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משה שילת

בדיחה ירושלמית ישנה אומרת שמה טוב בבני ברק? שיש בה את קו 400... 
שהעולם  לחשוב  מקובל  משקל,  אותו  על  לירושלים(.  העולה  )האוטובוס 
הזה שווה משהו רק בגלל שאפשר שיש בו מקפצה לעולם הבא. למדנו כבר 
אך  העולם הבא,  ולנעימות של  לעונג  דומה  אין  היא חלקית.  הזו  כי התפיסה 
אפילו העולם הבא איננו עומד בתחרות מול מפגש עצמי עם האלוקות, מפגש 

המתקיים בקיום מצוות ובלימוד התורה בעולם הזה.

ועכשיו ההפתעה! לא רק במבחן המעשים העולם הזה עדיף על העולם הבא, 
יש  הנשמה,  של  והיראה  האהבה  וברגשות  המופשטת  ברוחניות  אפילו  אלא 

בעולם הזה עומק שאין בשום מקום אחר.

 נשמות משוחחות

ומסביר  ירושלים",  בנות  ונאווה  אני  "שחורה  נאמר:  )א,ה(  השירים  בשיר 
הרבי מלובביץ':  הנשמות למעלה נקראות "בנות ירושלים", הנשמות שם הן 
בשלימות היראה ובביטול מוחלט לה', "ירושלים - יראה שלם". והנשמה למטה 

היא שחורה לידן, מכווצת וקודרת. היא לא בליגה שלהן.

אבל הנשמה למטה אומרת לנשמה למעלה, אמנם "שחורה אני" אבל "נאווה"! 
אני שחורה אבל יפה. היופי איננו רק מכך שתכלית התורה היא קיומה המעשי, 
כפי שטען משה רבנו כנגד המלאכים. אם זהו היה המדד היחיד למעלת העולם 
הזה, היה קשה לתאר זאת בשם "נאווה", מכיוון שיופי איננו עניין טכני ומעשי. 
כשהנשמה מעזה להתעסק עם בנות ירושלים, עם הנשמות שלמעלה, ולהכריז 
על עצמה שהיא נאווה ויפה מהן, היא מתכוונת גם להשוואה בשפה של נשמות. 

לא רק מעשים אלא גם אהבה ויראה.

אז באמת, מה יש לה להציע? איך נשמה בגוף, יגעה ועייפה מטרדות העולם 
הזה ומהמאבק האינסופי ביצר הרע, יכולה להיות גדולה יותר מנשמות בגן עדן 

העליון?

תהלים של כלא
שמעתי מחבר שלאחר ההתנתקות )מה לעשות, עמונה מעוררת צלקות כואבות(, 
על תהלים של כלא".  והאסירים לשעבר, ש"אין  בין העצורים  הייתה הסכמה 

לצערנו ולכאבנו, מצוקה פותחת דלתות עמוקות מאוד בתוך הלב.

האהבה שיש בעולם הזה היא אהבה של צמא נוראי. אהבה כרשפי אש! הלהבות 
במצב  לנשמה  שיש  השקטה  והדביקות  והאצילות  מעלה,  מעלה  עולות  שלה 
הקרוב של העולם הבא, לא מעמיקה כמו האטרף של יהודי שצועק פה בגעגועים 
לה'. בהתוועדות או בהתבודדות, בתהלים או בשחרית, כאב הגעגועים מפלח 
את הלב, וזה יכול להתרחש רק פה. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני ה' ישפוך שיחו.

הצמא עמוק מהרוויה. כמו שהבעל שם טוב מסביר את "צמאה לך נפשי... כן 
– "כן" במובן של הלוואי! הלוואי שגם בקודש, כשהנשמה  בקודש חזיתיך" 
למעלה, היא תרגיש ותחוש את עזות האהבה של הצימאון כמו שיש לה בארץ 

ציה.

ומה לגבי יראה? הביטול לה' בעולם הזה מגיע על רקע של אגו קטן ומטופש, 
נשמות עליונות? אך מעלת  ל'ביטול במציאות' של  איך אפשר להשוות אותו 
העולם הזה איננה בכמות היראה, אכן אין מי שישווה ליראת הנשמות העליונות, 
בעולם  אוטומטיים  וביטול  יראה  הזה.  בעולם  לנשמה  יתרון  במהות יש  אך 
הבא הם מדהימים, אך חסר בהם משהו מהותי שקשור ליראה – אני ירא. חלק 
לשכוח,  או  למרוד  גם  שיכול  מישהו  ירא,  שמישהו  היא  יראה  של  מההגדרה 

בוחר להתבטל והוא עושה זאת מיראת ה'. דבר כזה מתרחש רק פה.

העולם הזה החשוך והמדהים שלנו, הוא המקום לעבודת ה' לא רק בשפת הגוף 
– שפת המעשים, אלא גם בשפת הנשמה – בכנפי היראה והאהבה. לחיים!

כנפיים ענקיות בכלוב קטן

התמחות בשיטה ייחודית בבעיות מעיים 
בהנהלת יאיר הניג, מומחים לבעיות גוף ונפש.

המרכז הירושלמי
לבריאות טבעית

 מ‡ו˘ר

בס"ד

הליקובקטר פילורי

בזכות נסיון רב שנים בס״ד מצאנו את הדרך הטובה ביותר לאבחן 
ולטפל בחיידק ללא שום תופעות לוואי ובוודאי שללא פגיעה בגוף.

נפיחות לאחר האוכל, בחילות, מתח ולחץ נפשי, צרבת, ריפלוקס, 
מרובה,  לחה  עיני,  תוך  לחץ  בטן,  ברום  כאבים  במשקל,  ירידה 
אלרגיות/אסטמה, ריח רע מהפה, נקודות אדומות על הגוף, נפיחות 

אחרי אוכל, גזים, שלשולים/עצירות, מעי רגיש. 
עד המחלה הנוראה ל"ע בקיבה

במרכז לבריאות טבעית חקרנו ומצאנו שהטיפול בחיידק ע״י אנטיביוטיקה
עלול להועיל למעט זמן (אם בכלל), אך לטווח הארוך לעשות הרבה נזק.

זיהוי  צואה.  או  נשיפה  דם,  בדיקות  צריך  לא  החיידק  לזהות את  כדי 
החיידק נעשה אצלנו ללא מגע כלל.

בס"ד

50%

החיידק המסוכן בעולם!

אם יש לכם שניים או יותר מהסימופטומים
כדאי לכם להיבדק במרכז שלנו

״מחקרים מראים את הקשר בין הליקובקטר פילורי לסימפטומים 
בבדיקות  החיידק  את  לראות  ניתן  תמיד  לא  הבאים. 
הקונבנציונליות כי החידק מאוד מתוחכם ובעל יכולת לעטוף את 
עצמו בריקמה בסיסית, מה שגורם לחומציות הקיבה לא לחסל 
על  גם  ברקמת הקיבה מה שמקשה  הוא מתחפר  ובנוסף  אותו 
הרופאים וגם על מערכת החיסון למצוא אותו ולאנטיביוטיקה לא 

למגר אותו. 

מרכז רפואי-מרכז שטנר 3 קומה 1 (בניין לפני הדואר המרכזי)
גבעת שאול 052-3587007 



בכל יום ויום
ח"כ בצלאל סמוטריץ'

קטנים  אורות  מאוד  הרבה  ישנם  יום  בכל 
היא  החכמה  גדולים.  מחשכים  שמנצחים 
החיפוש  זה.  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח 
אחר מקרה אחד יחיד ומיוחד כזה הוא פספוס 
של החיים עצמם. בדיוק כמו ש"בכל דור ודור 
יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב 
ממצרים", וכמו ש"בכל יום ויום יהיו בעיניך 
כחדשים", כך בכל יום ויום חייב אדם לראות 
שזוכה  המכבי  יהודה  הוא  כאילו  עצמו  את 

להאיר באור גדול מחשכים עצומים.

כאשר  בוקר  בכל  החושך  את  מנצח  האור 
איש  הבורא,  לעבודת  כארי  מתגברים  אנחנו 
האור  בעבודתו.  איש  איש  בשליחותו,  איש 
מנצח את החושך בכל יום כאשר לומדי התורה 
בית  ספסלי  את  חובשים  ומתרבים  ההולכים 
ולילה.  יומם  תלמודם  על  ושוקדים  המדרש 
הולכת  ושומרון  ביהודה  כשההתיישבות 
המכשולים  כל  ומתוך  למרות  ומתפתחת 
הולכת  הישראלית  כשהחברה  והאתגרים. 
כשהגאולה  יותר.  ומוסרית  מתוקנת  ונעשית 
לעינינו,  בסיבוכיה  ומתקדמת  הולכת 
שכינתו  ומחזיר  הולך  הוא  ברוך  כשהקדוש 
התמידית  בתודעה  כשחיים  ברחמים.  לציון 
 - ושגרתיים  אפורים  הכביכול   - החיים  הזו, 
בהרבה,  גדולה  אחרת,  משמעות  מקבלים 
כוח  לנו  ומעניקה  מוטיבציות  בנו  שמזרימה 

אדיר לפעול עם א־ל.

ומיוחד  גדול  אור  מחפש  אני  אם  זאת,  ובכל 
האחרונים  בימים  הארץ  שמי  את  שמאיר 
כיוון  שינוי  שמשקף  ההסדרה,  חוק  זהו  אז 
ביחסה הרשמי של מדינת ישראל להתיישבות 
שורה  עם  ביחד  ההסדרה  חוק  ולמתיישבים. 
שמתחוללים  משפטיים  מדיניות  שינויי  של 
גדול  חושך  מאירים  האחרונים  בשבועות 
מעל  האחרונות  השנים  בעשרות  שריחף 
והמתיישבים.  ההתיישבות  של  ראשיהם 
עשרות שנים של תפיסות משפטיות מעוותות, 
בארצו,  ככובש  ישראל  לעם  שמתייחסות 
ולמתיישבים  לגיטימית  כספק  להתיישבות 
על  מאוד  שהעיב  חושך  השרו  כעבריינים, 
יכולת ההתפתחות של ההתיישבות. החוק הזה 
לעבור  עוד  עליו  ויהיה  קמעה  קמעה  מפציע 
שהדלקנו  האור  את  אבל  בג"ץ  משוכת  את 

באמצעותו כבר אי אפשר יהיה לכבות.

הרבה עברנו מאז
סמדר שפירא

המאבק הנוכחי על עמונה, מחזיר אותי אחת עשרה 
וחצי שנים אחורה....

תקופה של חושך גדול בישוב קטן בצפון השומרון. 
שא נור!

