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 712סניפים,
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

מה עושים בליל שבועות
בלילה הזה אנחנו 'מקשטים' את התורה באמירת אותיותיה הקדושות.
אנו מבקשים להתחבר למהותה הפנימית ,לקדושה שבה

ה

מנהג להיות ערים
בליל חג השבועות
ולעסוק בתורה צובר
פופולריות רבה .במקומות
רבים נערכים שיעורי תורה
לאורך הלילה .יש היושבים
ולומדים בחברותא .אך המנהג
הנפוץ בקהילות ישראל הוא
לייחד את הלילה לאמירת
'תיקון ליל שבועות'.

ה'תיקון' הוא סדר לימוד
שנערך על־פי הזוהר .בעיקרו
הוא מורכב מהתחלות וסיומים
של פרשיות התורה ,ספרי
הנביאים והכתובים ,מסכתות
התורה .חוכמתו האין־סופית של הקב"ה (ציור :יוסי רוזנשטיין)
במשנה ועוד ,ורשימת כל
תרי"ג המצוות .אין הוא לימוד במובן הרגיל ,הפנימית ,לקדושה שבה ,לעובדת היותה
אלא אמירה של פסוקים מההתחלה והסיום של חוכמתו האין־סופית של הקב"ה .את החיבור
הזה איננו משיגים על־ידי השכל ,אלא בהדגשת
כל פרשה וספר ,קריאת קטעי משנה וכדומה.
המושג 'תיקון' לקוח מהזוהר ,ומשמעותו קדושתה.
בלילה הזה אנחנו 'מקשטים' את התורה
— קישוט .אמירת ה'תיקון' משולה לפעולת
השושבינים המקשטים את הכלה לקראת באמירת אותיותיה הקדושות .זו ההכנה הראויה
כניסתה לחופה .כך אנחנו 'מקשטים' את התורה לקבלת התורה — לזכור כי התנאי הבסיסי
ללימוד התורה הוא לחוש את קדושתה .בכל
לקראת קריאת עשרת הדיברות ,למחרת.
בוקר ,בטרם אנחנו מתחילים ללמוד תורה ,אנו
מברכים "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו" .בכל רגע של לימוד התורה עלינו לזכור
יש כאן דבר מעורר מחשבה :הלוא חג כי היא תורתו של בורא העולם ,והוא נתן לנו את
השבועות הוא היום שבו ניתנה לנו התורה .על הזכות ללמוד אותה.
ּובינַ ְתכֶ ם לְ ֵעינֵ י
"היא ָחכְ ַמ ְתכֶ ם ִ
התורה נאמר ִ
ָה ַע ִּמים" .הדרך הטבעית להתכונן לקבלת דברי
חוכמה היא על־ידי לימוד ועיון .לכאורה היינו
בקריאת עשרת הדיברות בחג השבועות
אמורים בלילה הזה לשבת וללמוד סוגיות
אנחנו חֹווים מחדש את המעמד האדיר של
מעמיקות בתורה .תחת זאת אנחנו אומרים
מתן התורה על הר סיני .את העובדה שהקב"ה
מילים ,בלי שתהיה לנו יכולת להבין את הדברים
בכבודו ובעצמו ירד אלינו ,דיבר איתנו ונתן לנו
לאשורם (בשל המבנה הקטוע של ה'תיקון').
את תורתו .בזכות המעמד הזה יכולים אנו ,בני־
אלא שבכך אנחנו מתחברים למהותה אדם קטנים ,ללמוד ולהבין את חוכמתו האין־
הפנימית של התורה .אכן ,התורה היא חוכמה סופית הטמונה בתורתו.
עמוקה ,אבל לא זה עיקר מהותה .הרעיונות
גישה זו לקבלת התורה מאפשרת לנו ללמוד
השכליים שבתורה הם לבוש חיצוני בלבד שלה ,אותה מתוך התבטלות לנותן התורה .היא
ואין הוא ממצה את עיקרה ופנימיותה.
מבטיחה שנבין נכון את דברי התורה ,ולא ננסה
ללמוד תורה ,לצלול למעמקיה ,להבין את להלביש עליה את הרצונות והתיאוריות שלנו.
רעיונותיה — זאת אנחנו עושים כל השנה .בליל זה היסוד המבטיח כי לימוד התורה יהיה לנו
חג השבועות אנו מבקשים להתחבר למהותה 'סם חיים'.

של מי התורה

להבין נכון

יש חדש
ילדים בעשרת הדיברות
בתי חב"ד נערכים לקיים את מבצע
שבועות  ,10לעידוד השתתפותם של
ילדים במעמד קריאת עשרת הדיברות בחג
השבועות .נוסף על קריאת התורה בבתי
הכנסת יאורגנו מנייני קריאה מיוחדים,
ואליהם יבואו הילדים ויקשיבו לקריאת
עשרת הדיברות .הרבי מליובאוויטש
קרא להביא את כל הילדים ,ובכלל זה
התינוקות ,למעמד זה ,על בסיס 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".

ילדי ירושלים מתאספים
גם השנה יהיה אי"ה בירושלים מעמד
מיוחד של קריאת עשרת הדיברות
לילדים ,בשעה  11:30בבוקר ,בבית
כנסת חב"ד 'בית יוסף' (רח' זוננפלד ,23
בשכונת בית ישראל) .צפויים להשתתף
בו כאלף ילדים .הילדים שיבואו למעמד
ייהנו מכיבוד מיוחד.

שבת אירוח
ארגון אשנב לחב"ד מקיים בשבת הבאה,
פרשת בהעלותך ,י"ב בסיוון (' ,)11.6שבת
עם חב"ד' בכפר חב"ד .אורח השבת
יהיה הרב שניאור־זלמן גורליק ,שליח
הרבי לבאר־שבע .הרשמה מראש חובה,
טל' 2715793־.052
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שולחן שבת

טעם התקנה

ברכת השלום
של בועז
במגילת רות מתוארת שיחה בין בועז לבין
הקוצרים בשדה" :וְ ִהּנֵ ה ב ַֹעז ָּבא ִמ ֵּבית לֶ ֶחם,
ֹאמרּו לֹו :יְ ָב ֶרכְ ָך
ּקֹוצ ִרים :ה' ִע ָּמכֶ ם! וַ ּי ְ
ֹאמר לַ ְ
וַ ּי ֶ
ה'" (רות ב,ד) .פסוק זה הובא במשנה (ברכות ט,ה),
בדבר שילוב שמו של הקב"ה בשאלת שלום
של אדם לחברו" :התקינו שיהא אדם שואל את
שלום חבירו ַּב ֵׁשם" .הגמרא (ברכות סג,א) מסבירה
ששימוש בשמו של הקב"ה בתוך ברכת שלום בין
אדם לחברו אינו פיחות בכבודו של הקב"ה ,והיא
מסתמכת על דברי בועז.
המשנה מביאה עוד מקורות ,ובהם דברי
המלאך לגדעון "ה' ִע ְּמָך ּגִ ּבֹור ֶה ָחיִ ל" (שופטים ו,יב)
"ואומר ֵעת לַ ֲעׂשֹות לַ ה' ֵה ֵפרּו
ֵ
ועוד ,ומסיימת:
ּתֹור ֶתָך .רבי נתן אומר :הפרו תורתך — משום עת
ָ
לעשות לה'" .כלומר ,פעמים מבטלים את הוראת
התורה מפני צורך דחוף לעשות למען הקב"ה.

מן המעיין

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

תקנה זו" ,שיהא אדם שואל את שלום חבירו
בשם" ,לא הובאה על־ידי הרמב"ם בספרו
ההלכתי .בכמה וכמה מקומות הרמב"ם מדבר על
הקדמת שלום ,כמו "תלמיד־חכם ...מקדים שלום
לכל אדם" (הלכות דעות ה,יא) ,ואינו מציין שיש
לברך את הזולת בשם ה'.
הדבר יובן על־פי טעם התקנה .על דברי
המשנה "ואומר :עת לעשות לה' הפרו תורתך"
מוסבר (שיטה מקובצת סג,א) ש"מפני חשש שלא
ישכחו שם שמיים ,ויהא שם עבודת כוכבים שגור
בפיהם ,אנו מתירין להזכיר שם שמיים לבטלה".

הדגשת האמונה
כלומר ,ההיתר להזכיר את שם ה' בברכה שבין
אדם לחברו בא בתגובה לשימוש בשם עבודה
זרה בשפה המדוברת .לכן תיקנו חכמים להזכיר
את שמו של הקב"ה בברכת שלום ,כדי להדגיש
את האמונה בה' ולשלול את האלילות.
הכוונה בתקנה "שיהא אדם שואל שלום
חבירו בשם" — היא לשם הוי'ה ,כמו בדברי בועז
לקוצרים .כדי להרגיל את שמו של הקב"ה בפי

משהו נדבק

קידוש עצמי

"החזירה הקב"ה על כל
אומה ולשון ולא קיבלוה"
(עבודה זרה ב) .ואף־על־פי
שהיה גלוי וידוע לפני ריבון
העולם שאומות העולם לא
יקבלו את התורה ,הייתה בכל־
זאת לחיזורו השפעה כלשהי
עליהם :מההצעה בלבד שהציע
להם הקב"ה לקבל את התורה
דבק בהם משהו ,שמץ ממנה.

