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פרשת מקץ - חנוכה

עבודת ה' ברוח חסידיתבס"ד

באלסקה 
נלחמים 
 בעדינות

 עלות השחר: 11:30
 צאת השבת: 15:00

 טמפרטורה: מינוס שלושים
 הרוסים: ספרו את הכסף

 האמריקאים: הרוויחו בענק
 היהודים: נאבקים בהתבוללות

 המטיילים: נמסים מול הנוף הקפוא
 הפלגים: לומדים לשתף פעולה

 ד"ש חם מארץ השלג
 ראיון מיוחד ל'קרוב אליך' 

עם שליח חב"ד באלסקה  / עמ' 8

 מילאומניקים מבואסים 'הדליקו' את המצרים לכבוד חנוכה
הרב אלי סדן, ראש מכינת עלי / עמ' 3

יש רק דרך 
אחת לקבל אור 
מאש, והרבה 
דרכים לקבל 
 שריפה
 צבי יחזקאלי 
בשקט שאחרי 
הדלקת הנרות
עמ' 4

 אני ממש
 ממש באורות!!!
איך ממשיכים את צמאה?!

הרב ארלה הראל
הרבנית טובה בזק

עמיר בניון
הרב משה שילת

הרבנית ימימה מזרחי
עמ' 6



משה שילת

אנו מכירים שלוש מצוות של הדלקת נרות: הדלקה במנורה שבמקדש, נרות 
שבת קודש ומצוות נר חנוכה. אף שנר חנוכה נתקן על הנס שבמנורת המקדש 
יש בו שינוי בולט מנרות המקדש וגם מנרות שבת. במקדש מדליקים את 
הנרות מבעוד יום וגם נרות שבת הדלקתם לפני השקיעה דווקא, ובנר חנוכה 
ההדלקה היא בלילה, משתשקע החמה ולא לפני. וההדלקה היא על פתח 

ביתו כלפי חוץ, ובצד שמאל )המבטא צמצום( דווקא.

מכל ההדגשות האלו בולט מהי המטרה של נרות חנוכה: להאיר את החושך.

של  בצורה  אבל  הם  גם  העולם  את  מאירים  שבת  ונרות  המקדש  נרות 
"העלאה", הם בעיקר מעלים את העולם אליו יתברך, כמו שנאמר במנורה: 
"בהעלותך את הנרות", וכמו שמוסבר ששבת היא זמן של "ויכולו השמים 

והארץ", העולמות עולים אל ה', "ויכולו" מלשון התכללות בו יתברך.

לעומתם, נרות חנוכה "מבררים" את התחתונים, יוצאים החוצה ומתמודדים 
להתמודד  למטה.  קדושה  של  "המשכה"  של  בצורה  בעצמו.  החושך  עם 

ולתקן במקום החושך, בחוץ, ובשמאל!

מלחמת הנרות
את נרות חנוכה אנו מדליקים "עד שתכלה רגל מן השוק", והגמרא מסבירה: 
מוכרים  שהיו  תרמוד  בשם  אומה  בני  הם  דתרמודאי",  רגלא  דכליא  "עד 
עצים ומתעכבים בשוק עוד חצי שעה אחרי רדת החשכה על מנת שהאנשים 
יחזרו לשוק  ולאור  ורואים שחסרים להם עצים לחימום  שמגיעים הביתה 
לקנותם. בזמן הזה שאנשים עדיין מסתובבים ברחוב, יהיה בהדלקה פרסומי 

ניסא.

השוק":  מן  רגל  שתכלה  "עד  לביטוי  פירושים  שני  מופיעים  בחסידות 

השור  רגל  "משלחי  הקליפות  של  היא  הרגל  שלילי,  הראשון  הפירוש 
והחמור", ו"רגלא דתרמודאי" הוא מלשון מרידה בה' שיש בשוק, ברשות 
של  יחידו  של  היחיד  מרשות  ההפוך  הפירוד,  עולם  את  המסמלת  הרבים 
עצמם  את  שמרגישים  בעולם  שיש  השליליים  הכוחות  הם  הרבים  עולם. 

נפרדים כל אחד לעצמו ולא קשורים לאחדות ה'.

את  ולהאיר  בה'  המרידה  את  לכלות  שתכלה",  "עד  בא  הנרות  של  האור 
אנחנו מבינים  כאן  מן השוק".  רגל  יתברך, "שתכלה  רשות הרבים באורו 
טוב איך באש של נרות חנוכה יש ממד גם של השריפה והכליון שבאש וגם 

של ההארה.

קריאת כיוון
הפירוש השני והמדהים של "עד שתכלה רגל מן השוק" אומר שתכלה זה 
לא מלשון לכלות אלא מלשון כיליון והתכללות, כמו "ויכולו השמים". רגל 
היא רמז לשלושת הרגלים, שהם הזמן של התגלות ה' בעולם, ו"מן השוק" 
הוא מלשון השתוקקות: "שוקיו עמודי שש - זה העולם שנשתוקק הקדוש 

ברוך הוא לבראתו" )במדבר רבה פרשה י(.

במבט ראשון שני הפירושים כל כך הפוכים וסותרים אחד את השני. האם 
יחידו של  נגד  רבים  או מקום של רשות  ה'  הוא מקום של תשוקת  השוק 

עולם?

במבט שני ניתן להבין שזהו העניין: הקדוש ברוך הוא משתוקק ומתאווה 
באותם מקומות  דירה בתחתונים,  לו  נמוך, שתהיה  הכי  להתגלות במקום 
בדירה  ה'  לרצון  הכיוון  קריאת  הם  חנוכה  נרות  יתברך!  בו  שמורדים 

בתחתונים.

משתוקק למורדים

 לפרטים צרו קשר: 054-4464801 - נופר
nofar@orpnimi.org.il | www.orpnimi.org.il

למתחילים 

בלימוד 

פתוח לנשים 

וגברים

שיעורים

ירושלים – קרית יובל

ירושלים – עין כרם

פתח תקווה

גבעת שמואל

רחובות

ראשון לציון

חיפה – קריות

מצפה נטופה

 שיעורים
 וסדנאות
  בפריסה
ארצית

סדנאות זוגיות 

הושעיה

טירת יהודה

סדנאות נשים

ירושלים

גוש דן

הצטרפו ללימוד חוויתי  בפנימיות התורה

מחפשים תורה עמוקה ועוצמתית? מחפשים תורה המחברת נפש, לב ושכל? מחפשים תורה משנה חיים?

על פי תורת החיים של הרב יהודה אשלג זצ"ל - בעל הסולם

אנו מזמינים אתכם למסע רוחני מרתק

סדנה "בדרך אל הטוב"

נתניה

הרצליה

בית מדרש "ואהבת"  

 לימוד פעיל דרך האינטרנט
 בקבוצות קטנות

בכיתה וירטואלית



052-5665599

|

5 ימים מדהימים של לידה מחדש בשיטה חוויתית המשלבת נשימה מעגלית
עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

י' בטבת עד י"ב טבת
8.1 עד 10.1

המצרים נבהלו וירו
הרב אלי סדן

ראש מוסדות 'בני דוד', עלי

עשרים  בן  הייתי  הכיפורים  יום  במלחמת 
וחמש, לוחם בגדוד הצנחנים שחצה את תעלת 

סואץ עם סירות הגומי וכבש את ראש הגשר.

המצרים  מול  לקו  הגענו  הקרבות  בהמשך 
הייתה  שם  בהיותנו  לאיסמעיליה.  מדרום 
הפסקת אש ובמהלכה נוהלו השיחות ב-101. 

היינו בקו הזה הרבה זמן והגענו לחנוכה.

והיו  צניחות  היו  הזמן  כל  גדול.  מתח  היה 
המלחמה  מילואימניקים,  כולם  נפגעים. 
יום  מאז  חודשים,  שלושה  כבר  מתמשכת 
המורל  את  להרים  דרך  וחיפשנו  הכיפורים, 

והרוח.

בינינו  הפועל:  אל  שיצא  רעיון,  הצעתי  ואז 
לבין המצרים הורידו סוללת עפר גדולה כדי 

שהמצרים לא יוכלו לצלוף בנו.

פגז  תרמיל  לקחנו  נר.  הכנו  חנוכה  בליל 
ויוטה.  סולר  בחול,  אותו  מילאנו  טנק.  של 
הסוללה  אל  אנשים,  של  קבוצה  התגנבנו, 
את  הצבנו  בלילה,  מאחור  טיפסנו  הזאת. 
התרמיל על הסוללה ובשלב מסוים הדלקנו נר 

ראשון, וגלשנו מיד מהסוללה.

המצרים כמובן נבהלו מאוד ופתחו מיד באש 
על הנר הזה. אבל זה לא עזר להם. הצבנו אותו 
של  מפגז  מתכת  היה  וזה  החול  בתוך  עמוק 

טנק והוא דלק שם די הרבה זמן. נר ראשון.

למחרת הלכנו למקום אחר בסוללה כדי שהם 
אחר  נרות;  שני  והדלקנו  מוכנים,  יהיו  לא 
כל פעם  לילה־לילה.  וככה  נרות  כך שלושה 
נרות  והדלקנו  בסוללה  אחר  למקום  הלכנו 
בעלי  נרות  עם  המצרים,  מול  בדיוק  חנוכה 

עוצמה שדלקו הרבה זמן. 

על  שמעו  אחרים  במוצבים  שלנו  חברים 
בעוד  זה  את  לעשות  גם  והתחילו  הרעיון 
חנוכה,  של  האחרון  שבלילה  עד  מקומות, 
הקו  כל  לאורך  המצרים  מול  חנוכיות  דלקו 
שבשתים־ תיאום  עשינו  ואז  באיסמעיליה. 

מרים  מוצב  כל  בדיוק  בלילה  עשרה 
שמונה זיקוקים באוויר ביחד! זה היה 

אורך  לכל  חנוכה,  של  שמיני  נר 
עפו  ובינינו,  המצרים  בין  הקו 

באוויר שמונה זיקוקים בנוסף 
לאורך  שדלקו  לחנוכיות 

חנוכה  היה  זה  הקו.  כל 
מיוחד!!!

עוצמה משפחתית
הרבנית אורה רבקה וינגורט

מנהלת בית הספר 'יעלת חן', ירושלים

לכתוב.  הדלקה  איזו  על  התלבטתי  בתחילה 
אולי על זו בבית הורי בירושלים, עם החנוכיה 
של סבא רבא, שסבתא ע"ה הצליחה להביא 
מביתה באונגוואר אחרי השואה? או אולי על 
אחת מאלו בביתנו עם קבוצת אורחים שעדיין 
עם  דווקא  ושמא  ומצוות,  תורה  שומרים  לא 
הקבוצה ההיא שהגיעה מחיפה באותו חנוכה 

לאחר השרפות?

דווקא  לכתוב  לי  שמתחשק  חשבתי  אז  אך 
זו  בכלל.  אורחים  היו  לא  שבה  ההדלקה  על 
ידליק ראשון,  מי  רבו בלי סוף  שבה הילדים 
ובה שרו את הניגונים שלא התחברתי אליהם 

ובקצב שממש לא התאים לי.

זה בעצם בכלל לא אירוע חד פעמי. יש לפחות 
)לפחות  חנוכה  בכל  כאלו  שתיים  או  אחת 
מכוננות,  האלו  ההדלקות  אבל  אצלנו(. 
הן  כי  אלא  שבהן,  האורות  ריבוי  בגלל  לא 
מחייבות אותי להצית את האש בתוכי פנימה. 
אלו ההזדמנויות בהן אני צריכה להחזיק את 
אלו  שמחה.  להישאר  מנת  על  בכוח  עצמי 
הפעמים בהן אני צריכה לקום ולנסות להידלק 

מחדש.

להיות  אותי  מזמינים  הללו  האירועים 
מעבר  ולהסתכל  יותר,  פנימית  קצת 
בילדים  לראות  החיצונית.  למציאות 
באמת  )למה  חיות  הרבה  הרבים 
כך?(.  אותם  רואים  תמיד  האורחים 
המעצבנים  האירועים  שכל  לב  לשים 
מופלא  מסיפור  חלק  הם  שסביבי 

שקוראים לו משפחה בגדילה.

כן, ההדלקות האלו עוזרות לי להפנים 
חנוכה. אחד:  המופלא של  הכוח  את 
מציאות,  על  חדש  מבט  קטן,  אור 
יכול להפוך יום יום שגרתי ואף ליל 
גם  שניים:  למוארים.  עלטה, 
בשברי  מרוסקת  כשהנפש 
כלים מנופצים, צריך לחפש 
בחותמו  המונח  הפך  את 
מעט  את  גדול,  כהן  של 
תלויים  שלא  והשמחה  הטוב 
נר  ושלוש:  חיצוני.  דבר  בשום 
איש וביתו. העוצמה שבמשפחה. 
גם כשרבים, גם כשמזייפים, כולנו 

יחד אור איתן ונר להאיר.

 

הדלקה אחת, מיליוני נרות
הרב שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בכל שנה נערכת בכותל המערבי הדלקת נרות חנוכה 
רבים  ציבור  ואישי  שרים  ממשלה,  ראשי  מרכזית. 
שנגעה  הנרות  דומני שהדלקת  אך  בכותל,  אירחנו 
ללבי יותר מכולן, לא הייתה קשורה לאורחים רמי 
המעלה שהשתתפו בה. היה זה ימים אחדים אחרי 
מצווה  בר  חגיגת  המערבי  בכותל  לארח  שזכינו 

מיוחדת במינה. 

הכותל  למורשת  "הקרן  יזמה  שנים  מספר  לפני 
המערבי" מפעל מרגש מאין כמותו – חגיגת בר ובת 
המלחמה  מוראות  שבגלל  שואה  לניצולי  מצווה 
לא זכו לחגוג את כניסתם לגיל מצוות. זהו אירוע 
מלווים  וסבתות,  סבים  במילים.  לתארו  שקשה 
מניחים  המערבי,  לכותל  מגיעים  ובנינים,  בנכדים 
זוהי  ומברכים.  מתברכים  לתורה,  עולים  תפילין, 
שנותרת  אחת  עין  בה  שאין  שמחה  מלאת  חגיגה 

יבשה. שמחה מהולה בעצב, ועצב מהול בשמחה.

