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עשו לכם מבחן עצמי

אדם יכול להונות את הזולת וגם את עצמו .כלפי חוץ הוא נראה
יהודי ירא שמיים ,מדקדק בקלה כחמורה — אבל בתוך־תוכו מי יודע

ב

תחום הבריאות יש כלים שמאפ־
שרים להעריך את מצב בריאותו
של אדם .בדיקות דם ,צילומי
רנטגן ,אולטרה־סאונד וכדומה חודרים
אל מתחת למעטה החיצוני ונותנים לנו
תמונה מהימנה של מצבנו .לפעמים
אדם יכול להיראות בריא וחזק ,אבל הב־
דיקות יגלו שהוא צריך בדחיפות טיפול
שירפא אותו.

הילל הזקן נתן לגר שבא לפניו מבחן מפליא
בפשטותו — "מה ששנוא עליך ,לחברך אל
תעשה — זו כל התורה כולה" .רצונך לדעת אם
באמת אתה יהודי ירא שמיים ,דבק בה' ,בתורתו
ובמצוותיו — בחן את מה שקורה אצלך בזירה זו
של הימנעות מלעשות לחברך את מה ששנוא
עליך.
ועדיין הדרך לבחון זאת אינה פשוטה .איך אני
יודע אם אכן הפנמתי את הערך הזה ,ואני באמת
נזהר מלעשות לזולתי את מה ששנוא עליי?
הלוא קל מאוד למצוא תירוצים לכל דבר ,ושוב
אני יכול לעטות עליי דמות של יהודי שלם ,ואת
הפגיעות בזולתי אני מצליח להסביר בנימוקים
כאלה ואחרים.
אבל במחצית השנה האחרונה ניתנה לכל אחד
ואחת מאיתנו דרך פשוטה וחדה לבחון באמת
את מצבנו הרוחני .מבקשים מכל אחד ואחת
לשמור על כללי התנהגות שבכוחם לצמצם את
ההדבקה ,ובראשם עטיית מסיכה.
אין ספק שעטיית מסיכה אינה פעולה נוחה
ונעימה ,אבל השאלה היא אם אני מעדיף את
הנוחות שלי מבריאותו של הזולת ,ואולי מחייו.
רוב הנשאים שהדביקו את סביבתם לא ידעו

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
שנת הלימודים ה־69
רשת החינוך של חב"ד — רשת אהלי יוסף־
יצחק — פותחת השבוע את שנת הלימודים
ה־ ,69עם בתי ספר וגני ילדים חדשים למגוון
האוכלוסיות בישראל .המוסדות החדשים
נפתחו בהרצליה ,קריית־ארבע ,חריש ויבנה.
כל אלה לצד עשרות בתי ספר ומאות גני
ילדים ,שבהם מתחנכים קרוב לארבעים אלף
תלמידים ,כן ירבו.

בר־מצווה בבידוד

מה הכלים העומדים לרשותנו כשאנו
מבקשים להעריך את מצבנו הרוחני?
אדם יכול להונות את הזולת וגם את
עצמו .כלפי חוץ הוא נראה יהודי ירא
שמיים ,מדקדק בקלה כחמורה ,לובש
את הבגדים הנכונים — אבל בתוך־תוכו
מי יודע .ייתכן שאפילו הוא עצמו אינו
המסיכה המעידה איפה אנחנו באמת (צילום :חיים טוויטו)
מּודע כראוי לנעשה במעמקי נפשו.

שורפן חסיד

כל הלב לכל אחד

שהם נושאים בתוכם את הנגיף .לכן נדרשת
הזהירות ,כדי שאם חלילה מישהו נדבק בלי
ידיעתו ,שלא ידביק אחרים.
הגמרא אומרת "שורפן חסיד" — החסיד שורף
את הציפורניים שהוא קוצץ ,כדי שחלילה לא
תיגרם מהן פגיעה לזולת ,אף שהסיכוי לכך
קלוש .לעומת זה ,מי שזורק את הציפורניים ,גם
אם הוא מצויד בכל התירוצים האפשריים ,עליו
נאמר "זורקן רשע".