(קדושת לוי)

(היום יום)

עלייה בכוח הרחמים
בשעת מתן תורה נתעלו
ישראל לתכלית העילוי ,ככתוב
"פנים בפנים דבר ה' עימכם",
וזאת בשעה שזמן קצר קודם
לכן היו בתכלית השפלות,
משועבדים בחומר ובלבנים
במצרים .עלייה כזו לא הייתה
אפשרית אלא על־ידי רחמיו
הגדולים של ה' יתברך.

(סידור עם דא"ח)

הר בלי גאווה
התורה ניתנה על הר סיני
דווקא ,לפי שהוא הנמוך מכל
ההרים (מדרש) .אם כן ,למה לא
ניתנה תורה בבקעה? אלא מי
שהוא ריק באמת ,אין רבותא
שאינו מתנשא ,שהרי אין לו
במה להתגאות .אבל מי שיש בו
מעלות ואינו מתגאה — הרי הוא
משובח .לכן לא ניתנה התורה

בבקעה ,כי בקעה אין לה במה
להתגאות.

(עיטורי תורה)

'נותן התורה' בהווה
עסק התורה של כל אדם,
בכל זמן ,הוא דבר ה' ממש
שנאמר למשה מסיני .לכן ראוי
שתיפול עליו אימה ויראה,
כאילו הוא מקבל את התורה
מסיני .מתן התורה חוזר ונשנה
בכל עת שיהודי לומד תורה,
ולכן אומרים 'נותן התורה',
לשון הווה.

(תורה אור)

שתי תקופות
את ימי העולם אפשר לחלק
לשתי תקופות — הראשונה,
מבריאת העולם ועד מתן תורה;
והשנייה ממתן תורה והלאה,
שמאז נקראים ישראל בכינויי
חיבה מיוחדים' ,עם סגולה',
'העם הנבחר'' ,גוי קדוש'.
(ספר המאמרים תש"י)

פָ רשה
ב"ה • גיליון מס'  59י"ט אלול ה'תשפ"א

ערכת התוכן של חב"ד
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם ,ההגות
של תורת החסידות ,החוויות המרגשות מבתי
חב"ד והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

+

הגות ,חז"ל ,מדרשים ,משמעויות,
לקחים ,הלכה ,העמקה ,סיפור ,מידע
 4גליונות רק על פרשת השבוע

כול לא דיי באמירת 'שלום' בלבד ,אף ששלום
הוא משמותיו של הקב"ה ,וגם לא בשם 'אלוקים',
שיכול להתפרש גם ככינוי לדיינים ,אלא בשמו
המיוחד של הקב"ה .ואכן ,המדרש אומר שתקנה
זו נתקנה בידי בועז ובית דינו.

העולם התקרב
ואולם דווקא טעמה של התקנה הוא שהביא
את הרמב"ם להימנע מלהביאה בספרו .במשך
השנים שחלפו מאז תיקון התקנה ועד ימי
הרמב"ם הצטמצם השימוש בשמות עבודה זרה,
וממילא לא הייתה הצדקה להשתמש בהיתר
של "הפרו תורתך" כדי להתיר שימוש בשם ה'
בברכת שלום בין בני־אדם.
הרמב"ם כותב בסוף ספרו (בקטע שצונזר
בדפוסים רבים) כי התפשטות האמונות של
הנוצרים והמוסלמים לא באה אלא "ליישר דרך
למלך המשיח ,ולתקן את העולם כולו לעבוד
את ה' ביחד" .בכך התקרב העולם לאחדות ה'
וצומצמה העבודה הזרה .לכן כבר לא היה מצב
של 'קלקול המינים' ,וממילא לא ראוי להזכיר את
שם הוי'ה בין אדם לחברו.
(שיחות קודש תשל"ז ,כרך א ,עמ' )332

אמרת השבוע

חג השבועות

"וקידשתם היום ומחר וכבסו
ָ
'וקידשתם'
ָ
שמלתם" (שמות יט,י).
נאמר למשה ול'אתפשטותא
דמשה' שבכל דור ודור ,אשר
ביכולתם לקדש את 'היום'
ואת 'המחר' ,אבל דרושה
לכך הכנה ,והיא העבודה
'וכבסו שמלותם' .יש לנקות
את 'לבושי' המחשבה ,הדיבור
והמעשה .זאת צריך כל אחד
ואחד מישראל לעשות בעצמו.

לוי שייקביץ

כי תבוא

כלי לקבלת התורה
בשבת ,ערב חג השבועות ,נדחק
המון רב סביב שולחנו של האדמו"ר
הזקן מסדיגורה ,רבי אברהם־יעקב
פרידמן .הגיב האדמו"ר" :מדוע
נדחקים? אינני אומר היום תורה ,כי
היום אנחנו עוד קודם קבלת התורה".
לאחר מכן הוסיף האדמו"ר ואמר:
"היום הוא זמן לעשיית כלי ראוי
לקבלת התורה ,וזאת על־ידי לב נשבר.
גם אם האדם לא התכונן כראוי ,ולא
תיקן שום מידה בארבעים ותשעה ימי
ספירת העומר ,אך הוא חש שיברון
רּוח
ֹלהים ַ
לב — על כך נאמר 'זִ ְב ֵחי ֱא ִ
נִ ְׁש ָּב ָרה' ,ובזה אפשר ללכת לקבל את
התורה".

לוח יומי ללימוד הרמב"ם

(במסלול פרק אחד ,כתקנת הרבי מליובאוויטש)
ש"ק ה' בסיון

א'

ב'

הל' כלים פרק י

פרק יא

פרק יב

"ב ּיוֹם ֲא ׁשֶ ר ַּת ַע ְבר ּו ֶאת ַה ַ ּי ְר ֵּדן
ַּ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ...וַ ֲה ֵקמ ָֹת ְלךָ ֲא ָבנִים
ְּגדֹלוֹת וְ ַׂש ְד ָּת א ָֹתם ַּב ּ ִׂשיד".

(דברים כז/ב)

פותח

מינוי
עד הבית
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הרב שמואל רסקין

מחשבות על הודיה

מה קורא בפרשה?

בפרשת כי תבוא  122פסוקים.
ערך הכרת הטוב ,המובע בפרשה שלנו ,מעורר מחשבה .בואו
חקלאי יביא את ביכורי פירותיו לכוהן
נאמר את זה ברור :לומר תודה זה לא קל .כל אחד יכול לנפנף
בבית-המקדש ויודה לאלוקים על כל
כמה הוא מרבה לומר תודה ,אבל חשיבה אישית ביקורתית
הטוב שנתן לו .הוא מזכיר את ניסי
ומעמיקה תגלה שזה גם קצת קשה.
הבורא לעם ישראל ,החל מהצלת
למה? כי להודות משמע גם להודות באשמה ,להודות בכך
יעקב מידי לבן ,דרך יציאת מצרים ועד
שאני נזקק ,שאני לא שלם.
הכניסה לארץ.
נקרא את מילות התודה שאומר מביא הביכורים ,בתחילת
יש לקיים ביעור מעשרות בשנים ה4-
הפרשה:
וה 7-למחזור השמיטה ,ולהצהיר כי
ֹלקיָךֲ :א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה
"וְ ָענִ ָית וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֶ
המעשרות ניתנו כראוי.
וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ...וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ ּיִ ְּתנּו
משה מבקש מישראל לקיים תמיד את
ֹלקי ֲאב ֵֹתינּו ,וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֶאת
ָעלֵ ינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה .וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱא ֵ
מצוות התורה כאילו ניתנו עתה.
ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא
קֹלֵ נּו ...וַ ִ
כתזכורת למצוות ,יש לכתוב את התורה
ּגָ דֹל ְּובאֹתֹות ְּובמ ְֹפ ִתים .וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ,וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת
על גל בן  12אבנים שיוצב על גדת הירדן
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאתֶ ,א ֶרץ זָ ַבת
המערבית .שני גלי אבנים יוקמו בהר
ָחלָ ב ְּוד ָבׁש .וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה
היה
יעקב
בן
יהודה
|
בדוּק
עיבל ובגלגל.
אׁשית ְּפ ִרי
אתי ֶאת ֵר ִ
ֵה ֵב ִ
הראשון ששמו הביע תודה
תיאור טקס הברכה והקללה שיתקיים
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ּלִ י
לבורא .אמר רשב"י" :מיום
על הר גריזים והר עיבל כאשר עם
ה'".
שברא הקב"ה את עולמו לא
ישראל ייכנס לארץ :העם יחולק לשניים,
היה אדם שהודה לו עד שבאה
הכוהנים והלוויים וארון הברית בתווך.
ענווה וגם שמחה
לאה ,שנאמר 'הפעם אודה
הלוויים ישמיעו  24הצהרות ,חלקן
זה לא סתם מונולוג
את ה'".
נפתחות ב'ארור' וחלקן ב'ברוך'.
היסטורי .זה לבוא
הבטחות למקיים המצוות – יתברך
היינו
ולומר:
בילודה ,בתנובת משק פורייה ועוד.
באשפתות ,לא היה לנו קל .ואתה מי שהוצאת אותנו משם
והבאת אותנו לאן שהגענו .בזכותך ,ביכולתי לומר תודה על
מפורטות קללות קשות שיבואו בגלל
הטוב שקיבלתי ,כי זה ממש לא מובן מאליו.
עזיבת התורה והמצוות .הנושא כולו
מסוכם תחת הכותרת "דברי הברית"
תחשבו על זה :אחרי השקעה ממושכת ומורכבת האדם
שכרת משה עם ישראל.
סוף-סוף קוטף פירות ,ומניח את ראשית יבולו בסלסלה
יפה ומרופדת .עכשיו ,במקום לומר "תראו את ההישגים
משה משבח את 'דור הבנים' שעומד
שלי!" ,הוא אומר" :תודה לך אלוקיי ,שהרמת אותי מהמקום
להיכנס לארץ ,ואומר :היוצאים ממצרים,
הנמוך ביותר והבאת אותי לכאן" .זה לא טבעי; אבל זו בדיוק
למרות הניסים שקיבלו ,לא הפנימו את
משמעות המושג 'תודה'.
המחויבות לאלוקים .הוא מבקש שהעם
ישכיל להתמיד בקיום התורה.
כשמוקירים תודה ,האגו אולי סובל ,אבל האדם יוצא מורווח:
ֹלהיָך" .השמחה היא"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱא ֶ
המדור נכתב בידי הרב נפתלי ליפסקר
התוצאה הישירה של ההודיה .כשאדם מבין שהוא קיבל
מתנה ,ושהיא לא מובנת מאליה ,הוא נעשה שמח.
וככל שנחיה בתודעה של 'הודיה' כך נטיב לראות את הטוב,
לראות בו לא מובן מאליו ,וגם לשמוח בו.