את אחד מאירועי בר ובת המצווה הראשונים קיימנו 
ביום השני של חג החנוכה. את הדלקת הנרות עשינו 
מיד אחרי האירוע ואותה לא אשכח לעולם. אודה 
כל  ההדלקה.  באותה  אורחיי  היו  מי  זוכר  אינני   –
נרות  את  מדליק  אני  בו  זה,  שברגע  הוא  שידעתי 
ממרומים  אותי  מלווים  המערבי,  בכותל  החנוכה 

מיליוני מבטים של אלה שלא זכו. 

הדלקתי את הנרות ברעדה. שנים רבות אני פוגש, 
ואת  המערבי,  הכותל  של  גדולתו  את  יום,  מדי 
בחייהם  ממלא  הוא  אותו  כך  כל  החשוב  התפקיד 
ערב  באותו  אך  העולם.  רחבי  בכל  מיליונים  של 
האדירה  הזכות  ואת  הרגע,  של  גדולתו  את  חשתי 
חלום  את  שיגשים  הדור  להיות   – אנו  לה  שזכינו 
הדורות של אלו שנעקדו על קדושת השם בשואה 
ושל דורות רבים אחרים, הדור שידליק שוב את אור 

המכבים בכותל המערבי.

חשבתי על אבותינו ואמותינו שבכל הדורות, שנר 
יותר  חזק  היה  בחלונם  שהדליקו  הזעיר  התקווה 
ומאיר יותר מכל חשכת הגלות גם יחד. חשבתי על 
ובסתר,  מדליקי החנוכיות בכל קצוות תבל, בגלוי 
מיליון  על  חשבתי  סכנה.  ובזמני  שלווה  בעתות 
חבריהם הילדים של בני ובנות המצווה הקשישים, 
חשתי  חנוכה.  לדמי  ללביבה,  לסביבון,  זכו  שלא 
כאילו כולם עומדים יחד איתי במעמד הדלקת נרות 
החנוכה בכותל המערבי. עומדים ומודים איתי למי 

שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם – ובזמן הזה.

הבעל־שם־טוב לימדנו "מעט מן האור דוחה הרבה 
מן החושך". בערב ההוא, מול נרות החנוכה בכותל 

המערבי, ראיתי במו עיני את נצחון האור.

שאלה:
ספר על הדלקת נר חנוכה בסיטואציה משמעותית ומיוחדת עבורך



יש את הרגע הזה לאחר הדלקת הנרות והשירים שמתחיל שקט בחדר. יופי, הדלקנו חנוכייה ומה עושים 
עכשיו? בדרך כלל אם יש איזשהו דבר תורה אני מקשיב. ואז כולם מתפזרים, ילדים לסופגניות ולמשחקים 
ו... מה אתי, איפה אני בסיפור, איפה הלהבה שלי, האומץ שלי, היציאה שלי מול כל הכוחות החזקים של 

היוונים? ומה עם האמונה שלי שאנצח כאן בעולם הזה?

איך  שלי.  לתשובה  התחלה  הקטנות  בלהבות  מחפש  אני  הנרות,  מול  ארוכות  דקות  מצריך  כזה  דבר 
נדלקים?

אז נתחיל קודם עם מה סוג האש הרצוי שיבער בתוכי. כל מי שנסע קצת בעולם וחיפש להגשים את 
חלומותיו חיפש אחר האש, הכוח הזה לבעור ולעלות למעלה אל... החלומות, אל הגעגוע. אלא שבכל 

פעם שעלינו על להבות האש הלא־נכונה נשרפנו. מצאנו עצמנו מתוסכלים.

האש, כך גיליתי בעצמי לאחר שלושה עשורים לחיי, היא לא בהוליווד, לא בהודו, לא באוכל הגורמה, 
ולא במה שנקרא לצאת לבלות; ובעיקר לא בהגדרות החברה מהי אש. אני רוצה סוג אחר של אש, אש 
של רצון, של התלהבות בעבודת ה', לעוף על המצוות ולהיות שמח, להאיר את הבית שלי ולהדליק את 

האישה והילדים, בקיצור כל מה שמובטח לעובד ה'. אז איפה האש שלי?

בין מפתח גנבים למפתח קדוש
ההתחלה של התשובה נעוצה בסוג האש, או יותר נכון בהגדרת האש. איזו אש אני מחפש, משהו שמאיר 
או משהו ששורף בדרך להגשמת החלומות. אז יש שני סוגי אש? כן. האש של נרות חנוכה דומה לאש של 
נרות שבת, לאש של הסנה, לאש של הכד הקטן ההוא שנותר בבית המקדש. זו אש מאירה. לא שורפת 
ואוכלת. את החלוקה הזו לסוגי האש מביא רבי נחמן בליקוטי הלכות )חנוכה הלכה ד(. אפשר לומר שאם 

יש מומחה להדלקת אש זה רבנו. רבי נחמן מסביר שיש 'מאורי אש' ו'מאורי אור'. מה ההבדל?

'מאורי אש' זה הצד המעשי של אש שאנחנו מכירים, שורפת, מכאיבה ומכלה כשהיא באה לא במידה. 
קיבלנו תזכורת בחודש האחרון מהי אש שורפת בתים ויערות. איך היא מתחילה ובאיזו כוונה. בחיים 

עצמם אלו האלימות, הכוחנות והמחשבה שאני מייצר את האש.

וההשפעה  הרוחני  הצד  בעצם  זה  האור'.  'מאורי  את  יש  מנגד 
זו השכינה  אותנו.  ומרימה  לנו  היא מאירה  הרוחנית של האש. 
זה  לי  שמאירה  האש  השמיים.  עם  שלנו  והקשר  הקדושה 
'מאורי אור', אש שלא לוקחת כלום בתמורה, לא שמן, לא את 
אותם.  מאירה  אלא  היער,  את  ולא  הבית  את  לא  הסנה,  ענפי 
ואל  לא משאירה אנשים פגועים אלא מקרבת אותם אל עצמם 

החלומות שלהם. זו האש הנקייה, הטהורה.

'אש אוכלה', אז מה עניין? רבי נחמן  נקרא  יתברך  גם ה'  רגע, 
הם  אז  אוכלה'  'אש  אותה  דרך  בה'  דבקים  ישראל  אומר שאם 
בחוץ,  ששורף  שמה  אומרת  זאת  ממנה.  דווקא  חיות  מקבלים 
יכול לקרב אותי מבפנים. לגבי העולם האש הזו היא 'מאורי אש' 
אך לגבי ישראל היא 'מאורי אור'. והנה החידוש: העניין של אש 
שורפת או אש מאירה הוא בידנו. בתחום הבחירה שלנו. את זה 

יש רק לישראל, אומר רבי נחמן.

זו אותה תכונה שהועברה לנו מאברהם אבינו שלא נשרף בכבשן 
הסנה  עם  משה  דרך  עובר  אש.  מאותה  נשרף,  כן  הרן  ואילו 
האש  דרך  עברו  שגם  ועזריה,  מישאל  לחנניה  ועד  נשרף  שלא 
עד ל... חנוכה ולחנוכייה שלנו. כאן, בשמן הזה, זה עיקר הנס. 
האש בחנוכה היא 'מאורי אור' שאין שם שליטה ל'מאורי אש' 
ולשרפה. בגלל זה השמן החזיק כל כך הרבה זמן. הנה ההבדל 
בין מפתח גנבים למפתח קדוש. בין אמת וליד־האמת או לפוסט־

אמת. בין קדושה לכיליון.

לא רוצה להיות פראייר
ולראות  על הלהבות הקטנות  את המבט  לנעול  לפעמים אפשר 
את החיים של הנר בעולם ולשאול: במה אני בוחר, איזו אש אני 
רוצה? ובעיקר, מה אני מוכן לתת עבורה. זה מתחיל בנר הקטן 
ובאש שאנחנו רוצים להכניס לחיינו. יש רק דרך אחת לקבל אור 
יכול  שלנו  המסע  כך  מאש.  שריפה  לקבל  דרכים  והרבה  מאש 
להתחיל בדרך לאותו אומץ וריצה קדימה. אש של אור מתפשטת 
מהר מאש של שרפה, היא יכולה להפתיע ביכולת שלה לעלות 
למעלה. אחרי כל ההסבר הזה אני כמובן בוחר ב'מאורי אור'. זה 

הזמן של האור להידלק כשחשוך.

איכשהו תמיד בקרקעית של הדברים יש בחירה. והעיקרון המנחה 
שלי הוא, שאם כבר הגעתי עד הלום אני לא מוכן להיות פראייר. 
את  רוצה  אני  כאילו.  או  כמעט  או  ליד  של  אמת  רוצה  לא  אני 
האמת של האור. ולכן אני בוחר שהאש שלי תהיה 'מאורי אור'. 
מדליקים  שאנחנו  הנרות  ושש  שלושים  בחנוכה,  הוא  התדלוק 

אש של אור מתפשטת 
מהר מאש של שרפה, 
היא יכולה להפתיע 
ביכולת שלה לעלות 

למעלה

אישית
זו אותה האש

צבי יחזקאלי

השנה.  לכל  שלנו  התחמושת  הם  חנוכה  לאורך 
עומד להיות ערפל במהלך השנה אז לא לשכוח 
האור.  של  בצד  שאנחנו  ולהיזכר  בחרנו  במה 
בעזר ה', שנזכה להשאיר את 'מאורי האור' בלב, 

כדי להישאר דלוקים כל השנה.

 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!
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ביישוב התורני-לאומי נריה גרות 303 משפחות והוא נמצא בתנופת בניה. 
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ניגון חבורה ותורה. 
הרב ארלה הראל

תרשי לי לפתוח בתודה – תודה על ששיתפת אותנו בתחושות שלך, 
והצפת הרגשה שליוותה את כולנו.

אז מה עושים? קודם כל מרגישים נורמליים. כולם מתמודדים עם הקושי 
מתרוממים  אנחנו  אחד  כך, שרגע  בנויים  כולנו  בסדר.  וזה  שהעלית, 
בהשפעת חוויות עזות, ואחר כך שוקעים שוב לשגרה. אין הדבר מהווה 
אמיתית  חוויה  הייתה  זו  השיא.  ברגעי  חווינו  אותנו  בעוצמה  פקפוק 
שביטאה את האני האמיתי שלנו, ואחר כך הנסיבות טישטשו אותה, 
אבל האמת הייתה שם – כשצמאה נפשנו אל ה' יתברך, כשערגנו אליו 

כל כך, זה אנחנו באמת.

ובכל זאת, מה אפשר לעשות כדי לשמר את ההתעלות העצומה הזאת?

'מכתבי  )בספר  מאגרותיו  באחת  זצ"ל,  שלום'  ה'נתיבות  בעל  רבנו 
קודש'(, עומד על שאלה זו ומציע לנו שלושה דברים חשובים:

1. החבורה – חלק גדול מהתחושה המרוממת שחווינו נבע מהיותנו 
בתוך קהל שלם של מבקשי פני ה'. היה כל כך נפלא להיות מוקף בעוד 
מאות ואלפים של שותפים להשתוקקות הזאת, זועקים יחד "צמאה לך 
נפשי". להסתכל ימינה ושמאלה ולראות יחד אתך עוד כל כך הרבה 
נשמות מתקדשות. אז למה לא להמשיך עם זה? צריך ליצור מסגרות 
חברתיות קבועות, גם חמש חברות זה טוב, שהמכנה המשותף שלהן 
או  יותר. לשבת פעם בשבוע  גבוה  ה'  הוא הרצון הקדוש לעבוד את 
פעם בחודש, אפשר לכבוד ראש חודש, ולדבר בעבודת ה', להתוועד 
יחד, לנגן ניגונים קדושים, לרקוד ולשמוח, להיות ביחד סביב עבודת 
הבורא. מניסיון, לא כל כך מסובך לארגן את זה. אפשר להיעזר בכל 
העזרים החיצוניים – וואטסאפ או דף פייסבוק שיגלה לך כמה שותפות 
השני  בפרק  בנושא  הארכתי  שלך!  הגבוהות  לשאיפות  יש  סמויות 

בספרי החדש 'חסידות – הלכה למעשה'.

2. הניגון – כל אחד מבין שחלק מרכזי בחוויות אירועי י"ט כסלו הוא 
זאת לא רק בחבורה. החסידות לימדה  עוצמת הניגון. אפשר לעשות 
אותנו להשתמש בכל הכלים החיצוניים שיש, ושוב, בעידן הטכנולוגי 
'תיכנסי' אליו  ניגון טוב,  נגני לעצמך  זה כל כך קל! שבי עם עצמך, 
ממש, אל תסתפקי בו כמוזיקת רקע. תתבודדי בשדה עם שיר משמח או 
מעמיק ותרשי לעצמך להישאב לתוך הניגון, לתת לו לפרוט על מיתרי 

נשמתך שוב ושוב.

3. הלימוד – לימוד תורתנו הקדושה, ובפרט תורת החסידות הממתיקה 
את עולמנו, בבחינת "טעמו וראו כי טוב ה'", הוא כלי נפלא להמשך 
התרוממות זו. בשביל זה התקיים יריד ספרי החסידות הענק והמדהים 
ללימוד  קבוע  סדר  לך  עשי  אותם...  נפתח  וגם  ספרים  שנקנה  כדי   –
המאור  איך  ותראי  ומחשבה,  אמונה  מוסר,  וגם  חסידות  פנימיות, 
שבתורת ה' מחזיק אותך דלוקה כל הזמן! קבעי חברותות, שיעורים 
שבועיים, שמעי והאזיני לשיעורים גם בנסיעות בדרך או בהזדמנויות 

חטופות, ותורת ה' הנפלאה תחמם את לבך.

עלי והצליחי, ובזכות תשוקתך העזה יפתח ה' הטוב את אוצרו הרוחני 
אלייך.

 

עיגון במחשבה, דיבור ומעשה
הרבנית טובה בזק

האם ניתן לשמר את האור הגדול שבכנס בכל מקום? את 
ה',  לדבר  הצמא  האנושי  לזרם  שבהשתייכות  העוצמה 
ספרי  עמוסות  סופרמרקט  עגלות  ודוחף  לומד  שר,  רוקד, 

חסידות? 12,000 נשים!! 