עשרים משפחות צעירות ונחושות שהצטרפו למספר 
ירוקה  בקעה  סביבנו  להיאחז.  נשארו  שעוד  אומנים 
וקסומה. אזור בראשיתי ורענן, הרבה כפרים ערביים 
מסביב אבל הציוויליזציה היהודית רחוקה... מעלינו 
עלינו  השומר  גדול  אח  מן  כמו  ההר.  על   - חומש 
עם  נתפרע  לא  מדי,  יותר  נשתובב  שלא  מלמעלה 
שומרון,  בשבי  רק  יש  מכולת  שמסביב.  הירוק  כל 
זורקים  הכביש  על  ביום,  פעמים  מספר  אוטובוס 
ירי. חלוציות של פעם,  ונסיעות בג'יפ ממוגן  אבנים 

של תחילת ההתנחלויות. תקופה נשכחת...

את הפסטורליה הזו הממשלה שלי רוצה להרוס. בלתי 
ניסינו להיאבק, לשכנע, להסביר. כל חג היה  נתפס. 
בעל משמעות מיוחדת. ט"ו בשבט, פורים עם אורות 
מיוחדים. אווירה של גאולה שהנה, הנה זה בא. ואז 
שמגיעות  משפחות  המוני  עם  העצמאות  ויום  פסח 
באוהלים.  ומתגוררות  נשארות  גם  וחלקן  לבקר 
מסירות נפש של ממש בחום של בקעת שא נור. הקיץ 
עדיין  לחלחל.  מתחיל  הייאוש  מועקה,  ואתו  מגיע 

עסוקים בעשייה בלתי פוסקת אבל עם אבן בלב.

ואני בתוך החושך הגדול הזה עם אור קטן בבטן. תינוק 
שעומד להיוולד בתוך הבלגן והכאוס. המחשבות על 

הלידה הקרבה שומרות אותי קצת מבחוץ.

איך אפשר להביא תינוק לתוך עולם כזה, של כעס, 
של חוסר אונים, של חידלון?

הרבה תפילות ודמעות הגיעו יחד אתו לעולם.

הושלמה  עכשיו  שרק  הכנסת  בית  אל  פוסעת  אני 
מקום.  לעצמי  למצוא  מצליחה  בקושי  אני  בנייתו, 
כל האנשים שהיו אז בשא נור הוזמנו לברית. דמעות 
ובקשה,  תפילה  של  בדמעות  מתערבות  התינוק 

תחנונים לבורא עולם שירחם, שיחוס עלינו.

"ויקרא שמו בישראל... ברקאי".

ברקאי הוא האור העולה ממזרח ומאיר את המקדש. 
ורק מי שנמצא  בית המקדש חשוך  בזמן הזה עדיין 
את  ממעל  במבט  לראות  יכול  המגדל,  על  למעלה, 
וינצח את החושך  ויגדל  האור הקטן הזה שעוד ילך 

הגדול.

עברנו מאז הרבה, אבל התפילה לנס ולגאולה עדיין 
נלחשת מלבבות פועמים.  

לעולם אינך יודע
איל לוגסי 

יעקב,  את  להכיר  זכיתי  שנים  כמה  לפני 
הרגועה  שחזותו  פנים,  ומאיר  חביב  יהודי 
שעברו  הסוערים  החיים  את  הסגירה  לא 
עליו. את הסיפור הבא שמעתי ממנו באופן 

אישי:

ונידחת  קטנה  בעיירה  וגדלתי  "נולדתי 
לא  יהודי  היותי  מעובדת  חוץ  בארה"ב. 
יהדות.  ידעתי שום דבר בעל משמעות על 
האמת  אחר  חיפוש  כדי  תוך  התבגרתי 

בדתות ובכתות שונות ומשונות.

"באחד הלילות נסעתי ברכבי לאחת הערים 
נגלה לעיני  המרכזיות באזור מגורי. לפתע 
לראשו  שכיפה  מזוקן  איש   - מוזר  מראה 
וחוטים לבנים משתלשלים ממכנסיו, עומד 
באותו  העיר.  במרכז  ענק  חנוכיית  ומדליק 
שלי.  שזה  הרגשתי  התרגשתי.  ממש  רגע 
אף על פי שמעולם לא נתקלתי בחנוכייה, 
החנוכייה  מקומי.  את  שמצאתי  חשתי 

האירה את נשמתי.

"כאשר גיליתי שחנוכייה זה משהו שקשור 
ומכאן  ולברר,  לבדוק  התחלתי  ליהדות, 
ומצוות  תורה  לשמירת  עד  דרכי  החלה 

באופן שלם". 

מדהים! בחור שלא ידע כלל שיש דבר כזה 
לא  שלו.  שזה  הרגיש  'חנוכייה',  שנקרא 
מדובר בנוסטלגיה או בזיכרונות ילדות, כי 
לא היו לו כאלה בהקשר של חנוכה, אלא 
אותו  וחיברה  בו  הנרות שהאירה  בקדושת 

לקדוש ברוך הוא.

יש שחוששים לצאת ולהפיץ יהדות, מכיוון 
התורה  את  'לשווק'  להם  נעים'  ש'לא 
והמצוות 'שלנו' ולהציע אותן 'להם'. אולם 
שייכות  והמצוות  שהתורה  היא  האמת 
לכולנו, 'להם' בדיוק כמו 'לנו'. את השייכות 

שהרגיש יעקב, חש כל יהודי בפנימיותו.

לסיום, עוד עיקרון חשוב: לפעמים, כאשר 
יוצאים לפעילות, לא תמיד זוכים להצלחה 
שיצא  בחור  אותו  שגם  ייתכן  מסחררת. 
ואמר  הביתה  חזר  החנוכייה,  את  להדליק 
ידע  לא  וכלל  הפנים',  'על  היה  שהיום 
שבאותו זמן עבר לידו יהודי שחייו השתנו 
מאפילה לאורה. לעולם לא נדע איזה שובל 

של אור הותרנו מאחורינו.

 מתי ראית אור קטן
      שמנצח חושך גדול?

שאלה:



כשעשו ביקש "מן האדום האדום הזה" הוא ייסד 
למעשה את הסניף הראשון של מק דונלד. של מק 

דרייב.

פוד'.  ה'פאסט  תרבות  של  הפינה  אבן  את  הניח 
האוכל המהיר בסניפי הרשת של יוון־רומי־אדום.

לי  זה "שפוך  יפות  נא" במילים פחות  "הלעיטני 
לתוך הגרון".

אני אפילו לא רוצה ללעוס את האוכל.

שהן  לפני  נכון.  אדומות?  הן  עדשים  ומתי 
העדשים  שקית  את  רוקנו  עתה  זה  מתבשלות. 

לקערה.

האוכל אפילו לא היה מוכן. יעקב אבינו רק התחיל 
לבשל נזיד עדשים.

רינה'.  מ'קול  ליבוביץ  אהרן  הרב  פעם  דרש  כך 
מרק עדשים, הוסיף, זה האוכל שלוקח הכי הרבה 
פירושו  פעם,  - שמעתי  "טשולנט"  לבשל.  זמן 

בצרפתית "בישול איטי".

לנו, לעם היהודי יש זמן.

אפשר  התהליך,  את  הסוגיה,  את  אוהבים  אנו 
להישאר ב'צריך עיון'.

אז מה אם לא הבנת רש"י? מחר תתחיל מחדש.

הרב  את  לי  מצטט  שמואל,  ר'  שלי,  החברותא 
מעכל,  שהוא  ממה  צומח  שהאדם  שאמר  הוטנר 

לא ממה שהוא אוכל.

עשו הוא "עשוי". מוגמר. הוא נולד שעיר. מוכן. 
אין צורך בתהליך, בהכנה, בבישול. בוודאי שאין 
את  לברור  בבישול.  ואהבה  כוונה  להכניס  מה 

האורז – בשביל מה?

המכונית עוצרת. אתה משלשל מטבע לתוך מכונה. 
לאן  היא  לנסוע. השאלה  זמנית ממשיך  ובו  נוגס 

אתה רץ עכשיו - עשו?

אני, עונה היהודי לעשו, אתנהלה לאיטי.

קשה  בצפת.  לישיבה  הגעתי  חנוכה  לפני  שבוע 
אותי  אז משל שמחזק  עלי הלימוד. שמעתי  היה 

היום:

משחק  פלא.  ילד  בשחמט.  גאון  ילד  היה  היֹֹה 
לקחו  הגאה  אביו  וקטנים.  גדולים  תמיד.  ומנצח 
לזקן הכפר. טיפוס כזה שיושב ומשחק כל חייו, 
נגדו  שיחק  ובתכסיסיו.  המשחק  בעומק  מתעמק 

הינוקא, חמשה צעדים וניצח! שחמט.

למומחה  אמר האב  גדול"  שחמטאי  יהיה  "בני 
שזה עתה הובס. "לא", ענה בנחת, "בנך לא אוהב 

שחמט.

הוא אוהב...לנצח!"

יהודי הוא מי שאוהב את התורה, את האור הגנוז 
בה. לאו דווקא מי שאוהב להתנצח. להגיע ראשון.

הרמב"ם, שלשונו הגאונית היא מדויקת עד לקוצו 
של יוד, כותב שמצוות חנוכה היא מצווה חביבה 

עד מאוד. וכולם שואלים למה הוא התכוון.

בוודאי הוא לא דיבר על סופגניות או על סביבונים.

אציע פירוש משלי: לפעמים הגמרא מעדיפה או 
מקדימה דין מחודש בנימוק "כיוון דאתא מדרשא 
איננו  הזה  שהדין  כיוון  כלומר,  ליה".  חביבא 
מפורש וחכמים דרשו אותו מעצמם, יש בלימוד 

חביבות יתירה!

יהודי הוא מי שאוהב את 
התורה, את האור הגנוז 

בה. לאו דווקא מי שאוהב 
להתנצח. להגיע ראשון.

אישית
אל תגלו לאף אחד

אהרן רזאל

חנוכה הוא חג שחכמים חידשו. זה חג של התורה 
שבעל־פה. של "מוסיף והולך". חכמים הוסיפו.

למה  לנו  שיש  הקשר  היתירה,  החביבות  זוהי 
שאנו מחדשים.

ללמד  בעיה  להם  אין  חכמה.  אוהבים  היוונים 
תנ"ך באוניברסיטה. אבל לומר שיש לכל יהודי 
עיצבן  זה   - לחדש  יכולת  בתורה,  אות  חלק, 
"אין  השור  קרן  על  שנחקוק  דרשו  הם  אותם. 

