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הדרך האחת לגיור אמיתי
עם כל הכבוד לאיגוד החשמלאים ,אין בסמכותו להנפיק רישיונות
טיס .וגם אגודת המהנדסים אינה רשאית להסמיך רופאים

פ

עמים אין־ספור מושמעת הקביעה כי
הרבנות עורמת קשיים בדרכם של
מתגיירים ,וכי תהליך הגיור נוקשה
ומכביד .כאשר חוזרים על שקר שוב ושוב ,הוא
נקלט בדעת הקהל ,שאין לו כלים לבחון את
מידת אמיתותו.

לתהליך הגיור מטרה אחת עיקרית — לוודא
שהמתגייר מבין את המשמעות העמוקה של
ההצטרפות לעם היהודי ,והוא אכן מקבל עליו
את מערכת החובות המוטלת על יהודי .גיור אחר
לא קיים ,ולא יועילו אלף טקסים ותעודות .אין
זו שאלה של קורס קל או קשה ,מבחן בכתב או
בעל־פה .השאלה היא אם האדם מצטרף בכנות
לברית הר סיני או שהוא מעוניין בחותמת בלבד,
למטרות תועלתניות.
לכן הגיור אינו יכול להיות זריז ומקוצר .האדם

יש חדש
יום השנה לרבנית
ביום שני ,כ"ב בשבט ,יחול יום השנה
השלושים ואחד להסתלקות הרבנית חיה־
מושקא שניאורסון ,רעייתו של הרבי
מליובאוויטש .נשי חב"ד ברחבי העולם
מקיימות בסמיכות ליום הזה אירועים
מיוחדים לנשים ,ומעלות על נס את דמותה
של הרבנית ,אצילות נפשה ,צניעותה ומעשי
החסד המיוחדים שלה.

כמיטב המסורת של השנים האחרונות יצאו
השבוע מאות תלמידות כיתות י־יב בתיכון
ובנות סמינר לחצר הרבי מליובאוויטש,
לקראת כ"ב בשבט .קבוצת התלמידות,
מאה ושישים בנות ,תשתתף בכינוס העולמי
של בנות חב"ד ,במסגרת כינוס השלּוחֹות
העולמי.

טשטוש המושגים

הבלבול והטשטוש מתחילים עוד קודם הגיור.
אנחנו שומעים שוב ושוב את הטיעון — הוא
משרת בצה"ל! היא משלמת מיסים! אבל מה
הקשר בין הדברים? וכי שירות בצה"ל הופך לא־
יהודי ליהודי? בצה"ל משרתים דרוזים ,בדווים,
נוצרים ,צ'רקסים ,מוסלמים — האם מישהו מעלה
על דעתו שבעקבות זאת הם נהפכים ליהודים?
מי שמשרת בצבא ,משלם מיסים וכדומה ,ממלא
את חובותיו האזרחיות .מה לזה ולהשתייכות
לעם היהודי?

צעירי אגודת חב"ד

תלמידות נוסעות

האּומנם היהדות אינה מקבלת גרים במאור
פנים? הנה פרשת השבוע ,שבה מסופר על
המעמד הגדול והנשגב של מתן התורה על הר
סיני ,נקראת על שמו של גר — יתרו .כמה מגדולי
חכמי המשנה והתלמוד היו בני גרים .לאורך כל
הדורות קיבל עם ישראל באהבה את הבאים
לחסות תחת כנפי השכינה.

אבל יש הבדל מהותי בין אהבת הגר לבין הפיכת
הגיור להליך מזורז ,מרוקן מתוכנו האמיתי .וזה
בעצם מה שתובעים כל הלוחצים על גיור מקוצר
— להנפיק תעודות גיור בלי שיש כאן גיור אמיתי,
של הצטרפות לברית שכרת בורא העולם עם
העם היהודי בהר סיני' .גיור' שכזה איננו 'גיור
מקל' ,אלא בדיחה עצובה ,שקר והונאה.

כל הלב לכל אחד

סמינר חורף מחמם
האם האדם מצטרף בכנות לברית הר סיני? (ציור :ברוך נחשון)

צריך ללמוד את עיקרי היהדות .להבין את
משמעות קיום המצוות .הוא צריך לחוות שבתות
וחגים במשפחות שומרות תורה ומצוות .עליו
להפנים את השינוי המהותי העומד לחול בחייו
ולדבוק בו .אין זה עניין של בירוקרטיה ,שבו
אפשר לקצר הליכים ולוותר על טפסים.