ג'

ד'

ה'

ו'

פרק יג

פרק יד

פרק טו

פרק טז

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם
המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144
וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי

גאולהּפדיה

מנחם ברוד

מועד אחרון לגיור

ּגֵ ִרים .בזמן הזה יכולים בני אומות העולם להצטרף לעם ישראל על־ידי גיור
כדת וכדין .ואולם בזמן הגאולה לא יהיה אפשר להתגייר .הגמרא
אומרת" :אין מקבלין גרים לימות המשיח" .גם בימי דוד ושלמה ,שבהם היה מעמד
העם היהודי רם ונישא ,לא קיבלו גרים.
הטעם הפשוט לכך ,שבתקופות כאלה אין ביטחון שהרצון להתגייר אכן נובע
מתשוקה להצטרף לעם ה' ,ואין הוא בא מפחד היהודים או משאיפה ליהנות
מהמעמד המכובד של עם ישראל .לכן בזמן הגאולה ,שבו יתגלה לעין כול המעמד
המיוחד והנעלה של עם ישראל ,ודאי שכל הגויים ירצו להיות יהודים וליהנות
מהשפע הרוחני והגשמי הרב שיינתן לעם היהודי ,ואין הדבר מעיד על הזדהות
אמיתית עם ייעודו הרוחני של עם ישראל.
בתורת החסידות (אור התורה האזינו א'תרפד־ה) מבואר טעם פנימי ועמוק יותר
לדחיית הגרים בימות המשיח .כל עניין הגרים הוא בירור וגאולת ניצוצות קדושה
שנפלו בין אומות העולם ,אך בזמן הגאולה יושלמו כל הבירורים וממילא לא יהיה
מקום לגיורי גויים (ראו עוד בעניין זה בזוהר חלק ב ,קכ,ב; חלק א כו,ב ועוד).

(יבמות כד,ב)

ֻאמֹות ָהעֹולָ ם .בימות המשיח ,כאשר העולם כולו יגיע למצבו התקין ,גם
היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם יהיו כפי שהם צריכים להיות .הגויים
יבואו ויסייעו ליהודים למלא את ייעודם ,כפי שנאמר (ישעיה סא,ה־ו)" :וְ ָע ְמדּו זָ ִרים
ּובנֵ י נֵ כָ ר — ִאּכָ ֵריכֶ ם וְ כ ְֹר ֵמיכֶ ם" .ומה נעשה אנחנו? ממשיך הנביא:
וְ ָרעּו צֹאנְ כֶ םְ ,
ֹלקינּו יֵ ָא ֵמר לָ כֶ ם" .אומות העולם יראו זכות גדולה
"וְ ַא ֶּתםּ ,כ ֲֹהנֵ י ה' ִּת ָּק ֵראּוְ ,מ ָׁש ְר ֵתי ֱא ֵ
להושיט סיוע לעם ישראל ,כדי שיוכל למלא את תפקידו .כי כאשר העולם כולו
יגיע לתיקונו ,גם היחסים בין ישראל לעמים יעמדו במתכונתם הנכונה ,כפי כוונת
הבריאה.
על־פי סדר הגאולה המתואר ברמב"ם (הלכות מלכים פרק יא ,הלכה ד) ,נראה שתיקון
זה של העולם יבוא בשני שלבים :בתחילה יצטרך המשיח להילחם באומות הסוררות
— "ויילחם מלחמות ה' ...וניצח כל האומות שסביביו" .האומות הללו יתנגדו לו
ולא ייאותו להסתגל לסדר החדש של העולם שירצה המשיח להשליט ,ואז הוא
ייאלץ להילחם בהן וינצחן .בשלב השני ,בסוף כל התהליך ,לאחר בניין בית המקדש
השלישי וקיבוץ כל נידחי ישראל ,יסכימו האומות למלא את תפקידן בעולם המתוקן
בהנהגת המלך המשיח — "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".
הרבי מליובאוויטש מסביר (התוועדויות תשמ"ח כרך ג ,עמ'  )145כי מבחינה מסוימת,
עיקר חידושו ושלמותו של המשיח הוא בתיקון העולם דווקא .שכן מצב שבו עם
ישראל עמד בשלמות ועסק בקיום התורה והמצוות מתוך מנוחה ,כבר היה במידה
מרובה בימי שלמה ובימי חזקיה ,ואילו התיקון של אומות העולם לא היה מעולם.
"א ֶׁשר ע ֵֹמד לְ נֵ ס ַע ִּמיםֵ ,אלָ יו ּגֹויִ ם יִ ְדרֹׁשּו ,וְ ָהיְ ָתה
זה כוחו הגדול של משיח צדקנוֲ ,
ְמנֻ ָחתֹו ּכָ בֹוד" (ישעיה יא,י).

הוא לא יעשה כושר
במקומך,
אבל יחכה לך אחרי
עם כוס מים קרים!

בר מים
היברידי

טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:

077-230-4757

מעשה שהיה

מנחם שייקביץ

מאבק בגן עדן
דפיקות רמות נשמעו על דלת בית האבלים .זו
הייתה שעת בוקר מוקדמת ,ובני הבית הופתעו.
"אביך בא אליי בחלום" ,אמר האיש שבפתח הבית
לבנו של הנפטר" .לא יכולתי להמתין עוד ,ובאתי
לכאן מייד".
ר' יעקב־קאפל ברמינקה היה מעמודי התווך
של מושב קוממיות .הוא נמנה עם ראשי הקהל,
והיה מאנשי אמונם של רבני המושב ,הרב בנימין
מנדלזון ,ובנו וממלא מקומו הרב מנחם־מענדל
מנדלזון.
ר' יעקב היה מאלה שיצרו את אופייה המיוחד
של הקהילה ביישוב החקלאי בדרום השפלה.
אחד הדברים שהתייחד בהם היה שיעור לימוד
קבוע בכל בוקר .בשיעור השתתפו עוד שניים
מבני המושב ,ויחד התמידו שנים רבות להתאסף
ללימוד המשותף.
ר' יעקב היה מחנה את אופניו בחצר בית
הכנסת .ר' שמחה אויש היה מכבה את הטרקטור
החדש והכחול שלו ,ור' יוסף פרגר היה יורד
מהטרקטור הישן והכתום ששימש אותו .הם היו
עוזבים את עבודתם ,מרכיבים משקפי קריאה
וצוללים למעמקי התורה.
השיעור הקבוע בשעה הזאת היה חריג למדיי.
בבית המדרש התקיימו שיעורים רבים .קול
התורה החל להישמע כבר בשעה ארבע בבוקר,
בשיעור משניות עם פירוש ברטנורא .אחריו
התקיימו עוד שיעורי תורה .אבל אחר־כך יצאו
האנשים לעמל יומם ,וקול התורה שב להישמע
בין כותלי בית המדרש לקראת הערב.
בשעות הבוקר שקק המושב פעילות כלכלית
וחקלאית .המרפאה והצרכנייה ,המזכירות
ומשאית התערובת שיועדה ללולים ולרפתות —
פעלו בשעות האלה .חיי החולין במושב רחשו
פעילות שיא .רק בשעות אחר הצהריים והערב
השתררה רגיעה על המושב ,והחיים הרוחניים
חזרו להתרונן בעוז.
הקביעות ללימוד תורה בשעות הבוקר לא
הייתה קלה למשתתפים .הם עבדו קשה לפרנסתם
והיו עסוקים עד מעל הראש .ובכל־זאת הקפידו
שלושת החברים על קביעותם בלימוד התורה,
והתעקשו לקיים את השיעור בשעה שבית הכנסת
היה ריק למדיי.
ערב אחד זועזע המושב למשמע הבשורה
על התאונה המחרידה .ר' יוסף פרגר נספה