לכם חלק באלקי ישראל".

חנוכה זה חג של יעקב מול עשו. יש לנו זמן. יש 
לנו חלק.

עצרו  דולקים.  כשהם  בנרות  בנחת  הביטו  אנא, 
והביטו באור הגנוז שבוקע מהם.

אל תספרו לאף אחד את הסודות שתגלו שם...

חג שמח!

בעלות של 10 ש"ח לחודש בלבד
מקבלים הביתה בכל שבוע 10 גליונות של קרוב אליך

לקרובים אליך
להעניק בקלות
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הירשם עוד היום באתר qarov.org או שלח מסרון אל 052-4061065
והתחל להפיץ לשכניך, חבריך ומכריך בעבודה או בלימודים
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למידע נוסף ולתיאום הרצאות חייגו עכשיו

למחלקה למניעת טמיעה והתבוללות ביד לאחים

www.yadlachim.co.il :או כנסו לאתר

את ההרצאה הזו לא תוכלו לשכוח! 
עדויות הניצולות שחולצו ע"י יד לאחים מהכפרים הערביים
בהרצאה שהיא חובה למוסדות חינוך לבנות וארגוני נשים.

בהשתתפות עובדות סוציאליות מצוות יד לאחים,
 שתענקנה הדרכה והכוונה למניעה, התמודדות וסיוע.

אני הייתי שם



סיפור אהבה
הרב שניאור זלמן גופין

פך השמן  הן במציאת  בעיקר לשמן,  חנוכה קשור  נס  העניין הפנימי של 
חנוכה  של  העיקרית  במצווה  והן  גדול,  כהן  של  בחותמו  החתום  הטהור 
)מלבד הלל והודאה על ניצחון המלחמה(, היא הדלקת נרות חנוכה בשמן.

אך מאבקם  רוחנית,  הייתה מלחמה  ישראל  בבני  היוונים  כידוע, מלחמת 
לא היה על עצם לימוד התורה וקיום המצוות. אדרבה, הם הסכימו כי כשם 
שליוונים יש את חכמת יוון ותרבות יוונית, כך ליהודים יש תורה ומצוות. 
הפריעה להם העובדה שהתורה של היהודים לא באה להנחיל פילוסופיה 
וערכים טובים  נועדו לחנך למוסר  יוון, ושהמצוות לא  והגות כמו חכמת 
כמו תרבות יוון. הפריע להם שהתורה היא תורת ה' והמצוות הן רצון ה', 
ושיהודי הלומד תורה ומקיים מצוות מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, 

קשור ודבוק בו לעד.

היוונים רצו, כלשון תפילת "ועל הניסים", "להשכיחם תורתך ולהעבירם 
מחוקי רצונך", הם לא רצו להשכיח את התורה ולהעביר מקיום המצוות, 
הם בקשו להשכיחם תורתך – תורת ה', ולכן עיקר מאבקם היה באלוקות 
שבתורה; וכן רצו "להעבירם מחוקי רצונך" – לפגוע בקיום המצוות מפני 

שזהו רצון ה' בלבד.

בעומק יותר: היוונים הסכימו אפילו שלימוד התורה וקיום מצוות יהיו מפני 
שהם רצון ה', אך לא כרצון ה' נטו, אלא מתוך הבנה כי גם קיום רצון ה' הוא 
דבר הגיוני. כשם שאדם הצועד אחרי מורה־דרך, למרות שהוא עצמו לא 
יודע את הכיוון והמטרה, הוא סומך על המורה שמוליך אותו בדרך הנכונה. 
כך לא הפריע ליוונים שיהודים ילכו בדרך התורה והמצוות, מתוך אמונה כי 
דרך ה' מובילה ליעדים רצויים וטובים, אבל הפריע להם הקיום של "חוקי 
רצונך" – העובדה שיהודים מקיימים את רצון ה' – כי זהו רצון ה' נטו, בלי 

כל סיבה, באופן של "חוקה חקקתי וגזרה גזרתי".

היוונים לא נאבקו בחיצוניות ובהשכלה של התורה, לא הפריע להם שיהודים 
לומדים תורה ומבינים אותה. לא הפריע להם גם שיהודים מקיימים מצוות 
והנשמה  הפנימיות  נגד  היה  שלהם  המאבק  טובות.  למידות  להגיע  כדי 

שבתורה, היא האמונה הטהורה בקדוש ברוך הוא.

לכן עיקר מאבקם היה דווקא ב'פך שמן': 

לכוח  וכך  אנוש,  לבב  משמח  והוא  טעם  יש  ליין  הבינה.  לכוח  יין דומה 
הבינה המסייע לאדם להבין רעיונות שכליים לאורכם ולרוחבם, לאשורם 

ועל בוריים, יש בבינה טעם רב הגורם שמחה גדולה.

מים רומזים לחיצוניות החכמה: המים פשוטים, חסרי טעם או צבע. לכן 
מברך  ואינו  בשתייתם,  נהנה  אינו   – צמאון  מתוך  לא  סתם  מים  השותה 
נקודה ראשונית של   – 'ברק המבריק'  היא  חיצוניות החכמה,  כך  עליהם. 

רעיון, שאין בה הבנה, ומאחר ואין בה טעם היא איננה מביאה שמחה.

ואולם כאשר מערבים מים עם חומרים אחרים, הם משתנים, מקבלים טעם 
ומעוררים שמחה. זה ענינה של חיצוניות החכמה. אמנם בפני עצמה היא 
פשוטה וחסרת טעם, אך כאשר מערבים אותה עם כוח הבינה ומשלבים בה 

ביאורים וסברות נוספות – היא מקבלת טעם.

דבר  בשום  מתערב  אינו  שהשמן  כשם  החכמה:  לפנימיות  השמן משול 
כך  המים,  פני  על  צף  הוא  במים  אותו  וכשמערבים  למעלה  נותר  ותמיד 
פנימיות החכמה, בה נמצאת האהבה הטבעית לקדוש ברוך הוא, נשארת 
במהותה ואיננה מתקלקלת ולא מקבלת טעם אחר. ולכן, אפילו בנשמתו 
של פושע ישראל חבויה אהבה טבעית לה' בשלמות, אהבה שלא מתערבת 
ונשארת  והעלם  כיסוי  כל  מעל  צפה  תמיד  אלא  דבר,  משום  נפגמת  ולא 

בטהרתה.

לכן הניצחון על היוונים לא היה על־ידי מים )חיצוניות החכמה( או יין )בינה 
המתפתחת מהחכמה( והוא לא הושג על־ידי תוספת התבוננות בגדולת ה' 
כדי להגיע לאהבת ה'. גישה כזו לא יכולה לבטל את גזירת וקליפת יוון. 

אדרבה, נגד זה אומרים היוונים גם אנחנו חכמים, גם לנו יש יין ומים.

החכמה  פנימיות  שמן,  נדרש  יוון  קליפת  את  לחלוטין  ולבטל  לנצח  כדי 
למה  מקום  נותנת  שלא  יוון  לקליפת  מקום  אין  שם  מהשכל,  שלמעלה 
שלמעלה מהשכל. וכאשר מגלים את האמונה שלמעלה מהשכל ומכוחה 

מוסרים את הנפש – מבטלים את קליפת יוון.

ישראל את  ועוררו בעם  לה' אלי"  "מי  ואכן, בשעה שהחשמונאים צעקו 
הנפש  מסירות  כוח  את  גילו  הם  החכמה,  שבפנימיות  הטבעית  האהבה 
ובזכות זה נצחו את היוונים, מצאו את פך השמן הטהור והדליקו בו את 

נרות המנורה, אותם אנו ממשיכים ומדליקים בחנוכייה.

 נרות שמאירים
את הנשמה של העולם

הרב שמואל אליהו

ריגלא דתרמודאי
לנרות חנוכה יש כוח להאיר את הנשמות. הגמרא אומרת שהם 
יכולים להאיר אפילו את הנשמות של הגויים השפלים ביותר. 
ְרמֹוִדּיין מן השוק.  לכן מדליקים נרות בחוץ עד שתכלה רגל של ּתַ
ְרמֹוִדּיין הללו הם אומה שלדעת חלק מחכמינו לא מקבלים  הּתַ
ֶסף  ּכֶ ַעל  ִנְפנּו  ַהּכֹל  ַלֵהיָכל,  ַהּגֹוִים  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ "ּבְ גרים.  מהם 
הנרות הוא  ַלִים". מסתבר שאור  ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ַעל  ִנְפנּו  ְוֵהם  ְוָזָהב, 
מאיר כל כך, עד שאפילו על האנשים הללו האור יכול להשפיע 

טובה. 

הדלקה בכיכר האדומה
כשהייתי ברוסיה לפני כמה חודשים סיפרו לי כי בכל חנוכה יש 
הדלקת נרות חנוכה מרכזית בכיכר האדומה של מוסקבה. הכיכר 
הרעו  כך  שכל  והקומוניסטים  הצארים  שלטון  את  שסימלה 
מדליק  שם  שנכחד.  והכפירה  הגאווה  של  השלטון  לישראל. 
את  אתו  מדליק  פוטין  והנשיא  הנרות,  את  לזר  הרב  שנה  בכל 
הַשָמש. רשתות הטלוויזיה של רוסיה לא מחמיצות את האירוע 
נרות  של  לעוצמה  דוגמה  זו  הממלכה.  לכל  אותו  ומשדרות 
ובוודאי  ְרמֹוִדּיין,  הּתַ של  נשמותיהם  על  גם  שמאירים  החנוכה 
על כל השאר. וצריך להבין איך יש לנרות הקטנים הללו כל כך 

הרבה כוח להשפיע לעומק הנשמות של הרחוקים ביותר. 