ארגון התקשרות חוויה יהודית עורך
סמינר חורף מחמם ,בימים כ"ה־כ"ז בשבט
(31.1־ ,)2.2במלון גני ירושלים .עם תכנית
עשירה ומיטב המרצים והאמנים :הרבנים
מיכי יוספי ,שניאור אשכנזי ,ניר מנוסי ויואב
אקריש ,ידידיה וסיון רהב־מאיר וביני לנדאו.
פרטים בטל' 9302030־.03

גיורי סרק
הטרגדיה הגדולה היא שגורמים אינטרסנטיים
פועלים במכּוון לבלבול המושגים .אנשים שאין
להם שום סמכות לגייר מופיעים בציבור כמי
שדואגים כביכול לגרים .ואם אתה אומר את
האמת ,ש'גיוריהם' חסרי כל תוקף ,הם 'נעלבים',
כאילו פגעת במעמדם.
אבל כל תעמולת הכזב לא תשנה את המציאות.
עם כל הכבוד לאיגוד החשמלאים ,אין בסמכותו
להנפיק רישיונות טיס .וגם אגודת המהנדסים
אינה רשאית להסמיך רופאים .כך הגיור הוא
מושג הלכתי טהור ,ורק בית דין המחויב להלכה
יכול לגייר ,על־פי דיני הגירות שנקבעו בתורה
מאז ומעולם .זה הגיור האחד והיחיד ואין בלתו.
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לחוש שתי אהבות יחד
המהר"ל מפראג (בהקדמתו לספרו תפארת ישראל)

מסביר כי לרגלי תלמיד חכם אורבת סכנה,
שאהבת הלימוד תדחק את אהבת הבורא:
"התלמיד חכם ליבו דבוק אל התורה ...דבר
זה מסלק אהבת המקום ,בשעה זאת שבאים
ללמוד ...כי אין אהבה לשניים".
דברים אלה של המהר"ל מעוררים תמיהה:
האּומנם אהבת התורה סותרת את אהבת
הקב"ה? וכי התורה והקב"ה הם שני דברים
נפרדים שאי־אפשר לאוהבם בעת ובעונה אחת?

תנועות נפשיות מנוגדות
אלא שזו אכן תכונת נפש האדם ,שבשעה שהוא
לומד עניין שכלי כלשהו ,ואפילו עניין בתורה
— הוא מרגיש באותו זמן את השכל וההיגיון
שבדברים .לימוד אמיתי כרוך באהבה לדבר
הנלמד ,וכך הורו חז"ל (עבודה זרה יט,א)" :לעולם
ילמד אדם במקום שליבו חפץ" .לכן בשעת
הלימוד הוא ממוקד באהבת הנושא הנלמד,
ושם חשקו ועונגו.
ההתמקדות בהנאה השכלית סותרת את אהבת

מן המעיין

הבורא ,מפני שבמהותן הן שתי תנועות נפשיות
מנוגדות .אהבת השכל היא אהבה המופנית
כלפי עצמו ,שהוא האוהב את החוכמה והשכל,
דבר המסב לו עונג והנאה .לעומת זה ,אהבת
הבורא קשורה לתחושה של ביטול המציאות
האישית ,והיא מבוססת על הכרה בגדולתו
המופלאה של הקב"ה והריחוק האין־סופי בינו
ובין האדם המוגבל.

להינצל מהגאווה
לכן לימוד התורה טומן בחובו גם סכנה שאם
יהיה שלא כהלכה ,הוא עלול לגרום לאדם נזק
רוחני ,וכלשון חז"ל (יומא עב,ב)" :לא זכה ,נעשית
לו סם מיתה" .הלומד עלול ליפול ברשתה של
הגאווה ולהשתמש בהישגיו הלימודיים שלא
כראוי .וזאת מפני שכאשר הוא ממוקד בעצמו
ובהנאתו ,עלולה להתפתח מזה גאווה פסולה.
ואולם אהבת ה' ,הבאה מהתבוננות בגדולת
הבורא ,מביאה לידי התבטלות עצמית של
האדם .ככל שתגבר האהבה ,יחוש התבטלות
גדולה יותר ,עד שיהיה שפל מאוד לנוכח
גדולתו העצומה של הקב"ה.