את צודקת. זה קשה ואולי תחושת התסכול הזו היא לימוד 
נוגע  אור  מלמעלה.  מתקבל  הזה  המתוק  שהאור  חשוב 
כותב  אור'  ב'תורה  אלוקית.  יצירה  הוא  אינסוף,  ומריח 
ועקרה  משכלה  תהיה  "לא  הפסוק  על  הזקן  האדמו"ר 
בארצך" - שכאשר דברים באים לא מ"ארצך" אלא מארץ 
החיים, אז - לא תהיה משכלה ועקרה ויהיה בהם קיום נצחי. 
"והאר  האור.  להתחדשות  מתמדת  תפילה  פה  צריך  לכן 

עינינו בתורתך... ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך".

הראי"ה קוק אומר שכשם שאנו אומרים "מה גדלו מעשיך 
ה'", כך יש עניין לראות את הגודל האלוקי בקוטן, בבחינת 

"מה קטנו מעשיך ה'".

החסידות לימדה אותנו את מה ששיטות האימון המודרני 
גילו היום, כיצד משתמשים בחוויה מעצימה כדי להתפרנס 
המחשבה,  עיגון'.  'שיטות  ובלשונם  החושך,  בימי  ממנה 
הדיבור והמעשה הם לבושי הנפש המתרגמים את החוויה 

למשהו מוצק.

להתבונן  לבבך".  אל  והשבות  היום,  "וידעת   – מחשבה 
סוף  אין  שאור  בידיעה  ישראל",  ב"שמע  ביום  פעמיים 
נמצא בתוך הסוף ומוטבע בטבע, הוי' הוא אלוקינו, וחשוב 

מאוד להצטרף ללימוד קבוע וסדור שמבסס תודעה זו.

תוהו  במצבי  כשאת  בם".  ודיברת  "ושיננתם...   – דיבור 
ובוהו, אומר הרבי מסלונים, "ויאמר: אלוקים יהי אור!" - 
האדם מכריז: אלוקים יהי אור! אני יודע שיש כאן נוכחות 
אלוקית מאירה. הדיבור הוא מעין הקלדה על הנפש ויוצר 
מציאות ממש. "ותגזור אומר ויקם לך, ועל דרכיך נגה אור".

ובצלילים  - מעשה. תיזכרי בחוויה, במראות  ולבסוף  
את  תרגישי  'צמאה'(, בהתרגשות. כאשר  דיסק  לך  )שימי 
שיא העוצמה, תעגני אותה בתנועה בגוף ומיד קבלי עלייך 

החלטה־טובה־מעשית־חדשה בהלכה או במידות. 

על הפסוק "אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ" 
אומר הקדושת לוי: כשיש התעוררות בנפש של אהבת ה', 
תעשה לזה 'חפץ', כלי, בכלי המעשה ובגוף. "צריך לספר 

לבשר הגוף ממה שהנשמה משגת". בהצלחה.

הנכונים ושאקבל תשובה, אני אודה לכם.יש לי שאלה. אם תוכלו להפנות אותה למקומות 
הייתי היום בבנייני האומה,

התרגשתי נורא!!
השירים, ההתוועדות המתוקה שהשאירה לי היה עוצמתי ממש!!

אני עם כיסופים ענקיים לקדושה!!!!ועכשיו אני "באורות"! אבל באמת!טעם של עוד,
ועכשיו אני שואלת, איך משמרים את וגרם לי לעוד רצון לקרבת אלוקים...באמת שכל האירוע הזה חיזק אותי וריגש אותי ענקיים זה לא מילה!

שירה, גבעת שמואלזה??

צמאה!
שאלה ותשובות בעקבות 

אירועי י"ט כסלו



להתחייב לאהבה בלתי תלויה
עמיר בניון

המקום  שזה  הרגשתי  מאוד.  מיוחד  היה  עבורי  האירוע 
שהכי הייתי רוצה להיות בו באותו הזמן ובאותו הרגע. אלו 
דברים שמאוד מאוד חשובים לי עד שאני אפילו לא כל כך 
יודע להסביר אותם, עברתי פשוט חוויה, חוויה אלוקית, 

אירוע שהייתה בו הרגשה אלוקית.

שהרבי  בדרך  השואלת,  לבחורה  לענות  רוצה  הייתי 
מלובביץ' מלמד. נכון, עכשיו הכל טוב, אני נמשך לה'. אבל 
עוד מעט יגיעו ימים אחרים בהם כבר לא יהיו התעוררות 
וניגונים באוויר. עלינו לזכור שבימים הכי וורודים ויפים 
ביום החתונה שלו אתנו, בא הקדוש  חוזים.  על  חותמים 
ברוך הוא וזרק חוזה. ביום הכי יפה בחיים אתה חותם על 
כתובה וחוזה עם אשתך. לכאורה זה לא יפה, למה לערב 
סעיפים יבשים בלב הומה מרגשות? הסיבה היא להזכיר 
אל  לשנינו.  כשטוב  אתך,  חותם  אני  בטוב  שדווקא  לך 
תשכח את הימים הרעים! גם שם אנחנו קשורים! מאוד, 

עוד יותר מאשר בימים הטובים! 

הוורודים  בימים  יותר בערפל מאשר  איך באמת קשורים 
בדבר  תלוי  הוא  הקשר  באוויר  כשהאהבה  החתונה?  של 
בטלה  הדבר  שבטל  וברגע  בדבר,  תלויה  היא  והאהבה 
האהבה. נגמר ירח הדבש, מתחילים קצת וויכוחים, נגמר 

הכיף ו... אתה יודע מה, אולי לא היה מעמד הר סיני... 

האהבה האמיתית לא תלויה בשום דבר. ועל כך גם מלמדנו 
בענווה  התנהג  והשובע  העושר  בימי  שגם  הצדיק  יוסף 
אצלו  עברו  הרעב  ימי  גם  כי  הרעב.  בימי  כמו  ובצניעות 

בדיוק כמו ימי העושר. הוא אכל בדיוק את אותו הדבר. 

 - האלוקים"  שם  אשר  הערפל  אל  ניגש  "ומשה  כתוב 
בערפל קשה אבל ה' נמצא אתנו שם.

אחרי   - היא..."  "וההוראה  אומר  הרבי  שיחה  כל  בסוף 
הוראה  לך  תחפש  לרוחניות,  ונמשך  מתעורר  שאתה 
פשוטה כדי לבצע אותה ולעשות אותה, ולאט לאט אתה 
גם תרגיש. אישית הייתי ממליץ על הדרך המהירה, לאמץ 
שאפשר.  כמה  הרבה  הרבה  ובגדול.  הצדקה  מצוות  את 
"אלף  מזדכך  לבו  צדקה,  נותן  שכשיהודי  אומר  הרבי 

פעמים ככה". פי אלף!!! 

שבוע  באותו  להשתתף  שזכיתי  לה'  להודות  רוצה  אני 
קדוש.

לשאוף בשביל לצלול
הרב משה שילת

הנהלת אירועי י"ט כסלו

1. השאלה הזו מציקה לי מאוד בכל שנה ביום שאחרי י"ט כסלו. לפעמים 
אני מעז לשאול את עצמי אם ההשקעה הגדולה והמורכבת אכן שווה. 
האמת היא שתחושות דומות יש לי בעולמי הפרטי גם במוצאי שמחת 

תורה ומוצאי פורים. ההתרוממות הגדולה חולפת, ומה נותר ממנה?

לפני שנה ניגש אלי בחור דומע תוך כדי אחד המופעים ואמר לי: "תדע 
ואני  'צמאה'  במופע  נזכר  אני  אותי  תוקף  הרע  כשהיצר  השנה  כל  לך, 
להבין  לי  נתן  עז  והכל־כך  אמיתי  הכל־כך  ממני". המשפט  אותו  מעיף 

קצת יותר כמה שווה ההשקעה הגדולה. 

כמו  הומה  נפשי  מצב  באותו  השנה  כל  להיות  אפשרי  ובלתי  קשה   .2
בעת זעקת הד' בבות, כשסביבך יושבות אלפי נשמות מתגעגעות ובוכות 
או כמו בעת הריקוד המתוק, הילדותי ופורץ הגדרים בניגון של תלמידי 
הצמח צדק. אבל! כל החיים הרוחניים שלנו בנויים על "רצוא ושוב", לרוץ 
למעלה ולשוב למטה, ואם לא נעורר "רצוא" גם לא יהיה "שוב". חייבים 
לעורר צימאון עז עז עז בשביל שכל השנה ב"עובדין דחול" וגם בענייני 
קודש יישאר לנו רושם חזק של רצון פנימי להיות במקום אחר לגמרי, רצון 

שישמור אותנו וישמר לנו את הפנימיות תוך כדי ההתעסקות עם העולם.

במקומות  התניא  בעל  דברי  הם  אותי  מחזקים  שהכי  הדברים  אחד   .3
רבים, שהמסגרת והכלים של עצם קיום המצוות ולימוד התורה חזקים 
רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  ומההרגשות.  מהאורות  פחות  לא  ו'עצמיים' 
ידי המעשים  ונהיה בשיא ה"צמאה", אבל על  בהחלט שנתעורר ברגש 
ידי  מעל  יותר  עוד  ממש  יתברך  בו  לתפוס  לנו  מאפשר  הוא  והלימוד 

הרגשות שלנו! 

ומאמרי  בתניא  פרק  לימוד  הוא  כסלו  י"ט  של  שההמשך  ספק  אין   .4
חסידות. היום, ברוך ה', הכל כל כך מונגש וזמין לכל אחד ואחת. אין 
בחסידות  ולסגנונו.  לטעמו  'בול'  שמתאים  חסידות  ספר  לו  שאין  אדם 
אתה נמצא בתוך העולם ורוצה לפעול בו ויחד עם זה מקבל את התחושה 
שאתה במקום אחר צח וזך. הרצוא והשוב מקבלים בה מזיגה נכונה של 
לפזז  סזיפית,  עבודה  לעבוד  כמו  בצימאון  להיות  יתברך,  הכל בשבילו 
נשמה  מאותה  הכל   - זמנית  בו  ובתוכו  העולם  מעל  להיות  ולהעמיק, 
אלוקית ומרצונו של ה' יתברך ששם אותנו כאן שוכני בתי חומר ועושי 

רצונו יתברך בצימאון, באהבה רבה ובשמחה.

וטיפ קטן – לא לוותר על ניגון חסידי מעורר על בסיס יומי. לחוות   .5
מחדש רגעים מרגשים שקרו לך השנה, אם במופע 'צמאה' ואם בכל דבר 
גדול אחר. לעצום עיניים ולנגן ולנגן ולהיות במקום אחר. לפרגן לעצמך, 

להרים את הראש מעל המים בשביל לקבל כוחות לצלילה. 

שמרי את הדבר
הרבנית ימימה מזרחי

צדיקה ומתוקה!

את מבקשת "לשמר" חוויה שנחרתה בך, ובכולנו, שמחה גדולה. איך 
עושים זאת? השאלה הזו רלוונטית באינסוף תחומי חיים: איך ישמרו 
בני זוג את ההתרגשות של ראשית חתונתם? האם נדע להודות ולהתפעל 
מילד מתבגר כשם שעשינו זאת כשהחזקנו בו, מתנשפות ותשושות מיד 

לאחר הלידה?

יום,  בכל  החנוכה:  סגולת  בדיוק  שזו  מבאר,  מברסלב  נתן  רבי 
מפני  הראשון  היום  של  הנר  את  שוב  נדליק  חדש,  נר  כשמדליקים 
שהחידוש שיש בו, מקבל בכל יום אור אחר, אנו מכירים בטובתו יותר 

מתמיד פשוט מפני שאנחנו מכירים א ו ת ו , טוב יותר.

אז איך משמרים?

את  מספר  כשיוסף  מופלא:  ביטוי  הוא  "לשמור",  העברי  הביטוי 
חלומותיו ליעקב, כותבת התורה: "ואביו שמר את הדבר" ורש"י מבאר 
מתייחס  "לשמור"  שהביטוי  בעוד  החלומות.  שיתקיימו  חיכה  שהוא 
לעבר, הרי שהביטוי "לחכות שיתקיים" מתייחס לעתיד! כאן מגיעה 
לשון הקודש ומבארת במגע הקסם שלה: אם תרצי לשמר תחושת עבר, 
תהיי חייבת, מדי יום, לחכות לה, להתפלל עליה, או במילים חסידיות: 

ל צ מ ו א אותה. 

היהדות לא ביקשה מאתנו למצוא חתן, פרנסה או דביקות בעבודת ה'. 
היא ביקשה רק לצמוא! ואיך צמאים? רק בדרך אחת: לומדים. שוב, 
המושג "לימוד" בלשון הקודש הוא מופלא: מחד גיסא, הוא מדבר על 
תוספת ידיעה חדשה, אבל מאידך גיסא, בתורה, "לימוד" משמעו חזרה 
והרגל. כך, על בן סורר ומורה יאמרו חז"ל שהוא "מבקש לימודו ואינו 

מוצא", דהיינו, הוא יבקש כל חייו את התאוות שהורגל להן בקטנותו.

רק הלימוד, מחבר חוויית עבר עם תחושת חידוש לעתיד. רק הלימוד 
יוסף במשפט  אישה צמאה. כשאומר  "אישה מבקשת",  אותך  ישאיר 
האולי הכי נוגע ללב בתורה, "את אחי אנכי מבקש", הוא לא מבקש את 
האחווה הביולוגית הישנה שקיימת ממילא. הוא מבקש, ויבקש כמונו, 
עד סוף ימיו, לכונן אהבה חדשה היכן שנשרפו גשרים, היכן שהתרחקו 
הלבבות, הוא יודע שאדם "מבקש" ימצא בסוף את לימודו ויפול על 

צוואריו בבכי גדול של התרגשות, של לידה, ממש כמו בראשונה.

לא  "לומדות",  בנות  להיות  מקטנות  אותנו  הרגיל  שיחיה  אבי 
"מלומדות". ברוך ה', אין יום שעובר עלי מבלי שאקדיש כמה שעות 
ללימוד תורה. הם חיי, הם אורך ימיי, בואי אתי אחותי! קחי לך את 
השירה הזאת, איזשהו ספר שרכשת ביריד ספרי החסידות, תלמדי מדי 
מחכה  עלייך,  שומר  שבשמים  אביך  איך  מושג  לך  אין  תצמאי,  יום, 

שתתקיימי, "ואביו - שמר את הדבר"...