מבחן בהיר וחד
אחרי חודשים של התמודדות עם הנגיף אנו
יודעים בוודאות שרבים מאוד נדבקו בגלל זלזול
בהנחיות .מקצת הנדבקים הגיעו למצבים קשים,
וגם האחרים לא ליקקו דבש .אנשים הפסידו ימי
עבודה ,נאלצו להיות בבידוד .ישיבות וכוללים
נסגרו בגלל חוסר זהירות.
זה כבר נזק הרבה יותר מוחשי מהסכנה
שבזריקת ציפורניים .אלה נזקי נפש וגוף ,איבוד
ממון וביטול תורה .וכל זה רק מפני שמישהו לא
מתחשק לו לעטות מסיכה או שזה 'לא נוח' לו.
הנה לנו מבחן בהיר וחד ,שמציג לעינינו בדיוק
את מצבנו הרוחני ,בנקודה זו של 'לחברך אל
תעשה'.
חודש אלול הוא זמן תשובה .עדיין אפשר לתקן!

בשבוע שעבר ערך בית חב"ד בגן יבנה ,עם
המועצה המקומית ,נציגי ציבור ותושבים,
חגיגת בר־מצווה מרגשת לנער מהיישוב,
שביומו הגדול נאלץ להישאר בחדרו בבידוד.
התושבים ארגנו לו חגיגה יפה ומרגשת,
וריקודי שמחה נערכו ברחוב ,סמוך לביתו,
מתוך שמירה על ההנחיות.

מיזם הנצחה
האתר 'חב"ד.אורג' השיק פרויקט הנצחה ובו
רשימת היהודים שנפטרו מנגיף הקורונה
בעולם .שמו של המיזם 'כל אדם עולם'.
יש בו שמות של כ־ 1200יהודים שנפטרו
מהקורונה וקישורים למודעות האבל
שפורסמו לאחר פטירתם.
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מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

'לא תחסום' כלפי הקב"ה
בפרשתנו התורה מצווהֹ" :לא ַת ְחסֹם ׁשֹור ְב ִּדיׁשֹו".
במצווה זו בוחר מחבר השולחן ערוך לחתום את
ספרו — ב'דיני חסימה' של בעל־חיים ושל פועל,
שגם עניינו מובא בפרשתנו" :כִ ּי ָתבֹא ְבּכֶ ֶרם ֵר ֶעָך
וְ ָאכַ לְ ָתּ ֲענָ ִבים כְ ּנַ ְפ ְשָׁך ָש ְׂב ֶעָך".
התורה מתירה לפועל יהודי העובד בכרמו של
יהודי שני לאכול ענבים במהלך העבודה ,בלי
לקבל את רשות בעל הכרם .אולם היתר זה חל
בכרם של יהודי בלבד ולא של נוכרי ,כמפורט
בשולחן ערוך" :פועל העושה אצל הנוכרי ...אסור
לאכול שלא מדעת הנוכרי ממה שהוא עושה,
כדרך שהוא עושה אצל ישראל ,שנאמר' :רעך',
ולא של נוכרי".

שלום בעולם
התורה עניינה לעשות שלום בעולם (כדברי
הרמב"ם בסוף הלכות חנוכה) .כלומר ,ייעודה
להשרות יחסים תקינים בין העמים לבין ישראל.
לכן השולחן ערוך רואה חשיבות רבה בשיבוץ
ההלכה הזו בסוף החיבור ,שכן היא מבהירה
כיצד היהודי נדרש לנהוג עם הגוי :עליו לאמץ
התנהגות הגונה וישרה ברמה מחמירה יותר

מן המעיין

מאשר עם היהודי.
בעוד התורה מקילה על פועל העובד אצל יהודי,
ומאפשרת לו לאכול פירות במהלך עבודתו,
ליחסי עובד־מעביד עם גוי יש תנאים אחרים .על
היהודי להימנע מלאכול אפילו פרי אחד שלא
ברשות .כאשר המעסיק הגוי רואה שהיהודי אינו
מערים עליו ואינו נוגע בפירות הכרם במהלך
עבודתו ,הוא מתמלא הערכה כלפי היהודים
כולם .הלכות אלה נקבעו בסוף השולחן ערוך,
מפני שהן מבטאות את תכליתה של התורה
להשכין שלום בעולם.

