבעית .אמנם מצד הסדר
הטבעי הגאולה צריכה לבוא בתהליך מסוים ,שגם דורש זמן וכו' ,אבל ברגע
שיהודי מתעלה למימד הניסי שבו — הוא יכול לגרום שהגאולה תבוא כהרף
עין ,תיכף ומיד ממש .זו משמעותו של חודש ניסן ,חודש הגאולה ,החודש
הראשון של לוח השנה המציין את ההנהגה הניסית ,ההנהגה של הגאולה.

הגראף ומשפחתו יצאו לחופשה בחוץ
לארץ ,לקראת החגים הנוצריים.
ופתאום ,בשעת לילה מאוחרת,
החרידה אזעקה את העיר .התושבים
יצאו אל הקור המקפיא ,ובמהרה
התבררה סיבת האזעקה :שריפה
פרצה בארמון הגראף.
הארמון היה ממוקם הרחק מן העיר,
והתושבים לא חששו שהאש תגיע
אל בתיהם .הם חזרו לישון ,גם על
בסיס הנחה שבארמון יש צוותי
כיבוי טובים ,והם בוודאי ישתלטו על
הלהבות.
אולם בבוקר התברר כי הדליקה גבתה
מחיר דמים יקר — עשרה בני־אדם,
מתושבי העיר ,נספו בה .מקצתם
היו עובדי הארמון ,שניסו להציל את
האוצרות היקרים המצויים בו ,ונלכדו
בלשונות האש שליחכו את המבנה
הענק מכל עבר.
כמה מהנספים האחרים היו סקרנים,
וביקשו לנצל את שעת הכושר
כדי לראות את פנים הארמון ואת
שכיות החמדה האצורות בין כתליו.
היו שחדרו פנימה בכוונה לבזוז את
האוצרות ,בחסות האש והעשן.
חוקרי המשטרה המקומית קבעו
בתחקיר שנעשה לאחר האירוע ,כי
הפאר וההדר — הכתלים המצופים
במראות ענק ,רהיטי הזהב והכסף,
גילופי העץ האמנותיים ,השטיחים
הרכים ,הארוגים למופת — הדהימו
את הפולשים ,והללו התהלכו
באולמות הארמון כמהופנטים .כאשר
גברה האש ,והללו ביקשו לצאת,
נלכדו בסבך האולמות והטרקלינים,
ולא מצאו את המוצא.
עוד התברר כי אף שבשעת השריפה
נכחו במקום גם יהודים — איש מהם
לא נפגע .אחד מהם ,יהודי ושמו
מיכאל גרין ,כמעט נלכד בלהבות,
אלא שברגע האחרון קפץ מבעד
לחלון הקומה השנייה וצנח על מרבדי
השלג ,והם בלמו את נפילתו .הוא
נפצע קל ,השתקם ואף עלה ארצה.
סיבת הדליקה לא התבררה ,אך הכול
דיברו על הקשר בינה ובין החלטת
הגראף להפסיק את הסיוע לעניי
הקהילה היהודית.
בעקבות השריפה חודשה החלוקה,
וכבר לקראת חג הפסח קיבלו עניי
היהודים את הסיוע .משפחת הגראף
המשיכה במסורת זו ,ואפילו היורש
האחרון של האחוזה ,הגראף ארתור
טרנובסקי ,שהיה נגוע באנטישמיות
במידה לא קטנה ,והיה ציר ב'סיים'
(הבית התחתון של הפרלמנט הפולני)
— המשיך בחלוקה עד השואה.
(על־פי טרנובז'ג-דז'יקוב — ספר
זיכרון ועדות)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

כאלף שגרירי הסברה חדשים
קרוב לאלף איש ירדו בחרדת קודש משיירת
האוטובוסים וצעדו בהתרגשות אל רחבת הכותל
המערבי .הם נשאו תפילה ,אמרו פרקי תהילים,
כתבו פתקי בקשות ופצחו בריקוד סוחף .אין
זו עוד קבוצת תיירים מזדמנת ,שבאה לביקור
חפוז ,אלא שיאו של מהלך עמוק להתחברות
עם משמעותה האמיתית של ארץ ישראל.
חברי הקבוצה באו מארה"ב ומעוד מדינות
ברחבי העולם .אלה אנשים מבוססים ,בעלי
משפחות ,ובהם פרופסורים ,אנשי עסקים,
עורכי דין ,רופאים ועוד .כולם השתתפו בקורס
מעמיק במסגרת מכון  ,JLIהמופעל בידי חב"ד
העולמית ,בנושא — ארץ הקודש.

השירה המרגשת
רוני בר־יוסף הוא בן  ,47תושב טורונטו ,איש
עסקים ,ואב לשלושה ילדים" .לא היה קל לי
להשאיר את המשפחה עשרה ימים" ,משתף
רוני" ,אבל דווקא אשתי דחפה אותי לנסוע,
בשל מיוחדותו של המסע .אנחנו כעת בעיצומה
של החוויה ,אבל אני כבר יכול להצביע על
השפעתה הגדולה עליי ועל שאר המשתתפים.
"הסיור מעניק לנו הזדמנות לשוחח עם אנשים,
לשמוע מהם על החיים בארץ ,לקבל מידע מקיף
על ההיסטוריה .רגע השיא בעבורי ,בינתיים,
היה בכותל המערבי .כשעמדנו שם כולנו ושרנו

פינת ההלכה

יחד ,ממש התרגשתי .עוד רגע שנגע בי היה
בביקור בדגם המשכן בשילה הקדומה".

