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| הרב יהושע שפירא | 
ראש ישיבת רמת גן

עדיף  רחב  חיוך  מדיכאון.  עדיף  חיובי  רוח  מצב 
והתלהבות  מתגלגל  צחוק  אבל  חיובית,  מאווירה 

פורצת הם משהו לגמרי אחר... 

כשאתה  ערות.  גם  וכמוה  יחסי,  עניין  היא  שמחה 
מאשר  יותר  ער  אתה  המעורר  השעון  אחר  מגשש 
למדיי.  מטושטש  עדיין  אבל  צלצל,  שהוא  לפני 
אבל  כבר באמת מתעורר,  ידיים אתה  נטילת  אחרי 
חולף,  מרכב  פתאומית  צפירה  להבדיל,  או,  הקפה 
כמה  של  ריצה  זאת,  ולמרות  סופית.  אותך  יעירו 

קילומטרים תגלה לך מה זה להיות ער באמת... 

גם החום והתעופה בתפילה דומות לתהליך שכזה. 
זה כבר "ממש  מתי בדיוק מתחילה התפילה? מתי 
כללית  היא  ההודאה שלנו  אני"  ב"מודה  אם  זה"? 
ומתאימה למבטים המטושטשים שלנו, הרי שעכשיו 

אנחנו כבר ממש ערים. יחסית.

המראה בשלבים
"הודו לה' קראו בשמו"! הוא הסמל הרשמי של תחילת התפילה. פרק זה נאמר 
מתפללים  בהן  הסוד  על־פי  המכוונות  הנוסחאות  לפי  שאמר",  "ברוך  לפני 
הספרדים והאשכנזים שבנוסח ספרד, ולכן איננו נחשב לחלק מפסוקי דזמרה. 
ה"חימום"  בעצם  והוא  דזמרה,  פסוקי  מתקנת  יותר  מאוחרת  אמירתו  תקנת 

שלקראת אמירת פסוקי דזמרה, שנתקנו על־ידי אנשי כנסת הגדולה. 

ולכן  כל־כך,  התלהבות  בלא  בתחילה  מתחיל  גדול  להתלהבות  בואו  "קודם 
נתקנה הודו תחילה שהוא רק פסוקים מלוקטים, ואינם פסוקי דזמרה ממש בכדי 
צוואת הריב"ש  )הבעל שם טוב,  גדול"  יהא בהתלהבות  דזמרה  שכשיגיע לפסוקי 
הגענו  לא  עדיין  אבל  ומתלהבים,  ערים, שמחים  כבר  אנחנו  הזה  בשלב  קמג(. 

לשיא. אנחנו בדרך.

מזמור הלקוטים
רבים לא יודעים, אך "הודו לה'" איננו פרק בתנ"ך 
אלא מיקס של פסוקים. חציו מתוך "דברי הימים", 
חזר  הברית  כשארון  לראשונה  שנאמרו  פסוקים 
נאמרה  הזאת  השירה  הפלשתים.  משבי  נס  בדרך 
ומכאן  התמיד,  הקרבת  לאחר  יום,  בכל  במקדש 
מיקומו בתפילה – בין הקורבנות ל"ברוך שאמר". 
המשך הפסוקים מדבר על העתיד, בו כל הבריאה 

תעריץ את ה' ואת בני ישראל. 

חציו השני של "הודו" הוא לקט משמונה־עשר)!( 
פסוקי  בו  ומובאים  בתהילים,  שונים  מקומות 
רחמים  מבקשים  אנו  והתעוררות.  חיזוק  רחמים, 

עלינו ומבקשים את בניין בית המקדש.

נכנסים לפרטים
ממנו.  יותר  ערני  אך  אני"  ל"מודה  דומה  "הודו" 
עם  לה'  ומתבטלים  מודים  עדיין  אנו  בשניהם 
ממד מסוים של כפייה, בבחינת "בטל רצונך מפני רצונו". ההתלהבות והחשק, 
ההזדהות והתעופה, יגיעו בהמשך התפילה. אך למרות הדמיון, קיים הבדל ברור. 
נכנסים  אנחנו  מאוד,  מפורט  לה'"  "הודו  ואילו  מאוד,  כללי  הוא  אני"  "מודה 
לפרטים וכבר "קוראים בשמו" ומפרסמים בכל העמים את עלילותיו. מופיעות 
בפסוקים גם בקשות רחמים עלינו, שנצליח להתקרב אל ה' בתפילה ולרצות בו 

באמת.

לאורך  ישראל  עם  על  האלוקית  בהשגחה  עיסוק  הוא  ב"הודו"  מעניין  חלק 
ובועטים!  קיימים  אנחנו  הסיכויים,  כל  וכנגד  הגויים  כל  מול  ההיסטוריה. 
"הודיעו בעמים עלילותיו", "ויתהלכו מגוי אל גוי" ו"לא הניח לאיש לעושקם"! 

"אשרי העם שככה לו". 

קופצים למים
| משה שילת |

 אני רוצה להתרגש 
בהדלקת הנרות. כיצד?

בעירת הלב היא אור הנשמה שמאיר בתוך המצווה, 
מפני  תוספת,  אלא  תנאי  זה  אין  כן  פי  על  ואף 
הן  שלנו,  הקבלה  מיכולת  עמוקות  הן  שהמצוות 
לא  ואף  בשכלנו  נמדדות  ואינן  ונשגבות,  אלוקיות 

ברגשותינו.

החג,  בענייני  לימוד  היא  הלב  את  לעורר  הדרך 
להמשיך  הגדולה  בזכות  ונינוחה  מתונה  התבוננות 
זוכים  שאנו  המקדש  אור  החשמונאים,  אור  את 
להאיר לפני ה' יתברך, ובייחוד כשאנו מתגברים על 

הטומאות והתרבויות שמרחיקות אותנו מהמקדש.

בידיהם  מגלגלים  הנרות,  לפני  עומדים  היו  צדיקים 
את הפתילות ומאריכים בניגונים כדי לפתוח את לבם. 
לתומי אני סבור שכשהיו ממוללים את הפתילות, היו 
מתכוונים לרכך לא את הפתילה לבדה אלא את לבם 
ואת לבם של כל ישראל, כדי שהאור האלוקי ייתפס 

בו היטב.