היהודי,  השנה  לוח  ואתגרי  נתפס  בלתי  קור  עם 
יובל  חצי  כבר  חיים  גרינברג  ואסתי  יוסי  הרב 
הברכה  את  ליישם  ופועלים  הלבנה,  במדינה  שנים 
המיוחדת שקיבלו - לחמם את אלסקה בחום יהודי 

• סיפור קפוא ומחמם לבבות
אביאל הלוי

כ
שבידיכם,  העיתון  את  קוראים  שאתם 
בחוץ  האוויר  מזג  כי  להניח  סביר 
יוסי  הרב  את  הצחקתם  קר?  וקר.  סוער 
הקודש  בארץ  החורף  שעבורו  גרינברג, 
נחשב לנעים ואביבי. ככה זה כשאתה גר 

באלסקה כבר חצי יובל שנים.

כשהטמפרטורה עומדת על כשלושים מעלות מתחת 
גם  'קור'.  המילה  על  מחדש  לחשוב  אפשר  לאפס, 
המושג 'שעון חורף' מקבל משמעות חדשה באלסקה. 
קיצוניים  לשינויים  גורמת  הצפוני  לקוטב  הקירבה 
בשעות האור והחושך בין החורף והקיץ, ככל שישנו 
כזה, והופכת את לוח הזמנים היהודי למאתגר במיוחד. 
בחורף ישנן שעות חושך רבות - השחר עולה בשעה 
ויוצאת   14:00 בשעה  נכנסת  השבת  בבוקר,   11:00
בשעה 15:00 למחרת. בחודשי הקיץ, שעות החושך 
מעטות ביותר – צאת השבת היא בשעה 1:30 לפנות 
בוקר, וההבדלה נערכת בבוקר שלמחרת. בעיצומו של 
המנחה,  פלג  לפני  את השבת  להכניס  ניתן  לא  הקיץ 

שמגיע רק בשעה 21:30.

יצחק  יוסף  שהרב  מאז  חלפו  שנים  יובל  חצי  כמעט 
והרבנית אסתי נחתו באנקורג', העיר הגדולה במדינה, 
כך,  כדי  עד  רוחנית.  כשממה  אז  נחשבת  שהייתה 
שאפילו בתוך מרכז השליחות בחב"ד, הרעיון להקים 
בית חב"ד במקום שיעילותו מוטלת בספק, היה שנוי 

במחלוקת לא קטנה.

נזכיר  יד,  מי שלא מחזיק כעת אטלס בהישג  לטובת 
כמיליון  של  עצום  שטח  פני  על  משתרעת  שאלסקה 
וחצי קמ"ר, ומתגוררים בה פחות ממיליון בני אדם. רק 
שבריר אחוז מהם – ששת אלפים בלבד – הנם יהודים, 

אולי אף פחות מאוכלוסיית הדובים המקומית.

מן המפורסמות היא שבכל מקום בגלובוס יש יהודים, 
אך סיפור התפתחות הקהילה היהודית במקום מעניין 
במיוחד. אלסקה היתה חלק מממלכת רוסיה הצארית, 
וחמישים  כמאה  לפני  הברית  ארצות  ידי  על  ונקנתה 
השווה  סכום  דולרים,  מיליון  שבע  תמורת  שנה 
התגלגלו  הרוסים  דולר.  מיליון  ועשרים  כמאה  כיום 
השלג  מרחבי  את  להחליף  שהצליחו  כך  על  מצחוק 
תמורת זהב, אולם עסקה זו התגלתה כאחת הרווחיות 
הרבים  הטבע  אוצרות  לאור  האנושית,  בהיסטוריה 
שהתגלו במדינה הלבנה, המהווה את אחת המדינות 

הגדולות והעשירות של ארצות הברית.

מתווכי העסקה הבינלאומית, מספרת ההיסטוריה, היו 
לא פחות מסוחרי פרוות יהודיים מסן פרנציסקו, ואלו 
יהודי  והיוו את הגרעין הראשוני של  נשארו במדינה 
של  הייחודי  מהמוזיאון  מרתקים  ממצאים  אלסקה. 
הקהילה היהודית באנקורג', מלמדים על כך כי יהודים 
היו אלו שהקימו את אנקורג' וג'ונו, הערים המרכזיות 

באלסקה.

יהודים  כמאתיים  הגיעו  לזהב'  'הבהלה  בתקופת 
הקהילה  של  הגדולה  הצמיחה  אך  למקום,  נוספים 
היהודית התרחשה בסביבות מלחמת העולם השנייה, 
האוויר  חיל  ידי  על  ענק  בסיסי  של  הקמתם  עם 
המדינה,  של  האסטרטגי  מיקומה  לאור  האמריקני, 
ששוכנת בין ארצות הברית למזרח הרחוק. עם הקמת 
צינור הנפט לפני כחמישים שנה, הגיעו יהודים רבים 

נוספים שהיו מעורבים בפרויקט חוצה היבשות.

8



מתווכי 
העסקה 

הבינלאומית 
היו לא פחות 

מסוחרי פרוות 
יהודיים מסן 
פרנסיסקו, 

ואלו נשארו 
במדינה והיוו 

את הגרעין 
הראשוני של 
יהודי אלסקה

ישר חושבים על קור
נולד  הוא  ולמשפחתו.  גרינברג  לרב  זר  איננו  העז  הקור 
ברוסיה להוריו, הרב משה ודבורה גרינברג. אביו נכלא בעוון 
המועצות  בברית  חוקי  בלתי  באופן  יהדות  לימודי  ארגון 
הקומוניסטית, וריצה את עונשו בסיביר במשך שבע שנים. 
ילדים קטנים הם עלו ארצה  יחד עם שישה  בשנת תשכ"ז, 
הראשון  חב"ד  בית  את  הקימו  שם  ברק,  בבני  והשתקעו 
חדרים.  שלושה  של  קטנטנה  דירה  מתוך  בעיר  שפעל 
החינוך ומסירות הנפש עשו את שלהם, ככל הנראה, לאור 
העובדה שרוב אחיו ואחיותיו של גרינברג )17 בלעה"ר!!!( 
המקומות  רשימת  העולם.  ברחבי  חב"ד  כשלוחי  משמשים 
גרמניה,  שנחאי,  אלסקה,  שיקגו,  טקסס,  עולם:  חובקת 
שנותרו  והאחים  ועוד,  פריז  קליפורניה,  אודסה,  דטרויט, 

בישראל מפעילים גם הם בתי חב"ד בביתר עילית ובלוד.

באלסקה.  כשליח  עצמו  את  חלם שימצא  לא  גרינברג  הרב 
במשך שנים הוא עסק בלימוד תורה ובהוצאת ספרים, והיה 
מעורכיה של סדרת שיחותיו של הרבי מלובביץ'. "כשהייתי 
'אהלי  בישיבת  הרבי  אצל  ללמוד  נסעתי  עשרה  שבע  בן 
תורה', ונשארתי שם עשר שנים עד שיצאתי לשליחות. כבר 
כבחור ישיבה נסעתי לשליחות עם קבוצת בחורים לסיאטל, 
יהודיים שלמדו שם.  סטודנטים  עם  ללמוד בחברותות  כדי 
לאלסקה,  קרובה  הכי  העיר  היא  סיאטל  הברית,  בארצות 
מחייך.  הוא  טיסה",  שעות  וחצי  שלוש  של  מרחק  כלומר, 
"השליח של סיאטל היה אחראי על כל המדינות הסמוכות 
ומבקר בהן מספר פעמים בשנה, וכך מצאתי את עצמי כבחור 
היהודית.  הקהילה  את  לחזק  לאלסקה,  בחגים  טס  ישיבה 
אחרי כל כך הרבה שנים במחיצתו של הרבי, שלא הפסיק 
בכל  יהודי  לכל  להגיע  צריך  השואה  שאחרי  כך  על  לדבר 
הדבר  שזה  מבין  אתה  הגאולה,  את  לקרב  כדי  נידח  מקום 
הכי חשוב בעולם, היה לי ברור שבבוא העת כשאתחתן נצא 

לשליחות".

כשהפור נפל על מדינת היעד, חבריו הרימו גבה. "חלק אמרו 
לי שאני אתבזבז שם במקום להוציא ספרים, וחלק תהו כמה 
ניתן להצליח לפעול במקום המרוחק והשומם הזה. אבל זה 
"לפני  בביטחון.  אומר  הוא  הרבי",  רצונו האמיתי של  היה 
שנסענו עברנו אצל הרבי. הוא חייך חיוך ענק שחימם את 
החדר ואמר משפט שהולך אתנו עד היום: "כשמזכירים את 
אלסקה ישר חושבים על קור, וכדי לגור שם בקביעות צריך 
אותנו  בירך  "הרבי  הוא מצטט.  מיוחדת",  פנימית  חמימות 
שנזכה להפשיר את הקור ולחמם את היהודים באידישקייט".

הברכה הזו אכן היתה נצרכת, מאחר ולמעט שני בתי כנסת 
אז  היו  לא  ובג'ונו,  באנקורג'  שפעלו  קטנים  רפורמיים 
במדינה מוסדות יהודיים של ממש. הזוג הצעיר נחת במקום 
עם ציפיות צנועות להוות מוקד קטן שיפיץ חום יהודי, אולם 

בינתיים חוללו שם תבערה של ממש.

ממקווה צבאי לקמפוס יהודי
חוץ מלוח הזמנים הייחודי, לחיי היהדות במקום יש לא מעט 
במיוחד  שנבנה  הטהרה  מקווה  וכלליים.  פרטיים  אתגרים, 
בתוך  הצבאי  הרב  של  אשתו  עבור  השבעים  שנות  במהלך 
ורק  שנים,  מספר  אחרי  נסגר  האמריקני,  האוויר  חיל  בסיס 
פעל  לא  בהן  בתקופות  חלופי.  מקווה  הוקם  יותר  מאוחר 
מקווה במקום, נאלצו הנשים לטוס למקווה הקרוב בסיאטל, 

או לבחור באפשרות המרנינה של טבילה במים הקפואים.

במקום שהיווה שממה רוחנית, הוקם במהלך השנים קמפוס 
האורתודוכסית,  אור"  "שומרי  קהילת  של  ומפואר  גדול 
ילדים  גן  כולל  על פעילותה. המקום  גרינברג מנצח  שהזוג 
ענק, בית ספר ללימודי יהדות ביום ראשון, בית כנסת פעיל 
ואולם אירועים גדול, מרכז שיעורים ללימוד תורה, ואפילו 
במקום.  היהודית  ההיסטוריה  על  המספר  ייחודי  מוזיאון 
המוזיאון מושך אליו תיירים רבים מרחבי העולם, והביקורים 

בו מייצרים גם לא מעט סיפורים מרגשים בהווה. 

יהודית,  למשפחה  ילדים  לשני  מצווה  בר  פה  "ערכנו 
שבעקבות הקשר אתנו הגיעה במיוחד לכאן מעיירה קטנה 
במדינה. הסבתא ביקשה לדבר, והסבירה שהיה להם מאוד 
חשוב לקיים את האירוע, 'כי אנחנו צאצאים של רב חשוב 
המגיד  של  בן  אחר  בן  צאצא  אני  טוב'.  שם  בעל  בשם 
"קמתי  מתרגש.  הוא  הבעש"ט",  של  תלמידו  ממעזריטש, 
שמובילה  השליחות,  עוצמת  מהי  מבין  אני  שכעת  ואמרתי 
של  ניניו  את  וללמד  לקרב  זוכה  התלמיד  של  שהנין  לכך 

הרב".

"בדרך כלל אני מציע למבקרים להניח תפילין מול נוף בלתי 
נוסף.  סיפור  בחיוך  מוסיף  הוא  מיד",  נמסים  והם  נשכח, 
"הגיעו לפה אב ובנו, ישראלים שבאו לטייל במדינה, וראו 
הרעיון  את  להם  הצעתי  יהודי.  מוזיאון  כאן  שיש  במדריך 
הקבוע, והם הסכימו. כשהאבא התחיל לקרוא קריאת שמע, 
הוא התחיל לרעוד בכל הגוף בצורה מפחידה, תפסתי אותו 
ממש בידיים והייתי בטוח שהוא חווה התקף רפואי. אחרי 
אולי חצי שעה הוא נרגע, והבן שלו סיפר לי בשקט שאבא 
שלו הוא בן למשפחת חסידי גור שעזב את הבית לפני עשרות 

שנים בטריקת דלת". 

לדעת להתחבר
מוביל  במקום,  היהודים  של  הכי  בלאו  המצומצם  המספר 
עמו שיתופי פעולה מיוחדים בין כל הזרמים, בעיקר סביב 
חגי ישראל. ליל הסדר נערך במרכז הכינוסים, משתתפים בו 
מאות יהודים מכל הזרמים ומכל העדות והוא נערך במתכונת 
ייחודית. מאחר ואי אפשר להתחיל את ליל הסדר לפני אחת 
פלג המנחה  בזמן  בלילה, מתחילים את הסדר  וחצי  עשרה 
תורה,  ודברי  הסעודה  עם  בערב  שמונה  בסביבות  שחל 

ילד מדליק נרות בחנוכיה עשויה קרח



וכשמגיע הזמן בו מותר לאכול מצה, אוכלים 
הגרינברגים  ההגדה.  את  וקוראים  מצה  כזית 
לאחר  מיד  שני'  'סדר  בביתם  מקיימים  עצמם 
יוסי  הרב  של  הבא  הדור  גם  הציבורי.  הסדר 
ואסתי ממשיכים במסורת הפשרת השלג בחום 
חב"ד  בתי  של  שלוחות  מפעילים  והם  יהודי, 

בשתי ערים נוספות באלסקה. 