אנוכי ה' אלוקיך | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

סוד השבע

הקב"ה גוזר וצדיק מבטל.
(רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב)

"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר"
(שמות כ,א) .בפסוק זה יש שבע מילים ,וכמו־
כן בפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים
ואת הארץ" ,וכן ב"יהא שמיה רבא מברך לעלם
ולעולמי עלמיא" .לומר שכל העונה "יהא שמיה
רבה" בכל כוחו כאילו נעשה שותף להקב"ה
במעשה בראשית של שבעת הימים ,וכאילו קיבל
את הדיברות מפיו יתברך.

"אנוכי ה' אלוקיך" נאמר בלשון יחיד ,כי הבנת
אלוקים והדעת להשגת גדולתו אינן דבר השווה
לכל נפש .כל אחד ואחד משיג לפי מדריגותיו
הרוחניות וידיעתו בתורה .לכל יחיד הבנה
והשגה אחרת ב'אנוכי'.

(פענח רזא)

(שפתי כהן)

שהעולם יידע
"וידבר אלוקים את הדברים האלה ...אנוכי ה'
אלוקיך" (שמות כ,א־ב) .כל התורה כולה ניתנה
רק כדי שכל העולם יידע כי אנוכי ה' אלוקיך.
(רבי אלימלך מליז'נסק)

למעלה מכל תואר
המילה 'אנוכי' מורה על מהותו ועצמותו יתברך,
שלמעלה מכל תואר או שם .בחינה זו נמשכת
לנשמות ישראל ,עד שנעשה "אלוקיך" — א־לוה
שלך ,כוחך וחיותך.
(תורה אור)

צדיק גוזר
"אנוכי ה' אלוקיך" .הנני האלוקים שלך ,עשה
עמי כחפצך .כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים;

לשון יחיד

הכול ראו
עשרת הדיברות נפתחים ב"אנוכי ...אשר
הוצאתיך מארץ מצרים" ולא ב"אנוכי ...אשר
בראתי שמים וארץ" — מפני שאת בריאת השמים
והארץ לא ראתה עין אדם ,ואילו יציאת מצרים
הייתה לעיני שישים ריבוא.
(הכוזרי)

הטבע של יהודי
"הוי'ה" — היה הווה ויהיה כאחד ,בחינת
האלקות שלמעלה מהטבע" .אלוקיך" — 'א־
להים' בגימטרייה 'הטבע' ,שזו בחינת האלוקות
המלובשת בטבע" .הוי'ה אלוקיך" — הטבע של
כל יהודי הוא הוי'ה ,שלמעלה מהטבע.
(ספר המאמרים תש"ז)

הכנה בתחילת הלימוד
כדי שלימוד התורה יהיה כראוי ולא יגרור את
האדם למצבים שאינם רצויים ,יש להקדים
לו הכנה ראויה .קודם הלימוד האדם נדרש
להתבונן במשמעותה הרוחנית והפנימית של
התורה ,ובהיותה תורתו של הקב"ה ,וכך ילמד
את התורה מתוך אהבת ה' ולא לשם ההנאה
האישית שלו מן הלימוד.
וכך מבאר רבנו הזקן בספר התניא (בפרק מא):
"קודם שיתחיל ללמוד צריכה להיות הכנה זו
לפחות ,כנודע שעיקר ההכנה לשמה לעכב
הוא בתחילת הלימוד בבינונים" .יש כאן
הדגשה שלפחות בתחילת הלימוד תהיה הכנה
זו ,שכן אצל 'בינונים' אי־אפשר לדרוש שבעת
הלימוד עצמו ,כשהם ממוקדים בשכל ובהיגיון
שבדברים ,לא יחושו את מציאותם האישית,
שזו מדריגה של צדיקים בלבד (שמועטים הם).
לכן עליהם להקפיד שלפחות בתחילת הלימוד
יעשו הכנה ראויה ,שתבטיח כי הלימוד יהיה
בקדושה ומתוך התבטלות לקב"ה.
(איגרות־קודש ,כרך יג ,עמ' פד)

אמרת השבוע
איך לומדים תורה
פעם אחת ביקש רבי זושא מאניפולי
מרבי שמלקה מניקלשבורג ללמדו
משנה .התנה עמו רבי שמלקה ,שתמורת
זאת ילמדהו את תורת הנסתר .הסכים
רבי זושא.
פתח רבי שמלקה משנה ברכות והחל
לפרש" :מאימתי קורין את שמע" —
ממתי קוראים את שמע.
הזדעזע רבי זושא וקרא" :מניין לכם
ש'מאימתי' פירושו 'ממתי'? אולי
הפירוש הוא :מתוך אימה ופחד צריכים
לקרוא את שמע?"...
אמר לו רבי שמלקה" :ילמד אפוא
בעצמו ,כפי שהוא רוצה"...