עשרה ניסים ויותר
בשביל זה צריך לזכור כי הנרות הללו ממשיכים את האור של 
בית המקדש. כל מה שנעשה בבית המקדש קיבל תהודה עולמית 
גדולה מאוד. משל לאדם שמשקה את העץ בשורשו – השפעתו 
תהיה בכל הענפים, העלים, הפרחים והפירות. כך היה אורו של 
בית המקדש מאיר אפילו ליריחו, המקום הנמוך ביותר בעולם. 
ָהיּו  ִמיִריחֹו  ח.  ְפּתַ ּנִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ׁשַ קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  "ִמיִריחֹו 
ה ֶבן  ָעׂשָ ׁשֶ ְגֵרָפה. ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ  ַהּמַ ׁשֹוְמִעין קֹול 
רֹוז. ִמיִריחֹו  ּכָ ִביִני  ּגְ ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול  ּיֹור. ִמיִריחֹו  ַלּכִ ָקִטין מּוְכִני 
ְלָצל. ִמיִריחֹו  ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ֶהָחִליל. ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ַהּצִ
ְוֵיׁש  ֹוָפר.  ַהּשׁ קֹול  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  ִמיִריחֹו  יר.  ִ ַהּשׁ קֹול  ׁשֹוְמִעין  ָהיּו 
יֹום  ם ּבְ ֵ יר ֶאת ַהּשׁ הּוא ַמְזּכִ ָעה ׁשֶ ׁשָ דֹול ּבְ ל ּכֵֹהן ּגָ אֹוְמִרים, ַאף קֹול ׁשֶ

טֶֹרת".  ּטּום ַהּקְ ּפּוִרים. ִמיִריחֹו ָהיו ְמִריִחים ֵריַח ּפִ ַהּכִ

ָרֵאל ִיׂשְ רּוָיה ּבְ ִכיָנה ׁשְ ְ ּשׁ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ ֵעדּות ִהיא ְלָכל ּבָ
ִכיָנה  ְ ּשׁ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ כך נאמר על נרות המנורה "ֵעדּות ִהיא ְלָכל ּבָ
ָרֵאל". על אף שהנר המערבי של המנורה מאיר באופן  ִיׂשְ רּוָיה ּבְ ׁשְ
ֵאי עֹוָלם, זוכה אורו הקטן לתהודה  מיוחד בהיכל הסגור בפני ּבָ
גדולה כל כך כמו כל דבר שנעשה בתשתיתו של עולם, המקום 

שבו נמצאת אבן השתיה.

ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ּגָ
נרות חנוכה שואבים אור מאותו מקום. על כן גם הנרות הללו 
מאירים לעמקי הנשמות באור יקרות. על נרות אלו מתנבא הנביא 
ל ַהּגֹוִים  ת ּכָ ל ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֶחְמּדַ י ֶאת ּכָ ּתִ חגי )ב( ואומר: "ְוִהְרַעׁשְ
כבוד  )רש"י שם(.  ְצָבאֹות"  ה'  ָאַמר  בֹוד  ּכָ ה  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ֶאת  אִתי  ּוִמּלֵ
עולמי יותר גדול מהכבוד העולמי שהביא שלמה לבית המקדש 
ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר  ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ הראשון. "ּגָ

ה' ְצָבאֹות". 

ם  יָת ׁשֵ זו הסיבה שאנו אומרים ב"על הניסים" של חנוכה "ְלָך ָעֹשִ
עֹוָלָמְך", על אף שגם בפורים היה קידוש ה' גדול.  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ּגָ
התהודה העולמית של חנוכה הייתה גדולה עשרת מונים בגלל 

אורו של המקדש. 

ֶהם ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֹקֶדׁש ֵהם. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהׁשְ
כי  כדי שנדע  נרות  הדלקת  בכל  הזה  את המשפט  אומרים  אנו 
האור הזה הוא קודש. שלא נבזבז את אורם לשום שימוש של 
שבעת  אור  ה'.  מהיכל  ישר  בא  אורם  כי  שנדע  חלילה.  חול 

הימים. האור המאיר מסוף העולם ועד סופו.





ע
עולה  הסמארטפונים,  בנושא  דנים  כאשר  רוב,  פי  ל 
נושא הצניעות. הנגישות שמכשיר הסמארטפון מאפשר 
לתכנים בעייתיים היא מן הסתם הגדולה ביותר שהייתה 
בתולדות המין האנושי, וההשלכות לכך ניכרות בתחומים 
רבים, שפירוק המשפחה עומד בראשם. לא מופרך לשער 
כי קריסת התא המשפחתי בתרבות המערבית, בעידודה 
על  מבשרת  הווירטואלית־סמארטפונית,  הטכנולוגיה  של  הנמרץ 
יחד עם  סופה של תרבות ששלטה בעולם במאות השנים האחרונות. 
זאת, הסמארטפון, יותר משהוא ממוטט את תרבות המערב, במובנים 

מסוימים הוא שיקוף מובהק שלה. 

התפיסה האמונית הישראלית הינה תפיסה אחדותית. הבנה כי כוחות 
המציאות כולם, למרות שנדמים במבט ראשון כסותרים ומתנגדים זה 
ה'  ה' אלוקינו  ישראל  – שורשם במקור אחד; באלוקים! "שמע  לזה 
אחד". להבנה אמונית זו ישנן נגזרות נפשיות: כשם שישנו קו אחדותי 
שחורז את המציאות כולה בקו אחד, כך אני אמור לאגד את כל כוחות 
הנפש שלי באחדות אחת; "כל מעשיך יהיו לשם שמים" )אבות ב, משנה 
עבודת  של  ליבה  לב  הם   – נמרצות  שליטה,  אקטיביות,  ממילא,  יב(. 

ה' )בשפתם של הרבה ראשונים מכונות לעיתים התכונות הללו בשם 
"שמחה"(. גם ריכוז בתפילה, שמירת הלשון והברית – כולם שייכים 

לאותו רעיון של שליטה ומיקוד כוחות הנפש.

היא השקפת  האלילית־יוונית,  בתרבות  המערבית, ששורשה  התפיסה 
עולם שבבסיסה מצוי חוסר האמונה באלוקים. במילים אחרות – אין 
הרמוניה כוללת שמאחדת את כלל הכוחות. אין אור שמחבר את הכל 
בתמונה אחת אלא יש חושך בו כל פרט עומד בפני עצמו. 'חושך על פני 
תהום' – 'זוהי מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל'. המציאות 
נתפסת כאוסף של כוחות העומדים בפני עצמם )'אלילים'(, הסותרים זה 
את זה ונלחמים זה בזה. ממילא – פרטיות, פסיביות, שאיפה של כל כוח 
תופעות  התרבות.  במוקד  עומדים   – )=אגוצנטריות(  בעצמו  להתכנס 
כדוגמת קשיים בניהול חיי משפחה ומערכות זוגיות, עצבות, ספקנות 
צרכנות  המערבית.  החברה  את  מאפיינות   – בדידות  תחושת  כרונית, 
גירויים,  )טלוויזיה, סרטים(, עודף  מוגזמת של מדיה חזותית פסיבית 
בריחה לעולמות וירטואליים )אינטרנט, פייסבוק( – כל הללו הם תוצרי 
מדיניות חיים של פיזור כוחות הנפש. בלשונם של חכמי ישראל שורש 
התופעות הללו מכונה במילה 'ניאוף'. הגמרא במסכת סנהדרין )צט, ב(, 
'הלומד  זהו  כי   – לב(  ו,  )משלי  לב'  'נואף אשה חסר  דורשת על הפסוק 
תורה לפרקים'. קרי, לימוד תורה באופן חסר ריכוז )'מפורק'( – ובעומק 
העניין חוסר יכולת ריכוז בכל תחום בחיים – נמשל לניאוף. כדוגמת 
סיפוק  משמעות,  למצוא  האדם  של  לאי־יכולתו  ביטוי  שהוא  ניאוף 
שאם  לאשליה  בורח  ולכן  מצוי,  הוא  בה  הנישואין  במסגרת  ואושר 
אדם  כך  האושר;  את  ימצא  שם   – אחרת  מסגרת  ויפרק  אותה  ישבור 
חסר ריכוז אינו מסוגל למצוא את שמחתו בעיסוק הנוכחי ובורח כל 
העת לגירויים חיצוניים. בעומק הדברים חוסר ריכוז הינו כישלון של 
אדם המיואש מלמצוא את אלוקים בחייו, ולכן מנסה כל העת לברוא 

אלילים, אלים קטנים, שבהם מדמה למצוא את מנוחתו. 

באופן טבעי, תרבות 'נואפת' תאופיין בנהנתנות, פינוק, ספקנות וקושי 
בקבלת אחריות. עם הזמן תייצר ותישאב לטכנולוגיה שתענה על הצורך 
בגירוי וחוסר ריכוז מתמיד. הטלפון החכם עומד, לעת עתה, בראש החץ 
של המהלך התרבותי הזה. על דרך המליצה ניתן לומר ש'איפון' הוא 
אותיות 'ניאוף' )לגבי אנדרואיד נצטרך למצוא משחק מילים אחר...(. 
ווקאליים  גירויים חזותיים  מכשיר שמהותו היא הסחת דעת תמידית, 
ויותר  יותר  'גולש' עם הזמן לתכנים בעייתיים  ובאופן טבעי  חריפים, 

)שהם תוצר ישיר של גירוי והסחת דעת(. התמכרות לכל דבר ועניין.

כשעומדים מול אימפריה שנדמית כבלתי מנוצחת, צריך להיות מכבי. 
כדוגמת יהודה המכבי שהוביל מלחמת גרילה מתוחכמת כנגד הפלנגות 

הנוכחי.  המאבק  להתנהל  צריך  כך  ישיר,  מעימות  ונמנע  היווניות 
כיום,  במציאות  ריאלית  איננה  הללו  מהמכשירים  מוחלטת  התנזרות 
מורכב  באופן  תיעשה  לכן ההתמודדות  בכללותו.  לציבור  לא  לפחות 

יותר:

א( להעמיק בלימודי אמונה ומוסר העוסקים בפיתוח האחדות והריכוז 
בנפש. ספרים כדוגמת 'שמונה פרקים' לרמב"ם; 'מוסר אביך' לרב קוק 

– יכולים לעזור מאד.

יום  סדר  גופני;  כושר  ומיקוד:  נמרצות  מלא  חיים  אורח  בניית  ב( 
שהוא  דבר  וכל  ברורות;  מטרות  הצבת  מחייבות;  מסגרות  דינאמי; 

ההיפך משעמום ופסיביות. סדר חיצוני מעצב סדר פנימי.

ג( אחת מהשלכות תרבות־האיפון היא השקיעה של האדם בתוך עולם 
הדמיון. בהייה בעולם וירטואלי חסר ממשות. לכן אחת מדרכי הרפואה 
הוא למעט בישיבה של האדם עם עצמו ועם המכשיר: יציאה מהבית; 
מפגש חברים; טיולים; מציאת תחומי עניין פרודוקטיביים וכן על זה 

הדרך.

ד(   קביעת זמנים מוגדרים ומוקצבים להתעסקות עם המכשיר. כדוגמת 
והמיילים;  הוואטסאפים  את  פותחים  בה,  ורק  שבה,  ייעודית  שעה 
ההתעסקות  סיום  זמן  על  המכשיר  פתיחת  לפני  עוד  נחושה  החלטה 
בו. להיזהר לא להגיע למצב של הסחת דעת בכל רגע שמגיעה הודעה. 