אין מלעיגים
ההלכות החותמות את השולחן ערוך מתקשרות
עם פתיחת הספר (טור ושולחן ערוך אדמו"ר
הזקן) .שם מובאת המשנה ממסכת אבות "יהודה
בן־תימא אומר ,הווי עז כנמר" — "...שלא יתבייש
בפני בני־אדם המלעיגים".
מי הם המלעיגים? בעיקר ,הכוונה לגויים ולא
ליהודים .אורחות חייו של היהודי משונים
בעיניהם ,ומנהגיו זרים ומעוררים תמיהה ,ולכן
הם עלולים ללעוג לו .אך כל זה בתחילת עבודתו

״כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ,ולא
תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו״ (דברים
כב,ח) .אם קיימת מצוות שילוח הקן ,סופך
לבנות בית חדש ותקיים מצוות מעקה .שמצווה
גוררת מצווה .ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים.
(רש״י)

אל תהיה הגורם
אף־על־פי שקיימת את מצוות שילוח הקן,
והתורה הבטיחה לך אריכות ימים ,בכל־זאת
אל תחשוב שמעתה אינך צריך לעשות מעקה
כדי לשמור על עצמך ,שכן גם אם אתה עצמך
הובטחת הרי ייתכן ״כי ייפול הנופל ממנו" —
שמא ייפול מי שראוי ליפול .אל תהיה אתה
הגורם לכך.

(בנין אריאל)

האדם ,ונקרא גג .אנו מצּווים לשמור את המוח
מפני הרהורי עבירה.

(תולדות אדם)

מעקה לחידוש
״כי תבנה בית חדש״ — אם תחדש חידוש בתורה,
״ועשית מעקה״ — עליך לעשות מעקה ״לגגך״
— לגדולת ליבך ,שלא יגבה ליבך מזה ,כי הכול
מאיתו יתברך .ואם יגבה ליבך ״ייפול הנופל״ —
ראוי זה ליפול.

(אור תורה)

סייגים חדשים
״כי תבנה בית חדש״ — כשאדם מתחיל סדר
עבודה חדשה ,הוא נושא אישה הנקראת 'בית',
ולוקח 'ריחיים בצווארו' ,עליו לעשות ״מעקה
לגגך״ — לקבל עליו גדרים וסייגים חדשים,
במחשבה דיבור ומעשה.

(לקוטי שיחות)

גדר בפני התנשאות
אם התעלית למעמד עליון ,אל תיתפס לגאווה
(גג רומז להתנשאות וגאווה) .״ועשית מעקה
לגגך״ — עשה גדר סביב הגג ,שתגדור ותחסום
את ההתנשאות .ואם לא ,משם תהיה לך נפילה —
"כי ייפול הנופל ממנו" .כמו שאמרו :לפני שבר
גאון.

(של״ה)

הרהורים קשים
ראשי תיבות של מעקה — הרהורי עבירה קשים
מעבירה .המוח הוא האיבר הגבוה ביותר של

לדאוג לשור
למצוות 'לא תחסום' יש משמעות גם על־פי
הדרוש .ירידת הנשמה למטה היא בדוגמת
העבודה בשדה .האדם עובד בשדה ,חורש וזורע,
כדי שתהיה צמיחה .כך העבודה בעולם הזה
נועדה להצמיח יבול רוחני — "יַ ְׁש ֵרׁש יַ ֲעקֹב ,יָ ִציץ
נּובה" (ישעיה כז,ו).
ּומלְ אּו ְפנֵ י ֵת ֵבל ְּת ָ
ּופ ַרח יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,
ָ
בעבודתו זו היהודי נעזר ב'שור' — הנפש הבהמית,
והוא מגייס אותה כדי להצמיח יבול רוחני של
קדושה .על כך נאמר הציווי 'לא תחסום' כלפי
הקב"ה — עליו לספק ל'שור' את כל הנחוץ
לו בעניינים הגשמיים כדי שיוכל לעשות את
עבודתו .אמנם מובטח ליהודי שכר נעלה בעולם
הבא ,ואף־על־פי־כן הוא מבקש 'לישב בשלווה' גם
בעולם הזה ,מקום העבודה...
(תורת מנחם תשד"מ ,כרך ב ,עמ' )788
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בית חדש | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

מצווה גוררת מצווה

של היהודי .אבל אחרי שקיים את כל הלכות
השולחן ערוך ,ובכלל זה ההלכה האחרונה ,שבאה
לוודא את יחסו ההוגן כלפי מעסיקו הגוי — הרי
שתופעת ה'מלעיגים' מתבטלת ,והיהודי זוכה
ליחס של כבוד והערצה מצד הגוי.