פתגם חסידי
"למשה רבנו נאמר' :ואתה תחזה מכל העם'.
אומרים לצדיק' :ואתה תחזה' — הכוח שיש לך
לחזות ולראות ברוח הקודש ,הוא 'מכל העם',
מהחסידים שמתאספים אצלך" (רבי יצחק מוורקה)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

משפחה
אחת
הוא הביט בבניין רב הקומות
המתנשא מעליו ,ועיניו חשכו.
איך ימצא כאן את מבוקשו? הזמן
פועל לרעתו .הרחק מכאן ,מעבר
לאוקיינוס ,גורלה של נשמה יהודית
מוטל על כתפיו .כשמצא את השם
'הילמן' ניתר ליבו משמחה .הוא לחץ
על מתג האינטרקום והמתין למענה.
הסיפור החל ביום שני ,כ"ג בטבת.
הטלפון של הרב אבי בידרמן ,שליח
חב"ד בווינה שבאוסטריה ,צלצל.
מעברו השני של הקו היה הרב זושא
זילברשטיין ,עמיתו ממונטריאול
שבקנדה" .אישה מהקהילה היהודית
כאן פרסמה מכתב מרגש ,ובעקבותיו
אני מתקשר אליך" ,פתח ואמר.
הרב זילברשטיין סיפר לרב בידרמן כי
יהודי מבוגר ,ניצול שואה ,נפטר אחרי
מחלה ממושכת .המנוח חי בגפו,
בלי קרובי משפחה לצידו ,בבדידות
כמעט מוחלטת .כותבת המכתב
הייתה היהודייה היחידה שעמדה
איתו בקשר באחרית ימיו ,ורצונה
להביא את הנפטר לקבר ישראל.
אלא שאז נתקלה במחסום .אחת
המטפלות שסעדו את הנפטר טענה
כי הוא התנצר .היא אף ערמה קשיים
על הכוונה לקבור את המנוח בקבורה
יהודית .כותבת המכתב דחתה את
הדברים מכול וכול .היא הכירה את
הנפטר כיהודי בעל לב חם ,המחובר
לזהותו היהודית בכל נימי נפשו.
אלא שבעקבות ההתנגדות הנחרצת
של המטפלת הגויה ,החלה הכף
לנטות לכיוון קבורה לא־יהודית.
הובהר לאישה היהודייה כי הדרך
היחידה להכריע במחלוקת היא לאתר
קרובי משפחה של הנפטר.
האישה פתחה בבירורים ,בניסיון
לאתר קרובי משפחה של האיש.
לאחר חיפושים רבים גילתה כי יש
שתי קרובות משפחה המתגוררות
בווינה ובצרפת .אם אחת מהן
תחתום ,המשימה תוכתר בהצלחה.
אלא שכל ניסיונותיה ליצור קשר עם
קרובות המשפחה עלו בתוהו .כמוצא
אחרון פרסמה מכתב פומבי ,ושאלה
אם מישהו יכול לאתר את הנשים
האלה ולהשיג מהן חתימה.
הרב זילברשטיין קרא את מכתבה
הנרגש של האישה וחשב שאולי
הרב בידרמן מווינה יוכל לסייע.
הרב בידרמן ניסה אף הוא לאתר
את קרובת המשפחה הווינאית ,אך
כל שמאמציו עלו בתוהו .האישה,

שחצתה מכבר את גיל השמונים ,לא
ענתה לטלפון.
הרב בידרמן החליט לצאת לכתובת
מגוריה של האישה ,ולנסות לפגוש
אותה .הצעד הזה נועד לכאורה
לכישלון .זה היה האחד בינואר ,יום
חופש במדינה .רבים מתושבי וינה
יוצאים בו לחופשת החורף.