תופעת נישואי התערובת באלסקה היא מציאות 
מתבצע  בסוגיה  והטיפול  ויומיומית,  מוכרת 
היא  המציאות  "כשהיום  ביותר.  עדין  באופן 
שיש מיליוני יהודים שנשואים לגויות ולהפך, 
צריך לדעת איך להתמודד עם זה בצורה נכונה 
ואמיתית. עם כל דור צריך לדעת איך לעבוד, 
הגמרא,  שאומרת  כמו  מזולל,  יקר  ולהוציא 
לא  זה  הקדושה.  של  הניצוצות  את  וללקט 
כדי  לארץ  הגיע  משהו חדש. כשעזרא הסופר 
להקים את בית המקדש השני, רוב אלו שבאו 
אתו היו נשואים לגויות, ומה שהיה טוב לעזרא 
גם  לפעול  הדריך  הרבי  לנו.  גם  נכון  הסופר 
נח  בני  יהודים בהפצת שבע מצוות  בקרב לא 
והאמונה בה'. הרי גם מי שנשוי לגויה", הוא 
אומר ברגש, "לא פטור מלהניח תפילין, לאכול 
לכל  יהודי  הוא  הכנסת,  לבית  ולהגיע  כשר 
דבר. התקווה היא שאם הוא יהיה מספיק קרוב 
ליהדות, הוא ירצה לגייר את אשתו שכבר יודעת 
בעצמה מה זה יהדות ומאמינה בה'. אם האמא 
יהודיה השמחה עוד יותר גדולה – אפשר לחנך 

לאב  מתייחסים  ואם  ליהדות,  הילדים  את 
שמח  ואף  מתנגד  לא  הוא  ונעימות,  בכבוד 
ובסוף  יהודי,  חינוך  מקבלים  שלו  שהילדים 
הם גם מגיעים לישיבה ומקימים בית יהודי".

של  השיא  אירוע  את  מהווה  החנוכה  חג 
השנה כולה. מאות יהודים ולא יהודים, בהם 
קונגרס,  וחברי  המדינה  מושל  העיר,  ראש 
משתתפים באירוע חגיגי של הדלקת הנרות, 
אמנותית  חנוכיה  על  לא,  איך  שמתבצעת, 
שנה  כל   – מקומי  אמן  מעצב  אותה  מקרח 

בדוגמה מיוחדת אחרת.

מיוחד  יהיה  מה  לסיום  אותו  שואל  כשאני 
בעוד  מקנח  הוא  השנה,  שתודלק  בחנוכייה 
שהגעתי  הראשון  "בחודש  מרגש.  סיפור 
לפה, שמעתי שיש בעיר שופט יהודי והלכתי 
תפילין.  להניח  לו  להציע  כדי  אתו  להיפגש 
שלו  העוזר  עם  קצת  פטפטתי  מכן  לאחר 
וכששמעתי  לו,  קוראים  איך  אותו  ושאלתי 
מאז  התפילין.  את  מיד  שלפתי  'ברקוביץ'' 
השנים.  כל  לאורך  וחם  אישי  בקשר  היינו 
לראשות  נבחר  ברקוביץ'  אותו  לאחרונה 
רק  לא  העיר  ראש  הקרוב  ובחנוכה  העיר, 
בהדלקת  יכובד  גם  אלא  באירוע,  ישתתף 

הנרות".

 לתגובות, הערות והצעות לכתבות:
Qarov.meod@gmail.com 

הדסה סאסי

מוסיפה והולכת 
בדבר  מחלוקת  שיש  לדינים  המורה  לנו  הסבירה  היסודי  הספר  בבית  כבר 
הדלקת הנרות בחנוכייה - בית הלל אמרו שבכל יום מוסיפים נר, ובית שמאי 
בכלל מתחילים עם כל הנרות דלוקים ובכל יום מחסירים אחד. יסלח לי הבורא 
הטוב, אבל כתלמידת כיתה ג׳ לא הבנתי מה זה בכלל משנה, שהרי הנס כבר 
קרה מזמן וכל מה שהעסיק את חבריי לכיתה דאז היה מתי כבר יגמר השיעור 

ונקבל את הסופגניות שהמחנכת הבטיחה לנו.

עם  ביחד  כשהחזקתי  בי  שאחזה  הפשטות  שמחת  את  חנוכה,  את  אהבתי 
סבתא את השמש כי ״באש לא משחקים״ כמו שהיא הייתה מזכירה לי תמיד, 
או כששרנו יחד את מזמור ״מעוז צור״ על כל בתיו הרבים, מבלי לחפף או 
לקצר, מבלי לעצור כדי לבדוק מי שלח הודעה לפלאפון. התענגנו על מתיקות 
הסופגניה, והתחרינו מי יצליח לסובב את הסביבון למשך הכי הרבה זמן לפני 
שהוא יפול על צדו מסוחרר ועייף. נדמה לי שאני כל כך זוכרת את ימי החג 
ההם בגלל שכשאתה ילד מלא תמימות, נטול חקירות על המהות העמוקה של 

החג או על סגולותיו המרובות, אתה פשוט מניח לו לעטוף אותך.

לחץ נורא
השנה  באותה  חנוכה  סוף  שעד  גדול  רב  אותי  בירך  שבגרתי,  אחרי  ופעם, 

אפגוש את בחיר לבי.

שחיכה  פנימי  משהו  בי  היה  החג,  לסוף  ועד  הברכה  מרגע  שעבר  יום  בכל 
וציפה ופילל.

בערב הדלקת הנר הראשון, יצאתי לעבודה עטורה במיטב מחלצותיי ומשך 
כל היום חיפשתי אחריו - במשרד, ברחובות ואפילו על האוטובוס, וכשחזרתי 
הביתה להדלקת הנר, מוצפת תקווה, אמרתי לעצמי שהיום הוא לא הגיע, אבל 
נותרו עוד שבעה ימים אז מחר זה בטח יקרה. שוב ושוב חזר על עצמו המעגל 
הזה, עד שתחושת החגיגיות פינתה את מקומה ללחץ נורא, וכל נר שהתווסף 

בחנוכייה שלי ייצג עוד יום שהתפספס, חלון הזדמנויות שנסגר ולא ישוב עוד. 
ביום השמיני כשעמדתי מול החנוכייה המוארת, עדיין נטולת איש, התפרקתי 

מהידיעה שהספירה לאחור נגמרה ואתה תמו גם כוחות הנפש שלי. 

לחנוכה הבא הגעתי עם טעם ההחמצה המרה של השנה הקודמת, אבל בשעה 
שהדלקתי שוב את הנרות וצפיתי במחול הקסם של הלהבות המרצדות מולי, 
הבנתי סוף כל סוף את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל; את ההבדל בין 
״יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך", ובין ״יום ראשון מדליק 

אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך״.

אפשר להתחיל את החג עם אורה גדולה שמתעמעמת מעט עם כל יום שעובר, 
עד שכמעט ומותירה אותך בחשכה, אבל כמה חסד ורוך יש בהלכה למילוי 
המצברים המרוקנים שלך באיטיות, לא באור גדול ומסנוור, אלא דווקא במנות 
את  קצת  מרחיב  יום  כמו שחיין, שבכל  וגדל.  קטן שהולך  אור  קצובות של 
הריאות ומתרגל שהייה ארוכה יותר מתחת למים, ככה מאמנים לנו את הלב, 
שיתמלא בעוד קצת אור, וירחיב וימתח אותו. שנבין שגם אם היום דולק לי רק 

נר אחד, מחר כבר ידלקו לי שניים, שכל יום נוסף - הוא נס בפני עצמו.

שבי לידו
רבי נתן מברסלב מסביר שהסיבה להדלקת נר חנוכה היא "בכדי להכניע מלכות 
וזמן, לבטל אותנו מעבודת  זמן  ודור ובכל  הרשעה העומדת עלינו בכל דור 
היום אל מול  לנו לפעמים לשבות באמצע  ה', להשכיח תורתו". כמה קשה 
נרות החנוכה, מבלי לכבס, לגהץ או להתיש את עצמנו בריצת המרתון ממטלה 
אל מטלה. נדמה לי שההתרגלות הזו לחושך, לשגרת היום יום, היא מלכות 
הרשעה של ימינו שמאיימת להשכיח את תורת ה' - תורת הנס. בחנוכה הזה, 
ויבקש להיכנס אלייך  כשהאור הגנוז, העילאי מכולם, יתדפק על דלת ביתך 

פנימה, שבי לידו בנחת ובתום. רק אז תרגישי כמה באמת חיכית לו.

moransasi@gmail.com



 "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ". מיקומה של החנוכייה על 
'קו התפר' בין ה'רחוב' ל'בית', מוכיח שהמסרים של חנוכה נועדו לא רק 
לקהל יעד חילוני מתבולל, אלא גם לחוגים ה'פנים־דתיים'. מלחמתנו איננה 

רק ב'הלניזם' העתיק, אלא גם בהשלכותיו היחסיות בקרב מחננו.

'להשכיחם  שמבחוץ,  ההלניסטית  במגמה  במאבק  להתמקד  הורגלנו   
תורתך', מאחר שתומכיה לא הסכימו להנחה שהתורה מסיני היא אלוקית 
במקורה, הם ראו בתורה חכמה אנושית כשאר הפילוסופיות; כמו כן נאבקנו 
במגמתם 'להעבירם מחוקי רצונך', מאחר שכראציונאליסטים התנגדו לקבל 

ערכים 'על־הגיוניים'.

גם  אל  לנו להפנות את אור החנוכה   אך ה'חשמונאות החסידית' קוראת 
'כפירה  בגדר  שאיננה  זו  פנימה,  ביתו'  שב'פתח  ההתייוונות־העדינה 

אתאיסטית' אבל מורגש בה מגעה־המטמא שאיננו מתאים לחשמונאי.

להשכיחם תורתך
בחוגים הדתיים, אף שלנו ברור שמקור התורה הוא 'מסיני', אבל בתכניה־
התורה  סיפורי  אלו  אם  אלוקית',  'חכמה  אנו  רואים  תמיד  לא  הרעיוניים 
או  משפטיים  בעניינים  או  העוסקות  הגמרא  סוגיות  אפילו  או  הפשטניים 
בהוכחות ראציונאליות לגדרי המצוות, כך שככלל היא נראית חכמה שהיא 

בגדר הבנת־אנוש.

הביניים,  לחטיבת  מתימטיקה  הוראת  כחוברת  לעתים  נתפסת  התורה 
שמחברה הוא אלברט איינשטיין שיצרה עבור כיתת בנו, אבל קשה לראות 

ברמתה־הפשוטה ייצוג לחכמתו הגאונית של איינשטיין בתורת היחסות.

 כך ישנה תפיסה שאמנם הקדוש ברוך הוא הוא 'המחבר' של התורה, אותה 
התאים לרמת ההבנה של בני ישראל והעניקה להם, אבל חלילה להעלות 
על הדעת – כך חושבים רבים - שחידושי ר' שמעון שקופ, הם המייצגים את 

רמת חכמתו האינסופית של הבורא.

 מחדשת לנו 'החשמונאות החסידית', שאמנם תורה זו כפי שאנו לומדים 
אותה - מבן חמש למקרא ועד לגאון הגאונים - היא היא חכמתו האינסופית 
של הקדוש ברוך הוא ממש. אלא שהיא כמשל המים שאי אפשר לתפסם 
בידיים, אלא אם יוקפאו לקוביות־קרח, אזי ניתנות הן לתפיסת יד אדם. אף 
שהמים הקפואים נראים ממש כאבני־שיש, עלינו לדעת שהם אותם המים 
העליונים המופשטים, אלא שהם במצב צבירה של מוצק. אבל כל צמא לך 

ל'קוביית־הקרח' ותבוא כמים בקרבו וירווה צימאונו.

 המסר החינוכי־חנוכאי שבזה הוא כפול: 

אשר  המעשה  את  'לידע  רק  איננו  התורה  לימוד  מעלת  שעיקר  ראשית, 
יחוד  מהווה  האלוקית,  החכמה  בשמן  'לישת־שכלנו'  עצם  אלא  יעשון', 
נפלא שאין כמוהו עם חכמתו יתברך האינסופית, היינו, 'להיכנס לראש' של 

אבינו שבשמים.

 שנית, תחושת ענווה אמיתית. שהרי מחד עם כל גאונותו של הלמדן, ריחוק 
ערכו מהאינסוף הוא לא פחות מריחוקו של ילד בן חמש למקרא, אם לא 
אותה  לנו  והעניק  למדנית־אנושית  לרמה  חכמתו  את  ש'הקפיא'  ה'  חסד 
ה'מים המופשטים' שבתוכה. ההכרה  עם  ולהתמזג  בצורה שנוכל לתפסה 
מידה  באותה  החומש,  של  ב'קוביית־הקרח'  מצויה  אינסופית  שחכמה 
ממש כב'קוביית - הקרח' של הפלפול ב'קצות החושן', מביאה את הלומד 
להתגמדות יוהרתו האליטיסטית, כי זוהי 'תורתך' ממש, חכמתו של הבורא! 

השווה ומשוה קטן וגדול.

 

ולהעבירם מחוקי רצונך
אמנם במחננו ברורה חובת ההישמעות גם לחוקים שמעל ל היגיון, בהיותם 
חוקי הבורא ש'לית מחשבה תפיסא ביה', אבל תפיסה שגויה מניחה שאי 
שם, מאחורי כל אותם חוקים קיים  היגיון עמוק ביותר, שאמנם הוא על־

אנושי אבל עדיין בגדר  היגיון. כפי שאנו ממושמעים להוראות הרופא, אף 
שאיננו מבינים מניסיוננו מה הנזק אם לא נציית לו. כך ישנם טועים – שלא 
שלא  דבר  כלל,  היגיון  בהן  שאין  מצוות  יצווה  הוא  ברוך  שהקדוש  יתכן 
מתאים לרמת 'שלימותו'. השקפה כזו לא הגיעה עדיין לדרגת 'חוקי רצונך', 
אין זו אלא אמונה ב'חוקי חכמתך'. הם תופסים שלגבינו זה חוק, אבל אצלו 

יתברך זו חכמה.

נמצא מזלזל. שהרי משמעות  עיניהם שאף שבא להלל  ברם, טחו מראות 
ההיגיון היא שישנם חוקי טבע המניעים את הרופא במתן הוראותיו ואיננו 
יכול להורות אחרת, כי יהא זה מנוגד לנתונים־הביולוגיים, נמצא שההיגיון 

מחייב.

האמנם יעלה על הדעת שגם לקדוש ברוך הוא יש  היגיון שמחייב אותו? 
אלו  שמאכלים  העובדתי'  'הנתון  בגלל  הטרף  את  לאסור  הגיוני  מניע 
מטמטמים את המוח והלב ולכן לא אסר דברים אחרים כי אינם מטמטמים? 
הרי שלא כרופא, שאיננו אחראי ליצירת הנתונים, הקדוש ברוך הוא לא הגיע 
אל עולם קיים שיש בו מכבר 'נתוני טמטום' ולכן הוא נאלץ כביכול להורות 
על איסור השימוש בהם. הרי הוא זה שהחליט לברוא את החזיר באופן כזה 
שיש בו טומאה המטמטמת; יכול היה לבוראו במצב 'פרווה', שלא יהיו בו 

'פיגמנטים של טומאה' ולא יטמטם המוח והלב ויהא מותר!