לשלוט במכשיר במקום שישלוט בנו.

סינון  התקנת   – מרע'  מ'סור  להימלט  ניתן  לא  דבר  של  ה(  בסופו 
לסמארטפון איננה מותרות אלא חובה פשוטה. טלפון־חכם ללא סינון 
'ייחוד', על כל המשמעויות שלו. ישנן כיום תוכנות  הוא מעין איסור 
פשוט  המכשיר.  של  החיובית  בפונקציונליות  פוגמות  שאינן  סינון 

להתקין.  

לכל דור יש החושך היווני שלו, ולכל דור יש את המכבים שלו. בדור 
בגבורה  העצמית,  השליטה  ביכולת  מתנוצצת  המכבים  גבורת  שלנו, 
להיעזר בכל כלי אפשרי על מנת לנצח את החושך. ב)א(נו חושך לגרש!

סמארטפון 
הרב חגי לונדין תוצרת יוון

ר"מ בישיבת ההסדר שדרות
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איכותאחריות מפרט שירות

ובונים יוזמים 

1800-80-20-40
www.zoldan.co.il ן סטנדרט הבנייה החדש ביהודה ושומרו

אור מרום
10 mins 

יש לנו שכונה חדשה ביישוב, מסתבר שעוד רגע לא נשאר בה מקום

יש עדיין חמישה חדרים בפחות ממליון?
אהבתיתגובהשתף

369

מי בא להיות שכן שלנו!! 
אהבתיתגובהשתף

157

6 וילות אחרונות בשומרון

zoldan.co.il

בשכונת כרמי החדשה בשבי שומרון נשארו וילות אחרונות על שטח של כמעט חצי דונם
גינה פרטית וחניה, בסטנדרט בניה גבוה, הבטיחו את מקומכם

#וילהבפחותממיליוון

12 mins - jerusalem
Binyamin Hertzog

12 mins - jerusalem
Shlomit Gavish



וציוונו להדליק!
פעילי 'קרוב ללב' מספרים על נרות חנוכה בבתי שכנים

הגדול  האור  בסגולת  החסידות  בספרי  נודע  החנוכה  חג 
שיש בו, אור שבכוחו להדליק ניצוץ בלבו של יהודי לאביו 
שבשמים, "נר ה' נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן". בכוחו 
של הנר הקטן להאיר ולהצית ניצוץ כבוי גם בנשמה מרוחקת. 
לא צריך להיות בעל יכולת ראייה משובחת על מנת להבחין 
פלאים,  ליצור  הללו  הקטנטנים  הנרות  של  הממגנט  בכוח 
לרפא שברים ולבנות חיבורים חדשים של קירוב בין לבבות 
עולם.  של  לריבונו  רחוקים  לבבות  וקירוב  ישראל  בתוך 
להכריע  מסוגר  טהור  שמן  של  קטן  שפך  התברר  בו  בחג 
כוחות גדולים של טומאה וחשכה, המוני בית ישראל, גם 
אלו שרחוקים במהלך השנה מתורה ומצוות, מקיימים את 

מצוות החג מתוך חיבה מיוחדת.

רבע שעה בבודפשט

חנוכה  שבוע  עלינו  "עבר  מספר:  אחר  זוג 

עמוס במיוחד, כל יום חזרנו הביתה בשעות 

המאוחרות של הלילה וכבר לא היה מתאים 

שבת  במוצאי  השכנים.  דלת  על  לדפוק 

לבודפשט  טיסה  לקראת  עצמנו  את  ארזנו 

למחרת בבוקר. הסתכלתי בצער על הערכה 

המיותמת ובהחלטה של רגע דחפתי אותה 

דרכה  להתחבר  איך  אמצא  אולי  למזוודה. 

לשכנים, גם אם הם גרים קצת רחוק... 

לקבוצה  מיועד  היה  השתתפנו  בו  "הטיול 

לקראת  איש.  מאות  כשלוש  של  גדולה 

ההגעה למלון בבודפשט, הודיעה המדריכה 

באוטובוס על שעת המפגש בלובי. בהחלטה 

ספונטנית הודעתי לנוסעים באוטובוס שמי 

חנוכה,  נרות  בהדלקת  להשתתף  שרוצה 

זכינו  קודם.  שעה  רבע  ללובי  ויגיע  יקדים 

למעמד אדיר של הדלקת נרות. זכינו לזכות 

ישראלים שהשתתפו במצוות  שלוש מאות 

כי  סיפרו  חלקם  כאשר  חנוכה,  נר  הדלקת 

כלל לא זכרו שחנוכה היום.

הזכירה  האדירה  הללו'  'הנרות  "שירת 

מרחק,  ובכל  מקום  בכל  ישראל,  שעם  לי 

שמישהו  ברגע  לאור  הלב  כל  עם  מתחבר 

מדליק אותו".

נרגש פתחתי ונפתחתי כשהוא  הערכה  את  שקיבל  בחור  אלי  שנים התקשר  חמש  לפני  לדבריו,  טובה.  להכיר  וברצונו  כך מחאתי, החליטו בני המשפחה לנתק כל קשר עם מסורת נפטר אביו במפתיע, והדבר גרם לשבר במשפחה. כאקט מאוד  לפתע,  הכיפורים.  ביום  לים  נסיעה  כולל  לחנוכה. ישראל,  הערכה  עם  השכן  אלינו  "הגיע  הבחור,  ממש מספר  הילדות  אבל  בפנים,  הדלת  את  לו  לסגור  ביקשו לקחת את המתנה. הרגע הזה פתח אותי מחדש רציתי 
לזהות היהודית שלי".

אורות התמ"א
גר. אחד הפעילים סיפר לרכז על ויכוח  הוא  בו  בבניין  שנים  הבניין, משפחות הבניין רצו מאוד לעשות ארוך  לחיזוק   38 תמ"א  שאחד פרויקט  אלא  ושיפוצו.  במשך הדיירים, קשיש וגלמוד, לא הסכים הרחבתו  כך,  הפרויקט.  את  מספר שנים עמד הקשיש בסירובו.ותקע 

חנוכה. בחנוכה, החליט פעיל 'קרוב ללב'  ערכת  לו  להעניק  ושיחה, מהבניין  מפגש  הזמינה  הסירוב פלאי, לאחר מספר דקות של שיחה נרות לרעיון שיפוץ הבניין. באופן שהתגלגלה מדברי חנוכה והדלקת הערכה  הסרת  על  הדייר  הודיע 
לתכנית.

לא יודעת אם תכירו אותו

קבוצה של אברכים החליטה בשנה שעברה לחלק ערכות במעוז רמת 

אביב. "לא ראינו חנוכיות בחלונות", מספר אחד האברכים. "זה היה 

יום רביעי של חנוכה וחוץ מאדם שהלך עם ארבעה כלבים לא מצאנו 

הבניינים.  לאחד  ונכנסו  אומץ  אזרו  לבסוף,  לעניין...".  זכר  הרבה 

הפעילים החליטו לנסות את שיטת בית שמאי ועלו לקומה האחרונה, 

בחינת 'פוחת והולך'.

עם הרבה 'פרפרים' הם דפקו על הדלת הראשונה. אשה מבוגרת פתחה: 

"חנוכה שמממח! באנו להדליק נרות יחד!" הגברת נעצה בהם מבט 

נוקב ושאלה: "בשעה כזו?!".

השעה עוד לא שמונה בערב. האברכים החליטו שתל אביב היא באמת 

פלנטה אחרת, כפי שמספרים כולם. אבל אז המשיכה האישה: "אנחנו 

שעות!"  כמה  לפני  החנוכיה  את  הדלקנו  כבר  חסידית,  ממשפחה 

הפתעה! בהמשך חקרה אותם האשה אם הם שמעו על השל"ה, כיוון 

הידועה, משפחתו של השל"ה  הורביץ  נצר למשפחת  שהיא לדבריה 

האברכים  קיבלו  כבר  לא,  או  כן  אם  לענות  שהספיקו  לפני  הקדוש. 

משפחתו.  ועל  הורביץ  הלוי  ישעיה  רבי  על  מלאה  הרצאה  הנבוכים 

ולסיפורי  והמפרשים  התנ"ך  למחוזות  עברה  לספה  שנדדה  השיחה 

חסידים.

הסלון.  בספריית  הדופן  יוצאת  הספרים  מכמות  נפעמו  האברכים 

"סבתא, למה יש לך ספרייה כל כך גדולה?". "זו הספרייה של בעלי", 

ענתה האשה, "הוא סופר מוערך שכתב שלושים ותשע ספרים שתורגמו 

ללמעלה משלושים שפות, על כך זכה בפרס ישראל. לא בטוחה אם 

תכירו, שמו עמוס עוז".



הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

 איך משלימים
הדלקה מפוספסת?

עומד במסעדה  אני  שנים.  כמה  לפני  חנוכה  הרביעי של  בנר  זה  היה   
של בית חב"ד בבנגקוק ונכנסים עומרי ודור, שני מטיילים עם תרמילים 
גדולים על הגב. אני קולט על פניהם עצב מסוים ופונה אליהם: "חנוכה 
היום! למה לא רואים עליכם שמחה?", ושניהם עונים לי כמעט ביחד: 
מאוד  התפלאתי  לשמוח".  לא  לנו  שגורם  זה  הוא  הזה  החג  "דווקא 
משהו  לשתות  לשבת  התיקים,  את  להניח  אותם  הזמנתי  מהתשובה, 

ולספר לי מה קרה.

וכך הם סיפרו: "טיילנו בניו זילנד ובשיחה עם הבית ביום הראשון של 
להדליק  חייבים  שאנחנו  החלטנו  החג.  שהתחיל  לנו  הזכירו  חנוכה, 
לפחות את הנר השני. ביררנו והסתבר שיש בית כנסת במרחק של עשר 
אחרי  הבוקר.  על  לדרך  ויצאנו  אוטובוס  על  התארגנו  נסיעה.  שעות 
הנסיעה הארוכה הגענו בהתרגשות לבית הכנסת בשעת ערב מוקדמת, 
מקווים להספיק את ההדלקה. לאכזבתנו בית הכנסת היה סגור. דפקנו 
חזק על הדלת עד שמישהו פתח ושאל אותנו מה אנחנו רוצים. שאלנו 
מתי הדלקת נרות והוא אומר לנו "הדלקנו אתמול". הופתענו, אמרנו לו 
"אתמול היה נר ראשון, והיום נר שני", אבל הוא הפטיר לעברנו "אנחנו 
ביקשנו  הדלקה".  אין  היום  וסיימנו.  השמונה  כל  את  אתמול  הדלקנו 
ממנו שלפחות ייתן לנו להיכנס ולהדליק בעצמנו אבל הוא לא הסכים. 
אחר כך הבנו שזה בית כנסת רפורמי והם חוגגים רק ביום הראשון. ממש 
התאכזבנו שאחרי כל ההשקעה לא הצלחנו להדליק נרות. הקדמנו את 
חבל  אבל  הנרות,  בהדלקת  היום  כאן  להיות  כדי  שלנו  הטיסה  כרטיס 
לנו שהפסדנו כבר חצי חנוכה ושלא הצלחנו בינתיים להדליק נרות...".