 מדוע חנוכה
הוא החג הארוך ביותר?

עיקר עניינו של חנוכה הוא "מוסיף והולך". ואכן 
שאותו  המועדים,  שאר  כל  על  תוספת  כאן  יש 
מרמז  שמונה  המספר  ימים.  שמונה  נמשך  החג 
הנרמזים  הזה,  העולם  לגדרי  מעבר  תוספת  על 

במספר שבע.

מהדרין,  בו  שיש  בשנה  היחיד  הזמן  גם  זהו 
על  ותוספת  תוספת,  המהדרין.  מן  ומהדרין 
מפני  בשמן,  הוספה  היה  הנס  כל  התוספת. 
שדווקא בהתבוננות עם עומק החושך, עם דריסת 
האור  מתפרץ  מקדשנו,  בית  במקום  יוונית  רגל 

בעוצמה שלמעלה מן הגבולות.

השמיני:  המועד  הוא  בעצמו  שחנוכה  דרשו, 
ראש  נפרד,  כרגל  עצרת  שמיני  רגלים,  שלושה 
חנוכה  ובסוף   – פורים  הכיפורים,  ויום  השנה 
אין  כן  על  שמיני.  בחג  הטבע  מעל  שפורץ 
החג  באריכות  גם  מתבטאת  שמהותו  להתפלא 

יותר מכל מועד אחר.

מה המסר החשוב ביותר שהורים 
צריכים להנחיל לילדיהם בענייני 

עבודת ה'?
להנחיל  יכולים  שהורים  ביותר  החשוב  המסר 
לילדיהם הוא הפסוק המופיע בספר דברים, "תורה 
הן  אלה  יעקב".  קהילת  מורשה  משה,  לנו  ציווה 
את  ללמד  ישראל  שנהגו  הראשונות  המילים  גם 

התינוקות המתחילים לדבר.

לדבקות  ומצוות,  לתורה  חינוך  נכלל  זו  באמירה 
ובין  בין אדם לחברו  בה', למוסריות, ליחס ראוי 
אדם למקום, בשייכות העמוקה לאומה הישראלית 
בכל  חלק  לקחת  וההתגייסות  יעקב",  "קהילת   –
ובפרט  עוברת;  שהאומה  העמוקים  התהליכים 
ומתחייה מחדש,  הביתה  בדורנו,כשהאומה שבה 

והגאולה הולכת ומתעוררת.

אם כן, שני עניינים אדירים שסובבים את כל חיינו 
והשתייכות  בתורה  דבקות   – זה  בפסוק  נמצאים 

לעם ישראל, ולשניהם שורש אחד: קרבת ה'.
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והפתעות!

בס"ד



נרות  של  תפקידם  זאת  ובכל  בהם",  להשתמש  רשות  לנו  "אין 
החנוכה הוא להאיר. אכן, את הנרות הללו אנו מדליקים לא כדי 
לקרוא או למנות מעות לאורם, וגם לא "כדי שלא ייכשל בעץ או 
באבן" כמו נרות השבת; אבל עניינם הוא להאיר, והאור עצמו הוא 

הוא התכלית.

גם המנורה בבית המקדש לא שימשה לתאורה. "עדות היא לכל 
באי עולם שהשכינה שורה בישראל". אף נר החנוכה כן. לשם מה 
שיביא  כדי  ישראל";  של  חיבתן  "להראות  ניסא,  לפרסומי  בא? 
הנס  זיכרון  את   – למרחוק  ומתפשט  ההולך  באורו   – פינה  לכל 

שנעשה לישראל בימים ההם בזמן הזה.

הובטח אהרן הכהן מפי הקדוש ברוך הוא: "הנרות לעולם אל מול 
פני המנורה יאירו... ואינן בטלין לעולם" )תנחומא בהעלותך ה(. לא 
זכינו שתתקיים הבטחה זו בנרות המקדש. עשינו מנורה בימי משה 
ובימי שלמה, אבל גבר החושך וכבתה. במה מתקיימת הבטחה זו? 
בנרות החנוכה, המאירים גם בחושך והמאירים את החושך. הלא 
בכך נבדלים נרות החנוכה מנרות המקדש, שנרות המקדש הודלקו 
פתח  "על  מאירים  החנוכה  נרות  ואילו  ההיכל,  בימין  במקומם 
נרות המקדש?  ואימתי הודלקו  דווקא.  ובשמאלו  ביתו מבחוץ", 
עולה  שאורם  החנוכה  כנרות  שלא  המנחה,  מפלג  יום,  מבעוד 
"עד  ומתגבר,  הולך  החושך  כאשר  החמה",  "משתשקע  דווקא 
דכליא רגלא דַתְרמֹוָדֵאי" – עד שיכלו ויתבטלו מחוללי החשכה 

מֹוְרֵדי אֹור" )איוב כד, יג(. ה ָהיּו ּבְ אשר "ֵהּמָ

מה סוד כוחם המיוחד של נרות החנוכה, הבאים בעקבות הניצחון 
היו  אם  ספק  למעשה,  המקדש?  נרות  לו  זכו  שלא  היוונים,  על 
החשמונאים מחויבים מן הדין לצאת כנגד אימפריית ענק במלחמה 
הקדושים",  "כוהניך  אלה  היו  אבל  בערפל.  לוטות  שתוצאותיה 
אשר להט נשמתם הובילם לחרף את נפשם למען שמו יתברך, ואף 
הקדוש ברוך הוא הראה להם חיבתו בנס שאינו מן הדין, שהרי 

מעיקר ההלכה "טומאה הותרה בציבור".

בכוח מסירות הנפש מוריד יהודי לעולם אור חדש. לא אור במניין 
אלא  הטבע,  שלימות  על  המורה  מניין  המנורה,  כקני  שבעה 
מֹוָנה ָקְבעּו  ְיֵמי ׁשְ ֵני ִביָנה  במספר שמונה – למעלה מן הטבע. "ּבְ
יר ּוְרָנִנים", ואיזה שיר ואלו רננים מנגנים נרות החנוכה? מנגנים  ׁשִ

הנרות ניגון מכינורו בן שמונה הנימים של מלך המשיח.