אין  זאת אלא שאלו 'חוקי־רצונך', כי כך הוא רצה, ברצונו החופשי מכל 
בגלל  ואדרבה:  הסיבות!  כל  סיבת  הוא  שהרי  הגיוני!  מניע  ומכל  סיבה 

שהקדוש ברוך הוא מתעב מאכל זה כי כך רצונו, זה גרם שיהיה טמא.

ברם, ההתיוונות העדינה מסרבת לקבל תיזה זו, בהיותה מבטלת כליל את 
הישות־השכלתנית. החשמונאות החסידית מניחה שגם ההיגיון איננו מוכרח 

הגיונית, כי אם  רק בגלל שכך רצה הקדוש ברוך הוא.

ההתיוונות העדינה מנסה להתנצל על רתיעתה מרעיון 'חוקי רצונך', בטענה 
כי זה נוגד את המקובל בחז"ל לבאר את טעמי המצוות, ולפי האמור נמצא 
שאין טעמים הגיוניים המחייבים את הבורא להיגיון כלשהו. אבל ההנחה 
שיש  היגיון שקודם לציווי הבורא ומניע אותו לצוות כך או אחרת, מנוגד – 

רחמנא ליצלן -  לעיקרי האמונה החשמונאית.

למה הדבר דומה? לאקמול. התרופה מכילה חומר כימי המאלחש כאבים, 
יצרו  התרופה,  של  הכימית  השפעתה  את  מבינים  שאינם  לתינוקות  אבל 
'אקמולי', בה הוסיפו סירופ טעים בטעמי תות או פטל, כך שהתינוק יסכים 
לשתותה מ'טעמים שונים' הערבים לחיכו. אבל אנו המבוגרים יודעים את 

האמת, שהחומר המרפא איננו ה'טעם', אלא ההרכב הכימי חסר הטעם!

 כך יש להבין את טעמי המצוות שנאמרו בחז"ל, שלא באו אלא לשכנע את 
האני של האדם, עד כמה משתלם לו לקיימן אם עקב התועלת של שכרן 
הסיבה  אינם  אלו  כל  אבל  הנשמה.  לטהרת  הרוחני  הנזק  עקב  או  הרוחני 

האמיתית לכך שהבורא הורה לעשותן. 

מעלת המצוות היא בכך שהן חוקי־רצונך, שאינן מבוססות  היגיון, אלא הן 
רצונו המוחלט של האינסוף. בהתבטלותנו באופן 'על־הגיוני' לרצונו ה'על־

סיבתי' אנו מקשרים את עצם הנשמה עם עצמות הבורא, התקשרות שאיננה 
תלויה בדבר, לא מצדנו ולא מצדו!

'החשמונאות־החסידית' 
ומתנגדיה

 אורח
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הרב יונתן זקס

הסופר הכותב את חיינו

גורלו  את  לקחת  יוסף  של  הראשון  בניסיונו  נגמרה  הקודמת  הפרשה 
בידיו. הניסיון נכשל. או כך נראה היה.

חשבו על סיפור יוסף שקראנו עד כה. כמעט כל מה שקרה ליוסף בחלק 
זה של חייו שייך לאחת משתי קבוצות. הראשונה היא הדברים שאחרים 
עשו ליוסף. אביו אהב אותו יתר על אחיו ועשה לו כתונת פסים. אחיו 
זר  במרעה.  בשלומם  לראות  אותו  שלח  אביו  אותו.  ושנאו  בו  קינאו 
הראה לו לאן הלכו. הם זממו להרגו ומוכרים אותו לעבדות. הוא הובא 
ניסתה  למצרים. הוא נרכש בידי פוטיפר. אשת פוטיפר נמשכה אליו, 
הדבר  נאסר.  יוסף  אונס.  בניסיון  אותו  האשימה  ומשנכשלה  לפתותו, 
אומר דרשני. הרי יוסף נמצא במוקד תשומת לבנו. הבמה שלו. ובכל 
זאת, פעם אחר פעם, הוא זה שעושים לו, ולא זה שעושה. מושא ולא 

נושא.

הקבוצה השנייה אומרת דרשני אפילו ביתר שאת. יוסף כן עושה כמה 
דברים, ואפילו מנהל אחרים. הוא מנהל את משק הבית של פוטיפר. 
הוא ממונה מטעם שר בית הסוהר על חבריו האסירים. הוא פותר את 
מעשיו  כל  את  עקבי,  באופן  אך  האופים.  ושר  המשקים  שר  חלומות 
והצלחותיו מייחסת התורה במפורש לה'. כך בבית פוטיפר: "ַוְיִהי ה' 
ה  ר הּוא ֹעֶשׂ י ה' ִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶשׁ ְרא ֲאדָֹניו ִכּ ֶאת יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח... ַוַיּ
ַוְיִהי  ְגַלל יֹוֵסף,  ִבּ ְצִרי  ית ַהִמּ ֵבּ ָידֹו" )לט, ב־ג(; "ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת  ְבּ ה' ַמְצִליַח 
ֶדה" )שם, ה(. כך בכלא: "ַוְיִהי ה' ֶאת  ׂ ִית ּוַבָשּ ַבּ ר ֶיׁש לֹו ַבּ ָכל ֲאֶשׁ ת ה' ְבּ ְרַכּ ִבּ
ר  ר ה' ִאּתֹו ַוֲאֶשׁ ֲאֶשׁ ַהר... ַבּ ית ַהֹסּ ר ֵבּ ֵעיֵני ַשׂ ן ִחּנֹו ְבּ ֵתּ יֹוֵסף ַוֵיּט ֵאָליו ָחֶסד ַוִיּ
ה ה' ַמְצִליַח" )שם, כא־כג(. וכך גם כשהוא פותר חלומות: "ַויֹּאֶמר  הּוא ֹעֶשׂ

רּו ָנא ִלי" )מ, ח(. ְתרִֹנים! ַסְפּ ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: ֲהלֹוא ֵלא־לִֹהים ִפּ

על אף דמות אחרת במקרא לא נאמר הדבר ברצף עקבי וחזרתי כזה. 
יוסף נראה בעיני הקורא, ובעיני הסובבים אותו, אדם החלטי, מסודר 
ומצליח. אבל, אומרת התורה וחוזרת ואומרת, לא הוא אחראי למעשיו 
ולהצלחותיו, אלא אלוקים. כל פיתול וכל מפנה במסלול חייו התזזיתי 
של יוסף הוא תוצאת מעשה של מישהו אחר – אדם אחר, או אלוקים. 
)וישנם גם החלומות שחלם, שאפשר לשאול אם הם רמז אלוהי או פרי 

דמיונו – אבל כך או כך, חלומות הם ולא מעשים(.

על הרקע הזה בולט מעשהו של יוסף בסוף הפרשה הקודמת: הוא לוקח 
את גורלו בידיו. משסיפר לשר המשקים כי בעוד שלושת ימים יישא 
פרעה את ראשו וישיבו על כנו, ומתוך ודאות גמורה שכך יקרה, הוא 
מבקש מהשר להזכיר את מקרהו באוזני פרעה ולהשתדל למענו. ומה 
ִקים  ְשׁ ר ַהַמּ קורה אז? השר אכן משתחרר וחוזר לארמון – "ְולֹא ָזַכר ַשׂ
כג(. הכפילות מעצימה את הרושם. השר לא  )שם,  ֵחהּו"  ָכּ ְשׁ ַוִיּ יֹוֵסף  ֶאת 
זכר. והוא גם שכח. הנה כי כן, בפעם היחידה שיוסף מנסה להיות אדון 

לגורלו הוא נכשל כישלון מהדהד.

מסורת ישראל מחדדת את הדרמה. באמצעות חלוקת התורה לפרשות 

שקורה  מה  לבין  הזה  העצוב  המשפט  בין  פדות  שמה  היא  השבוע, 
בתורה  הקריאה  סיום  וישב.  פרשת  את  המסיים  הפסוק  זהו  אחריו. 
מה  יוסף.  של  המנופצות  תקוותיו  עם  אותנו  הותיר  שעבר  בשבוע 
יהיה עכשיו? האם הוא יעלה לגדולה? האם חלומות נעוריו יתגשמו? 
לחכות  צריכים  ואנחנו  אותנו.  מסעירה  כך"  אחר  קרה  "מה  השאלה 

שבוע כדי לקבל תשובה.

ץ  ִמּקֵ "ַוְיִהי  יוסף.  הזמן עובר: שבוע עובר עלינו, שנתיים עוברות על 
ָנַתִים ָיִמים". רק אז מגיעה התשובה. מילים אלו הפותחות את הפרשה  ׁשְ
הן מילות מפתח: יוסף הצליח, ומה שהוא רצה שיקרה קרה: הוא יצא 

לחופשי מהכלא. אבל – רק מקץ שנתיים ימים. רק אז קורה הדבר.

כאן  גורם.  איזה  של  התערבות  הייתה  התוצאה  לבין  המעשה  בין 
חשיבותה של העובדה שחלפו שנתיים. יוסף תכנן את שחרורו, ולאחר 
זמן אכן השתחרר, אבל זה קרה לא מפני שהוא תכנן זאת. הניסיון שלו 
זכר  ה'  אותו. אבל  ושכח  אותו,  זכר  לא  נגמר בכישלון. שר המשקים 
ולא שכח. ה', לא יוסף, גלגל את האירועים, הלא הם חלומות פרעה, 
שחלומות  העובדה  עצם  וחריגה:  משונה  )ובדרך  לשחרורו  שהובילו 
חרטומי  של  המפתיע  כישלונם  מכך,  ויתרה  המציאות,  את  מגלגלים 
מצרים, המומחים הגדולים לפתרון חלומות, לעשות את המלאכה שהם 

אמונים עליה(.

מה שאנחנו רוצים שיקרה קורה, אך לא תמיד בזמן שאנחנו מצפים לו, 
ולא תמיד באופן שאנחנו מצפים לו, ולא תמיד כתוצאה מכך שרצינו. 
אלוקים הוא המחבר־השותף של תסריט חיינו, ולפעמים, כמו בסיפור 
יוסף, הוא מזכיר לנו את זאת על ידי כך שהוא גורם לנו לחכות – ואז 

מפתיע אותנו.

אנחנו  אחד  מצד  האדם.  של  שבמצבו  הפרדוקס  היהדות,  בעיני  זהו, 
חופשיים. אין עוד דת אחרת העומדת בתוקף כזה על החופש והאחריות 
לא  חופשי  היה  קין  לחטוא.  לא  חופשיים  היו  וחוה  אדם  האדם.  של 
להרוג את הבל. אנחנו מוצאים תירוצים לכישלונות שלנו – זה לא היה 
אני; זו אשמתו של מישהו אחר; לא הייתה לי ברירה. אבל תירוצים הם 
רק תירוצים. הם אינם נכונים. אנחנו חופשיים לבחור, ואנחנו נושאים 

באחריות.

ועם זה, אלוקים מעורב בחיינו מקרוב. בהביטנו לאחור ממרום שנותינו 
הִמתאר  בקווי  העבר  ערפילי  בתוך  להבחין  לעתים  מצליחים  אנחנו 
קווים  בהדרגה,  לנו  שהתברר  ייעוד  של  לאטו,  שהתרקם  סיפור  של 
לא  אמת  בזמן  בשליטתנו.  היו  מאורעות שלא  בידי  שורטטו  שחלקם 
יכולנו לחזות כי התאונה שקרתה לנו, המחלה שפקדה אותנו, הכישלון 
אותנו  יובילו  לכאורה,  המקרית  הפגישה  הסיכויים,  כל  נגד  שנחלנו 
לאן שהובילו. אבל במבט לאחור נדמה לפעמים כי היינו כלי שחמט 

וקודמנו ביד בלתי נראית שידעה בדיוק היכן היא רוצה שנהיה.

פרשת מקץ 
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ַחר ִהְפִציַע ְוָעָלה ׁשַ
ְנִתיב ָהאֹור ִנְגָלה.