כמובן, הזמנתי אותם להיות אתנו בכל ימי חנוכה הנותרים, וכדי להרגיע 
אותם סיפרתי להם סיפור:

יעקב היה יהודי פשוט שחי את חייו בצניעות. יום אחד זכה יעקב בלוטו 
בסכום גדול מאוד של כסף, הוא מיד קנה בית גדול בשכונה אחרת ועבר 
לגור שם. לאחר שהתמקם בבית החדש החל לבדוק היכן בית הכנסת, 
ונודע לו שבסמוך לביתו יש רק בית כנסת רפורמי ובית הכנסת הרגיל 
אליו הוא תמיד הולך נמצא במרחק שקשה להגיע אליו ברגל. "בלית 
ברירה" החליט יעקב ללכת בשבת לבית הכנסת הקרוב ורק לשמוע את 
וביקש  אותו  עצר  אך השומר  הכנסת,  לבית  הגיע  הוא  התורה.  קריאת 
כרטיס חבר. יעקב אמר שאין לו כרטיס אבל אין לו בעיה לבוא אחרי 
השבת, לשלם ולקבל כרטיס חבר, אבל השומר סירב. ללא כרטיס אין 

כניסה.

ביום ראשון הגיע יעקב למשרד, נפגש עם הרבאיי וביקש לקבל כרטיס 
חבר. הרבאיי ראה את יעקב והחליט שהוא לא נראה מתאים לקהילה 
ניסה  יעקב  מלאה".  בתפוסה  אנחנו  "מצטער,  ליעקב  אמר  הוא  שלו. 
להתחנן והסביר שהוא לא צריך כיסא ולא אכפת לו לעמוד, אבל הרבאיי 
בשלו, אין מקום. יומיים לאחר מכן פגש יעקב את הרבאיי וניגש אליו. 
הרבאיי מיד אמר לו שאין על מה לדבר... אבל יעקב אמר לו: "רבאיי, 
אני כבר לא רוצה לבוא לבית הכנסת. רציתי רק לספר לך משהו. הלילה 
רוצה  אני  בזמן!  בדיוק  לי  'באת  לו:  אמרתי  בחלום.  אלי  בא  אלוקים 
מה  יודע  ואתה  הכנסת'...  לבית  להיכנס  לי  נותנים  לא  אבל  להתפלל 
בית  מדבר,  אתה  כנסת  בית  איזה  'על  לי:  אמר  הוא  לי?  ענה  אלוקים 

הכנסת הזה?! זה בסדר... גם לי לא נותנים להיכנס לשם!'".

אמרתי לעומרי ודור: "אל תצטערו שלא נתנו לכם להיכנס. במקום שלא 
נותנים ליהודי להיכנס, עדיף לא להיכנס. ברוך ה' שחג החנוכה הוא לא 
באמת שאתם  להרגיש  רוצים  אתם  ואם  באור,  להוסיף  ואפשר  אחד  יום 
נרות".  שידליקו  יהודים  לעוד  תדאגו  לכם  שחסר  האור  את  משלימים 
באותה שנה עומרי ודור הביאו לבית חב"ד בכל יום מימי החנוכה הנותרים 

עוד עשרות מטיילים להדלקת הנרות.

"הלילה אלוקים בא אלי בחלום. אמרתי לו: 
באת לי בדיוק בזמן! אני רוצה להתפלל אבל לא 

נותנים לי להיכנס לבית הכנסת!"

 אורות 
וצִליִלים

 ֹ   ֹ
הציבור מוזמן למסיבת חנוכה

 אי"ה 
ביום ראשון כ"ה בכסלו )25 דצמ'(, 19:30 

הדלקת נר שני של חנוכה

 הרב יוסף נדב
רב ביהכ"נ וחבר ביה"ד הגבוה

            בהתוועדות מוסיקלית הרב מיכי יוספי 
ליווי מוסיקלי: דן עשוש

לפרטים: דוד 050-2124364
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 האירוע יתקיים באולם בית הכנסת, רח' בן-סרוק 13 תל-אביב 
)ליד פינת ארלוזורוב ואבן-גבירול( • כניסה חופשית • חניה בשפע )בתשלום(

בית כנסת היכל יהודה
ע"ש יהודה-ליאון ומטילדה רקנאטי • לזכר קהילת ׂשלוניקי

סופגניות

פעילות 

מקבילה 

לילדים!



הרב יונתן זקס

נושאו הלא־צפוי של ספר בראשית
ביותר.  הקשות  כאחת  מתגלה  התורה  על  ביותר  היסודיות  השאלות  אחת 
השאלה היא זו: מהו העיקרון הדתי הבסיסי שמלמדים אותנו סיפורי האבות 
והבנים בספר בראשית, מפרשת לך לך עד סוף החומש? מהו הדבר הגדול 
שהם באים להשמיענו? כמובן, אברהם הביא את אמונת־הייחוד לעולם ששכח 

אותה, אך הקורא בחומש כמעט שאינו נתקל בעניין זה.

ונוח עוסקות בבריאה. ארבעת החומשים האחרונים עניינם  פרשות בראשית 
התגלות וגאולה. אך מה עניינו של רוב ספר בראשית, מפרק יב עד פרק נ?

תאמרו, גילוי האמונה בה'? נכון, אברהם, יצחק ויעקב מכירים בה' ומאמינים 
כ"כֵֹהן  המתואר  אברהם,  של  זמנו  בן  מלכיצדק,  כגון  גויים  גם  כך  אבל  בו. 
ְלֵאל ֶעְליֹון"  )בראשית יד, יח(. אפילו פרעה מכיר בה', ואומר על יוסף "ֲהִנְמָצא 
ר רּוַח ֱא־לִֹהים ּבֹו?" )מא, לח(. ה' מדבר אל אברהם, אל יצחק ואל  ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶשׁ
יעקב, אבל גם אל אבימלך מלך גרר )כ, ג־ז( ואל לבן הארמי )לא, כד(. מה מיוחד 

אם כן באבות?

נכון, נושא מרכזי בסיפורי האבות הוא הבטחות הארץ והזרע שה' חזר ונתן 
להם. אך ה' מבטיח הבטחות דומות גם לישמעאל ולעשו, והתורה כמו יוצאת 
מגדרה לספר לנו שהן התגשמו עוד לפני שהתגשמו הבטחות לבני בריתו של 

ה' )ראו בראשית כה, יב־יח, על ילדיו של ישמעאל; ובפרק לו על צאצאי עשו(.

חידשו  הם  מה  באבות?  שונה  מה  ומביכה.  אמתית  כן,  אם  היא,  השאלה 
בעולם? במה הייתה אמונת־ה' שלהם שונה מאחרות בזמנם? יש לכך תשובה 
נושא אחד המופיע בחלק זה של התורה שש  – והיא אינה מן הצפויות. יש 
ואולי שבע פעמים. בכל פעם שאחד מבני משפחת הברית ובנותיה עוזב את 
מקומו ואת ביתו ובא בשערי העולם החברתי החיצון, הוא נתקל בעולם של 

פריצות והפקרות.

ביתם  את  לעזוב  כו(  )פרק  ויצחק  ו־כ(  יב  )פרקים  אברהם  נאלצים  פעמים  שלוש 
בגלל רעב. שניהם יורדים לגרר, ואברהם גם למצרים. בכל שלושת המקרים, 
הבעל ירא פן ירצחוהו כדי לקחת את רעייתו לארמונו של השליט. בכל שלושת 
המקרים הוא מספר שהיא אחותו. זהו שקר, או במקרה הטוב חצי־אמת. בכל 
המקרים השליט מוחה על כך כשהאמת מתגלה. ברור שאלמלא הייתה הסכנה 

אמתית לא היו האבות בוחרים בדרך המרמה.

לוט  בית  סביב  מתגודדים  העיר  תושבי  בסדום,  לוט  אצל  הרביעי,  במקרה 
בנותיו  את  כתחליף  להם  מציע  לוט  יט(.  )פרק  אורחיו  את  לאנוס  ודורשים 
הבתולות. רק פעולתם המהירה של האורחים, המלאכים, שהיכו את האנשים 

בסנוורים, מצילה את משפחתו של לוט מהאלימות.

במקרה החמישי, שכם, בנו של נשיא ארץ שכם, אונס וחוטף את דינה שיצאה 
ְבנֹות ָהָאֶרץ" )פרק לד(. הוא מחזיק אותה כבת ערובה, וגורם לשמעון  "ִלְראֹות ּבִ

ולוי לרמות את תושבי העיר ולשפוך את דמם כדי להצילה.

ישנו עוד מקרה גבולי, פרשת יהודה ותמר )פרק לח(, שהוא מסובך מן האחרים 
ושונה מהם. וישנו, לבסוף, המקרה השישי שבפרשת השבוע שלנו, שבו מנסה 
אשת פוטיפר לפתות את יוסף, וִמשהוא נמלט ממנה היא מאשימה אותו באונס 

וגורמת למאסרו.

מתמשך:  נושא  שזור  בראשית  בספר  והבנים  האבות  בפרקי  דבר,  של  כללו 
איננו  שעניינו  ניגוד  שכניהם,  לבין  אבינו  אברהם  של  בריתו  בני  בין  ניגוד 
מתירנות,  שוררות  הברית  לבית  מחוץ  המילה.  של  השגור  במובנה  אמונה, 

הפקרות ופתיינות.

מכאן דרך חדשה להבין מהי אמונת אברהם. המילה "אמונה" 
בשפת  גם  אך  הלועזיים  בתרגומיה  ודאי  כלל,  בדרך  מתפרשת 
לא  וידיעות  עקרונות  תפיסות,  של  כמערכת  שלנו,  היומיום 
מוכחות, שבסיסה אינו רציונלי. אך לא מכאן באה המילה הזו. 
אמונה  וב"אמון".  ב"אמונים"  ב"נאמנות",  קשורה  "אמונה" 
היא  בהבטחה,  עמידה  היא  מחויבויות,  כיבוד  היא  יושר,  היא 
התנהגות המעוררת אמון. האמונה מתקיימת במערכות יחסים, 

ובראש ובראשונה בנישואים.

