
 יוצא לאור על ידי ַּגל ֵעיַני
בראשות הרב יצחק גינזבורג

 לחסויות ולפרסומות:
ישראל 052-3003085
 לקבלת העלון בדוא"ל:

alongaleinai@gmail.com
pnimi.org.il

עיצוב: דעה  אביחיל | 054-6580146

נר מדליק נשמה
נקודת טובה

חודש כסלו

בלי כדורי שינה
סודות החודש  2

4

גיבורי תרבות
מדינת היהודים 3

חשוב ש הכי  מספר  איזה  אלה: 
רוב  בתורה?  ומשמעותי 
שבע.  על  שחשבתם  הסיכויים 
ובסוכות,  בפסח  בשבוע,  ימים  שבעה 

בספירת העומר ובשנות 
כדי  גם  השמיטה, 
צריך  מטומאה  להטהר 
ועוד.  ועוד  ימים,  שבעה 
פוגשים  אנו  השבע  את 
הפיזי:  בעולם  גם 
סביבכם  קוביה  דמיינו 

קדימה,  שמאל,  ימין,  מטה,  מעלה,   –
הנקודה  ואנחנו  צדדים  ששה   – אחורה 
שימו  נוספת:  דוגמה  במרכז.  השביעית 
מטבע והקיפו אותה מטבעות, כך תקבלו 
שש מטבעות מקיפות ואחת באמצע. גם 

בסולם הנגינה יש שבעה תווים יסודיים.
חנוכה  ימי  שמונת  באים  והנה 
ומדלגים בקלילות מעל השבע. ועוד: הנס 
נעשה בשמן זית )גם בחנוכיה שלנו כדאי 
קשר  שיש  ומסתבר  זית(  בשמן  להדליק 
שמונה.  למספר  ֶשֶמן  המלה  בין  מסתורי 
בכלל, האם זה לא מוזר שאנחנו מדליקים 
הנס  לזכר  ימים,  בשמונה  נרות  שמונה 
נרות?  שבעה  בה  שיש  במנורה  שנעשה 

כאילו 'קורצים' למנורה ועוקפים אותה...

מעל הטבע
שגם  ניזכר  החנוכה,  בסוד  לגעת  כדי 
מילה  ברית  בולטת:  שמיניה  יש  בתורה 
ביום השמיני. ברית מילה היא התערבות 
בוטה בטבע, האדם נברא בצורה מסוימת 
להגיע  כדי  וחותכים.  באים  אנחנו  והנה 
 – ימים  שבעה  לעבור  צריך  לברית, 
הטבע  בעולם  השלמות  את  המבטאים 
הטבע,  שמעל  נוסף  לממד  ולהגיע   –
השמיני מעל השביעי, כמו השמן שצף על 
המים. שימו לב שאחת הגזירות העיקריות 
ברית  לעשות  האיסור  היתה  היוונים  של 

מילה, הם פשוט לא יכלו לסבול שאנחנו 
מתייחסים למשהו שמעל הטבע. 

השמן,  פך  נס  שגילה  מה  בדיוק  זה 
ובתוך  משתנים  הרגילים  הכללים  לפתע 
הממד  מופיע  השמן 
בעולם  השמיני.  הניסי, 
הטבע והשבע יש כללים 
ברורים וגבולות הגיוניים, 
רואים  אנו  בחנוכה  אבל 
שיש משהו מעל הטבע, 
השכל  שגם  ומבינים 
שלנו לא יודע הכל. היווני לא מוכן להאמין 
שבתוכנו(,  הספקן  היווני  )גם  בניסים 
אנחנו  אבל  הטבע,  של  בקופסה  סגור 
יכולים לחשוב מחוץ לקופסה הזו ויודעים 

שמאחורי הטבע הגלוי מסתתר הנס. 