לכבד את מנהגי המקום
קבוצת הענק הזאת באה לישראל בשנה שבה
ניסו גורמים מסוימים ללבות אווירת קרע בין
יהדות ארה"ב לישראל ,על רקע סוגיות כמו
מתווה הכותל .כחלק מאווירה זו ,הוקפצו
לכותרות דוברי ארגונים יהודיים מארה"ב
שאיימו להפסיק את התרומות לישראל.
"מישהו התבלבל פה" ,אומר רוני" .אורחים
צריכים להתנהג על־פי המקובל אצל המארח.
כך גם בעניין הכותל המערבי .צריך לכבד את
מנהגי המקום .לא יעלה על הדעת שנתנה
תרומות לישראל בהתנהלותה של המדינה על־
פי השקפת עולמנו .אכן ,ארץ ישראל היא בית
של כל היהודים ,אך יהודי העולם צריכים לכבד
את אופייה והחלטותיה".

בלי מסננים תקשורתיים
רוני אומר שהביקור המחיש לחברי הקבוצה
את הפער בין הרושם התקשורתי למציאות
האמיתית" :אני כבר יודע לא להאמין לפרסומי
התקשורת .לפני כמה שנים היה גל של
פטירת זקנים בטורונטו בשל מחלה מסוימת,
והתקשורת יצרה פאניקה גדולה .בני משפחה

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

חמץ בבית משותף

בשטח כזה ,אין החמץ נקנֶ ה לאותם דיירים ,ואין
עליהם חובה לבערו.

שאלה :מה יעשה יהודי הגר בבית משותף ,ששכניו
עלולים להשליך חמץ לפח האשפה המשותף לכל
הדיירים ,גם בתוך הפסח?

אם החמץ הונח בשטח שבני־אדם יכולים להיכנס
אליו ולקחת מתכולתו ,ואין דיירי הבית מקפידים
על כך ,כגון בחדר האשפה ,או לצד גזם ,או
בערימות אשפה המיועדות לפינוי — הרי מראש
אין החמץ נקנה לדיירים ,שהרי זאת "חצר שאינה
משתמרת" ,שאינה קונה לבעליה את המונח בה.
במצב זה אין עליהם חובת ביעור גם אם לא אמרו
מראש שאינם רוצים לזכות בחמץ זה.

תשובה :מצוות ביעור חמץ חלה רק על חמץ
שנקנה ליהודי בקניין התופס על־פי ההלכה ,או
שהיהודי קיבל עליו אחריות לחמץ זה ,גם אם אינו
בבעלותו ממש.
אם יש חשש שמישהו יניח במשך הפסח מוצר של
חמץ בשטח השייך לכל הדיירים ,בעיקר במקלט,
במחסן או בשטח אחר שהוא "חצר המשתמרת"
— הפתרון לחשש זה הוא ,שהדיירים שומרי הפסח
יאמרו במפורש ,קודם זמן איסור חמץ ,שאין הם
מעוניינים בשום אופן לזכות בחמץ או בספק חמץ
שמישהו יניח במקום שהם שותפים בו.
אחרי אמירה כזאת ,גם אם מישהו יניח מוצר חמץ

אין איסור לאפשר לגוי להיכנס לבית יהודי וחמצו
עמו ,שהרי נאמר "ולא ייראה לך חמץ" — "שלך אי
אתה רואה ,אבל אתה רואה של אחרים" .ורק אם
הגוי הוא פועל ,שמזונותיו על היהודי ,יש להימנע
מזה ,שמא יחשדוהו שמאכילו חמץ בפסח.
מקורות :שו"ע חו"מ סי' ר ס"א ,וסי' רסח ס"ג ונו"כ .שו"ע
אדה"ז או"ח סי' תמ ס"ג וסי' תמח ס"ג־ד .וע"ע פסקי
תשובות סי' תמה ס"ק ז ,וש"נ.

ביקור הקבוצה בישראל .בעיגול :רוני (צילום :בנצי ששון)

מישראל צלצלו אליי בדאגה להתעניין אם
שלומי בסדר .השבתי להם :שמעתי בתקשורת
שנוחתים עליכם טילים ,הכול בסדר אצלכם?"...
בעקבות הביקור ,אומר רוני ,יוכל להתמודד
טוב יותר עם ההתקפות על ישראל" .באתי
למסע עם שליח חב"ד בשכונתי בטורונטו,
הרב מנחם גנזבורג .ברור לי שאחזור לביתי
עם מטען ערכי גדול ועם האמת שראיתי ,בלי
מסננים תקשורתיים .הרב גנזבורג הוא כמו חלק
ממשפחתנו .סגנון החיים שלנו שונה מאוד,
אבל הוא מקבל אותי ואת חבריי בחום ובאהבה,
וזו אחת הסיבות שאני עכשיו פה".

ברגע
מושג
"

"כזה ראה וקדש"

רבים משתמשים בביטוי 'כזה ראה וקדש'
כביטוי המציין ציות עיוור .משמעותו האמיתית
של הביטוי שונה לגמרי .כאשר הקב"ה ציווה
את משה רבנו את דיני קידוש החודש ,הראה
לו בנבואה את מראה הלבנה בחידושה ואמר
לו" :כזה ראה – וקדש" .כלומר ,כשתראה
מראה כזה – קדש את החודש.
בזמן בית המקדש היו החודשים נקבעים
על־פי עדות של עדים כשרים ,שראו את מולד
הירח .חכמינו ידעו היטב לחשב את שעת
המולד ,ויתרה מזו – הם היו יושבים ומצפים
לעדים רק ביום שבו על־פי חישוביהם הייתה
אפשרות מעשית לראות את המולד .הצורך
בעדות הוא מפני שהתורה מצווה כי קידוש
החודשים יהיה על־פי עדים ,ובכך מקיימים
את מצוות 'קידוש החודש'.

היה
מושלם!
פסח

שר ,שמח ו...
כ