עבודה חדשה
״כי תבנה בית״ — בשעה שאדם עסוק בעשיית 'בית'
ודירה לה׳ יתברך בעולם הזה התחתון ,״חדש״
— שזו עבודה חדשה לנשמה ,כי קודם ירידתה
למטה לא התעסקה בזה ,״ועשית מעקה לגגך״
— עליו להיות מובדל מענייני העולם .אמנם יש
להתעסק עם ענייני העולם ,אבל אין הם צריכים
לתפוס מקום .ההתעסקות בהם היא אך ורק כדי
למלא את הכוונה העליונה.
(הרבי מליובאוויטש)

הסבר לאנשים פשוטים
פעם אחת בא דין תורה לפני רבי יוסף־
שאול נתנזון ,בעל 'שואל ומשיב' .נושא
הדיון היה תביעתו של בן בכור לקבל חלק
כפול בירושת האב ,כפי שהתורה מצווה.
הרב נתנזון שאל את האחים אם למדו חומש
והם מכירים את הדין על ירושת בן בכור,
והם השיבו שלא למדו .הבין הרב שלא יהיה
פשוט להסביר להם את הדין הזה.
אמר להם" :הביטו וראו באותיות האלף־בית,
שיש רק שלוש אותיות שהערך המספרי
שלהן הוא פי שניים מהאות שלפניהן —
ב' היא כפול מא'; כ' היא כפול מי' ,ור' היא
כפול מק' .שלוש האותיות האלה מרכיבות
את המילה 'בכֹר' .הרי לכם שהבכור נוטל
פי שניים".

פתגם חסידי
"בדין 'יפת תואר' אנו רואים שבהתחלה האדם מתקשה
להתגבר על יצרו ,ובסוף נאמר 'והיה אם לא חפצת בה'.
בסופו של דבר יתברר ליהודי שבאמת אין רצונו לעבור
עבירה ,אלא יצרו הוא שסימא את עיניו" (ה'בית ישראל' מגור)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

חילוץ
והבטחה
בעיצומה של תקופת הקורונה מחליט
צעיר ישראלי ירושלמי ,עמית מנדל,
לצאת להרפתקת שיט סביב העולם.
בזמן שהמדינות החלו סוגרות את
שעריהן ,בניסיון להתגונן מפני
המגיפה המתפשטת ,יצא עמית
לדרכו .הוא לא היה מודע להיסטריה
הגוברת והולכת בעולם ,ולתוצאות
שהיא צופנת בעבורו.
המסע שלו התחיל במערב הודו.
באמצעות טרמפים ימיים מזדמנים
הצליח להגיע לאי ס' לוסיה
שבקריביים .יש בו הרי געש ,גנים
בוטניים ,יערות גשם ועוד אתרי
תיירות פופולריים .עמית נהנה מטיול
באחד האזורים היפים בתבל .נופי
הבראשית לא השביעו אותו ,והוא
תכנן את היעד הבא :האי מרטיניק,
גם הוא בים הקריבי.
אלא ששם התחיל הטיול להסתבך.
עמית פגש ימאי איטלקי ,וזה הבטיח
לו שיביא אותו לקובה .השניים יצאו
לדרך .רק בעתיד יגלה עמית ששגה
בבחירת שותפו למסע.
בהיותם בלב ים פרצה סערה עזה.
מזג האוויר התקדר ,רוחות חזקות
יצרו גלים גבוהים והסירה טולטלה
אנה ואנה .השייט האיטלקי לא
הצליח להשתלט על הסירה.
ימים קשים עברו על השניים ,אך
בסופו של דבר היו מאושרים לגלות
את אורות הנמל הנוצצים של קובה.
הם היו מלאי שמחה על ששרדו את
תלאות המסע הימי ,וכבר ייחלו לרגע
שבו יניחו את כף רגלם על אדמה
מוצקה.
אלא שאז התחוור להם כי שלטונות
קובה נעלו את שערי הכניסה
למדינה .משמר החופים סירב בתוקף
לבקשתם לעגון בנמל .כל תחנוניהם
עלו בתוהו .יש מגיפה ,אין כניסה.
השניים נותרו אובדי עצות .באין
ברירה סובבו את חרטום הסירה
וחזרו אל הים הגדול .הם החליטו
להתדפק על שעריה של הרפובליקה
הדומיניקנית .אבל גם כאן ציפתה
להם אכזבה מרה :חיילים חמושים
שהוצבו לאורך קו החוף כיוונו
לעברם את רוביהם והניסו אותם
בחזרה אל הים.
תשובות שליליות קיבלו גם מסנטו
דומינגו ומג'מייקה.
עמית ושותפו האיטלקי נותרו בלב
ים ,על סירה קטנה שלא יועדה