אני מאמין...
בואו  הנגינה,  סולם  את  הזכרנו  אם 
נדבר על כלי נגינה. בבית המקדש ועבודתו 
ואחד  ונגינה  לשירה  מרכזי  מקום  יש 
הכלים בו הוא הכנור. חכמינו לא מספרים 
הרבה על כלי הנגינה, אבל בנוגע לכנור יש 
פירוט יוצא דופן: "כנור של מקדש היה של 
חשוב?  זה  למה  ]מיתרים[".  נימין  שבעת 
לשלמות  להגיע  צריך  המקדש  בבית  כי 
ממשיכים  אבל,  שבע.  המספר  שמבטא 
חז"ל: בכנור של ימות המשיח יש שמונה 

מיתרים! 
לא שומעים את  אנחנו  החורבן,  מאז 
רואים את  ולא  הנימים  הכנור של שבעה 
שמונת  אבל  הקנים.  שבעה  עם  המנורה 
תזכורת  הם  הנרות  ושמונת  החנוכה  ימי 
של  בכנור  הנימים  לשמונה   – לעתיד 
המשיח. ולמה בכלל המשיח נקרא משיח? 
בשמן  נמשחים  וזרעו  המלך  שדוד  מפני 
כמו  אין  זית(.  משמן  )שעשוי  המשחה 
למלך  הציפיה  את  לעורר  כדי  השמן  חג 

המשיח שישמיע לנו את התו השמיני. 

בחנוכה אנחנו 
רואים את 

הממד הניסי, 
מעל הטבע

התו השמיני

מבט עומק יהודי על החודש
התחדשות
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סודות החודש

הלילות הארוכים, ב חורף הקר עם 
שוקעים  שפשוט  חיים  בעלי  יש 
אותי  תעירו  עמוקה.  בשינה 
באביב... גם אצל בני האדם יש לזמן הזה 
הקבלה  מלמדת  כך  לשינה.  עמוק  קשר 
שחוש-הנפש של חודש כסלו הוא הֵשיָנה. 
מה הכוונה "חוש השינה"? האם צריך 
לדעת לישון? כן, בהחלט! הרי למי שנמצא 
בלחץ, מתח או דאגה, קשה מאד להירדם. 

גם  להרפות,  מסוגלים  אנחנו  האם 
בתקופה ממש מתוחה, לעזוב הכל ופשוט 
לאבד  פירושו  לישון  בכלל,  לישון?  ללכת 
שליטה ולהניח לסיוטים להתקיף אותנו... 

סמוך ולך לישון
לא  )זה  שינה  כדור  צריך לקחת  לא  ובכן, 
נפלאים  הרגעה  פסוקי  כמה  הנה  יעזור(. 
ִתְפָחד  ֹלא  ִּתְׁשַּכב  "ִאם  משלי:  מספר 
ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ַאל  ְׁשָנֶתָך.  ְוָעְרָבה  ְוָׁשַכְבָּת 
ִּפְתֹאם ּוִמּשַֹׁאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתֹבא. ִּכי ה' ִיְהֶיה 
הוא  הסוד  ִמָּלֶכד".  ַרְגְלָך  ְוָׁשַמר  ְבִכְסֶלָך 
ופירושה  לִּכְסֵלו  שקרובה  "ִכְּסֶלָך"  במלה 
ומי  הבטחון,  חודש  הוא  כסלו  מבטחך. 