ִמיד ִנְמָצא ַהִאם ָהָיה ּתָ
ְתאֹום ָיָצא? ּפִ אֹו ׁשֶ

ַדם? ַדם, ְלַמה ּקָ ַמה ּקָ
ְך ְוָהאֹור. ַהחֹוׁשֶ

ֱעָלם לּוי, ַמה ּנֶ ַמה ּגָ
א עֹוָלם? ֵאיֶזה ָרז נֹוׂשֵ

ה ָזר ְוֶנֱעַלם? ָלּמָ
א ָאָדם? ֵאיֶזה ָרז נֹוׂשֵ

יו. ֶמֶלְך ַעל ַחּיָ
יָמה ּכֹה ֲעצּוָמה ְמׂשִ

ָפָניו. ֶבת ּבְ ִנּצֶ

ינֹוק ע יֹוֵצא ּתִ ּסָ ֶאל ַהּמַ
ּקּון  ָרה ּתִ ּטָ ַהּמַ

א ְפּגֹשׁ ַמּשָׂ ּיִ ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ
ּוּון, מּוָטב ִיְברֹר ּכִ

ְכִלית י ִאם ַיְחִמיץ ֶאת ַהּתַ ּכִ
ִיְהֶיה ִנּתּוק ֻמְחָלט,

ָנה מֹוִנים ׁשָ ְבִעים ׁשְ ֵיׁש ְזַמן ׁשִ
ד. מּוָטב ַיְתִחיל ִמּיַ
ּוּון ר ִלְברֹר ּכִ ָהִעּקָ

ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב
ִלים ז ּכֵ ן ְלָך ַאְרּגָ ִנּתָ

ֵיׁש ֹמַח ְוֵיׁש ֵלב.
ּבּור, ב, ִהְתּבֹוְננּות, ּדִ ֵיׁש ֶקׁשֶ

ה ֲחָלִקים ֵהּנָ עֹוד ּכָ
ד ִנְבֶנה ְלָך ִסּפּור ִמּיַ

ים ִנְקָרא ִסּפּור ַחּיִ
יַע ָלעֹוָלם ינֹוק ַמּגִ ּתִ

ַתְרִמילֹו ָהֵריק ּבְ
ר ַאַחר ִמּלּוי ָראּוי הּוא ּתָ

ק. ּלֹא ְלִהְתַנּתֵ ׁשֶ
ֶטֶרם ֵליָדתֹו אֹוְמִרים לֹו ְזכֹור

תֹוְכָך ָטמּון ָהאֹור. ּבְ
ָכה ֲאִמין ַלֲחׁשֵ ַאל ּתַ

ְכָחה, ִ י בֹא ָתבֹוא ַהּשׁ ּכִ

חּוץ ֵמֵעֶבר ַלּקֹולֹות ּבַ
ִליִלים  ֵמֵעֶבר ַלּצְ

ָמה ׁשָ ָך קֹול ַהּנְ ׁשֹוֵכן ּבְ
ים. ֲעַמּקִ קֹוֵרא ִמּמַ

ְגִלים ֶאְבֵרי ּגּוְפָך ֵהם ֲחָלֶקיָך ַהּנִ
ְפִקיֶדיָך  ִעים ֶאת ּתַ ר ְמַבּצְ ּוְבִעּקָ

ָהְרִגיִלים.
ֲענּוג ֶרת ּתַ ֶבת ְמַבּשֶׂ ָהרּוח ַהּנֹוׁשֶ

ּלֹא ָקׁשּור ְלַתְפִקיֵדי ַהּגּוף ׁשֶ
ּסֹופֹו ָלפּוג. ׁשֶ

ִריִאים ָהֵאיָבִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ְפִנים ם ּבִ חּוץ ְוּגַ ּבַ
עֹוְרֶקיָך ְוִניֶמיָך ּבְ

ים. ֵארֹות ַחּיִ ּבְ
ְכִלית ַהּסֹוד ְוַהּתַ

ֲהִרים. ֲאִרים ִמְתּבַ ִמְתּבָ
ו ִאיׁש ִנְכָנס ְלָכאן ַעְכׁשָ
ה חֹוֵגג ִעם ֲחֵבִרים ַאּתָ
ַעס ָעז זֹוְרקֹות ֵעיָניו ּכַ

ים. צֹוֵעק ְוֶאְתֶכם ַמֲאׁשִ
ְמַעט ַמֲחִזיר לֹו - ְועֹוֵצר! ּכִ

ׁשֹוֵמַע קֹול אֹוֵמר
ים ֵלב  ֵלב - ֵלב ׂשִ

ר אן ֹמַח ְמַדּבֵ ּכָ
ב! ְתַעְרּבֵ ַאל ּתִ

ָעֵלב!  ַגע ְוַאל ּתֵ ּפָ ַאל ּתִ
לֹא ָעֶליָך ּכֹוֵעס ָהִאיׁש,

יׁש, ה ַמְרּגִ ְך ַאּתָ ּכָ ַלְמרֹות ׁשֶ
ו, אן ַעְכׁשָ ֲהֵרי ִאם לֹא ָהִייָת ּכָ

ב. ּצָ ָהָיה אֹותֹו ַהּמַ
ֵלב – ֵלב ֶהֵיה ָזִהיר

יר! ִניָמה ֵאֶליָך ַלּצִ ֲחזֹור ּפְ
יָנִתי ֵאינֹו ִנְמָהר ֵלב ּבִ

ָמר. ר ְוִנׁשְ יָנִתי ִנְזּכָ ְוֵלב ּבִ
ַעס לֹא ָקׁשּור ֵאַלי, ַהּכַ

ָצָרה. אן ִאיׁש ּבְ ֵיׁש ּכָ
י ַלּפַ י חֹוֶוה זֹאת ּכְ ֲאִני ֶנֱעַלב ּכִ

ָרה. ט ַהּצָ ּבָ ִוית ַהּמַ ִמּזָ

ים ֵלב! ֵלב – ֵלב ׂשִ
אן ִאיׁש ּכֹוֵאב ֵיׁש ּכָ

ו תֹוְך ִלּבֹו ָרחֹוק ַעְכׁשָ ּבְ
קֹול ן צֹוֵעק ּבְ ַעל ּכֵ

ִעימֹוָתיו ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּפְ
מֹוַע ָיכֹול? הּו ִלׁשְ אּוַלי ִמיׁשֶ
ל  ּכֵ ב ֵמעֹוֶמק ִלּבֹו ִמְסּתַ ְוַהּלֵ

ְורֹוֶאה ִאיׁש סֹוֵבל,

ֲאַזי ִמְתעֹוֵרר ִלְנִתיָנתֹו,
ִמְתעֹוֶרֶרת ַמְנִגיָנתֹו.

ל ּכֵ ב ֵמֹחם ִלּבֹו ִמְסּתַ ַהּלֵ ׁשֶ ּכְ
הּוא חֹוֵמל – הּוא חֹוֵמל.

ל ַמהּות ה ׁשֶ ִניִמי ַהּזֶ ֵמָהרֶֹבד ַהּפְ
ין ִנְדֶמה ִלְמִציאּות. יל ּבֵ ה ַמְבּדִ ַאּתָ

ב  ֹמַח עֹוֵזר ַלּלֵ
ָרה, ּקָ ֶ ְלָבֵרר ַמה ּשׁ

ה ִמְתָקֵרב ַאּתָ ֶרַגע ׁשֶ ּבְ
רֹוֶאה ִאיׁש זֹוֵעק ְלֶעְזָרה. 

ק ד ְמַחּבֵ ֶהְכֵרַח ִמּיַ לֹא ּבְ
ֱאֶמת ָקרֹוב, יׁש ּבֶ ַאְך ַמְרּגִ

ֶזה אֹותֹו ָהִאיׁש ַהּצֹוֵעק 
תֹוְכָך ֶאת ַהּטֹוב. ף ּבְ חֹוׂשֵ ׁשֶ

ל, ְלּבֵ ְתּבַ ֵלב – ֵלב ַאל ּתִ
ל ּכֵ ְסּתַ ַעל ֲחֵבֶריָך ּתִ

ל ֶאָחד ּפֹוֵגׁש ֶאת ָהִאיׁש ּכָ
יׁש. ְרּגִ ּמַ ֶ ב ּוַמה ּשׁ חֹוׁשֵ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ

ט ִראׁשֹון ַמּבָ רֹוִאים ּבְ ֶ ַמה ּשׁ
ְמיֹון. ב ְמִציאּות ִעם ּדִ ְמַעְרּבֵ

יָרה ִמיד ַמְסּתִ ְכָבה ַהִחיצֹוִנית ּתָ ִ ַהּשׁ
ט ָהְרחֹוָקה  ּבָ ִהיא ְנקּוַדת ַהּמַ

ָרה, ַהּצָ
ה ְוִרחּוק, ִחּיָ ִהיא יֹוֶצֶרת ּדְ
רּוד ְוִנּתּוק. ל ּפֵ ָלָיה ׁשֶ ַאׁשְ

ִחיָדה,  ֱאֶמת ָהַאַחת ַהּיְ ּבָ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ִחּבּור ְוֵאין ַהְפָרָדה. ַהּכֹל ּבְ

ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ָעמֹוק ְמֹאד,
ַע ְואֹוָתּה ְלַגּלֹות. ַעל ָהֱאֶמת ְלִהְתַיּגֵ

ְצָמח" "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ
ל ְוִתְפַרח. ְגּדַ ֵמָהֲעבֹוָדה ָהַאְרִצית ּתִ

ה, ָבה ַחּמָ ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ
ַמִים ֶאל ֵלב ָהֲאָדָמה. ְלהֹוִריד ׁשָ

א עֹוָלם ֵאיֶזה ָרז נֹוׂשֵ
ה ָזר ְוֶנֱעַלם? ָלּמָ

א ָאָדם? ֵאיֶזה ָרז נֹוׂשֵ
יו – ֶמֶלְך ַעל ַחּיָ

ֶבת ְלָפָניו. יָמה ּכֹה ֲעצּוָמה ִנּצֶ ְמׂשִ

ה" ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ "סֹוף ַמֲעׂשֶ
ב ה מּוָזן ַהּלֵ ּנָ ִמּמֶ

ה, ֻעּלָ ָבה קֹוַבַעת ְלִטיב ַהּפְ ֲחׁשָ ַהּמַ
ב. ּלֵ ה ִהיא ּבַ ֻעּלָ ָמה ַלּפְ ְוַהַהְסּכָ

חּוץ   ֵמֵעֶבר ַלקֹולֹות ּבַ
ֵמֵעֶבר ַלְצִליִלים

ָמה  ׁשָ ָך קֹול ַהּנְ ׁשֹוֵכן ּבְ
ים. ֲעַמּקִ קֹוֵרא ִמּמַ

מלך על חייו

y.w
. d

esi
gn

gra
ph

ic

מבצע תורה
לפרטים והרשמה: 058-4762-770

קבלת שבת מוזיקלית
עם חנן בן ארי
לפני כניסת השבת

מתקני המלון: בריכת שחיה חצי אולימפית מקורה ומחוממת, 
ובריכה לפעוטות  •  משחקייה גדולה  •  חדר כושר מצויד 

ומאובזר  •  מתחם סאונה יבשה ו'פדיקור דגים'

ב"ה

סדר ט"ו בשבט עם הרב עמרם מויאל
מנחה סדנאות חוויה על פי הקבלה ותורת הבעל שם טוב

 האדם 
עץ השדה 

 רפואה טבעית 
בשיטת 'עשי זאת בעצמך'

יפעת זינגר
 מומחית לרפואה סינית, 

יועצת לבריאות טבעית וניקוי רעלים

שירה ושמחה 
באור החסידות 

 הרצאות עם 
הרב מנחם דוברוסקין
 הרב יואב אקריש 

 הרב יוסף יצחק נוימן 
והרב זיו קצבי

רונית אפרתי



 חג
   בגלל 
שאכפת

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

מוכן  היה  הקדוש  הגנב  היום  גם  האם 
כל  וצרח,  רתח  הקיבוצניק   > למות?  
האולם שמע אותו ואף אחד לא פספס, 
הפכה  יום  בתוך   > מקסים   היה  וזה 

השאלה המציקה לתשובה מופלאה

חנוכה זה חג חשוב, אבל הוא לא כתוב לא בתורה 
ולא בתנ״ך. זה החג היחידי שהוא ממש חג, שלא 
כתוב. אפילו פורים, שהוא גם כן חג מדרבנן, בכל 
זאת כתוב בתנ״ך, במגילת אסתר. יש לחנוכה רק 

התייחסות לא ארוכה במסכת שבת.

מפורים, לעומת זאת, עושים הרבה יותר רעש. יש 
כמה מצוות ביום ההוא, וכשאומרים "שהחיינו" 
הסעודה  על  גם  לכוון  צריך  מגילה  מקרא  על 
החג.  הם ממצוות  המנות, שגם  על משלוח  וגם 
בחנוכה, לעומת זאת, יש דבר שאין גם בפורים, 
 - וזה  אחרים,  מחגים  גם  דופן  יוצא  ושהוא 
בתנ״ך,  כתובים  לא  האלה  שהימים  שלמרות 
דבר  לנו  אין  הלל שלם.  זאת  בכל  בהם  אומרים 
דומה. זה מוכיח שמההתחלה חגגו את החג הזה 
יכול להיות שבזמן החשמונאים  בתור חג גדול. 

זה היה אפילו חג עוד יותר גדול.

ועל מה בדיוק?

המכבים  יודע:  בגן  ילד  כל  זה  את   
ירושלים,  את  כבשו  ביוונים,  נלחמו 
וכשבאו  המקדש,  בית  את  טיהרו 
בשמן,  נס  היה  המנורה  את  להדליק 
שאלה   - היא  השאלה  ימים.  שמונה  דלק  והוא 
יוסף'  ה'בית  אפילו  שנה,  מאות  חמש  שמוכרת 
שמצאו  הטהור  השמן  הרי   – אותה  שאל  כבר 
שם בכל זאת הספיק ליום אחד, אז בעצם ביום 
הראשון לא קרה שום נס. אם כן, למה יש שמונה 
ימים,  לציין רק שבעה  ימים של חג? היה צריך 
של  ארוכה  רשימה  יש  והלאה.  השני  מהיום 
תירוצים, החל מכך שחילקו את השמן לכמויות 
קטנות, ועד לכך שעצם העובדה שמצאו את פך 
השמן, זה בעצמו היה נס. אבל יש קושיה גדולה 
חמורה:  יותר  הרבה  שהיא  הזה,  העניין  בתוך 

הקהל  שכאשר  ברורה  הלכה  יש  הזה  בעניין 
את  עושים  טמאים,  הכהנים  כאשר  או  טמא, 
הכל בטומאה במקדש. את כל הקרבנות עושים 
בטומאה, וזה מותר לפי ההלכה. אז מה בער 
להם כל כך לחפש פך שמן טהור? אם 
בטומאה.  הכל  את  עושים  טהור,  אין 
ו'שלום על  אחר כך יעשו שמן חדש, 

ישראל'.
את  לחנוך  היה  העניין  שכל  היא,  אחת  תשובה 
בית המקדש כדי שתהיה בו עבודה בטהרה. בית 
המקדש לא הפסיק לעבוד בימי היוונים, הוא הרי 
לא נחרב ואף אחד לא נעל את השער. היה שם 
אפילו מישהו שקראו לו כהן גדול, והיה שם סדר 
מסוים. אלא מה, הכל היה הפקר. לאנשים שישבו 
גם  שם  והייתה  דבר,  משום  אכפת  היה  לא  שם 

עבודה זרה, והכל הלך ככה ביחד.

החליטו  הם  לזה,  הסכימו  לא  החשמונאים 
למסור את הנפש על העניין. היו לא מעט יהודים 
אמונים  ששמרו  כאלה  היו  אבל  שהתייוונו, 
שהולכים  שהחליטו  מעט  לא  גם  והיו  למסורת, 
על  סיפורים  כמה  יש  הסוף.  עד  הזה  העניין  עם 
אנשים שהיו רשעים גמורים, ובשעת מבחן קרה 
בתניא,  כותב  הזקן  שאדמו"ר  כמו  משהו.  להם 
שבה  נקודה  לאיזושהי  מגיע  מישראל  כשאדם 
הוא עומד בפני בחירה, אז שם הוא גם ימסור את 

נפשו.