למסעות מפרכים כאלה ,ואף החלה
נשחקת וסובלת מליקויים .בעיקר
הטרידה את השניים מצוקת המזון,
שהחריפה והלכה .מלאי המזון
והשתייה שלקחו עימם אזל במהירות,
וכאשר ביקשו עזרה ממשמר החופים
של הרפובליקה הדומיניקנית ,נענו
לתדהמתם בסירוב.
השניים לא ידעו את נפשם .הם

לומדים גאולה

במרחק קצר מהחוף ,אבל עזובים
לגורלם במכּוון .במקום שתישמע
זעקתם וגורמי ההצלה יחלצו אותם,
השלטונות עוצמים עין ומפקירים
אותם לרעב ולחסדי הים הסוער.
ומדוע? הסיבה שנמסרה להם
הייתה" :אין לכם כסף לשלם" .לרוע
מזלם ,כרטיסי האשראי שלהם חדלו
מלפעול.

מאת מנחם ברוד

גאולה מיידית

האם הגאולה יכולה לבוא כהרף עין ,ברגע אחד? הרמב"ם קובע (הלכות
תשובה פרק ז ,הלכה ה)" :הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף
גלותן ומייד הן נגאלין" — הדגש הוא על המיידיות .כלומר ,כאשר עם ישראל
שב בתשובה הראויה ,באה הגאולה מייד ובבת אחת.
אמנם יש סדר של תהליכים וזמנים ,אך כל זה הוא אם אין אנו זכאים לגאולה
ניסית ופתאומית .אם עם ישראל מגיע לדרגת 'זכו' — באה הגאולה בבת
אחת ובלי כל תהליכים ממושכים.

תשובה בקפיצה
למעשה ,גם התשובה עצמה מאופיינת במימד המיידיות והפתאומיות .יש
התקדמות שבאה בהדרגה ,כשיפור של מצב קודם .זו בנייה של נדבך על
גבי נדבך — המבנה של אתמול הוא הבסיס לשיפורים של היום .אך יש
התקדמות שבאה בקפיצה ,מתוך הריסת המסגרות שבתוכן האדם חי ופעל
אתמול .זו איננה התקדמות של שלב אחר שלב ,אלא יצירת מבנה חדש,
שלא על בסיס מתכונת העבר .התשובה ,במהותה ,אינה בבחינת תוספת
קומה על הבניין הקיים ,אלא היא היחלצות והתנערות מתוך דפוסי החיים
הקיימים ,בשאיפה לסוג חדש לגמרי של חיים רוחניים.
בעל תשובה אינו בונה את חייו החדשים על בסיס העבר .כדי שהתשובה
תהיה שלמה ואמיתית ,מחובתו להשתחרר מהר ככל האפשר מאורחות
החיים ומדפוסי המחשבה השגויים ,ולבנות מערכת חיים חדשה לגמרי .אין
הוא משפר את האתמול ,אלא משתחרר ממנו ועובר למתכונת חדשה של
ונעשה בן־אדם שונה.
ֶ
התנהגות .הוא רואה דברים אחרת ,מתנהג אחרת
זו מהות התשובה — האדם מזנק בבת אחת לתוך מציאות חדשה .לכן
ההלכה היא שאדם המקדש אישה על־מנת שהוא צדיק גמור ונמצא רשע
גמור ,מקודשת מספק — "שמא הרהר תשובה בליבו" ,שכן ברגע אחד של
הרהור תשובה הוא עובר למצב חדש לגמרי.