שינה מתוקה 
וחלומות טובים

אל  ברוגע.  לישון  יכול  בה'  בוטח  שבאמת 
תפחד להרפות, כי יש מי ששומר עליך, גם 

כשאתה ער וגם כשאתה ישן. 
על  מי שסומך  יש  לסמוך.  זה  לבטוח 
הבטחות שונות, משענת קנה רצוץ... אבל 
ְלָכל  ה'  "סֹוֵמְך  כי  ה',  הכי טוב לסמוך על 
כסלו  של  האות  והנה  והישנים.  ַהֹּנְפִלים" 
לסמוך.  יש על מי  ָסֶמְך,  לפי הקבלה היא 
ס מיוחדת בצורתה הסגורה, סביב סביב, 
הצדדים.  מכל  וסומכת  תומכת 
והנה   ,60 בגימטריא  ס  בנוסף, 
ה-60  ביום  מתחיל  כסלו  חודש 
גם  חוזר  הזה  המספר  בשנה! 
ֶׁשִּלְׁשֹלֹמה  ִמָּטתֹו  "ִהֵּנה  כאן: 
ים ִּגֹּבִרים ָסִביב ָלּה ִמִּגֹּבֵרי ִיְׂשָרֵאל. ֻּכָלם  ִׁשּׁשִ
ַעל  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ְמֻלְּמֵדי  ֶחֶרב  ֲאֻחֵזי 
הגיבורים  שישים  ַּבֵּלילֹות".  ִמַּפַחד  ְיֵרכֹו 
שלנו הם פסוקי ברכת כהנים שיש בה 60 
אותיות. אגב, לפני השינה נוהגים לומר את 
מוקפים  כך,  כאן.  שהוזכרו  הפסוקים  כל 
להפקיד  יכולים  אנחנו  בטחון,  בתחושת 
את הנשמה ולשקוע בשינה רגועה ובריאה. 
החלומות.  באים  שנרדמים  אחרי 
כל החלומות בתורה מרוכזים  והנה פלא: 
כסלו,  חודש  סביב  שקוראים  בפרשות 
ועד  יוסף  חלומות  דרך  יעקב  מחלום 
חלומות פרעה. אם מוכנים להרפות קצת 
את התודעה, מתוך בטחון בה', אז אנחנו 

אם  בחלום.  שצף  עמוק  למסר  נפתחים 
כך, "חוש השינה" הוא גם היכולת לחלום, 
גם לחלום בהקיץ: להעיז לחשוב ולעשות 

דברים חדשים.

אמנות הקשת
מחלומות נעבור למלחמות, שהרי בכסלו 
נצחון החשמונאים במלחמה.  חוגגים את 
מחוש  לגמרי  הפוכה  המלחמה  לכאורה, 
מאותו  נובע  הכל  באמת  אבל  השינה. 
יש  בטחון:  של  צדדים  שני  אלו  מקום. 
אקטיבי  בטחון  ויש  ורגוע,  פאסיבי  בטחון 
שמעודד לצאת לקרב, אפילו מעטים מול 
רבים. אבל יותר מזה, גם בלחימה עצמה 

צריך לדעת להרפות. מה הכוונה? 
קשת,  הוא  כסלו  חודש  של  המזל 
קשתים  היו  שבניו  בנימין  הוא  והשבט 
מצטיינים. הסוד של אמנות הירייה בקשת 
בסבלנות,  להמתין  בכוח,  למתוח  הוא 
ולהרפות בזמן הנכון. זהו שילוב מנצח של 
דריכות ויוזמה פעילה עם רוגע פנימי, חוש 
הדרך  זו  מלאה.  ערנות  כדי  תוך  השינה 
הנכונה לא רק במלחמה הפיזית אלא גם 
במלחמת היצר הפנימית: היה דרוך ורגוע 
יגיע  שהחץ  לסמוך  מי  על  יש  יחד,  גם 

למטרה.
חלומות  טוב,  חודש  לנו  שיהיה  אז 

טובים ומנצחים. 

 אל תפחד להרפות,
יש מי ששומר עליך

התחדשות
כסלו תשע"ח 2



הגיון הלב
המודרני  וגם המדע  הפילוסופיה  מולדת  היא  יון 
על  בנויה  יון  חכמת  יון.  חכמת  את  ממשיך 
אם  גבולות:  על  מבוסס  הגיוני  ניתוח  וכל  הגיון, 
ימים.  שמונה  ידלק  לא  הוא  אחד,  ליום  שמן  יש 
להגיון  הכבוד  כל  הגבול.  כח  בגימטריא  הגיון 
הזה, אבל אנחנו יודעים שיש משהו מעבר לגבול, 
הנס שמעבר לטבע. כדי לקלוט את זה, יש הגיון 
את  נשנה  אם  ִלִּבי".  "ֶהְגיֹון  שנקרא  מיוחד  פנימי 
הגיון...  בלי  נקבל  לבי"  ב"הגיון  האותיות  סדר 
הגיון  הגימטריא:  שאומרת  כמו  היא  והמשמעות 
לבי = כח הבלי גבול = כסלו – החודש שלנו שבו 

מאיר חג החנוכה באור בלתי-מוגבל.