בתפיסתה של התורה, מקומו הנכון של הקשר הפיזי הזה הוא 
התהודה  תיבת  במקרא  הם  והנישואין  הנישואין;  במסגרת 
של  הדדית  פעולה  הם  הנישואים  הברית.  רעיון  של  המובהקת 
ביניהם  ההבדלים  את  המכבדים  אנשים,  שני  שבה  התחייבות, 
את  מצרפים  רעהו,  של  האנושית  יחידותו  את  איש  ומוקירים 
צוותא.  של  עתיד  וסוללים  אהבה  של  בקשר  יחדיו  גורלותיהם 
כשהנביאים רוצים לדבר על יחסי הברית בין אלוקים לבין עמו, 

הם משתמשים תמיד במטפורת הנישואים.

אלוקי אברהם הוא אלוקי האהבה והאמון, שאינו כופה את רצונו 
בכוח הזרוע אלא מדבר אלינו בעדינות המזמנת אותנו להחזיר 
לו אהבה ואמון. הטיעון של ספר בראשית נגד עבודת האלילים, 
טיעון שכוחו הרטורי טמון דווקא בכך שהוא מבוטא בעקיפין, 
באמצעות סדרת סיפורים, הוא כזה: האלילות יוצרת עולם של 
יצריות בלתי מרוסנת, של היעדר קוד מוסרי של שליטה עצמית, 

ושל סגידה לכוח – וצירוף זה מוביל לאלימות ולניצול.

יהודים  בקרב  גם  כיום,  גם  קיימים  במשפחה  וניצול  אלימות 
ספר  של  עדותו  עומדת  מולה  אל  נוראה.  חרפה  וזוהי  דתיים, 
בראשית כי אמונה באלוקים משמעה המחייב הוא גם נאמנות 
ואמון בנישואים. האמונה – זו שבין אדם למקום וזו שבין אדם 
לחברו – מחייבת אהבה, נאמנות וריסון יצרים. סיפורי האבות 
איננה מערכת קדם־מדעית  אותנו שאמונה  והאימהות מלמדים 
הוא  הטבע  עולם  מדוע  להסביר  המבקשת  פסבדו־מדעית  או 
של  הכוריאוגרפיה  היא  היחסים,  שפת  היא  אמונה  שהינו.  מה 

האהבה.

חברה שאיבדה את האמונה, סופה שהיא זונחת את עצם הרעיון 
של המוסר, והתוצאה בטווח הארוך היא אלימות וניצול החלשים 
בידי החזקים. נשים סובלות. ילדים סובלים. האמון נשבר דווקא 
כך  בימי האבות. לצערנו,  כך היה בעולם  חיוני.  במקום שהוא 
הוא גם כיום. היהדות, מנגד, מקדשת מערכות יחסים, ובראשן זו 
שבין איש ואשתו – שבהביננו אותה אנו מתקרבים, ככל שיכול 

אדם להתקרב, להבנת אהבתו של אלוקים כלפינו.

פרשת וישב 

 גרעין תורני הרצליה ממשיך בתנופה
 בקליטת זוגות צעירים ואברכים אידאליסטים

הרוצים להתחבר ולהעמיק את הזהות היהודית בהרצליה

לוקחים אחריות
עוברים להרצליה

נשמח לתאם ביקור בהרצליה, אביטל: 054-3111688
בקרו באתר ובפייסבוק 'גרעין תורני הרצליה'

עשייה מגוונת בקהילה חמה ופעילה
תמיכה וליווי למשפחות חדשות

כמו כן דרושים:
אברכים לבית המדרש

מורות ומחנכים לחמ"ד (יסודי ותיכון)
רכזת מרכז חוגים  רכזת קהילה 

משפחות דוברות צרפתית

bakhila09@gmail.com :קו"ח ל

בס“ד

מלגה גבוהה למתאימים!



שיעורים
בארץ ובעולם

סיום כל
השולחן ערוך

לימוד מרתק
פעם בשבוע 1-700-500-777www.tzurba.com

מכון ׳צורבא מרבנן׳ בראשות הרב בן ציון אלגאזי, מוביל 
בעשור האחרון מהפכה בלימוד ההלכה למעשה. גם את 
וחברותייך מוזמנות להצטרף למפגש חווייתי שבועי, בו 
תוכל כל אחת מכן להעשיר את ידיעתה בהלכה ולהקרין 

על סביבתה וחייה.

לימוד הלכה למעשה זה בשבילכן
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אילו מל

גניות נחשבות לקביעת סעודה?
כמה סופ

האם מברכים על סופגנייה המגיעה כמנה אחרונה?

הוציא ידי חובה את בעלי בהדלקת הנר?
ה ל

ם אני יכול
הא

פתחו שיעור צורבא אצלכן בקהילה!
כולכן באותו הנס!

הצטרפי לאלפי לומדות צורבא 
בכל רחבי הארץ 



האמונה פועלת ישועה
ביום שישי נסעו על עגלה וסוס שניים מתלמידיו של הבעל 
לשמוע  אצלו,  לשבות  כדי  עיירתו,  מז'יבוז  לכיוון  טוב  שם 
צר  היה  השביל  הרבים.  חסידיו  עם  ולהתראות  מפיו  תורה 
מאוד, ולפניהם נסע הפריץ של כל האזור בכרכרתו המפוארת. 
נאלצו  והחסידים מאחור  כרכרת הפריץ התנהלה בעצלתיים 

לנסוע לפי הקצב שלו וכמובן להחריש.
לפי קצב הנסיעה של כרכרת הפריץ לא היה להם שום סיכוי 
בדעתם  העלו  לא  והם  השבת,  כניסת  לפני  למז'יבוז'  להגיע 
לבקש מהפריץ שיעמוד עם כרכרתו בצד עד שיחלפו על פניו. 

לפיכך היו צפויים לעבור את השבת אי שם באמצע הדרך.
אחד התלמידים הביע את דאגתו באזני חברו: "אוי ואבוי! 
איזה מזל ביש יש לנו. איזו שבת צפויה לנו באמצע הדרך?! 

לא לקחנו חלות ואין לנו יין. מה נעשה?!"
חברו השיב: "מדוע אתה מתרעם, הרי הקדוש ברוך הוא 
מה  שכל  למדנו  הרי  זאת?!  יודע  אינך  העולם.  את  מנהל 

שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה!"
החל  שעה  חצי  לאחר  בעצלתיים.  לנסוע  המשיכו  הם 
עצמו  את  לנחם  וניסה  גורלם  מר  על  לרטון  שוב  התלמיד 
שלפחות יש להם סידורי תפילה והם יוכלו להתפלל את כל 
יתכן  שלא  בתוקף  וטען  עודדו  שוב  חברו  השבת.  תפילות 
המשיכה  כך  לטובה!  הכל  הרי  מלמעלה,  ירד  רע  שדבר 

הנסיעה המייגעת וחלפו שעתיים נוספות.
ואז לפתע, סמוך לכפר אחד, ראו לפניהם שורה ארוכה מאוד 
של עגלות החוסמות את דרכם. הם הבחינו בכך שהכפריים 
המקומיים החנו את עגלותיהם והשתתפו באיזו שמחה גדולה. 
מדורות אש בערו לצד הדרך ושולחנות עץ היו ערוכים בכל 
טוב. עגלתו של הפריץ נעצרה. בתחילה יצא העגלון וביקש 
אליו.  התייחסו  לא  הם  אבל  הדרך,  את  לפנות  מהכפריים 
הפריץ ראה זאת וירד בכבודו ובעצמו מכרכרתו. ומי רואה את 
הפריץ ולא ממהר לסלק את עגלתו?!... כל העגלונים מיהרו 
להעביר את עגלותיהם לצד הדרך ופינו דרך לכרכרת הפריץ, 

וגם לעגלת שני החסידים שהשתרכה מאחור...
לאחר חמש דקות של נסיעה, הגיעו שתי העגלות לצומת 
המשיכו  החסידים  ואילו  ימינה  פנתה  הפריץ  עגלת  דרכים. 

לנסוע ישר למז'יבוז' ללא כל מפריע.
החסיד הבוטח חייך לעבר חברו המודאג:

הפריץ  של  הכרכרה  היתה  לא  אם  רואה?!  אתה  "נו, 
לפנינו לא היינו מגיעים כלל למז'יבוז', הרי הכפריים לא היו 
מסתכלים עלינו אם היינו מבקשים מהם לזוז... הקדוש ברוך 
הוא שלח את כרכרת הפריץ לפנינו כדי לפנות לנו את הדרך!"

ובסופו של דבר הצליחו  נסיעתם  הם הגבירו את מהירות 
המקומית,  באכסניה  שהסתדרו  לאחר  השבת.  לפני  להגיע 

טבלו במקווה ואף התפללו מנחה במניין.
והתענגנו  זכו לשהות בשבת במחיצת הבעל שם טוב  הם 
על דברי תורתו ועל השהות במחיצת החסידים. במוצאי שבת 
באו להיפרד מהרבי. החסיד הבוטח סיפר לבעל שם טוב את 
ההשגחה הנפלאה שהייתה להם בנסיעתם לכאן. הבעל שם 

טוב הקשיב ולבסוף אמר:
"נו, מה אתה חושב שקרה?! בגלל שהאמנת שהכל לטובה, 
הדבר פעל את הישועה. אמונתך פעלה את הישועה ולא שום 

דבר אחר!"

 סיפורים
 לאור הנרות 

עודד מזרחי ביני לנדאו 
מופע חנוכה

אודיטוריום היכל שלמה המתחדש

שלישי כ"ז כסלו 
27.12 // נר רביעי

פתיחת דלתות: 20:30 // מופע: 21:00

מופע להקה בהרכב מלא:
מאיר עשור - תופים | ערן קליין - קלידים

משה שליו - סינטר ועוד | עמית יצחק - גיטרות

כרטיסים: 55 ש"ח ברכישה מוקדמת 
 65 ש"ח בקופות המופע

היכל שלמה



הכל לטובה 
יהודי מכובד, אב למשפחה ברוכת ילדים, עמל במשך שנים ארוכות 

היה  הוא  לעבודה.  לצאת  נאלץ  פרנסה  קשיי  בגלל  אבל  תורתו,  על 

אדם מוכשר והתקבל מיד לעבודת ניהול במשרד יוקרתי. מאז הצליח 

לכלכל את ביתו בכבוד, ודאגות הפרנסה הפסיקו להעיק עליו. אהבת 

התורה עדיין יקדה בלבו, ומיד לאחר שעות העבודה, פנה לחבוש את 
ספסלי בית המדרש.