מעמידה להליכה
על־פי תפיסה זו של התשובה מובנת עמדת תורת החסידות שהתשובה אינה
מוגבלת רק למי שחטא ועבר על ציוויי התורה .כל יהודי ,יהיה מי שיהיה ,יכול
וצריך לחזור בתשובה ,היינו להתעלות לגמרי מצורת ההתנהגות והמחשבה
של העבר לדרך חדשה לגמרי בעבודת ה' .לא רק להתקדם צעד אחר צעד,
אלא לזעזע את כל צורת החיים הנוכחית (אף שהיא טובה וישרה) ,כדי
להגיע לרמה גבוהה לאין ערוך של חיי תורה ומצוות.
התשובה ,במשמעות זו ,היא הסיבה האמיתית לירידת הנשמה למטה .ההבדל
בין נשמה שירדה לעולם הזה לבין אותה נשמה כפי שהייתה למעלה ,קודם
ירידתה ,הוא ההבדל בין 'הליכה' ל'עמידה' .על הנשמה קודם ירידתה נאמר
(מלכים־א ,יז,א)" :חי ה' אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו" .גם המלאכים
נקראים 'עומדים' — "שרפים עומדים ממעל לו" (ישעיה ו,ב) .אמנם יש אצלם
עליות ,ועליות גדולות עד מאוד ,אך הכול על אותו בסיס ובאותה מסגרת.
לדרגות גבוהות לאין ערוך .רק כאשר הנשמה יורדת למטה ,היא
אין מעברים ָ
נעשית בבחינת ְ'מ ַהלֵ ך' — "ילכו מחיל אל חיל".
ייחודו של האדם הוא ביכולתו לעשות תשובה — לבצע קפיצה ודילוג גבוהים
לאין ערוך מהמסגרות שבתוכן חי ופעל עד כה .ככל שמצבו עד עכשיו היה
טוב ויפה ,יש לו הכוח להתרומם לדרגה עליונה ,שלעומתה המצב הקודם
היה בבחינת 'חטא' (מלשון חיסרון והחטאה) .תשובה זו — קפיצה פתאומית
למצב חדש — היא בהישג ידו של כל יהודי ויהודי ,והיא מביאה את הגאולה
האמיתית והשלמה גם כן בבת אחת — "מייד הן נגאלין".

הרעב גבר .השניים היו תשושים
וחסרי אונים .עמית גילה תושייה:
הוא קפץ למים הקרים ושחה לאי
קטן שלחופו עגנו בהיחבא .על אדמת
האי הזה מצא מטעי בננות שופעים,
ושפע של עצי קוקוס ומנגו .הוא
אסף פירות ככל יכולתו ,ובהם השיבו
השניים את נפשם .הוא אף בנה על
האי רפסודה מאולתרת ,והשניים שטו
עליה הלוך וחזור כדי לחדש את מלאי
הפירות שקיימו אותם.
הזמן חלף בעצלתיים .השניים המתינו
בסירה להתפתחויות כלשהן ,ובינתיים
הקדישו את זמנם הרב למחשבות.
במוחו של עמית הבזיק פתאום רעיון
יצירתי :בית חב"ד! איך לא חשב על
זה עד עתה? הוא יפנה אל המשטרה
המקומית ויבקשה לאתר את בית
חב"ד בג'מייקה ,כדי שאנשיו יסייעו
לאזרח הישראלי האבוד!
כאן חל סוף־סוף מפנה .המשטרה
המקומית יצרה קשר עם הרב יעקב
רסקין ,ששהה באותה עת בניו־יורק,
והיה מנוע מלחזור לג'מייקה בשל
הקורונה .כששמע על המקרה לא
היסס והפעיל את קשריו בג'מייקה.
ראשית ,ביקש שידאגו לאספקת מזון
שוטפת לישראלי ולחברו הכלואים
בסירה.
בינתיים התקרב חג הפסח .הוריו
הדאוגים של עמית ניסו להפעיל
את שגריר ישראל בג'מייקה ,אך ידיו
של זה היו קצרות מלהושיע .באותה
עת הידרדר מצבם הנפשי של עמית
וחברו האיטלקי .הוריו הבינו כי
עליהם לחלצם קודם שיהיה מאוחר
מדיי .הם התחננו לפני הרב רסקין
שימצא פתרון לסבך.
הרב רסקין הבין את חומרת המצב,
והכניס לתמונה מכר עורך דין ,וזה
החל לפעול בכלים משפטיים כדי
לשכנע את רשויות ג'מייקה לקלוט
את צמד השייטים .בסופו של דבר
נשאו המאמצים פרי .השניים הורשו
לרדת מהסירה ולהיכנס לבידוד ,עד
שיתברר כי אינם נושאים את הנגיף
ויוכלו להגיע ארצה דרך ניו־יורק.
סוף־סוף יכלו המעורבים בפרשה
לנשום לרווחה.
כאשר טיסתם נחתה בניו־יורק החליט
עמית לצאת מנמל התעופה ולפגוש
את הרב רסקין ,כדי להודות לו פנים
אל פנים על פועלו למענו ,אחרי
חודש וחצי של שהייה בסירה בלב
ים .כאשר נפגשו השניים ,הציע לו
הרב רסקין להניח תפילין לאות תודה
לקב"ה על ההצלה.
עמית נענה בהתרגשות ,ואף הצהיר
כי מעתה יקפיד להניח תפילין בכל
יום כדי לגמול תודה לבורא ,כלשונו.
(על־פי 'חב"ד.אורג')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