הרמז

מדינת היהודים

צדיק גיבור
כל חברה ותרבות יש את הגיבורים ל

שמעריצים  מופת  דמויות  שלה. 
ספרים  כותבים  עליהם  ומחקים, 
הנוער,  בתנועת  מדברים  ומחזות, 
ומספרים לילדים לפני השינה. מי באמת 

הגיבורים שלנו, עם ישראל? 
זו  הותיקה,  המסורתית  ביהדות 
מקום  יש  גלות,  של  רבים  דורות  שעברה 
סיפורי  כמה  הצדיק.  של  לדמות  מכובד 
גדולים  אנשים  על  לנו,  יש  צדיקים 
ה',  ועבודת  לתורה  חייהם  את  שהקדישו 
בעלי מדות טובות שהיו כתובת לכל נדכא, 
ישועות  פעלו 
תפילתם  בכוח 

וקדושתם.
בדורות  אבל 
נוצרה  האחרונים 
גדולה  קבוצה 
ישראל  בעם 
הצדיק.  דמות  את  אהבה  שלא-כל-כך 
מסכנות  שמשדר  משהו  לה  נראה  הוא 
מורדים  אם  כמובן,  וגלותיות.  )נעבעך( 
בדמויות  מזלזלים  הישן,  התורה  בעולם 
שמייצגות אותו. במקום זה, הרוח הציונית 
כמו  הגיבור,  דמות  את  נס  על  העלתה 
להילחם  ובגבורה  בעוז  שקמו  המכבים 

באימפריה היוונית והביאו לעצמאות.
כך נוצר פירוד לכאורה: היהודי החרדי 
ברוסיה,  שחי  הצדיק  על  לילדיו  מספר 
המכונה  והיהודי  צדיק',  'תהיה  לו  ואומר 
החרות  גיבורי  על  לילדיו  מספר  חילוני 
על  מספרים  כבר  )היום  הארץ-ישראלים 
גיבורי-על נטולי זהות. אבל זה כבר סיפור 

אחר...(. איך נאחד את הסיפורים?
האמת היא שהעסק מורכב יותר. הרי 
במשך  ישראל  עם  של  הדמויות  בשלל 
'צדיקים'.  וגם  'גיבורים'  גם  יש  הדורות 
גם  היו  הגדולים  היהודים  כל  נכון  יותר 
גיבורים וגם צדיקים, השאלה רק איזה צד 
בלט יותר. הנה למשל משה רבינו: אפשר 
להגדיר אותו צדיק, נביא בדרגה הגבוהה 
היה  לא  האם  אבל  התורה,  ונותן  ביותר 
גיבור? הרי הצעד הראשון שלו היה להכות 
הוא  דוד המלך:  והנה  הנוגש.  את המצרי 
היה  לא  האם  אבל  כגיבור,  בוודאי  נתפס 
משתפכת  העדינה  שנפשו  כזה  צדיק? 
במזמורי תהלים... בכל זאת, באופן כללי, 
כגיבורים,  נתפסות  התנ"ך  של  הדמויות 
התנ"ך  אחרי  ישראל  חכמי  של  והדמויות 

נתפסות כצדיקים.
ועכשיו לחנוכה. בסופו של דבר, קשה 
גיבורים  יותר  החשמונאים  האם  להחליט 