לומדים גאולה

ואכן ,כשצלצל באינטרקום ,לא
זכה למענה .הוא המתין עד שאחד
הדיירים פתח את הדלת ונכנס לחדר
המדרגות .סוף־סוף עמד מול דלת
ביתה של הגב' הילמן .הוא צלצל
בפעמון ,נקש בדלת — ללא מענה.
בייאוש החל לפסוע לעבר המדרגות,
ואז ראה מולו אישה מבוגרת ,עולה

מאת מנחם ברוד

אותה תורה ,אבל אחרת
הרמב"ם כותב בסוף ספרו כי חכמי ישראל נתאוו לימות המשיח כדי שיוכלו
לקבל את ההתגלות הגדולה של חוכמת התורה שתהיה אז .והלוא מתן
תורה היה פעם אחת ויחידה ו"התורה הזאת לא תהא מוחלפת"?! איך ייתכן
שהנביאים מדברים (ישעיה נא,ד .ויקרא רבה פרשה יג,ג) על 'תורה חדשה'
ועל כך שהתורה שאנו לומדים בזמן הזה היא בבחינת 'הבל' לגבי תורתו של
משיח (קוהלת רבה פרשה יא,ח)?
אנו נוגעים כאן ,למעשה ,בשאלת מהותה של התורה .תורת החסידות
מסבירה את מהות התורה על־פי ההגדרה המופיעה בספר שמואל־א (כד,יג):
ֹאמר ְמ ַׁשל ַה ַּק ְדמֹנִ י" .מפרש זאת רש"י (על הפסוק "והאלוקים ִאּנָ ה
"ּכַ ֲא ֶׁׁשר י ַ
לידו" ,משפטים כא,יג)" :משל הקדמוני היא התורה" .הגדרה זו מסייעת לנו
לחדור לסוד מהותה של התורה.

אותו רעיון
מהו משל? כאשר קשה להביע רעיון כלשהו בצורתו המקורית ,משתמשים
במשל .משל אמיתי הוא כזה ,שבו מלבישים אותו רעיון עצמו בדברים
הקרובים יותר להבנה ,ובאמצעותם קל יותר להבין את הרעיון .נמצא
שהמשל הוא אותו רעיון עצמו ,אלא שברמה נמוכה ופשוטה יותר .במשל
(כאשר הוא משל אמיתי ומושלם) מצויים כל ההיבטים של הרעיון ,ולכן
אפשר להבין על־ידו את הרעיון עם כל פרטיו ,אלא שהמשל הוא מעין לבוש
לרעיון המופשט.
לדוגמה ,האור והחושך הגשמיים יכולים לשמש משל לאור וחושך בעולם
השכל .החוכמה נקראת אור ואילו העדרה מכונה חושך ,כמאמר הפסוק
"ה ָחכָ ם ֵעינָ יו ְּברֹאׁשֹו ,וְ ַהּכְ ִסיל ַּבח ֶֹׁשְך הֹולֵ ְך" .כשם שהאור
(קוהלת ב,יד)ֶ :
מראה לנו את הדרך ,כך הבנת העניין מאירה את הסוגיה.
אך האם האור הגשמי ואור השכל הם שני דברים נפרדים ,ורק שהאחד
יכול לשמש משל על השני? קובעת תורת החסידות שבמשל אמיתי ,משל
של התורה ,לא זו בלבד שהמשל תואם את הנמשל ,אלא שהוא עצמו נובע
ומשתלשל ממנו .וכך במשל האור' :אור' פירושו — בהירות ,גילוי .כאשר
מדברים במושגים גשמיים ,בהירות פירושה אור גשמי ,וכאשר מדברים
במושגים השייכים לעולם השכל ,בהירות ואור פירושם חוכמה .זה אותו דבר
עצמו ,הלובש בכל עולם את הלבוש המתאים לאותו עולם ,ומאחר שזה אותו
דבר במהותו ,יכול האחד לשמש משל בעבור השני.

תורה חדשה
כך התורה שלפנינו ,המדברת במושגים גשמיים ,היא משל בלבד לתורה
שלמעלה ,תורתו של הקב"ה .התורה כפי שהיא בשורשה אינה מדברת
על שניים האוחזים בטלית או על אדם המחליף פרה בחמור .היא עוסקת
בעניינים רוחניים טהורים ועדינים ביותר .אלא שאותה תורה עליונה
התלבשה בלבוש הגשמי ,וכך יכולים אנו ללומדה .התורה שלפנינו היא אפוא
משל בלבד לתורה האמיתית.
לאמיתו של דבר יש בזה אין־סוף דרגות .מכיוון שהמרחק בין הקב"ה ובין
עולמנו אין־סופי ,גם הדרגות הקיימות בתורה אין־סופיות הן .בעולם הגשמי
עצמו אפשר ללמוד את התורה בכמה וכמה רמות ,וגם בעולמות העליונים
יש אין־סוף דרגות בתורה.
כיום אנו יכולים ללמוד את התורה רק כפי שהתלבשה במושגי העולם הזה,
אבל על כך אמרו" :אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" .כשתבוא הגאולה,
ייפתחו לפנינו מעיינות התורה העליונים ונוכל להבין את התורה הטהורה,
כפי שהיא נלמדת על־ידי הקב"ה עצמו .וכך תהיה זו אותה תורה ,ועם זה —
"תורה חדשה".