בוקר אחד, לפני צאתו לעבודה, הגיע לביתו שליח מיוחד, ובידו 
מכתב פיטורין.

למרות שרבים פוטרו באותה עת, לא תיאר לעצמו שזה יקרה גם לו, 

הרי היה אחד העובדים הבכירים במשרד, וכיהודי ירא שמים ביצע את 
כל המשימות בנאמנות מירבית.

הוא החליט לעשות השתדלות ולנסוע למקום העבודה כדי לנסות 

לדבר על ליבו של המנהל. הוא לקח את תיק העבודה שלו וירד מן 
הבית כדי להיכנס לרכבו ולנסוע למשרד.

ידו  על  לו שחור משחור: המכונית החדשה, שנרכשה  נעשה  ואז 

רק לפני מספר ימים, נגנבה בטרם הספיק להעביר אליה את הביטוח 
מהמכונית הקודמת...

בטרם עיכל את בשורת הפיטורין, היה עליו לעכל הפסד של הון 

בגין גנבת הרכב, שתי מכות כה כואבות בהפרש של עשרים דקות זו 
מזו...

אבל האיש נשאר בן תורה בכל איבריו וגידיו. האמונה בבורא עולם 

חשב  קשים,  רגעים  באותם  ודווקא  לבו,  בתוך  היטב  ספוגה  הייתה 

לעצמו: הרי הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני מה טוב עבורי, 

ואם הוא הביא עלי את שתי המכות הללו, איני צריך להיבהל, אלא 
להודות לו על הטובה שגמל עמדי.

הוא כבר לא נסע לעבודה כדי לשכנע את ה'בוס' שלו שלא לפטרו. 

ממהלך האירועים הבין שלא זה מה שמוטל עליו עתה, ו'עשה פרסה' 

לעבר אל בית המדרש שלו, פתח גמרא והחל ללמוד, כבימים ימימה. 

עם חברותות  יום חדש  סדר  לו  ותכנן  ישב  כבר  עד שעות הצהריים 
חדשות, כמו פעם, בהיותו שקוד על התורה.

לאחר ארבעים ושמונה שעות, הגיע לביתו מכתב רשום מעמותה 

הוא בארה"ב. במכתבם  בירושלים, שמקום מושבה המרכזי  תורנית 

להודיעו שלאור בקשה שהגיש בעבר, הם  מבקשים ראשי העמותה 

מבקשים ממנו להגיע לסניף הירושלמי. בשלב זה לא זיהה האיש את 
העמותה, ולא ידע כלל במה מדובר.

אליהם  הפנה  שהוא  מכתב  בפניו  האנשים  הציגו  לפגישה  בבואו 

בכולל,  לימודו  שנות  בתחילת  בהיותו  שנים,  עשרה  שמונה  לפני 

ובו בקשה לקבלת תקציב חודשי לעריכת מחקר תורני רב היקף. את 

העמותה  שפרסמה  במודעה  שהבחין  לאחר  האברך  הגיש  הבקשה 

ומאחר  מהעמותה,  תגובה  התקבלה  לא  בזמנו,  בעיתונים.  ההיא 

שעברו כל כך הרבה שנים מאז, שכח מיודענו לגמרי מכל העניין.

אנשי העמותה סיפרו שבזמנו ערכו עליו בירור מקיף ונודע להם על 

אישיותו התורנית הברוכה, אבל בינתיים העמותה התפרקה, והוקמה 

מחדש, ושוב התפרקה, כך שהתוכנית ההיא לא באה לידי ישום.

רק לאחרונה הוקמה העמותה מחדש, וגובתה על ידי נדיבי בעלי 

שם ועתירי ממון, ואז הוצאו מחדש כל המסמכים שכבר העלו אבק, 

והממונים נתקלו בשמו המתנוסס על המכתב ההוא.

בטרם האזין האיש לדבריהם הבאים, החל לחוש שהמכות שבאו 
עליו, לא היו לחינם.

האנשים שישבו מולו הודיעו שהם מוכנים להקצות לו מדי חודש 

להתמסר  שיוכל  כדי  רבות,  שנים  למשך  במיוחד,  גדול  כסף  סכום 

לעבודה תורנית מסוימת. מששאל אותם מהו הסכום המדובר, נותר 

המום; הסכום שבו נקבו, עלה בהרבה על המשכורת המכובדת שקיבל 
במפעל שבו עבד.

"אבל", הוסיפו אנשי העמותה, "יש לנו שני תנאים לביצוע העסקה, 

שעליהם מקפידים מאוד בעמותה הראשית באמריקה".

האיש נדרך כקפיץ. לא ידע אם יעמוד בתנאים הללו.

ואינך עובד באף מקום  "התנאי הראשון הוא, שתורתך אומנותך, 
אחר..."

"והתנאי השני, שאין לך מכונית..."

הם הסבירו שהנהלת העמותה דורשת את קיום שני התנאים, כדי 

וכל־כולו  עצמו  את  שימסור  אמיתי,  בבן־תורה  שמדובר  להבטיח 
לעבודה התורנית שהוטלה על כתפיו.

וכל מילה נוספת מיותרת.
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תורת הנפש  קורס מיוחד – 12 מפגשים כפולים // 
ז"ל  אביטל  ימימה  בהשראת  החסידות,  מורי  בראי 

ופסיכולוגיה אלטרנטיבית // כלים לעבודה מעשית

סיליבוס הקורס:
שחרור   :2 מפגש  לפגוש את הילד הפנימי שבי.   :1 מפגש 
שלי  הישן  הסיפור   :3 מפגש  ותסכול.  שליטה   / והרפיה 
והסיפור החדש. מפגש 4: עמדות קיומיות ורגשות אשמה. 
מפגש 5: "איני יכול" - חוסר אונים ככוח לשינוי. מפגש 6: 
פחדים, כעסים ותסכולים. מפגש 7: ריפוי העבר - שלימות 
מול השלמה. מפגש 8: אינטימיות - כיצד להקשיב לפחדים 
מפגש  הנפש.  לריפוי  כדרך  עצמית  קבלה   :9 מפגש  שבי. 
10: שחרור המנגנון הנפשי של התמסרות למשקעי העבר. 
נקייה.  פנימית  להקשבה  כלים   - התבודדות   :11 מפגש 

מפגש 12: סיכום וכלים לעבודה מעשית.

מפגש פתיחה: ו' טבת - 4 ינואר.

עלות הקורס: 1,800 ₪ 
המפגשים יתקיימו בירושלים 

להרשמה ופרטים: 053.22.18.340

מהמרצים המובילים
בישראל לתורת הנפש

מרצה לפסיכולוגיה יהודית 
ותורת הבעש"ט ומטפל 

בשיטת 12 צעדים שלום קרומבי
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הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן

 מה זה אומר שאדם הוא
 "נשמה כללית"?

כל יהודי הוא חלק מכל כלל ישראל, וקשור בכל 
הנשמות כולן. אבל לקשר הזה יש רמות שונות. 
משל למה הדבר דומה: לתא בגוף האדם. כל תא 
משפיע על כל הגוף, לטובה ולרעה. אם אני נדקר 
יודעים  ורפלקסולוגים  קופץ,  כולו  הגוף  ברגלי, 
הרגל  בכף  לחיצות  ידי  על  איך משפיעים  לסמן 
הוא  המוח  זאת,  ועם  האדם.  בגוף  האיברים  על 
כל  את  מרגיש  והלב  האישיות,  כל  את  המנהל 
החוויות שעוברות עלינו ברטט עמוק יותר, לאין 

ערוך מכל האיברים.

נשמה כללית היא נשמה שהיא המוח או הלב של 
שמרגישה  או  ה',  בדרך  אותה  ומנהיגה  האומה 
האלוקית  השמחה  כל  ואת  מכאוביה  כל  את 

השרויה במעמקיה.

האם מותר לקרוא ספרי פנטזיה 
ומדע בדיוני כמו הארי 

פוטר?
מצינו בהלכה איסור לקרוא בספרי חול: "מליצות 
אסור  חשק...  ודברי  חולין  שיחת  של  ומשלים 
לקרות בהם בשבת, ואף בחול אסור משום 'מושב 
לצים' ועובר משום 'אל תפנו אל האלילים' - לא 
תפנו אל מדעתכם". ויש שהתירו בלשון הקודש.

ככל   – הדברים  של  בערכם  תלוי  שהכל  כמובן 
יותר  יש  כך  יותר,  ערך משמעותי  נושאים  שהם 

מקום לקרוא בהם.

ערך,  למצוא  קשה  הבדיוניים  הספרים  ברוב 
ותחושת  הדעת  והרחבת  הדמיון  העשרת  אך 
החופש לעתים גם היא חשובה. אם אדם מרגיש 
מחנק כבד בלא כך, אזי נהגו להקל בזה בתנאים 
האמורים. וככל שהאדם הוא בעל מעלה אמיתית 
ישמח  אלא  זה,  לכל  זקוק  אינו  בוודאי  יותר, 

בתורה שדבריה מתוקים מזהב ומפז רב.

למה התורה רוצה שנמתין בין 
אכילת בשר וחלב?

קומה  בתוכנו  לבנות  צריכים  אנחנו  כלל  בדרך 
מפני  ובמסירות,  בתמימות  ה'  אחרי  הליכה  של 
משגבהו  יותר  ממחשבותינו  מחשבותיו  שגבהו 
עסוקה  לעולם  הטעם  ובקשת  מארץ,  שמיים 
מנחם  ר'  אמר  זה  ועל  התורה.  של  משני  בחלק 
מנדל מקוצק, "אינני מאמין באלוקים שאני יכול 

להבין אותו".

להידרש,  מצוות  טעמי  ניתנו  כן  פי  על  ואף 
ומצאנו שמצוות בשר וחלב היא חלק מהרחמנות 
בעלי  של  בכאבם  לזלזל  שלא  מאתנו  הנדרשת 
החיים, ולכן אין לטרוף הכל בגסות. על זה באו 
ציוויים נוספים כגון "אותו ואת בנו לא תשחטו 
ביום אחד", "לא תיקח האם על הבנים" ומכאן 

גם האיסור של גדי בחלב אמו.

החיים,  בעלי  את  שמחייה  השפע  הוא  החלב 
להיות  ועלינו  עצמם,  החיים  בעלי  הוא  הבשר 

רגישים לסבלם ולא לטרוף זרוע אף קודקוד.
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