חגיגה מרגשת בקיבוץ אורטל
ערב ראש חודש אלול תש"פ ייחרת בדברי ימיו
אֹור ַטל שבגולן .תושבי הקיבוץ
של הקיבוץ ְ
התאספו וחגגו אירוע כפול — חנוכת בית כנסת
והכנסת ספר תורה ,בפעם הראשונה מאז
נוסד הקיבוץ לפני יותר מארבעים שנה .זקני
הקיבוץ פיזזו בהתרגשות ,תינוקות הורמו אל
על והחגיגה איחדה את כלל התושבים.
"סיקלנו את האבנים" ,התפייט יו"ר הקיבוץ יוסי
נקש בנאומו הנרגש" ,חרשנו תלמים ,נטענו
עצים ,התחתנו ,נולדו ילדים ,וכיום גם נכדים,
בנינו בית אמיתי ,אך מרכיב אחד היה חסר
בכל ההצלחה ,כמו שאומרים בפסח ,כל שלא
אמר פסח מצה ומרור לא יצא ידי חובה ,כך אנו
לא השלמנו את בניין הקיבוץ ,עד היום ,שאנו
חוגגים פתיחת בית כנסת שהוא מרכיב יסודי
בכל מקום יהודי .היום ,לראשונה ,אנו משלימים
את בניין הקיבוץ".

זיכרונות מבית אבא
ההתעוררות לבניית בית כנסת באה מתוך
הקיבוץ עצמו .דינה ברדה ,תושבת הקיבוץ
ושותפה פעילה בו בתחום התיירות וחינוך
הילדים ,הניעה את הגלגלים .היא גדלה בחיפה
בבית דתי של עולי מרוקו" .התפילות ,המפגשים
והחוויות נחרתו בליבי" ,מספרת ברדה (.)63
"לאורך עשרות השנים שאני גרה כאן ,תמיד
הפריע וצרם לי שילדיי לא חווים אותה חוויית

פינת ההלכה

ילדות שחוויתי בבית הכנסת".
לפני כעשרים שנה הייתה שותפה בהקמת
מניין לתפילות יום הכיפורים" .זכיתי לתפור
את הווילון ,שבו השתמשנו למחיצה .בא קהל
מכובד ,שגדל והלך עם השנים .אבל הקמת בית
כנסת לא הייתה על סדר היום בקיבוץ".