 מה סוד כוחם המיוחד של 
 נרות החנוכה, הבאים בעקבות 
 הניצחון על היוונים, שלא זכו לו 

נרות המקדש?

 להט נשמתם 
כינורו של משיח

להאיר את 
הטוב הנעלם

מה בין חדר חשוך לחדר מואר? גם בחדר החשוך נמצאים 
כל הרהיטים והחפצים, אבל אי אפשר לראות אותם. במקום 
לעשות בהם שימוש מועיל, אפשר להיתקל בהם ולהיחבל. 
כשמופיע האור הוא אינו מוסיף דבר, רק חושף ומגלה את 

מה שישנו.
זה הכל. הרי הבורא  הבעיה של העולם שלנו היא החושך. 
העיד שמעשה הבריאה "טוב מאוד". כל מה שברא, לא ברא 
אלא לכבודו. הכל טוב, והכל לכבודו, אבל חשוך! דבר ה' 
הפועם בכל נברא ומחיה אותו נותר נסתר, והעין רואה עולם 
שהוא הוויה עצמאית, שאינה מעידה ולפעמים אף מכחישה 

את המציאות האלוקית המסתתרת מאחוריה.
הטוב שבו,  את  ולגלות  העולם  את  להאיר  מוכרחים  אנחנו 
אבל גם להאיר – צריך לדעת כיצד. לא כל פרוז'קטור יכול 
אל  ן  ְיֻכּוָ ׁשֶ פנס  שבדברים.  הנסתר  הטוב  את  לאור  להוציא 
וצדדים  פגמים  להבליט  עלול  לדוגמה,  אדם,  של  אישיותו 
בלתי נעימים. גם ניסיון לא מבוקר למצוא את היסוד הטוב 
וברפש.  באשפה  בהתפלשות  להסתיים  עלול  הזה  שבעולם 
ותורה  מצוה  "נר  של  אור  טהור,  משמן  לאור  זקוקים  אנו 

אור", כדי לחשוף בכל דבר את הפנימיות הטהורה שבו.
לפני  מרקדין  "כיצד  חכמינו:  נתחבטו  חמורה  בשאלה 
כלה  הלל מכריעים:  ובית  כלילת המעלות?  הכלה" שאינה 
נאה וחסודה. אין כאן שקר חלילה, אלא מבט שמתייחס אל 
הטוב הפנימי, אל הקדושה ואל הנשמה, בהתאם לסגולתם 
המיוחדת של בית הלל, מלשון הילה ואור. הוא שאמרנו: גם 
להאיר צריך לדעת. וכשאור טהור של תורה־אור שוטף את 
החבויים  והאלוקות  הקדושה  ניצוצות  מתגלים  אזי  העולם, 

בו.

הנס" )לשון  ולגלות  "להראות   – החנוכה  נר  של  תפקידו  זה 
האלוקי  היסוד  את  ולחשוף  להאיר  חנוכה(,  הלכות  הרמב"ם, 

שבבריאה באור שמגלה את הפנימיות, עליו מעידים ראשי 
התיבות של "חנוכה": ח' נרות, והלכה כבית הלל.

אנחנו מוכרחים להאיר את העולם 
ולגלות את הטוב שבו, אבל גם להאיר – 

צריך לדעת כיצד.

נר 
ראשון

נר 
שני
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העולם הזה הוא מקום מבלבל מאוד מאוד. בשנייה אני הולך 
לאיבוד. אפילו בלי לשים לב שאני לא בכיוון. רץ. כל כך לא 
פשוט לזכור למה. לזכור למה אני כותב פה עכשיו, למה אני 
מופיע, למה אני כותב שירים, למה אני נשוי, למה אני מגדל 

ילדים, למה אני אוכל ואפילו למה אני לומד תורה.

בקלות רבה אני עושה את כל הדברים האלה מהמניעים הלא 
נכונים. בשנייה. בלי למצמץ. בלי לשים לב בכלל.

לזהות את הקדושה
אחרי החטא, הניח הקדוש ברוך הוא על פתח גן העדן את להט 
החרב המתהפכת, היא היא החרב שהופכת את הרע לטוב ואת 
הטוב לרע, את המתוק למר ואת המר למתוק. היא זו שמבלבלת 
אותי, שגורמת לי עונג מכבוד או כסף, היא זו שגורמת לאדם 
למכור את הבכורה, את הקדושה, הטהרה והאמונה בשביל נזיד 
עדשים. היא שמסתירה את אור ה' שבדברים הקטנים, שהופכת 

חושך לאור ואור לחושך.

"נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי". מדליקים נר על הפתח מבחוץ. 
לרמז על פתחי העיניים שלנו, האוזניים, הלב, להאיר את אור 

ה' שמאיר בפרטים הקטנים, שעוזר לראות ולברר, להבדיל בין 
אור לאור. בין דמיון לאמת. לתקן את העיניים. עיניים טובות. 

לזהות את הקדושה ואת היופי שחולפים על פנינו בדרך.

עיניים טרוטות
הוושינגטון פוסט עשה פעם ניסוי. העמידו את ג'ושוע בל, גדול 
לנגן  הכנרים היום, ברכבת תחתית, עם הכינור הטוב בעולם, 
קונים  אנשים  כלל  בדרך  באך.  ביותר של  יצירה מהמופלאות 
ככה  עמד  כשהוא  אבל  דולרים.  במאות  שלו  להופעה  כרטיס 
כמו נווד ברכבת התחתית, הוא עשה בסוף יום מתיש שישים 

דולר. אנשים לא שמו לב.

אבל  יום,  בכל  מופלאים  ויופי  קדושה  פני  על  חולפים  אנחנו 
האוזניים אטומות, העיניים טרוטות.

עזור  בעולם,  מסתובבים  כשאנחנו  עיוורים.  פוקח  חנוכה  נר 
לנו  פקח  המתהפכת.  הזו,  החרב  מלהט  להתבלבל  לא  לנו 
את העיניים, פתח לנו את הלב. אנחנו רוצים עיניים דולקות, 

אוזניים שומעות, רוצים לב מבין, לב מבחין בין יום ללילה.

להט החרב ואור הנר

אישית

| אביתר בנאי |

 פקח לנו את העיניים,
  פתח לנו את הלב. 