בשעה שכיסח קוצים במכסחת הדשא שחוברה
לטרקטור שלו.
ר' שמחה אויש ,שותפו לקביעות העיתים
ומחותנו ,הוא שמצא אותו מוטל בשדה ,אחרי
שעות של חיפושים קדחתניים.
המושב היה שרוי בהלם .האבל ניכר על פני
כולם .ר' יוסף ,שעבר את המחנות בסיביר ,איש
נעים ומסביר פנים ,מהאנשים האהובים ביישוב,
מצא את מותו בדרך טרגית ונוראה כל־כך.

ולא חשש משום דבר .בדרך כלל מיעט בדיבור,
וארשת פניו הייתה תמיד רצינית ואחראית .הוא
לא נטה להתרגש ,ובוודאי לא להחוויר.
הבן הזמין אותו להיכנס .ר' יעקב התיישב
ואמר בשקט" :לפני כמה דקות התעוררתי מחלום
מטלטל .בחלומי ראיתי את אביך מופיע מולי.
זכרתי כי הוא נפטר ,ושאלתי אותו מייד ,מה אתה
עושה כאן.
"אביך החל לספר לי מה אירע לו בהגיעו לעולם
האמת .הוא סיפר כי ניצב לפני דלת ,שמעברה
השני מצוי חלקו בגן עדן .כל שהיה עליו לעשות
הוא לפתוח את הדלת ולהיכנס.
"אך כשניסה לפתוח את הדלת נתקל בקושי.
מישהו בצד השני
מנע ממנו להיכנס.
החלה התגוששות.
הוא ניסה בכל כוחו
לפתוח את הדלת,
בעוד מישהו אחר
למנוע
התאמץ
זאת.
הוסיף
"אביך
וסיפר' :גייסתי את
כל כוחותיי בניסיון
לגבור על הכוח
שעמד מולי .לא
לבסוף
הרפיתי.
הצלחתי לפתוח
את הדלת ולהיכנס
לנחלתי בגן עדן.
כשנכנסתי נאמר
לי כי התעקשותי
לפתוח את הדלת
עלתה בהצלחה רק
בגלל התעקשותי
על
לשמור
הקביעות ללימוד
התורה בכל מצב ,מידה כנגד מידה'.
"ואביך סיים' :ר' יעקב ,ידידי ורעי ,באתי אליך
לספר לך זאת ,כדי שתמשיכו שניכם לשמור על
קביעות העיתים לתורה'".
את הסיפור הזה סיפר ר' יעקב לבנו של הנפטר.
ר' יעקב לא היה בעל חלומות ובוודאי לא היה
בעל דמיונות .הוא הוסיף לשמור על הקביעות
עד יומו האחרון ,באדר תשע"ו.

"מישהו בצד השני מנע ממנו להיכנס.
החלה התגוששות .הוא ניסה בכל כוחו
לפתוח את הדלת ,בעוד מישהו אחר
התאמץ למנוע זאת"

שיעור תורה (אילוסטרציה .צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ)

גם ילדי המושב כאבו את לכתו .הוא היה
חביב גם עליהם ,ולא כעס כאשר היו קופצים
על העגלה הנגררת אחרי הטרקטור שלו ,נהנים
מקטע נסיעה חינם וממשב רוח צונן.
המשפחה ישבה שבעה וזרם המנחמים לא פסק.
אבל הדפיקות בדלת בשעת בוקר מוקדמת היו
חריגות .בנו של ר' יוסף ניגש לדלת וראה מולו
את ר' יעקב ברמינקה ,חברו של אביו לשיעור
הקבוע .הוא עמד בפתח ופניו חיוורים.
ר' יעקב היה אדם מאופק .הוא לא פחד מאיש

(על־פי סיפורו של ר' משה גוטמן' ,המודיע')

יום ראשון ,חג השבועות ו' בסיון ()5.6.22
בחג השבועות ,כל המשפחה מגיעה לבית הכנסת כדי
לשמוע את עשרת הדברות ולהרגיש כאילו ממש עכשיו
מקבלים את התורה על הר סיני

על פי המקורות והמסורת ,שמיעת עשרת הדברות בשבועות
היא זכות גדולה המסייעת לגידול קל ובריא של הילדים מתוך חיים ערכיים

לפרטים נוספים על חגיגות שבועות ברחבי הארץ:
הכנסו לאתרwww.shavuot10.org.il :

רציתי לשאול

בס"ד

עם הרב ברוך וילהלם,
מנהל בית חב"ד בנהריה

האם מותר לשאול שאלות או שצריך להיות
'נעשה ונשמע'?
בבית המטבחיים אומרים לפעמים —
'שאלה היא טריפה' .על כך יש פתגם:
במה דברים אמורים? כשעוסקים
בבהמה ,אבל בחיי האדם אין פסול
בשאלות; להפך ,יש לעודד לשאול
ולהתעניין.
התורה עצמה מורה לנו לשאול ,כמו
"ׁש ַאל ָא ִביָך וְ יַ ּגֵ ְדָך,
שנאמר (דברים לב,ז) ְ
ֹאמרּו לָ ְך" .כל הרעיון של ליל
זְ ֵקנֶ יָך וְ י ְ
הסדר הוא לעודד את הילדים לשאול,
ברוח הפסוק (שמות יג,יד) "ּכִ י יִ ְׁש ָאלְ ָך
ִבנְ ָך" .כמעט כל מאמר חסידות נפתח
בסדרה של שאלות.
אלא שיש שאלות הנובעות מרצון
ללמוד ולדעת ,ויש שאלות של התרסה,
שבעצם אינן שאלות אלא הצהרות.
המתריס אינו מבקש תשובה ואינו רוצה
ללמוד ,וכל כוונתו אינה אלא לנגח.
על כך אמר אחד מגדולי ישראל:
אני יכול להשיב על שאלות ,אבל
מי שהשאלות שלו אינן שאלות אלא
'תשובות' ,שנועדו להצדיק פריקת עול
תורה ומצוות — על 'תשובות' אי־אפשר

לתת תשובות.
האמירה של בני ישראל 'נעשה
ונשמע' יש בה שני המרכיבים :הבסיס
הוא 'נעשה' — אמונה מוצקה בקב"ה
וקבלת עול מלכותו ,ולאחר מכן בא
שלב ה'ונשמע' ,מלשון הבנה .אנחנו
רוצים לדעת ולהבין ,ומותר ואף מומלץ
לשאול ולהתעניין.
הקב"ה נתן לנו שכל כדי שנשתמש
בו להבנת התורה וענייני האמונה .לא
דיי באמונה כשהיא לעצמה ,כי היא
עלולה להישאר מופשטת ומרוחקת
מהחיים היום־יומיים .לכן חשוב גם
להבין את הדברים היטב בשכלנו ,שאז
אנחנו מפנימים אותם והם נעשים חלק
מאיתנו.
תורת החסידות נותנת תשובות
מעמיקות בענייני האמונה ,והיא
מזמינה את האדם ללמוד ולדעת ,כדי
שיתקיים בו (דברי הימים־א כח,ט) ַ"ּדע ֶאת
ֹלקי ָא ִביָך (ואז יקוים ההמשך) וְ ָע ְב ֵדהּו
ֱא ֵ
ְּבלֵ ב ָׁשלֵ ם".

כשכווולנו
יחד
אנחנו בטוחים יותר!

הלכה למעשה

הרב יוסף גינזבורג
רב אזורי ,עומר

חג אחרי שבת

מחלקת המודעות (בלבד) של 'שיחת השבוע':
טל'  • 053-3166532דוא"לm3166532@gmail.com :
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מקורות :שו"ע סי' רצט ס"י ונו"כ .שו"ע אדה"ז סי'
רסג ס"ח; רצט סי"ז; תעג ס"ו־יט; תצא ס"ד' .הגדה
של פסח' מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש .ספר 'פסח
שחל בשבת' .אוצר מנהגי חב"ד ,ניסן־סיוון עמ' קמו.
לוח 'דבר בעיתו'.