או יותר צדיקים. 
מיוחסים  כהנים  הם  הרי 

לקיים  האפשרות  על  שנלחמים 
יוונית  כפיה  של  בזמן  ומצוות  תורה 
הקדושה  לערכי  קנאים  הם  אנטי-דתית, 
גם  הם  אבל  והמקדש.  והצניעות, השבת 
וגיבורים, מובילי מלחמת  נועזים  לוחמים 
חרות בארץ המולדת. בקיצור, החשמונאי 
כמו  גיבור-צדיק,  של  מופת  דמות  הוא 
שאומר הרמז היפה בגימטריא: גבור ועוד 

צדיק שוה חשמונאי.
ביותר  הטוב  הזמן  הוא  חנוכה 
להזדהות עם דמות המופת שיש לה שתי 
גבור  גבור,  שהוא  צדיק  משלימות,  פנים 
שהוא צדיק. להיות צדיק לא אומר להיות 
מסכן ונרדף, ולהיות גבור לא אומר להיות 
מעדנת  הצדקות  בכוחו.  ומתגאה  שחצן 
ידי  ועצם  "כחי  שלא  לדעת  הגבורה,  את 
עשה לי את החיל הזה" אלא רק מה שה' 
הצדקות,  את  מחזקת  והגבורה  לי.  נתן 
רצון  יהי  ומפסידה.  נרפית  תהיה  שלא 
גבורים  צעירים,  חשמונאים  לנו  שיקומו 
וצדיקים, שיובילו את העם לחרות קדושה.

החשמונאי 
מאחד את דמות 
הגיבור והצדיק
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 כתב:
עודד מזרחי

עד  וזהו",  כאן  שאמות  "הלוואי  לעצמו: 
שנרדם על הארץ. 

מאוחרת,  לילה  בשעת  התעורר  הוא 
לא  בשדה,  לבדו  שוכב  עצמו  את  ומצא 
העיר  ואת  נקלע  שאליה  הארץ  את  מכיר 
מחשבות  באורותיה.  מרחוק  המנצנצת 
הקרקע  על  התיישב  הוא  בו.  עלו  נוגות 
והסתכל על בניין מגורים שהיה בקצה העיר. 
באחת הקומות הגבוהות נראו נרות חנוכה 
מהבהבים במרפסת. הוא נזכר שזו חנוכייה 

של יהודים שאותה הכיר מאמריקה. 
היי,  מחשבה:  בראשו  קפצה  ואז 
הראשונה  הפעם  היתה  זו  יהודי!...  אני 
כך  על  ברצינות  לחשוב  התחיל  שהוא 
בקרבו  צצה  כך  אחר  יהודי.  בעצם  שהוא 
המחשבה הבאה: אם כן, מה זה אומר לי?

בגדיו,  את  ניער  רגליו,  על  קם  דיויד 
נכנס לרחוב העיר ההולנדית, והחל לשאול 
יהודי.  מוסד  או  יהודים  כאן  יש  איפה 
חב"ד  לבית  אותו  הפנה  הנשאלים  אחד 
המקומי. דיויד הגיע לבית חב"ד, התיישב 
בכיסא, אכל ושתה ממה שהגישו לו ונרגע 

ללא ד הברית  בארצות  גדל  יויד 
הוא  גמור.  גוי  כמו  יהדות,  טיפת 
עבר את מסלול החינוך האמריקאי 
הרגיל בחינוך כללי, והפעם היחידה שבה 
כאשר   13 בגיל  היתה  יהדותו  על  שמע 
יהודים"  שאנחנו  לך  "דע  הוריו  לו  סיפרו 
ולא הוסיפו מילה, כאילו מדובר באיזה ידע 
משפחתי שולי. הוא קלט כמה דברים על 
שנתקל  מצוות  שומרי  מיהודים  היהדות 
שהאירו  חנוכה  נרות  כמו  ושם,  פה  בהם 
שנמצא  כאחד  רק  אבל  העיר,  בחוצות 
עבורו  הייתה  יהדותו  הרבים.  ברשות 
עובדה ביוגרפית מוזרה וחסרת משמעות.