 אנחנו רוצים
  עיניים דולקות, 

 אוזניים שומעות,
 רוצים לב מבין,

      לב מבחין

חנוכה הוא חג ביתי. לכבודו כתבתי מספר טיפים לעולם הזוגיות בהקשר 
של אור ושמן.

נס. להעלות את השגרה על נס. לשים לב לכל אלפי הכביסות שעשינו, 
מיליוני החלפות החיתולים, טריליארד המזלגות ששטפנו, אינסוף הורדות 

הפח... לומר לעצמנו כל הכבוד על כל אלו. רק כך נבנים דברים גדולים.

מעטים מול רבים. גם כשנדמה שאין סיכוי לשינוי, כדאי לזכור שהכל 
יכול להתהפך לטובה.

מתיוונים. ההסתכלות החוצה, המחשבה שאצל האחרים הכל מדהים 
ורק אצלנו לא, הניסיון לבנות את עצמנו לפי איך שהדברים מתנהלים אצל 
אחרים ולא לפי ההקשבה למה שנכון לנו – היא סוג של קבלת תרבות זרה.

אחד  הדיבור  הבית,  מנהגי  בכל  שוב  להתבונן  המקדש.  את  לטהר 
כלפי השני, ההליכה לקראת רצון השני, בדיקה של הנכונות שלי לעשות, 
ואפילו לשנות למען השני ולהזיז כל מיני מנהגים לא רצויים, לנקות אותם 

ולהיטהר מהם.

פך השמן. חשוב למצוא אור גדול בדברים הקטנים שהשני עושה.
נסיעות,  אותנו,  מפרפרים  החיים  הזה,  הסבך  בתוך  לפעמים  סביבון. 
עבודה, שוב בישולים לשבת. בואו  נזכור שלא משנה איך ניפול, תמיד 

יש איזה מסר שנמצא שם.

לביבה. להעז להביא את הלב לקשר. להסכים להרגיש, להתרגש, להיות 
רומנטי, להחמיא, לפנק. להסיר ציניות ולהעז לדבר באמת.

בימים ההם בזמן הזה. לנוסטלגיה חלק חשוב בזוגיות, הרבה פעמים 
ברגעי משבר של זוגות, ההתבוננות אחורה, אל נקודת ההתחלה, מזכירה 
למה אני בעצם אוהבת אותו... פעם בכמה זמן לעצור לקפה במקום בו 
הכרנו לראשונה, לראות בתמונות את כל מה שהספקנו לעבור ביחד... 

אלו דברים שנותנים כוח ושמחה.

נר ה' נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. לדעת לדבר אחד עם השני על 
הכל. גם אם לפעמים זה חופר. לזכור שבן הזוג הוא בעצם החברה הכי 
טובה שלי. להסביר את ענייני עד הסוף, לא לנסות להראות כזו או אחרת 

– להסכים לגלות חולשות וחוזקות כהווייתן.

מוגדר  חלק  הוא  הזוג  בני  בין  הכוח  מאבקי  שלב  המלחמות.  ועל 
האחריויות שברשות  את  ולברר  לתחום  לדעת  הנישואין. חשוב  משלבי 
כל אחד, ומהם גבולותיו ויכולותיו של כל אחד, ולהחליט דברים ברורים 

בנוגע לציפיותינו ההדדיות.

שמונה. צריך לזכור שכל העניין הזוגי הזה, של לשים גבר ואשה ביחד 
ולקוות שזה יצא טוב, הוא מעל הטבע.

שמש. להיות מוכן לעשות למען השני. לשמש אותו, להיות לו לעזר.
קודש הם.  קשר הנישואין הוא הדבר הקדוש ביותר, אין דבר העומד 
בפניו. אפילו שמו של ה' נמחק על המים למען קדושה זו. נישואין כשמם 
אנחנו,  כל  קודם  שלנו.  בביחד  לכולם,  מעל  לגובה,  אותנו  נושאים  הם, 
ואחר כך כולם. ילד גדל בריא כשהוא יודע שאמא ואבא אוהבים הכי אחד 

את השני ואז אותו. "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו".

בית  ולבנות  ביחד  להיות  הזכות  כל  על  יתברך,  לה'  והודאה.  הלל 
בעולם הזה, בדור הזה, בו בית הוא דבר כל־כך לא ברור.

מוסיף והולך. לדעת ליצור בכל פעם חידושים ויצירתיות בתוך העולם 
הזוגי. מתי הייתה הפעם האחרונה בה עשיתם משהו בפעם הראשונה?

שאנחנו  טוב  ההכי  את  לתת  להשקיע,  כן  המהדרין.  מן  מהדרין 
יכולים.

מי לה' אלי. ולסיום, לא לשכוח שיש עדיין חברים שמחפשים. להמשיך 
שידוכים   - ירושלים  מחורבות  אבן  עוד  ביחד  שיבנו  זוגות,  עוד  וליצור 

חבר'ה, שידוכים!!!

מאורות זוגיים מיכל וולשטיין



ְיָלה". החושך האיר את הלילה?  ֶאר ֶאת ַהָלּ ְך ַוָיּ "ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶשׁ
כן. איך זה יכול להיות? בחיק הבורא הכל יכול להיות – הן 

לפניו יתברך "כחשכה כאורה".

וישנו  האור,  מפני  מאליו  ומתבטל  הנדחה  פשוט  חושך  יש 
החושך הקשה לפיצוח, המתייצב בחוצפה מול האור כמתחרה 
שווה. זהו החושך השחור־משחור שאינו רק העדר האור אלא 

בריאה בפני עצמה, "ולחושך קרא לילה".

את  מהפך.  נדרש  כאן  אחר.  מסוג  טיפול  צריך  הזה  החושך 
ההסתר והכיסוי יש לעשות כלי לגילוי, להפוך "כתנות עור" 

ל"כתנות אור". 

זיו  מלאים  כולם  אלוקינו,  ברא  אור  של  עולמות  אלפי  אלף 
אלא  עלמות  תקרי  אל   – מספר  אין  עלמות  נוגה,  ומפיקים 
עולמות – וכולם חסרי ערך לפניו, כאין וכאפס. וכי לאורה הוא 
צריך? אין טעם ואין משמעות למעשה שמים וארץ מלבד "כד 
וכבר  אתהפכא חשוכא לנהורא", כאשר החושך נהפך לאור. 
העיד על כך החכם מכל אדם "ראיתי... יתרון האור מן החושך" 

– יתרון האור ֵאיָמַתי? כשהוא בא ובוקע "מן החושך"!