יותר בריאות פחות עלות
בזכות כוווווולם!
עלות הבי
טוח

תשובה :אסור להכין משבת לחג ,ולכן
אסור ביום השבת לעשות שום דבר — אף
מעשה המותר בשבת — לצורך החג .אסור
לומר שהולכים לנוח בשבת כדי להיות
ערים בלילה (מותר לחשוב כך ,אך לא
לומר זאת בדיבור).
את האוכל שרוצים לחמם לקראת
הסעודה יש להניח על הפלטה רק
אחרי שעת יציאת השבת .אם עדיין לא
התפללו ערבית (שבה מבדילים באמירת
'ותודיענו') — יש לומר 'ברוך המבדיל
בין קודש לקודש' לפני עשיית כל פעולה
שרוצים לעשות לצורך החג.
גם את נרות החג מכינים ומדליקים רק
אחרי צאת השבת .מדליקים אותם מאש
קיימת ,הדולקת מלפני השבת ,כי אסור
ליצור אש חדשה בחג (אם מעבירים את
האש באמצעות גפרור ,אין מכבים אותו,
אלא מניחים לו לכבות מעצמו) .כבכל
חג :הספרדים מברכים תחילה ('של יום
טוב' ו'שהחיינו') ,ואחר־כך מדליקים .בין

מצטרפים לקולקטיב הבריאות
ונהנים מכיסוי רחב במחיר מוזל

ק

שאלה :כיצד מחממים
את האוכל לסעודת ליל
חג השבועות?

האשכנזים יש חילוקי מנהגים בזה .מנהג
חב"ד לברך אחרי ההדלקה ,כמו בערב
שבת.
ההבדלה של מוצאי שבת באה עם
הקידוש של ליל החג ,בסדר שלהלן :ברכת
הגפן ,קידוש של חג' ,בורא מאורי האש',
'המבדיל בין קודש לקודש'' ,שהחיינו'
(בלשון חז"ל :יקנה"ז — יין ,קידוש ,נר,
הבדלה ,זמן).
בקידוש אין מברכים 'בורא מיני
בשמים' .בכל מוצאי שבת עושים זאת
כדי להשיב את הנפש מצערה על צאת
ה'נשמה יתרה' של השבת ,ואילו בחג
— תענוג יום טוב ושמחתו הם עצמם
משיבים את הנפש.
את ברכת 'בורא מאורי האש' מברכים
על נרות החג .למנהג חב"ד — אין מקרבים
אותם זה לזה ,להופכם לאבוקה ,וגם אין
מקרבים את כפות הידיים אל הנרות,
כנהוג בכל מוצאי שבת ,אלא מביטים
בהם בלבד.

077.444.7777
basad.co.il
בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

ביטוחים ופיננסים למגזר החרדי

מנוֹרָ ה
ַה ְּ ּ
בּודה
ָה ֲא ָ
21
ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

ּכָ ל ֶרגַ ע ָחׁשּוב
ָּפ ָר ָׁש ֵתנּו ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַה ַּמ ָּתנֹות
ֶׁש ֵה ִביאּו נְ ִׂש ֵיאי ַה ְּשׁ ָב ִטים לִ כְ בֹוד
ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןּ .כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם
נֹוסף ַעל ּכָ ְך ֵה ִביאּו
ֵה ִביא ָק ְר ָּבנֹות ,וְ ָ
ֲעגָ לֹות" :וַ ּיָ ִביאּו ֶאת ָק ְר ָּבנָ ם לִ ְפנֵ י
ה' ֵׁשׁש ֶעגְ ֹלת ָצבֲ ...עגָ לָ ה ַעל ְׁשנֵ י
ַהּנְ ִׂש ִאים".
ים־ע ָׂשר נְ ִׂש ִיאים,
לֹומרָ ,היּו ְׁשנֵ ָ
ּכְ ַ
וְ כֻ ּלָ ם יַ ַחד ֵה ִביאּו ֵׁשׁש ֲעגָ לֹות — ּכָ ל
ְׁשנֵ י נְ ִׂש ִיאים ֵה ִביאּו ֲעגָ לָ ה ַא ַחת.
נֹועדּו לִ נְ ִׂש ַיאת
ֲ
ָה ֲעגָ לֹות ָה ֵאּלֶ ה
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּב ֵעת ַה ַּמ ָּסעֹות ֶׁשל ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל.
עֹור ֶרת ְׁש ֵאלָ הֲ :הֹלא
ּכָ אן ִמ ְת ֶ
אׁשי ַה ְּשׁ ָב ִטים,
ַהּנְ ִׂש ִיאים ֵהם ָר ֵ
ּומ ֻצ ֶּפה ֵמ ֶהם לְ ָה ִביא ַמ ָּתנֹות ְּבר ַֹחב
ְ
לֵ ב וְ ֹלא ְּב ַק ְמ ָצנּות .לָ ָּמה ּכָ ל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵה ִביא ֲח ִצי ֲעגָ לָ ה ִּבלְ ַבד
וְ ֹלא ֲעגָ לָ ה ְׁשלֵ ָמה?
נֹועדּו לִ נְ ִׂש ַיאת
ֶאּלָ א ֶׁש ָה ֲעגָ לֹות ֲ
ַה ִּמ ְׁשּכָ ןּ ,ולְ ֵׁשם ּכָ ְך ַּדי ָהיָ ה ְּב ֵׁשׁש
ֲעגָ לֹותִ .אּלּו ּכָ ל נָ ִׂשיא ָהיָ ה ֵמ ִביא
ֲעגָ לָ ה ְׁשלֵ ָמהָ ,היּו ְצ ִריכִ ים לְ ַחּלֵ ק
ֶאת ַה ַּמ ָּשׂא ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַעל ְׁש ֵּתים־
ֶע ְׂש ֵרה ֲעגָ לֹות ,וְ זֶ ה ָהיָ ה ָּד ָבר ְמיֻ ָּתר
וְ ֹלא נָ חּוץ.
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ָּב ָרא
ָ
ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ַה ָּק
ְּבעֹולָ מֹו ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְמנֻ ָּצל ִּב ְמֹלאֹו.
ּכַ ֲא ֶׁשר ָּד ָבר ְמ ֻסּיָ ם ֵאינֹו ְמנֻ ָּצל ּכָ ָראּוי,
ֲה ֵרי ֶׁש ֵחלֶ ק ִמ ֶּמּנּו ֵאינֹו ְמ ַמּלֵ א ֶאת
ַמ ְּט ָרתֹו וְ הּוא הֹולֵ ְך לְ ַב ָּטלָ ה .לָ כֵ ן
ִאם ֵׁשׁש ֲעגָ לֹות ַמ ְס ִּפיקֹות לִ נְ ִׂש ַיאת
נֹוספֹות.
ַה ִּמ ְׁשּכָ ןֵ ,אין צ ֶֹרְך ַּב ֲעגָ לֹות ָ
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ּכְ לָ ל
ָחׁשּוב ַּב ַחּיִ יםָ :עלֵ ינּו לְ נַ ֵּצל ּכָ ל ָּד ָבר
ִּב ְׁשלֵ מּות .לְ נַ ֵּצל ֶאת ּכָ ל ַהּכֹוחֹות
ֶׁשּלָ נּו וְ ֶאת ּכָ ל ַהּזְ ַמן ֶׁשּלָ נּוֶׁ .שּשּׁום
ּכֹוחׁ ,שּום ּכִ ָּשׁרֹון וְ ׁשּום ֶרגַ ע ֹלא יֵ לְ כּו
ַ
לְ ִאּבּודַ .הּכֹל ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְמנֻ ָּצל
ּבֹוראֵ .אין ֶרגַ ע
בֹודת ַה ֵ
ִּב ְמֹלאֹו לַ ֲע ַ
ְמיֻ ָּתרֵ ,אין זְ ַמן ֶׁשל ְ'ס ַתם ִׁש ֲעמּום'.
ּומ ָּט ָרה —
ּכָ ל ָּד ָבר יֵ ׁש לֹו ַּתכְ לִ ית ַ
אתי לְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת קֹונִ י".
"אנִ י נִ ְב ֵר ִ
ֲ
(על־פי לקוטי שיחות ,כרך כח ,עמ' )40

עוזי קפלון

ּומה ַּב ֲא ֶׁשר לַ ַּת ְׁשלּום ַעל
ַּת ְק ִצירַ :ס ָּבא יְ ִח ֵיאל חֹוזֵ ר לְ ִד ָירתֹו וְ ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ַהּיְ ָק ָרה ְּביָ דֹו .לְ ִׂש ְמ ָחתֹו ֵאין ּגְ בּולָ .
ּומ ֲענִ יקֹו לְ נַ ַהג ַהּמֹונִ ית.
ּפֹוׁשט ֶאת ְמ ִעילֹו ַ
ַהּמֹונִ ית? ַס ָּבא ֵ