בכבדות במדרגות" .האם גברתי
מכירה את הגברת הילמן?" ,שאל.
"כן" ,השיבה האישה וארשת פליאה
על פניה" ,אני הגברת הילמן .במה
אני יכולה לעזור לך?".
הרב בידרמן הנרגש שיתף את
האישה בפרטי הסיפור .היא הגיבה
בהתרגשות .פניה החווירו וכל גופה
רעד .לאחר שנרגעה מעט ,ביקשה
לחלוק עם הרב בידרמן את קורותיה
באותו יום.
"בדיוק היום" ,פתחה ואמרה" ,פקדו
אותי מחשבות על בן־דודי המבוגר
מקנדה .מזמן לא שמעתי עליו
ותהיתי לשלומו .והנה אני פוגשת
אותך ,ואתה מבשר לי שהוא נפטר,
ונדרשת חתימתי כדי להביאו לקבר
ישראל!".
האישה הוסיפה ואמרה" :דע כי
לא הייתה שום הסתברות הגיונית
שניפגש כאן .אני בחופשה ,ואינני
עונה לטלפונים .גם היום ביליתי את
זמני מחוץ לבית .במקרה נזכרתי
ששכחתי את המטרייה ,והחלטתי
לשוב — אף שלא צפוי לרדת גשם
כלל .באתי לרגע אחד ,והנה נפגשנו!".
לאחר שהתאוששה מעט התלוותה
אל הרב בידרמן לבית חב"ד ,להסדרת
ההליך הכרוך בקבורתו היהודית של
בן־דודה .האישה הייתה מאושרת
על הזכות שנפלה בחלקה ,והודתה
בכל פה לרב בידרמן על המאמצים
הבלתי־נלאים שעשה לשם כך.
בשל קשיים בירוקרטיים התעכב הליך
הקבורה בכמה ימים .בכל הימים
האלה התקשרה האישה תכופות
אל הרב בידרמן ,מצפה בקוצר רוח
לעדכון כי הקבורה נעשתה כדת
וכדין.
"אני נדהמת ממסירותכם" ,הפטירה
באוזניו" .לא הכרתם כלל את בן־דודי,
ובכל־זאת ניהלתם מבצע חובק עולם
כדי להביאו לקבר ישראל!".
"האמת היא" ,הצטנע הרב בידרמן,
"שאנו עושים זאת בהשראת הרבי
מליובאוויטש ,ששלח אותנו למטרות
אלה ,לעזור לכל יהודי באשר הוא.
ולמעשה גם את יכולה לעשות דבר
גדול למען נשמת הנפטר".
"באיזו דרך?" ,התעניינה האישה.
"בהדלקת נרות שבת קודש" ,השיב
הרב .האישה ,שלא שמרה שבת,
השיבה בנימוס כי תחשוב על כך.
ביום שישי התקשרה האישה לרב
בידרמן" :חשבתי על זה" ,אמרה.
"אולי תוכל להדריך אותי כיצד
להדליק נרות ,והאם עליי לכבות את
הנרות קודם הליכתי לבית הכנסת?"...
(תודה לרב אבי בידרמן)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

בונה היאכטות חיפש אמת

כאשר נחת המטוס בנמל התעופה בן־גוריון וכל
הנוסעים החלו להתארגן לקראת יציאה ,צעיר
הולנדי התקשה להתיק את מבטו מהחלון .הוא
הביט בנוף הארץ ,בשמים התכולים ,בפועלים
שהתקרבו .בהתרגשות רבה לקח את תיקו והחל
לצאת .ברגע שנשם את אוויר הארץ ודרך על
אדמתה ,חש חיבור בלתי־מוסבר לארץ הקודש.
מה גרם לצעיר שנולד בהולנד והתחנך כנוצרי
אדוק לחוש רגשות עזים כל־כך?
כיום הוא מתגורר ביישוב סוסיא שבדרום הר
חברון ונושא את השם ארז שלום ( .)59לפני
כחמש שנים עלה לארץ מהולנד עם רעייתו
וארבעת ילדיהם ,והשלים תהליך גיור שנמשך
שנים רבות .הוא אהוב על שכניו ומכריו ,ועוסק
בנגרות אמנותית.