אפשר להדליק את נרות החנוכה על פתח הבית מבפנים, ומשם 
יתפשט האור אל החושך שבחוץ. אפשר להדליק בימין, ומשם 
יואר השמאל. אבל ימי החנוכה קוראים: צריך שהרחוב יאיר, 

שהשמאל יאיר, שהלילה כיום יאיר.

אומרים: אור חדש יבוא על ציון. חדש כיצד? וכי יש חידוש 
במעשה בראשית? אכן, האור שלעתיד לבוא חדש הוא ומעולם 
לא שזפתו עין, כי מן החושך יופיע, מאותו החושך שהומתק 
משך אלפי שנים בשמונה שלהבות של אור. הנרות אשר בקעו 
את אפלת הלילה הם אשר יביאו את היום אשר הוא לא יום ולא 

לילה, והיה לעת ערב יהיה אור.

 בוקע 
מן החושך

 במלחמת האור והחושך 
יש יתרון לאור, אך אין בכך זלזול 
ברצינות המאבק או הקלת ראש 

בקשיי ההתמודדות.

אכן, האור שלעתיד לבוא חדש הוא 
ומעולם לא שזפתו עין, כי מן החושך יופיע, 
מאותו החושך שהומתק משך אלפי שנים 

בשמונה שלהבות של אור. 

נר 
רביעי

נר 
שלישי

כשגוף מוצק מוכנס לקערת מים, נדחים המים מפניו. כמה מים? 
כנפח הגוף שדחה אותם ולא יותר. אך לדחיית החושך מפני האור 

חוקיות אחרת – אף נר קטן יכול לדחות חושך רב ועצום.

באשליה שלנו, כמו במכות מצרים, החושך סמיך פי כמה מהאור. 
אבל  זרועות.  רבת  למפלצת  הופכת  צללית  כל  חשוך  בחדר 
כשמדליקים את האור המפלצות נעלמות בלי להשאיר עקבות, כי 
לאמתו של דבר החושך אינו אלא העדר אור, ואין לו מציאות או 

ממשות משל עצמו.

זלזול  בכך  אין  אך  לאור,  יתרון  יש  והחושך  האור  במלחמת 
המלחמה  ההתמודדות.  בקשיי  ראש  הקלת  או  המאבק  ברצינות 
"מלחמה  היא  והרי  פנימה,  האדם  בלב  ובראשונה  בראש  היא 
גדולה ועצומה" )תניא, פרק ל(. יחד עם זאת, במלחמה אמיתית 
לא ייתכן להבטיח מראש את הניצחון, ואילו כאן – "דבר זה עיקר 
גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה", שאין כוח בעולם שיכול 
למנוע מהאדם לעשות את הטוב. מנין הביטחון? שמא גברה רוח 
השטות בנפשו של אדם, עד שלא היה בידו לנצחה? כי יש יתרון 
לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. והאור תמיד מנצח 

את החושך.

נרות החנוכה מספרים לנו לא רק על נס פך השמן, אלא גם על 
את  הקטן  האור  מנצח  שבו  לאור,  חושך  בין  שהתחולל  מאבק 
ביד  ורבים  חלשים  ביד  גיבורים  כמה,  פי  ממנו  הגדול  החושך 
אינה  ה'  הר  על  וחשוכה  כואבת  גם מציאות  זו  בראייה  מעטים. 
מייאשת. המתיני עד שיפוח היום והאור ונסו הצללים – מאליהם 
נדליק  ושם  המור  הר  אל  לי  אלך  אז   – וייעלמו  יתנדפו  ינוסו, 

המנורה כימי עולם וכשנים קדמוניות.

 האור 
תמיד מנצח



כלס
כלס,
,

ניאניא

"והנה אנחנו מאלמים אלומים"
נפלאות דרכי ה', מן הבור החשוך הוא מעלה את יוסף הצדיק אל פסגת השלטון, 
ויוסף איננו מתבלבל ואינו שוכח את שם ה' בכל הרפתקאותיו. כבר במשפט 
הראשון בהגיעו לפרעה הוא מכריז: "בלעדי! אלוקים יענה את שלום פרעה". 

אמנות חסידית
| ברוך נחשון |

פרק ח 
רחמי הדין

אז יש בנו יצר של תאוות היתר, סתם כך כי הגוף רוצה וחושק, והוא נקרא 
בזוהר הקדוש "שד יהודי". ויש בנו גם יצר של תאוות איסור, יצר זר שנקרא 
"שד נכרי" ומקורו בספחת שדבקה בנו בנסיבות שונות ומשונות – ובאמת 
אין לה אחיזה של ממש בנו. ותשובה מועילה תמיד לפייס את מי שחטאנו 

לו ולעשות אותנו רצויים לפניו. 

בתוצאות  אלא  הנפש  במהות  לא  עוסק  הזקן  אדמו"ר  הזה  בפרק  אך 
בחירותיה. לא ביכולת שלנו להשתחרר ולהינתק מכל רע שעשינו, אלא במה 
שיהיה בסופו של הרע הזה ובדרך שבה יתוקן. הוא מזכיר מושגים אחדים 
רחמים  הם  דבר  של  לאמיתו  אולם  קשה,  דין  של  רושם  בנו  שמעוררים 

גדולים.

חיבוט הקבר, למשל, הוא הדרך שבה מנקה הקב"ה את מי שדבק בו רשימו 
כאשר  מיד  לקדושה  שבה  האכילה  חיות  אם  כי  היתר.  תאוות  של  )סימן( 
האוכל מתעשת ושב לקדש את עצמו, הרי אותו תענוג מגושם שכבר נבלע 
בדם ובבשר – מי יתקן אותו? לפיכך חיבוט הקבר הוא מתנה גדולה וזכות 

עצומה לכל ישראל, ואין מי שאינו זקוק לו אלא מי שעומד במדרגת רבי 
כל  העולם־הזה  מן  נהנה  הקדוש משום שלא  רבנו  הנשיא, שנקרא  יהודה 
ימיו. ואם מילא אדם את ימיו בדברים בטלים, הרי הוא זקוק לכף הקלע. ואם 
היה אדם שיכול ללמוד תורה ובכל זאת הפך את ימיו לשממה, מטהרים את 
נשמתו בעונשים חמורים מאלו. כללו של דבר: כל דין שלאחר המיתה הוא 
רפואה הניתנת לנו באהבה, כדי לזכותנו – למרות כל המשגים והכישלונות 

– לנחול את חלקנו לעולם־הבא.