ֲח ִט ָיפה
"אֹויַ ,ה ְּמ ִעילַ ,ה ְּמ ִעיל ,"...נֶ ֱאנַ ח ַס ָּבא יְ ִח ֵיאל
"מ ַה ְּשׁגִ ָיאה ַהּזֹו ֶׁש ָע ִׂש ִיתי נֹולְ דּו ּכָ ל
וְ ָט ַפח ַעל ִּב ְרּכֹוֵ .
ַה ְּב ָעיֹותֵ .איְך ֹלא זָ כַ ְר ִּתי ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ֶׁש ְּשׁ ִמי ָרקּום ַעל
ַה ְּמ ִעילֵ ,איְך?!
"א ָבל ֶאת ַהּנַ ֲע ֶׂשה ֵאין לְ ָה ִׁשיב" ,נֶ ֱאנַ ח ַס ָּבא ׁשּוב.
ֲ
"א ֶּתם ְמנַ ֲח ִׁשים ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ֵּמאֹותֹו יֹום ֹלא ֵה ַעזְ ִּתי
ַ
הֹוציא ֶאת ָה ַאף ֵמ ַה ַּביִ תֵ ,מ ֲח ָׁשׁש ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה
לְ ִ
ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ַא ֲח ַריִ .מּכָ אן וְ ֵאילָ ְך ֶה ֱע ַס ְק ִּתי ַע ְצ ִמי ְּב ָד ָבר
יֹוצ ִאים ִמּוַ ְר ָׁשהִ ,מּפֹולִ ין ,וְ עֹולִ ים
ֶא ָחד ִּבלְ ַבדֵ :איְך ְ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל .זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ַקלָ .ח ֵבר טֹוב ֶׁשּלִ י,
ֶׁש ָּשׂ ַרד ַאף הּוא ֶאת ַה ִּמלְ ָח ָמהָ ,היָ ה ִא ִּתי ְּב ֶק ֶׁשר
בּורי ַא ֲח ֵרי ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש
וְ ָעזַ ר לִ י ְמאֹוד .הּוא ּגַ ם ָע ַקב ֲע ִ
ַּב ֲח ִק ַירת ּגְ נֵ ַבת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הֵ ,ה ִביא לִ י ִק ְט ֵעי ִעּתֹונִ ים
ֶׁש ִּס ְּקרּו ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה ְּב ִה ְת ַענְ יְ נּות ַר ָּבה ,וְ ָאז ּגִ ּלִ ִיתי
חֹוׁשד ִּבי!
ֶׁש ִאיׁש ֵאינֹו ֵ
ּפֹור ִצים ָאכֵ ן ִה ְצלִ ָיחה
טּוחה ֶׁש ֻחלְ יַ ת ַה ְ
ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה ְּב ָ
ּתֹורית
לְ ַה ֲעלִ ים ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ּולְ ַה ְח ִּב ָיאּה ְּב ֶד ֶרְך ִמ ְס ִ
עֹוב ִרים ֲח ִקירֹות ָקׁשֹות ,וְ ֵהם
לֹוׁשה ְ
ּכָ לְ ֶׁש ִהיַ .ה ְּשׁ ָ

ִמ ְת ַע ְּק ִׁשים ֶׁשֹּלא לָ ְקחּו ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הִ ...איׁש ֵאינֹו
ּמּובןְּ .בסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ֵהם נִ ְׁש ָּפ ִטים
ַמ ֲא ִמין לָ ֶהםּ ,כַ ָ
מּורה ְּבנִ כְ ֵסי ַה ַּת ְרּבּות ֶׁשל
ּופגִ ָיעה ֲח ָ
ַעל ּגְ נֵ ָבה ְ
בּוע ָעלֶ ָיה ַּבחֹק
ַה ְּמ ִדינָ הֲ ,ע ֵב ָרה ֶׁש ָהעֹנֶ ׁש ַה ְּמ ַר ִּבי ַה ָּק ַ
הּוא ֶע ֶׂשר ְׁשנֹות ַמ ֲא ָסר!
ֹׁופט ּכִ י יֵ ׁש לְ ַה ֲח ִמיר
"אּלָ א ֶׁש ְּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ָס ַבר ַהּש ֵ
ֶ
ׁש־ע ְׂש ֵרה ְׁשנֹות
ְּב ָענְ ָׁשם ,וְ ַעל ּכֵ ן ּגָ זַ ר ֶאת ִדינָ ם לַ ֲח ֵמ ֶ
רּובם
נֹוספֹות — ַאְך וְ ַרק ַעל ֵס ָ
ַמ ֲא ָסר! ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ָ
ָה ִע ֵּקׁש לְ גַ ּלֹות ֵהיכָ ן ֶה ְח ִּביאּו ֶאת ַהּגְ נֵ ָבהְּ .בכָ ְך

ֹׁופט ,וְ ָׁשלַ ח
הֹוסיפּו ֵח ְטא ַעל ֶּפ ַׁשעִ ,ה ְס ִּביר ַהּש ֵ
ִ
ּוב ִר ַיחַ .הּיֹום ֶׁשּבֹו נִ כְ נְ סּו
סֹורג ְ
חֹורי ֵ
אֹותם ֶאל ֵמ ֲא ֵ
ָ
"היָ ה ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִה ְצלַ ְח ִּתי לָ ֵצאת
לַ ּכֶ לֶ א"ִ ,ס ֵּפר ַס ָּבאָ ,
ִמּפֹולִ ין וְ לַ ֲעלֹות ַעל ֳאנִ ּיָ ה לְ כִ ּוּון ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
טּוח ֶׁש ַה ָּפ ָר ָׁשה
וְ ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ַהּיְ ָק ָרה ְּב ַא ְמ ַּת ְח ִּתיָ .היִ ִיתי ָּב ַ
חֹורי...
ֵמ ֲא ַ
•••
גּוע לְ גַ ְמ ֵרי.
"מ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ְּב ֵס ֶתר לִ ִּבי ֹלא ָהיִ ִיתי ָר ַ
ִ
ׁש־ע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ַא ַחר־ּכָ ְך ,וַ ֲאנִ י ּכְ ָבר ֶאזְ ָרח וָ ִתיק
ֲח ֵמ ֶ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ד ַאגְ ִּתי לִ ְהיֹות ָמנּוי ַעל ָה ִעּתֹון
ָה ִר ְׁש ִמי ֶׁשל וַ ְר ָׁשהִ ,עיר ֻהּלַ ְד ִּתיִ .ה ְק ַּפ ְד ִּתי לַ ֲעבֹר ַעל
יׁשה:
ּכֹות ֶרת ַמ ְר ִע ָ
ּכֹותרֹותְּ .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ָצדּו ֵעינַ י ֶ
ַה ָ
ִ'ה ְת ַּפ ְּתחּות ַמ ְפ ִּת ָיעה ְּב ָפ ָר ַׁשת ּגְ נֵ ַבת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה
ָה ַע ִּת ָיקה ִמן ַהּמּוזֵ אֹון!'.
ֹלׁשת
יֹומיִ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִּסּיְ מּו ְׁש ֶ
"ּבּכַ ָּת ָבה ֻס ַּפר ּכִ י ַ
ַ
אֹותּה ּגְ נֵ ָבה ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת לְ ַרּצֹות ֶאת
ׁשּודים ְּב ָ
ַה ֲח ִ
ָענְ ָׁשם ַּבּכֶ לֶ א ַהּפֹולָ נִ י ,נֶ ְח ַטף ְמנַ ֵהל ַהּמּוזֵ אֹון
ׁשּודים
ֹלׁשת ַה ֲח ִ
חֹוׁש ֶדת ּכִ י ְׁש ֶ
ֶ
וְ נֶ ֱעלַ ם'ַ .ה ִּמ ְׁש ָט ָרה
ׁשּורים לַ ֲח ִט ָיפהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּגַ ם
ְק ִ
בֹות ֶיהם נֶ ֶעלְ מּו'.
ִע ְק ֵ
"א ֶּתם יְ כֹולִ ים לְ ָת ֵאר
ַ
ּובכֵ ן,
לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶׁשּנִ ְב ַהלְ ִּתיְ .
ַהּנְ ָבלִ ים ֹלא לָ ְמדּו לֶ ַקחֵ .הם
מֹוס ִיפים לְ ִה ְת ַחּקֹות ַא ֲח ֵרי
ִ
ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הֵ .מ ָאז ִא ַּב ְד ִּתי ֶאת
רּוח ִחּכִ ִיתי
ַׁשלְ וַ ת נַ ְפ ִׁשיְּ .בק ֶֹצר ַ
לָ ִעּתֹון ַה ָּבאֲ .אנִ י זֹוכֵ ר ֶׁשּכִ ְמ ַעט
ָק ַר ְע ִּתי אֹותֹו ֵמרֹב לְ ִהיטּות.
ּובכֵ ן ָּב ִעּתֹון ַה ֵּשׁנִ י ָהיָ ה ּכָ תּוב
ְ
ֹלא ָּפחֹות ֵמ ַה ִּמּלִ ים ַה ָּבאֹות:
ְּד ָר ָמ ִטית
ִ'ה ְת ַּפ ְּתחּות
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ָה ַע ִּת ָיקה',
לֹוׁשה
ּכֹות ֶרת' .לִ ְפנֵ י ְׁש ָ
זָ ֲע ָקה ַה ֶ
יָ ִמים'ּ ,גִ ּלְ ָתה ַהּכַ ָּת ָבה' ,נֶ ְח ַטף
ַאף יָ ִׁשיׁש ְּב ֵׁשם ְס ֶט ָפןֶׁ ,ש ִּשׁ ֵּמׁש
לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים נַ ַהג מֹונִ ית לְ יַ ד
ַהּמּוזֵ אֹון ַהּלְ ֻא ִּמיֶ .א ְתמֹול
ֻׁש ְח ְררּו ַה ְּשׁנַ יִ ם ְּבא ֶֹפן ַמ ְפ ִּת ַיעַ ,אְך ֵהם ְמ ָס ְר ִבים
חֹוט ֵפ ֶיהםֵ ,מ ֲח ָׁשׁש
ְ
לְ ַס ֵּפק לַ ִּמ ְׁש ָט ָרה ְּפ ָר ִטים ַעל
לִ נְ ָק ָמהּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה.
חֹוט ִפיםְּ ,בתֹם
ַ'ה ְּפ ָרט ַהּיָ ִחיד ֶׁשּגִ ּלָ ה ְס ֶט ָפן ָהיָ ה ֶׁש ַה ְ
ֲח ִק ָירה ְמפ ֶֹר ֶטת ֶׁש ֲח ָקרּוהּו ְּב ֶמ ֶׁשְך לַ יְ לָ ה ָׁשלֵ םָּ ,ד ְרׁשּו
ִמ ֶּמּנּו ֶאת ְמ ִעילֹו ַה ְּמ ֻר ָּפטָּ .ד ְרׁשּו וְ ִק ְּבלּוְּ .פ ָרט ְמ ֻׁשּנֶ ה
ּתֹורין.
ּמֹוסיף לְ כָ ל ַה ָּפ ָר ָׁשה ֵמ ַמד ֶׁשל ִמ ְס ִ
יֹותרֶׁ ,ש ִ
ְּב ֵ
הֹוסיף לַ ֲעקֹב ּולְ ַדּוֵ ַח'".
ָה ִעּתֹון ַמ ְב ִט ַיח לְ ִ
המשך יבוא
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ַּת ְק ִצירְ :ל ַמ ַען ַה ּ ַׁש ָ ּבת ַה ְּקדוֹ ָׁשה ָח ַתם ר' יוֹ ֵסף ֵלוִ י ַח ִ ּגיז ַעל ְ ּכ ַתב וִ ּתוּר וְ ִה ְפ ִסיד ֶאת ְרכו ּׁשוֹ ַ ,א ְך
הוּא ַ ּגם ָ ּד ַאג ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ּמוֹ ֵׁשל ֶׁש ַה ְ ּסחוֹ ָרה ֶׁשל ֲח ֵברוֹ ִּת ָ ּנ ֵצל וְ לֹא ִּת ָּפ ַגע.