חיבור לעם היהודי
ההתעניינות בעם היהודי התעוררה בליבו
בעקבות קריאה על תולדות עם ישראל ואירועי
השואה" .חיפשתי את דרכי בחיים והייתי גם
חובב הרפתקאות" ,הוא מספר" .חיפשתי תוכן
ומשמעות לחיים ,ואחרי שלמדתי היסטוריה
וקראתי כמה פרקים על השואה ,חשתי
ששמורה בליבי פינה חמה ליהודים .רציתי
להבין יותר את מהותו של עם ישראל ,וכך
מצאתי את עצמי במטוס בדרך לארץ .התכנית
המקורית שלי הייתה לבוא לשלושה חודשים.

פינת ההלכה

בפועל נשארתי בארץ שמונה שנים".
הוא התנדב בקיבוץ ,למד עברית באולפן ,טייל
ברחבי הארץ ונקשר בה .במהלך שהייתו בארץ
מצא את רעייתו לעתיד ,אף היא מהולנד .חלפו
השנים והיתר השהייה בארץ פקע .השניים
החליטו לחזור למולדתם וללמוד יותר על
היהדות" .המסע הזה שלנו נמשך ארבע־עשרה
שנה" ,הוא אומר.

אמנות קודש
את תהליך הגיור עברו עם ילדיהם" .כל הילדים
עברו את הגיור מתוך שמחה ורצון" ,הוא מציין.
את ביתם החליטו לקבוע בסוסיא" .הכרנו פה
אנשים טובים ומצאנו קהילה חמה ,שקיבלה
אותנו באהבה" ,הוא אומר.
ההתמחות של ארז היא בנגרות אמנותית
ייחודית ,מעץ מלא .עבודותיו המושקעות
זוכות לתשבחות" .בהולנד התעסקתי בבניית
יאכטות ,ואחרי הגיור החלטתי לייעד את
יכולתי האמנותית לענייני קדושה" ,מספר ארז.
"הקמתי פה נגרייה ,ואני בונה בין היתר ארונות
קודש שמפארים בתי כנסת ברחבי הארץ ,לצד
רהיטים ועוד פריטים".
המיזם המושקע ביותר שעמל עליו היה בניית
בית מעץ מלא ,אבל אם תשאלו אותו על הפריט
שהוא מחובר אליו יותר מכול ,יצביע על הנבל

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

טעם עליון בקריאה
שאלה :מה עניינו של 'הטעם העליון' בעשרת
הדיברות ,ואיך צריך לקרוא זאת באמירת
'שניים מקרא ואחד תרגום'?
תשובה :בחומשים מופיעות שתי מערכות טעמים
לפסוקי עשרת הדיברות.
'הטעם התחתון' הוא הנגינה הרגילה בקריאת
התורה ,שבה עשרת הדיברות כתובים בשלושה־
עשר פסוקים' :אנוכי' פסוק אחד' ,לא יהיה לך'
— ארבעה פסוקים' ,לא תישא' — פסוק אחד' ,זכור'
— ארבעה פסוקים ,והדיברות 'לא תרצח' עד 'לא
תענה' — כולם יחד בפסוק אחד ,והדיבר האחרון
'לא תחמוד' — פסוק אחד.
לעומת זה' ,הטעם העליון' עושה מכל דיבר פסוק
אחד' .אנוכי' ו'לא יהיה לך' ,שנאמרו בדיבור אחד,
נהפכים לפסוק אחד ארוך' .זכור' נהפך לפסוק
אחד .והדיברות הקצרים 'לא תרצח' עד 'לא תענה'

כל אחד מהם הוא פסוק אחד של שתי מילים.
שינוי זה במבנה הפסוקים הוא הגורם להבדלי
הניקוד ,הדגשים וטעמי המקרא שבין שני סוגי
הקריאה.
בחג השבועות נהוג לקרוא בציבור בטעם
העליון ,כפי שניתנו הדיברות לעם ישראל — כל
דיבר בפסוק נפרד ,כמאמר חז"ל שבקריאה זו
נחשב כאילו מקבלים אז את התורה בהר סיני.
הספרדים והחסידים נוהגים לקרוא בציבור בטעם
זה (המזכיר את מתן תורה) גם בפרשיות 'יתרו'
ו'ואתחנן' ,ואילו מתפללי נוסח אשכנז קוראים
בשבתות אלה קריאה רגילה ,ב'טעם התחתון'.
יחיד הקורא לעצמו — לכל הדעות קורא ב'טעם
התחתון' ,שהוא הקריאה הרגילה.
מקורות :חזקוני יתרו כ,יג .שו"ת משאת בנימין סי' ו.
מג"א ראש סי' תצד ד"ה כתב .שו"ע אדה"ז שם ס"ח־
יא ,ביאור הלכה וכף החיים שם .אנציקלופדיה תלמודית
ערך 'טעמים (טעמי המקרא)' כרך כ עמ' תרו ,וש"נ.