בחכמות  שכלו  המשקיע  של  עוונו  על  במיוחד  מתעכב  הזקן  אדמו"ר 
חיצוניות במקום בחכמת התורה, שיש בו חומרה מיוחדת. אם ביטול תורה 
רגיל מטמא בעיקר את המידות שבנפש )שבעת הכוחות התחתונים, ראה 
פרק ג'(, הרי השקעת השכל בחכמות חיצוניות מטמאת את המוחין )חכמה, 
בינה ודעת, ראה שם(. עם זאת, הוא מזכיר את הרמב"ם והרמב"ן ועמהם 
תורתם.  את  בהן  והעשירו  אלו,  בחכמות  שעסקו  ישראל  מחכמי  אחרים 

באופן כזה, בוודאי שבות החכמות החיצוניות להיכלל בקדושה.

פרשת וישב

ספחת דבקה בנו 
בנסיבות שונות ומשונות, 
ובאמת אין לה אחיזה 
של ממש בנו. ותשובה 
מועילה תמיד לפייס את 
מי שחטאנו לו



כשהמקובלים תיארו את השפעת הקדוש ברוך הוא לעולם, הם 
השתמשו במונח "אור". בכך הבדילו את עצמם מחכמי החקירה 

והפילוסופיה שכינוה בשם הכוללני יותר – "שפע".
רק את עצם העובדה  צודקים החוקרים. "שפע" מתאר  לכאורה 
שישנה השפעה כלשהי, בלי לומר דבר על מהותה. "אור", לעומת 
הגדרות  להעמיד  אפוא  למה  מסוים.  דבר  של  תואר  הוא  זאת, 
מצומצמות ומגבילות להשפעה רוחנית שמעל להשגתנו? אמרו 

"שפע"!
ממקום  דבר  של  הֹוָרָקה  הוא  שפע  בדבר.  יש  ועמוק  גדול  סוד 
למקום, מכלי אל כלי. חבית היין משפיעה שפע יין. אולם הופעת 
האור מן המאור היא בחינה אחרת לגמרי. המאור אינו מניע נחלי 
אור מתוכו החוצה, אלא מקרין סביב את מה שהוא; האור הוא 
אופייה  את  יותר  הולם  האור  משל  לכן  המאור.  של  התפשטות 
של ההשפעה האלוקית, שאינה "שפע" סתמי היורד מן השמים 
אלא התגלות הבאה ונמשכת מן האינסוף כאור הנובע מן המאור, 

והאור – מֵעין המאור.
יש בעולמנו נותני שפע. יש מורים ומרצים המלמדים חכמה מתוך 
מנגינות  על־פי  ושרים  המנגנים  ונגינה  שירה  בעלי  יש  הספרים, 
ידועות ומתוך רישומי תווים, יש נואמים ודרשנים המעוררים את 

הלבבות מכוח אסופות של דרשות ודברי מוסר.
זר כלשהו, הם מפיצים  נושאים מטען  ויש "מאורות". הם אינם 
סביב את מה שהם. האמת הרוחנית הפנימית שלהם היא שקורנת 
מתוכם, מאירה ומחממת את סביבתם כולה, אולי מבלי שייתנו את 
דעתם על כך כלל. המאור אינו משתדל ומתאמץ להאיר, כי האור 
עולה ממנו מאליו ובדרך ממילא. טובים מאורות שברא אלוקינו.

נרות  על  נביט  בסביבתנו?  ומהותי  עמוק  שינוי  לחולל  רצוננו 
החנוכה, המלמדים מהי הדרך להתגבר על החושך שבחוץ. בני 
אור.  עלינו מוטל להשפיע בחינה של  דור השפע שבעו משפע, 
ומשנעשה יהודי נר להאיר, אינו צריך אפילו לדבר. מספיק להביט 

בו. האור קורן ממנו, והאור – מעין המאור.

 מאורות 
קורנים

נר 
שישי

הוא  ואדרבה  עצמו,  מצד  אור  בו  אין  שהשמן  "אף־על־פי 
מכבה את אור הנופל לתוכו, מכל מקום, ממנו ועל־ידו נמשך 
להב שלהבת האור, הנאחז בפתילה במעט שמן הנמשך אחר 

הפתילה, שהרי בכלות השמן נכבה האור..." )תורה אור(.
נר – מצוה, ותורה – אור. אין אור בלי נר, ואין תורה ללא 

מעשים טובים המלווים אותה, שהם כשמן לאור.
– לרוחניות. הקדוש  האש הופכת חומר לאנרגיה, גשמיות 
ברוך הוא ברא עולם יש מאין, ותפקידנו להפוך את היש לאין, 
את החומר והארציות לכלי ומשכן לאור ה'. המצוות שעושה 
האדם בעולם הזה, בגופו, בממונו ובחפציו הגשמיים, הם 
עליו,  השורה  השכינה  של  לאורה  השמן  את  המספקים 
על  דאדליק  נהורא  "ההוא  הזהר:  בספר  הינוקא  כמאמר 
רישיה אצטריך למשחא... ואינון עובדאן טבאן..." – אותו 

האור שדולק על ראשו צריך לשמן, והם מעשים טובים...
צעק(  המלך  שלמה  כך  )ועל  צווח  מלכא  שלמה  דא  ועל 

ָך לא ֶיְחָסר! ֶמן ַעל רֹאְשׁ ואמר: ְוֶשׁ
רוחניות שאין לה עוגן מעשי, שאינה עולה ומאירה מתוך 
פעולה במציאות החומרית, כמוה כלהבה ללא שמן, שסופה 
ולעולם, אפילו באש היורדת מן  לדעוך עד שתכבה כליל. 