מוֹ ֵׁשל נִ ְכ ָ ּבדּ ָ ,כל טוּב וְ תוֹ ָדה ַעל ַה ּכֹל!
יסת
ָע ַלי ְל ַמ ֵהר ֲחזָ ָרה ַל ָּמלוֹ ןִ ,ל ְפנֵ י ְ ּכנִ ַ
ַה ּ ַׁש ָ ּבת,
ּתו ַּכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִלי טוֹ ָבה ְק ַט ָ ּנה?..

ח זֶ ה טוֹ …ב
ַח ַח ַ …
יְ ִד ִידי ֶה ָח ָד ׁשַ ,א ָּתה לֹא
יע אוֹ ִתי.
ָח ֵדל ְל ַה ְפ ִּת ַ
ָמה ְּת ַב ֵּק ׁש?

ִה ֵ ּנה ָה ַא ְרנָ ק וְ ַה ּ ָׁשעוֹ ן ֶׁש ִ ּליְׁ .שמֹר ִלי
יהם ְ ּב ַב ָּק ָׁשה ַעד יוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן.
ֲע ֵל ֶ

?

לֹא וָ לֹא ,יְ ִד ִידי.
ְ ּב ׁשוּם ָּפנִ ים וָ א ֶֹפן.

ֲא ָבל ָל ָּמה?
'מ ְק ֶצה'ַ .ל ְ ּיהו ִּדים
ֵ ּכ …ן קוֹ ְר ִאים ָלזֶ ה ֻ
ָאסוּר ְל ַה ֲחזִ יק ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ָה ֵא ּל ּו
יע ַל ָּמלוֹ ן ַרק ַא ֲח ֵרי
ְ ּב ַׁש ָ ּבת ,וַ ֲאנִ י ַאגִּ ַ
ֶׁש ַה ּ ַׁש ָ ּבת ִּת ָ ּכנֵ ס.
ְמלוֹ ן ַמ ְריוֹ ט ֵמנָ הָ ,ק ִהיר
יע ַ ּב ְ ּז ַמן ַל ָּמלוֹ ן.
ֲאנִ י ֶא ְד ַאג ֶׁש ַּתגִּ ַ
ַקח ֶאת ָהע ֶֹתק ֶׁש ְ ּל ָך.

דִּ ּי ֹ…ו

ֲה ָלכָ ה
ְּב ָׁשבּו ַע

ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

ְּתנּו ּכָ בֹוד לַ ִח ָּטה

יכםַׁ ,ש ָ ּבת ַה ַּמ ְל ָ ּכה!
ָׁשלוֹ ם ֲע ֵל ֶ
מ ֶשׁה:
ָא ַמר ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
־ברו ְּך־הוּא ְל ֹ
ַמ ָּתנָ ה טוֹ ָבה יֵ ׁש ִלי ְ ּב ֵבית גְּ נָ זַ י וְ ַׁש ָ ּבת
ְׁש ָמ ּה...

ַא ֲח ֵרי ֲאכִ ילַ ת ָּב ָׂשר ָצ ִריְך לְ ַחּכֹות ֵׁשׁש ָׁשעֹות ק ֶֹדם
ֲאכִ ילַ ת ַמ ֲאכָ ל ֲחלָ ִבי .וְ כַ ָּמה ָצ ִריְך לְ ַחּכֹות ַא ֲח ֵרי
ל־ּפי ַה ַּק ָּבלָ ה ָצ ִריְך לְ ַחּכֹות ָׁש ָעה ַא ַחת,
ָחלָ ב? ַע ִ
וְ יֵ ׁש לִ ְׁשטֹף ֶאת ַה ֶּפה לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת ַה ָּב ָׂשר.