פעם,  לי  שקרה  סיפור  לכם  אספר   
מקום  באיזה  ישבתי  שנה.  חמישים  לפני 
ולימדתי תניא. זה שנים שיוצא לי ללמד, באופן 
וסיפרתי  הזה,  לקטע  הגענו  ואז  אחר.  או  כזה 
אנשים  מיני  כל  על  סיפורים מההיסטוריה שלנו 
כל  שחי  אדם  בן  הזה.  במצב  היו  שבאמת 

וכשהגיעה  הפקרות,  מיני  בכל  ימיו 
את  להמיר  היה  שצריך  מבחן,  שעת 
קידוש  על  נפשו  את  מסר  הוא  דתו, 
שיש  מספרים  היו  כזאת.  רשימה  ויש  השם, 
נטמן  "פה  עליה,  שכתוב  מצבה  מקום  באיזה 
הגנב הקדוש". זה סיפור שלם על איש שהיה גנב 
מקצועי, כלומר שזה היה המקצוע שלו. יום אחד 
הוא גנב מכנסייה ותפסו אותו. דנו אותו למוות 
לו  אמרו  הכמרים  אך  הקודש,  חילול  של  בעוון 
שאם הוא יתנצר, ההאשמה שלו תשתנה מסעיף 
של חילול הקודש לסעיף של ניסיון לגניבה, שזה 
לא פשע גדול כל כך - וישחררו אותו. הגנב הזה 
לא רצה והוא מת על קידוש השם. לכן כתבו על 
המצבה שלו ״הגנב הקדוש״. אז בשיעור ההוא 
כאלה  יש  ה',  וברוך  סיפורים,  מיני  כל  סיפרתי 
שאל  מישהו  ואז  הרבה.  שלנו  בהיסטוריה 
עכשיו?  ומה  פעם,  היה  "זה  אותי: 
מסביב,  האנשים  את  רואה  אתה 
ואתה מכיר אותם. מה יקרה עכשיו?". 
יודע, אני באמת  לא  "אני  לו:  אמרתי 
לא יודע. אני יודע שזה פעל בעבר, היו אלפי 
פחותים  אנשים  אנשים,  מיני  כל  כאלה.  אנשים 
קידוש השם.  על  בדרגה, שמתו  במעלה,  באמת 
אני  קורה עכשיו?  היה  אלפים אלפים. אבל מה 

לא יודע". וגמרתי במה שקוראים, 'צריך עיון'.

 למחרת הייתי בעוד הרצאה, זה היה בהיאחזות 
הרצאות.  ליום שלם של  באתי  אילת.  ליד  נח״ל 
אין  שבאמת  מקום  זה  ששם  כיוון 
באו  שאומרים,  כמו  'אקשן',  הרבה 
מסביב,  היישובים  מכל  אנשים  המון 
 - גדול  קהל  היה  קיבוצים,  מיני  מכל 
פשוט, אני חושב, מחמת שעמום! מה 



יש להם לעשות בלילה? אז הם באו, ואני דיברתי. אז הייתי 
יותר צעיר; אם עכשיו אנשים טוענים שאני מעליב אותם, 
אז יכולתי לעשות את זה הרבה יותר טוב, וגם לא היה אכפת 
לי. ודיברתי ככה, מכל הלב. היה חייל אחד מסכן, סמל דת שישב שם, והם 
הוציאו לו את הנשמה, צחקו ממנו, ביזו אותו, אבל חוץ ממנו לא היה שם שום 
אדם דתי. דיברתי אל הקהל ונתתי להם על הראש בכל מיני מישורים. כנראה 
ולכעוס.  ולכעוס,  לכעוס,  התחילו  הם  כי  הצלחתי,  מאוד 
ממש ראיתי איך שהם רותחים. ואז קם מישהו וצעק אלי: 
"אתה אומר שאנחנו לא יהודים יותר! תראה, אני חילוני, אבא שלי היה חילוני, 
גם הסבא שלי היה חילוני. אבל אם היו מביאים אותי עכשיו לעבור לדת אחרת, 
הייתי מת – ולא עובר". זה היופי בדבר: קודם כל, הוא דיבר כל כך בזעם, עד 
ששמעו אותו בכל האולם הגדול. אבל מעבר לזה, זה היה יפה; בלילה הקודם 
נשארתי בשאלה, ובלילה שאחרי זה מישהו ענה לי. הוא בוודאי לא ידע שיש 
וקיבלתי תשובה  היה מאוד מאוד סמוך לשאלה ההיא,  זה  כזו, אבל  שאלה 

ממישהו המסיח לפי תומו.

זיכרון  בספר  פעם,  זה  על  כתבתי   
להגדיר  שצריכים   - שנהרג  לחייל 
יש  יהודי  כל  אצל  ככה:  זה  את 
שהיא  מרגיש  שהוא  נקודה 
אפשר  אי  שממנה  הנקודה 
זו  אדם  בן  אצל  לפעמים  לחזור. 
לחזור  אפשר  אי  שבעיניו  עבירה, 
ממנה. לפעמים אצל בן אדם זה אפילו 
לא המרת דת: הוא עושה את זה, אבל 
הוא עדיין לא חושב שהוא לגמרי יצא. 
נקודה ששמה  יש  גם לאיש כזה  אבל 
הוא מרגיש שהוא יצא לגמרי, ואז הוא 

יעצור - עד מסירות נפש. לחיים!

פנימי  אחר,  צד  בחנוכה  יש   
על  חוגגים  אנחנו  יותר. 
מלחמה יוצאת דופן, מלחמה 
על עיקרון, על הבעיה של טהרה. 
זה לא היה רק עניין טכני: כל הבעיה 
אני  תישאר.  יהדות  מין  איזו  הייתה, 
לפני  אחרת  דוגמה  שום  מכיר  לא 
היו  אידיאולוגית.  מלחמה  של  זה 
כיבוש, מלחמות  - מלחמות  מלחמות 
ומלחמות  כאלה  מלחמות  רכוש,  על 
מסביב  מלחמה  שתהיה  אבל  אחרות. 
לאידיאה? זה היה דבר חדש. לא היה 
זה  זרה  עבודה  עובדי  אצל  כזה,  דבר 
לא קורה. בשום מקום בעולם לא עשו 
מהומות על זה, מפני שאנטיוכוס 
הוא  אבל  רשע,  היה  אמנם 
זה  פוליטיקאי.  בעיקר  היה 
הזה  העניין  לכל  נכנס  שהוא 
רצה  שהוא  מפני  היה  לא 
אנחנו  לישראל.  להציק  דווקא 
זה  את  שעשו  ישראל  שונאי  מכירים 
אבל  תחילה,  בכוונה  הבאים  בדורות 
המדינה.  את  לאחד  רצה  אנטיוכוס 
מכל  מורכבת  הייתה  שלו  המדינה 
מיני עמים, כל מיני שפות וכמה מיני 
כי  ילך  לא  שזה  הבין  הוא  תרבויות. 
לעשות  וצריך  תתפורר,  שלו  המדינה 
אמר  הוא  כולם.  את  לאחד   – מעשה 
את זה לעמים אחרים וכולם הסכימו, 
אצלם זה הלך חלק פחות או יותר. רק 

היהודים עשו לו בעיות.

בשמן  להשתמש  האם  השאלה  לכן 
טמא או בשמן טהור, נעשתה גם עניין 
מבחינה  אלא  טכנית,  מבחינה  רק  לא 
על  להילחם  היה  העניין  כל  סמלית. 

טהרת ישראל. וכשזה לא הולך, אז העמידה על כך שיהיה שמן טהור 
שייכת למהות החג לא רק מצד הנוסטלגיה, כדי לחזור למה 
בעצם  אלא  ליושנה,  עטרה  ולהחזיר  במקדש  קודם  שהיה 
המהות שלו, זהו חג שעומד על הנקודה הזו! חג שחוגגים 
לא בגלל שיצאנו או נגאלנו או ניצלנו, אלא בגלל שאכפת 
ה'. לכן היה כל כך אכפת לחשמונאים לחפש  לנו מהקשר שלנו עם 
ולמצוא שמן טהור, שאפשר יהיה להשתמש בו למקדש - דבר לא כל כך פשוט 
אז, בתוך העיר ירושלים. העיר בסופו של דבר לא הייתה בשלטון החשמונאים, 

העיר הייתה כמו שהייתה.

חנוכה  של  החשיבות  הדתית.  הנקודה  על  הזו,  הנקודה  על  רק  מרד  היה  זה 
לא הייתה בניצחון; ניצחונות היו והלכו, ולא את כולם זוכרים. אבל כאן היה 
משהו אחר, ומהצד הזה אי אפשר לבטל את חנוכה. זה בסיס בשביל המשך 
שינוי  היה  לא  אולי  זה  היום.  עד  ונשמר  נשאר  הוא   - הזה  והדבר  הדורות. 
זה בהחלט  ועל  היה פה שינוי בגישה,  במהות של היהדות, אבל 

ראוי לתקן שמונה ימים של הלל גמור.



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן

נשרף לי עוד יום ולא עשיתי כלום. 
איך להחזיר יום שלם שבזבזתי?

איבוד זמן הוא באמת אובדן שלא ניתן להשבה. 
אפשר להפיק ממנו לקחים וללמוד להבא, אבל 
שני,  מצד  שאבד.  הזמן  את  להחזיר  אפשר  אי 
לבזבז זמן בשקיעה בדיכאון ובעצבות על הזמן 

שבוזבז זה להוסיף חטא על פשע.

צריך  הוא  חטאיו,  על  בתשובה  שב  כשאדם 
מוגבל  לזמן  בצער  ולהיות  בשמחה  להתגבר 
ההשתדלות  הוא  התיקון  עיקר  היטב.  ומתוחם 
ברוך  שהקדוש  הזמן  על  לשמור  ולהבא  מכאן 
הוא נותן לנו, על מנת לעשות בו דברים טובים, 
ובעיקר לעסוק בתורה ומצוות שהן הטוב האלוקי 

שלמעלה מכל גדר.

הופכים  זדונות  אפילו  מאהבה,  תשובה  ידי  על 
להיות  הופך  הזמן  ביטול  גם  וממילא  לזכויות, 
הזמן  של  הגדול  ערכו  ולהכרת  לניצולו  מקור 

מכאן ולהבא.

מדוע לנשים אין מצווה כמו 
ציצית שתזכיר להם את ה' 

יתברך?
כלל גדול אמרו רבותינו, שנשים פטורות ממצוות 
בזמן  התלויות  מצוות  גרמן',  ש'הזמן  עשה 
ספציפי. המפגש עם המקור האלוקי אצל אישה 
הוא באופן עמוק יותר מאשר אצל האיש בעצם 
בדאגה  וטיפוחם,  לעולם  חיים  בהבאת  חייה, 
הולדה  של  החיים  תכונת  ביתה.  לבני  הממשית 
הטבעית  המפגש  נקודת  הם  החיים  ופיתוח 

והעמוקה של אישה עם ה'.

זהותו של כל יהודי נקבעת על ידי אמו ולא על 
ידי אביו, וזהו גם סוד הברכה "שעשני כרצונו", 
בחיים עצמם מבטאות  והעשייה  היצירה  שעצם 
בדמותה של האישה את רצונו של ה' יתברך. בזה 
שגבה מעלתה על זו של האיש, וממילא אין צורך 

בתזכורת תמידית חיצונית למהותה.

 מי לה' אליי! מה המקום של קנאות 
בעבודת ה'?

קנאות היא תכונה עליונה ויקרה אבל שייכת לזמנים 
מסוכנת  היא  אחרים  ובזמנים  ומוגבלים,  מיוחדים 
ושליליות.  כעס  של  מגונה  מידה  להיות  ועלולה 

בכלל, לא הרבו רבותינו לחנך לקנאות.

מאליו  כמעט  גורם  הטוב  לאהבת  הבריא  החינוך 
ברע.  להילחם  צורך  כשיש  קנאה  של  להתפרצות 
בלמידה  עסקו  ובניו  שמתתיהו  שמענו  לא  מעולם 
היא  אדרבה,  הקנאות.  במושג  הדעת  והרחבת 
המחוללים,  ישראל  קודשי  מול  פתאום  התפרצה 

וכמאמר הכתוב "אוהבי ה' שנאו רע".

גדולה  כך  כל  והיא  באהבה,  לעסוק  מרבים  אנחנו 
הרע  כנגד  מאליה  שתתפרץ  עד  ובריאה,  ויקרה 
זו מידה מעולה ומשובחת  ואז, הרי  כשיגיע זמנה. 
התורה  ה',  למען  ולמסירות  למאבק  מוכנות  של 
והמצוות כנגד כל המבקשים לעקור את האלוקיות 

שבנשמתנו.

שנים של נסיון קליני והתמחות בבעיות במערכת 
העיכול הביאו מזור למאות אנשים שסבלו מ:
הליקובקטר-פילורי, מעי רגיז, פטריית קנדידה, רגישויות למזון, 
אלרגיות, צרבת, ריפלוקס, תאבון יתר למתוקים, נפיחויות אחרי 

אוכל, גזים, קושי לרדת במשקל, לחץ דם ועוד...

המרכז לבריאות טבעית, טל: 02-9919109
מרפאה ראשית גבעת שאול, מרכז שטנר 3, קומה 1 )בניין לפני הדואר המרכזי(

כנסבונים 
זוגיות

סרקו את הקוד
חייגו

050-5990080

עוצרים באמצע החיים
כי רוצים אהבה בוערת 

בהשתתפות הרב יהושע שפירא ומיטב המרצים

יום שלישי י"ט טבת 17.01.17 
בין השעות 15:30-22:00
בית הארחה בית וגן, ירושלים
כניסה: יחיד ₪195, זוג ₪360
הנחה לבוגרי בי"ס מאמנים לחיים

כלים מעשיים

office@meamniml.co.il 
קשיים בתפקוד המיני  לפנות מקום לאהבה  חתונה מאושרת יוצרים  סוד קדושת הזוגיות

אינטימיות בריאה  4 המרכיבים לזוגיות מאושרת   ועוד...

ד"ר חנה קטן | ריבי גוטלגוד | ד"ר שמואל גרוסמן | הרב גור גלון | תמר ניזרי 
אילן והילה יפרח | חנה זולדן | שרית גרינוולד | אוריאל וינברגר 

הזמנה

הישיבה נפרדת