השמים, מצוה להביא מן ההדיוט.
י ִאם  ואולם, אף אם יחסר המזג, ואין ביד האדם להביא "ּכִ
ֶמן", מלמדים נרות החנוכה כי כשהאדם עושה מה  ָאסּוך ׁשֶ
שביכולתו, גם בפך אחד של שמן יכולה המנורה לדלוק ככל 
שנדרש, עד שיעלה בידו להביא שמן חדש. אלא מאי – מעט 
שמן בכל אופן צריך שיהיה. הקדוש ברוך הוא ישלח תוספת 

אור, תוספת כוח, אבל מעט שמן צריך שיהיה!

 יש מאין,  
יש לאין

 ויש "מאורות". הם אינם נושאים 
מטען זר כלשהו, הם מפיצים סביב את מה שהם. 

 האמת הרוחנית הפנימית שלהם 
היא שקורנת מתוכם 

 רוחניות שאין לה עוגן מעשי, 
שאינה עולה ומאירה מתוך פעולה 

במציאות החומרית, 
כמוה כלהבה ללא שמן

נר 
חמישי

5 ימים מדהימים של לידה מחדש בשיטה חוויתית 
המשלבת נשימה מעגלית

עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!
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וישב
  אפשר לשנות

את העולם

| הרב יונתן זקס |

תשובה  בהלכות  נמצאת  הדתית  הספרות  בכל  ביותר  המעצימות  האמירות  מן  אחת 
במשנה תורה לרמב"ם: "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו 
זכאי וחציו חייב; וכן כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב: חטא חטא אחד – הרי הכריע 
עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה, וגרם להם השחתה; עשה מצווה אחת – 
הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להן תשועה והצלה". 

אנחנו יכולים לַשנות – ואפילו לשנות את העולם. עלינו לַשוֹות זאת לנגדנו תמיד. 

האם מתקבל על הדעת שבמעשה אחד אנחנו יכולים להטות את מסלול חיינו, שלא 
לדבר על ההיסטוריה האנושית כולה? לפרשת השבוע שלנו יש תשובה לתמיהה הזו. 

והתשובה היא: אכן כן.

ראובן רצה להציל את יוסף, אך נכשל. על כך אומר המדרש: "אילו היה ראובן יודע 
שהקדוש ברוך הוא ַמכתיב עליו 'וישמע ראובן ויצלהו מידם' – היה טוענו ומוליכו אצל 
אביו". כלומר, אילו ידע ראובן שהתורה עתידה לכתוב שהציל את יוסף, היה נושא את 

יוסף על כתפיו ומביא אותו אל יעקב. למה מתכוון המדרש?

חשבו מה היה קורה אילו ראובן פעל ברגע הנכון. יוסף לא היה נמכר לעבדות. הוא לא 
היה מושך את אשת פוטיפר. הוא לא היה נזרק לכלא. הוא לא היה פותר את חלומות 
שר המשקים ושר האופים, ולא את חלומות פרעה. הוא לא היה מתמנה ִמשֶנה למלך 

מצרים. הוא לא היה מביא את משפחתו להשתקע שם.

נכון, בני ישראל היו נעשים עבדים בכל מקרה, כפי שאמר ה' לאברהם, אבל לכל הפחות 
זה לא היה קורה כתוצאה מחוסר־תפקוד משפחתי. פרק שלם של אשמה יהודית וחרפה 

יהודית היה נחסך.

לו רק ידע ראובן מה שאנו יודעים. לו רק יכול היה לקרוא את הספר. אבל אף פעם איננו 
יכולים לקרוא את הספר המספר לנו את התוצאות ארוכות הטווח של מעשינו. אף פעם 

איננו יודעים עד כמה השפענו על חייהם של אחרים.

יש סיפור מרגש בעיניי, על ילד שחור בן אחת־עשרה שעבר עם הוריו ובני משפחתו 
לגור בשכונה לבנה בוושינגטון. זה קרה ב־1966. עם אחיו ואחיותיו הוא ישב במדרגות 
הכניסה לבית והמתין לראות כיצד יקבלו השכנים את פניהם – אולם איש לא קיבל 
או  בחיוך,  אותם  חנן  לא אחד מהם  אף  אך  בהם,  הביטו  ושבים  עוברים  פניהם.  את 
של  יחסם  על  ששמע  המפחידים  הסיפורים  שכל  חש  הוא  הכרה.  של  במבט  אפילו 
לבנים לשחורים הופכים למציאות חייו שלו. לאחר שנים כתב על ימיו הראשונים בבית 
החדש: "ידעתי שלא היינו רצויים כאן. ידעתי שלא יאהבו אותנו כאן. ידעתי שלא יהיו 

לנו כאן חברים. ידעתי שלא היינו צריכים לעבור לכאן..."

בצידו  עברה  מעבודתה  ששבה  לבנה  אישה  הללו,  המחשבות  את  חושב  הוא  בעוד 
האחר של הרחוב. היא פנתה אל הילדים ואמרה בחיוך רחב: "ברוכים הבאים!". היא 
נכנסה לביתה, ולאחר כמה דקות הופיעה ובידיה מגש עמוס במשקאות ובכריכי גבינה 
וריבה, והגישה לילדים. הרגע ההוא, כתב הילד לאחר שנים, שינה את חייו. הוא נתן לו 

תחושת שייכּות שלא זכה לה קודם לכן. 

הילד, סטיבן ַקרטר, הוא כיום פרופסור למשפטים באוניברסיטת ייל, ועל מה שלמד 
נימוס  יום הוא כתב ספר. הוא קרא לו Civility )ציוויליּות – כלומר אדיבות,  באותו 
ותרבותיות(. שמה של האישה, הוא מספר לנו, היה שרה קסטנבאום, והיא נפטרה בגיל 
צעיר. הוא מוסיף כי אין זה מקרה שהיא הייתה יהודייה דתית. "במסורת היהודית", 
זו קרויה "חסד, מונח שנגזר מההבנה שבני אדם עשויים  הוא מציין, ציוויליות כגון 
בצלם אלוקים". והוא מסכם, "עד היום אני יכול לעצום את עיניי ולחוש על לשוני את 
מתיקותם הרכה והחלקה של כריכי הגבינה והריבה שטרפתי באותו אחר צהריים קיצי 

שבו גיליתי כיצד מעשה אחד, כן וצנוע, של טוב לב יכול לשנות חיים".