הנפש חיפשה .ארז ואחת מיצירותיו

שבנה בעבור בני משפחתו" .רעייתי והילדים
מנגנים בכלי הזה" ,משתף ארז.

מרגיש בבית
לצד עבודתו בנגרייה ושיעורי הלימוד הקבועים
בתורה הוא גם מלמד נגרות בישיבת בני
עקיבא" .אני מנסה לחבר את הנערים למקצוע,
אף־על־פי שכיום פחות פופולרי ללמוד נגרות,
לנוכח כל תעשיית ההייטק .אבל אני אוהב את
הנגרות וגם נהנה ממנה כתחביב ,וזאת אני
מנסה להעביר לתלמידיי" .ואיך אתה מרגיש
בסוסיא? אנו שואלים בסיום השיחה" .הו ,אני
מרגיש בבית" ,הוא משיב.

ברגע
מושג
"

גוי קדוש

האם נכון להשתמש בביטוי 'יהודי
חילוני'?
למעשה ,הביטוי הזה נושא בתוכו
סתירה פנימית .כי עם ישראל ,בעצם
מהותו ,הוא עם קדוש ,כפי שהודיע בורא
העולם לקראת מעמד הר סיני" :וְ ַא ֶּתם
ִּת ְהיּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש".
אין בעם היהודי הבחנה בין 'יהודים של
קודש' ל'יהודים של חול' .כל אחד ואחת
מעם ישראל קדושים הם.
גדולתה של היהדות בחיבור בין הקודש
ובין החול .להבדיל מדתות אחרות ,שבהן
קדושה נתפסת כניגוד לחיים הארציים,
היהדות דוגלת בקידוש החיים הגשמיים.
תכליתה של התורה ללמד את האדם
איך לקדש את החיים הארציים ולעבוד
גם באמצעותם את הבורא.
למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

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

הדרך האופטימלית להתחיל את היום בקפיצת הדרך:

נכנסים לפעילות לפני כולם

תמיד רציתם להיות
ראשונים ולהספיק יותר
מכולם ,נכון? אלו לא חלומות
ההגשמה
באספמיה.
אפשרית בהחלט ,עומדת
וניצבת בהישג יד.
הכניסו את נועם 1למטבח שלכם ,והוא יעשה לכם את
העבודה .מהיום ,כשתדדו על הבוקר אל השיש בעיניים עצומות
למחצה – כבר לא תצטרכו לעפעף שם נואשות במשך דקות

ארוכות עד שהקפה יהיה מוכן סוף-סוף.
נועם 1הוא הבשורה שחלמתם עליה :הקץ לקולות המקרטעים
העולים מן הקומקום כשהוא מתלבט כמה זמן יקח לו היום
לתת לכם את המים החמים שביקשתם .נועם 1הוא מלצר זריז,
יעיל ,מנומס ואדיב הרבה יותר ,ובענייני שירות מגיעה לו מדלייה
 רק תלחצו ,והמים בטמפרטורה שבחרתם פשוט זורמים.כשנועם 1מחכה לכם על הבוקר במטבח ,היום מתחיל
בקפיצה .הכוס שלכם מוכנה בשנייה ,המשקה המהביל

מחמם את העצמות ומדליק לכם את המנוע ,ואתם מוכנים
ליום החדש מוקדם יותר ,מהר יותר ,ועם מצב רוח מרומם
במיוחד שדוחף אתכם לתת גז קדימה בתנופה! ביום שמתחיל
עם ליווי של נועם ,1אתם ראשונים בכל מקום.
הכניסו הביתה את נועם – 1המיניבר המושלם שמעמיד
לרשותכם מים חמים וקרים בכל רגע ,בשבת ובחול ,ומסייע
לכם להתניע ולהיכנס ליום של פעילות
שוטפת בצורה הכי מוצלחת שיכולה
להיות.
זורם ברגע אחד