שאלות ואכזבה
הקיבוץ בעל הנוף הציורי ,הממוקם ליד ההרים
אביטל ובנטל ,מושך אליו תיירים רבים מהארץ
ומחו"ל" .לא פעם" ,מספרת ברדה" ,תיירים
שאלו אותי אם יש כאן בית כנסת ,ונאלצתי
להשיב בשלילה ולהפנות אותם למקומות
אחרים .פעם אחת ארגנתי ספר תורה מאלוני
הבשן ,לקבוצת משפחות דתיות .הבטתי בספר
התורה ואמרתי בליבי :לא הגיוני שאין לנו ספר
תורה משלנו ,בית כנסת משלנו".
התפנית הממשית נוצרה בעקבות קבוצה של
'תגלית' שביקרה בקיבוץ" .המדריך שלהם שאל:
למה אין לכם בית כנסת? כשהוא יצא ,החלטתי
שזה חייב לקרות .למחרת דיברתי עם הנהלת
הקיבוץ וביקשתי אישור לקדם את המהלך".

הקיבוץ לבש חג

שאלה :האם מותר לשתול צמחים שונים
באותה אדנית במרפסת?
תשובה :אם שותלים באדנית שני מיני ירק,
כגון עגבנייה ,פלפל ,מלפפון ,בצל — יש
להרחיק טפח וחצי ( 12או  15ס"מ) בין מין
למין.
יש המניחים בתוך האדנית עציצים נפרדים,
עציץ לכל מין ,ואז יש היכר ברור ביניהם.
באשר לעשבי תבלין — כמה מהם נחשבים
אילנות ,ועל כך נפסק בשולחן ערוך" :אין לך
כלאיים באילנות ,אלא הרכבה בלבד" .לכן
אין איסור לזרוע או לשתול שני מיני אילנות
סמוך זה לזה .הצמחים שלהלן נחשבים
אילנות :רוזמרין ,גרניום ,זעתר ,זוטה לבנה,

מבנה לבית כנסת .אחי ,חסיד חב"ד מלוד,
הפנה אותי לשליח חב"ד הסמוך אלינו ,הרב
שלום הרצל ,וכבר באותו לילה הוא ורעייתו
נפגשו עימי .הם ליוו אותנו לכל אורך הדרך,
עד לחגיגה המרגשת ,וגם השיגו לנו תרומה של
ספר תורה".
בערב ראש חודש אלול הקיבוץ לבש חג.
"הרגשתי כמו בחתונה" ,מתארת ברדה בקול
נרגש" .כל חברי הקיבוץ רקדו בתהלוכת ספר
התורה ,שהובל תחת החופה" .הרב הרצל סיכם
את התחושות" :בימים של קיטוב ופילוג ,מחמם
את הלב לחוות רגע של אחדות יהודית ,הפורצת
כמו לבה שבעבעה מתחת לפני השטח".

ברגע
מושג
"
הוצאת שם רע

ברדה התחייבה להשיג תרומות לבית הכנסת.
"בהסכמת חברי הקיבוץ קיבלתי אישור להפוך

בשפה היום־יומית 'לשון הרע'
ו'הוצאת שם רע' נראים כשני מושגים
זהים לאותו דבר .אבל בתורה אלה שני
דברים שונים לגמרי.

ריחן תימני ,לואיזה לימונית ,מרווה רפואית
ושיבה.

איסור 'לשון הרע' הוא דיבור בגנותו
של הזולת ,גם אם הדבר אמת .ואילו
'הוצאת שם רע' היא הפצת דברי שקר
על אדם ,וזה איסור לעצמו.

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

כלאיים באדנית

"היום אנו משלימים את בניין הקיבוץ" .החגיגה באורטל

יש האוסרים לזרוע זרעי ירק בתוך שלושה
טפחים משורשי האילן ,לא משום כלאיים
אלא מפני שנראה כמרכיב את הזרעים בתוך
האילן .ויש מקילים בזה.
בירושלמי נאמר שאם הזריעה צפופה לא דיי
בהרחקות ,אך הרמב"ם לא הביא זאת להלכה.
החזון איש הקל בזה.
יש דיון באשר לקטניות ,אם דינן כירק או
כתבואה .אם דינן כתבואה ,לא תועיל הרחקה
של טפח וחצי (כנ"ל) בין סוגי קטניות שונים
או בין ירק לקטניות.
מקורות :שו"ע יו"ד סי' רצה ס"ג־ד וש"ך שם .תודה למכון
התורה והארץ.

לפני הכל :בריאות.
ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש
בהוזלה של כ!50%-
(בדומה לגופים הגדולים בארץ)

יעוץ חינם

077-444-7777
למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

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