אּולַ י ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה
"מ ְחסֹור
"מ ִח ֵירי ַה ָּמזֹון יַ ֲעלּו"ַ ,
ִּב ְס ִב ַיב ְתכֶ םְ :
אּוק ָר ִאינָ ה".
עֹולָ ִמי ְּב ִח ָּטה ֵע ֶקב ַה ִּמלְ ָח ָמה ְּב ְ
וַ ַּדאי ֹלא יִ ַח ְס ֶּתם לָ זֶ ה ֲח ִׁשיבּותְּ .ד ָאגֹות ֶׁשל
ְמ ֻבּגָ ִרים...
עּותי
ֲא ָבל ּכֵ ןַ ,ה ִח ָּטה ִהיא ַמ ְרּכִ יב ַמ ְׁש ָמ ִ
ְמאֹוד ַּב ַחּיִ ים ֶׁשל ּכֻ ּלָ נּו .זֶ ה ַה ָּדגָ ן ֶה ָחׁשּוב
ּומ ָּת ִמיד .לֶ ֶחםַ ,חּלֹות,
יֹותרֵ ,מ ָאז ִ
ְּב ֵ
לַ ְח ָמנִ ּיֹותִּ ,פּתֹות ,עּוגֹותַּ ,פ ְס ָטה וַ ֲא ִפּלּו
ּופ ִת ִיתים וַ ֲח ִט ִיפים ׁשֹונִ ים —
ִא ְט ִרּיֹות ְ
ֲעׂשּויִ ים ֵמ ִח ָּטה.
ַה ִח ָּטה ִהיא ָה ִראׁשֹונָ ה ְּב ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים
חֹוק ִרים
ֶׁש ָּב ֶהם נִ ְׁש ַּת ְּב ָחה ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ְ
י־ה ָא ָדם ֵה ֵחּלּו לְ גַ ֵּדל ִח ָּטה
בּורים ּכִ י ְּבנֵ ָ
ְס ִ
ּומּכָ אן ִהיא ִה ְת ַּפ ְּשׁ ָטה לָ עֹולָ ם
ָּב ֵאזֹור ֶׁשּלָ נּוִ ,
ּכֻ ּלֹו ּכְ גִ ּדּול ֶמ ְרּכָ זִ י לְ יִ ּצּור ָמזֹון.
יֵ ׁש ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה זַ ּנִ ים ֶׁשל ִח ָּטה ֶׁש ְּמגַ ְּדלִ ים
ְּביָ ֵמינּוֲ ,א ָבל ָּב ֵעת ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַמ ְת ִחילִ ים
אֹותם
לְ ַח ֵּפׂש ֶאת זַ ּנֵ י ַה ִח ָּטה ָה ַע ִּת ִיקיםֶׁ ,ש ָ
בּורים ֶׁש ֵהם
ּגִ ְּדלּו לִ ְפנֵ י ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים .יֵ ׁש ַה ְּס ִ
ּמֹוד ְרנִ ית.
יֹותר ֵמ ַה ִח ָּטה ַה ֶ
ְּב ִר ִיאים ֵ
ּוׁשמֹו ַא ֲהרֹן ַא ֲהרֹונְ סֹון ּגִ ּלָ ה ְּב ֶא ֶרץ
חֹוקר ְ
ֵ
יֹותר ִמ ֵּמ ָאה ָׁשנָ ה ֶאת ֵ'אם
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ֵ
ּצֹומ ַחת ַּבר,
קֹורית ַה ַ
ַה ִח ָּטה' — ַה ִח ָּטה ַה ְּמ ִ
י־ה ָא ָדם ֶאת זַ ּנֵ י ַה ִח ָּטה
ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ִט ְּפחּו ְּבנֵ ָ
ַה ְּמ ֻת ְר ָּב ִתים.
ּכַ ּיֹום ְמגַ ְּדלִ ים ָּב ָא ֶרץ ַרק ּכְ ִת ְׁש ָעה ֲאחּוזִ ים
צֹורכִ ים .רֹב ַה ִח ָּטה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֵמ ַה ִח ָּטה ֶׁש ָאנּו ְ
אּוק ָר ִאינָ ה
רּוסיָ הֵ ,מ ְ
צֹורכִ ים ְמיֻ ֵּבאת ֵמ ְ
ְ
צֹות־ה ְּב ִרית.
ַ
ּומ ַא ְר
ֵ
ְּב ַחג ַה ָּשׁבּועֹות יֵ ׁש ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ַא ַחת
'ׁש ֵּתי
— לְ ָה ִביא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת ָק ְר ַּבן ְ
ַהּלֶ ֶחם'ֵ .אּלֶ ה ָהיּו ְׁשנֵ י לְ ָח ִמים ַמלְ ְּבנִ ּיִ ים,
אֹותם
ּכָ ל ֶא ָחד ְּבא ֶֹרְך ֶׁשל ּכַ ֲח ִצי ֵמ ֶטרָ .אפּו ָ
ֵמ ַהּיְ בּול ֶה ָח ָדׁש ֶׁשל ַה ִח ָּטה ֶׁש ָּצ ַמח ְּב ָׁשנָ ה זֹו,
ּכּורים
ּומּכָ אן וְ ֵאילָ ְך ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ָה ִביא ִּב ִ
ִ
אֹומ ִרים ֶׁש ַא ַחד
ְ
ִמ ֵּפרֹות ָה ָא ֶרץֲ .חכָ ֵמינּו
ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ הֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם
ֹלא נִ ְמ ָצא ְּפסּול ִּב ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם.

חיים יהודיים

א

מנחם כהן

מגואטמלה ליהדות דרך פראג

ין לו הסבר לטלטלה שעברה עליו
בשעה שנכנס לבית הכנסת של
המהר"ל' ,אלטנוישול' ,בפראג ,בירת
צ'כיה .זה היה ביום שישי ,לפני
כשלוש שנים .עד אותו רגע אלון סאקא בילה
עם צעירים שהכיר במסעו באירופה ,מנותק
לחלוטין מכל חיבור יהודי.
אבל באותו בוקר פגש חבורת ישראלים,
ומשהו בתוכו ניצת" .ביקשתי להצטרף אליהם",
הוא משחזר" .דיברנו ,החלפנו חוויות .הם
הזמינו אותי לבוא בליל שבת לבית הכנסת של
המהר"ל .כשנכנסתי פנימה התרגשתי כפי שלא
התרגשתי מעולם .פתאום התחלתי לקרוא 'שמע
ישראל' ומעיניי זלגו דמעות .באותו רגע אמרתי
לעצמי :יש בי משהו יהודי .אני רוצה לחזור
לארץ ,לחזור הביתה".

אלון בדוכן התפילין .משמאל :הרב כהן
פגשתי את השליח של חב"ד בשכונתי בראש
העין ,הרב נחום כהן .הוא לימד אותי להניח
תפילין ,ונכנסתי למדרשה שלו ,ללימוד תורה
יסודי לקראת הגיור".

תינוק בבית יתומים
סיפורו של אלון מתחיל בגואטמלה ,לפני
עשרים וחמש שנה .הוא היה תינוק בן שנה,
שגדל בבית יתומים ,כאשר בני זוג מראש העין,
שלא התברכו בילדים ,אימצו אותו" .האווירה
בבית הוריי המאמצים הייתה מסורתית ,אם כי
התחנכתי במוסדות חינוך ישראליים כלליים",
מספר אלון.
בשיעורי התנ"ך בתיכון התחיל לשאול
שאלות" .המורים לא חבשו כיפה ולא קיבלתי
תשובות" ,הוא נזכר .אלון ניסה להתעניין,
לחקור ולקרוא .גם זהותו לא הייתה ברורה לו.
היו שרמזו לו שעליו להתגייר ,דבר שהחריף את
הבלבול בקרבו.

ההורים היו מאושרים

בדוכן התפילין

אלון (מימין) במדרשה .שעה וחצי לימוד ביום

"אחרי הטבילה הדיינים
אמרו לי' :עכשיו אתה כמו
כולנו ,בלי שום ספקות'.
אינני אדם שנוטה לבכות,
אבל ברגעים האלה זלגו
מעיניי דמעות התרגשות
רבות"

בדיוק לפני שנה ,יומיים לפני חג השבועות,
הושלם הליך גיורו" .באתי למקווה טהרה בבני־
ברק" ,הוא מספר" .התרגשתי מאוד .הדיינים
שאלו אותי :האם אתה מוכן לקבל עליך את
המצוות? עניתי להם' :נעשה ונשמע!' .הדיינים
ביקשו ממני לומר שאני טובל לשם קבלת עול
מצוות ,ואחרי הטבילה אמרו לי' :עכשיו אתה
כמו כולנו ,בלי שום ספקות' .אינני אדם שנוטה
לבכות ,אבל ברגעים האלה זלגו מעיניי דמעות
התרגשות רבות".
על קביעות עיתים בתורה אלון אינו מוותר,
על אף עבודתו האינטנסיבית בחברת ביטוח
גדולה" .בכל בוקר יש לי שעה וחצי של לימוד.
תורת החסידות ,שאליה נחשפתי ,מאירה לי
דברים רבים בתורה .בעיקר ,איך לחבר את
הרוחניות עם החיים הגשמיים שלנו".
בכל יום שישי אלון מצטרף לדוכן התפילין
בראש העין" .אני פותח את הדוכן ומציע
לעוברים ושבים להניח תפילין .מאוחר יותר
אני מביא ברכבי כמה מתלמידי ישיבת חב"ד
באלעד ,לאיוש הדוכן אחר הצהריים .בכל פעם
שאני מניח תפילין ליהודי ,אני חושב שאולי הוא
עומד בדיוק במצב שבו הייתי ,וצריך רק זיק
אחד כדי שהנשמה תידלק"...

כשהבין שעליו לעבור גיור ,נשבר" .זה היה
כמו 'בום' פתאומי" ,הוא מתאר" .לא הבנתי מה
אני אמור לעשות עכשיו .החלטתי לקחת פסק
זמן ולטוס לאירופה .הייתי שם יותר משנתיים,
מנותק לגמרי .ואז קרה הרגע המרגש בבית
הכנסת של המהר"ל".
אלון חזר לארץ" .זה היה בדיוק בתחילת
תקופת הקורונה" ,הוא מוסיף ומספר" .התחלתי
להתחזק .לצפות בשיעורי תורה .קול פנימי אמר
לי שוב ושוב :זה הזמן .לך להתגייר .עשה את

זה! הלכתי לבית הדין של הרב קרליץ בבני־
ברק .גוללתי לפני הדיינים את סיפורי .הם קבעו
שעליי לעבור גיור .אמנם בהיותי בן שנה מלו
אותי ,וגם חגגו לי בר־מצווה בגיל שלוש־עשרה,
אבל לא שאלו אותי אם אני מקבל עליי עול
מצוות".
הוריו המאמצים היו מאושרים" .אבא ואימא
ממש התלהבו" ,הוא מחייך" .באותם ימים

לקבלת מארז גליונות
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