בגיל עשרים יצא דיויד לטיול באירופה 
עם חברים שרובם ככולם גויים. הם חרשו 
לאכול  הקפיד  דיויד  היבשת.  כל  את 
מאכלים צמחוניים, ובכל מסעדה שהלכו 
מנה  עבורו  חבריו  חיפשו  תמיד  אליה 
להולנד.  הגיעו  המסע  במהלך  צמחונית. 
לברור  לחבריו  להימאס  החל  עת  באותה 
ולחפש  המסעדות  את  פעם  בכל  עבורו 
מקום שמוכרים בו מנה צמחונית. בשלב 
מסעדה  למצוא  התקשו  כאשר  מסוים, 
כזאת, אחד החברים התפרץ לעברו: "די! 
תבוא  שלך,  השטויות  מכל  כבר  נמאס 
רעב!"  שתישאר  או  כולם  עם  לאכול 
שבשתיקה  הסכמה  הביעו  החברים  יתר 

לדברים הללו. אף אחד לא יצא להגנתו.
דיויד נפגע עד עמקי נשמתו ולקח את 
המקרה באופן קשה. הוא יצא לבדו מחוץ 
היה  לא  ופתוח.  רחב  בשדה  ושכב  לעיר 
לו חשק לשום דבר בעולם. היה מדוכדך 
וחשב  מחבריו  שספג  מהפגיעה  מאוד 

בגופו וברוחו. לא היה לו שום חשק לחפש 
רצה  הוא  בו.  שפגעו  למסע  שותפיו  את 
כך  לו.  שאפשרו  ושמח  במקום  להישאר 
החל להתוודע ליהדות לרוחבה ולעומקה. 
חב"ד  בבית  שבועות  כמה  לאחר 
אמר לו השליח: "כדי להמשיך ללמוד על 
היהדות באופן יסודי, כדאי לך לטוס לארץ 

ישראל וללכת לישיבה". 
יהודים מקומיים עזרו לו לקנות כרטיס 
למקום  והגיע  ארצה  טס  הוא  לישראל. 
שהמליצו לו ללמוד בו, ולאחר תקופת מה 

נישא והקים משפחה יהודית בישראל. 
סיפורו  את  דיויד  סיפר  הימים  באחד 
באזור  חב"ד  ספר  בבית  מורה  לשחר, 
עלית  "האם  בסיום:  שאל  שחר  המרכז. 
לומר  כדי  הגבוהה  בקומה  בית  לאותו 
להם תודה על הנרות שהדליקו במרפסת 
ונכנסו ללבך". "האמת שלא", הודה דיויד, 
"אחרי שמצאתי את בית חב"ד, הפסקתי 

להסתובב בעיר הזאת". 

נרות-חנוכה  פעלו  נס  איזה  ראו 
ספורים שהדליק יהודי בארץ רחוקה! 
נרות שהדליקו נשמה יהודית רדומה. 
בימינו לא צריך לעשות דווקא דברים 
גדולים ובומבסטיים, אלא להפיץ את 
להדליק  שניתן,  ככל  הקדושה  אור 
תורני  עלון  להפיץ  או  חנוכה  נרות 
אפשרי.  מקום  בכל  הרבים  ברשות 
בימינו  המתקדמת  הטכנולוגיה  גם 

מאפשרת להפיץ אור בכל העולם כולו.
לא  ינצח,  הקדושה  של  שהאור  כדי 
צריך להסתגר ולהאיר בפנים, לשרוד 
אור  את  להפיץ  עלינו  ולהתגונן. 
התורה,  פנימיות  ובמיוחד  התורה, 
במקומות הרחוקים והנידחים ביותר 
אל  שפונים  החנוכה  נרות  כמו   –
ולהדליק  העולם  את  לכבוש  הרחוב. 

את כולם באור ה'. 

נקודה למחשבה
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