חייה של נפש אחת, אומרת המשנה, שקולים לעולם שלם. אם שיניתם חיים של אדם, 
התחלתם לשנות את העולם. כך מתקנים את העולם: צעד אחר צעד, מעשה אחד בכל 
למעשה  תהיה  איזו השפעה  מראש  יודעים  איננו  לעולם  פעם.  בכל  אחת  נפש  פעם, 
אחד שלנו. במקרים רבים איננו יודעים גם לאחר מעשה. לשרה קסטנבאום, ממש כמו 
לראובן, לא ניתנה ההזדמנות לקרוא בספר את סיפור ההשפעות ארוכות־הטווח של 
המעשה שלה. אבל היא עשתה. היא לא היססה. וגם אנו, אומר לנו הרמב"ם, בל נהסס. 

המעשה הבא שלנו עשוי לשנות את מאזן חייו של מישהו, וגם את המאזן שלנו. 

איננו עלים נידפים ברוח. אנחנו יכולים לשנות משהו בעולמנו. 

לצאת עם שמחה גדולה

שאנחנו  ימים  כמה  אחרי  הצונאמי,  של  בשיאו 
הגיעה  שם,  שהיו  הזוועות  כל  בין  שם  הסתובבנו 
עם  ביחד  שהקמנו  למרכז  רופאים  משלחת 
השגרירות. מיד, איך שהתארגנו, הם פנו אלי ואמרו 
לי שהם רוצים לדבר איתי בקשר אליי. נכנסנו לאחד 
שיש  לדעת  צריך  "אתה  לי:  אמרו  והם  המשרדים 
מושג שנקרא פוסט־טראומה, ואחרי כל מה שאתה 
רואה כאן בימים האלו אתה חייב להיות מוכן לזה". 

לכם  לספר  חייב  "אני  להם:  ואמרתי  אותם  עצרתי 
ילדים  קבוצת  פעם  שהייתה  להם  סיפרתי  סיפור". 
לשליש  הגיע  אחד  גבוה.  עמוד  על  לטפס  שניסו 
אף  אבל  העמוד,  לאמצע  הגיע  השני  ונפל,  העמוד 
אחד לא הצליח להגיע לראש העמוד. פתאום הגיע 
העמוד  לראש  עד  טיפס  להתבלבל  ובלי  קטן,  ילד 
וירד. כל הילדים התאספו סביבו ושאלו אותו "איך 
מכם  אחד  "כל  להם:  ענה  והילד  זה?".  את  עשית 
החל לעלות ואז הסתכל למטה לראות כמה הוא כבר 
הספיק, ואז נבהל – ונפל. אני הסתכלתי כל הזמן אל 
היעד, וכשמסתכלים למעלה – לא נופלים למטה...". 

ואצל  מליובאוויטש,  הרבי  ונהיה  גדל  הזה  הילד 
הרבי זה לא היה סיפור ילדות אלא דרך חיים שאותה 
תמיד  להסתכל  לימד  הרבי  מאיתנו.  אחד  כל  לימד 
לעבר המטרה, וכשמסתכלים למטרה אין זמן ליפול. 
לרופאים,  אמרתי  לעולם,  אדיר  אסון  הוא  הצונאמי 
הכאב  כל  בתוך  ולטבוע  בו  לשקוע  טבעי  ומאוד 
מחוברים  להיות  מטרה  יש  לנו  אבל  והטראומה. 

לחיים, לחבר בין החיים הגשמיים לחיים הרוחניים 
שלנו  המבט  זה  ישראל,  עם  חלקי  כל  בין  ולחבר 

למעלה, מבט שלא נותן לנו ליפול.

הפצועים,  את  לבקר  הרופאים  את  לקחנו  בהמשך 
בארה"ב  שגר  ישראלי  בחור  היה  הפצועים  אחד 
לאחר  אותו. שנה  לבקר  הרופאות  את אחת  והבאנו 
מכן הם הגיעו חזרה לתאילנד, ובאותו חדר שבו שכב 

הבחור בתור פצוע, הוא הציע נישואין לרופאה.

בעונג  נעמדה  והרופאה  לבנגקוק,  אלינו  הגיעו  הם 
השבת וסיפרה על המפגש שהיה להם איתי ועל מה 
הייתי  לא  "אם  ואמרה:  סיימה  היא  להם.  שסיפרתי 
שומעת את הסיפור שסיפרת לנו על ילדותו של הרבי, 
נכנסת לטראומה. הסיפור הזה  סביר להניח שהייתי 
נתן לי כוח לעבור את התקופה הזו, ובסופו של דבר 

גם לצאת עם שמחה גדולה".

| הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק |

פתאום הגיע ילד קטן, ובלי להתבלבל 
טיפס עד לראש העמוד וירד. כל 

הילדים התאספו סביבו ושאלו אותו 
"איך עשית את זה?"



במרחב,  נקודה  באותו  בו־זמנית  לעמוד  מבקשים  רכבים  כששני 
מבקשות  להבות  כששתי  זאת,  לעומת  דרכים.  תאונת  מתרחשת 

להתכנס במקום אחד, נוצרת אבוקה.

נדחים  הם  כרחם  על  טריטוריה.  על  זה  עם  זה  נאבקים  העצמים 
מציאות  שכל  הכללי,  החוק  עומד  הדברים  ביסוד  זה.  מפני  זה 
חומרית שואפת להמשיך להתקיים ולשמור על הווייתה ועל צורתה 
העצמית. ההתנגשות בלתי נמנעת כאשר הווייתו של זה סותרת את 

הווייתו של זה.

ליד  נר  הניחו  להפך,  מציאותו.  את  לאבד  חושש  אינו  הנר  אולם 
מדורה גדולה ותראו כיצד הלהבה הקטנה נמשכת אל האש הגדולה. 

למעשה, היא משתוקקת לכבות ולא להתקיים.

בעולמנו  דופן  יוצאת  תופעה  היא  הנשמה  אדם".  נשמת  ה'  "נר 
האנוכי. בשונה מכל ברואי בראשית, היא אינה פועלת למען קיומה 

האישי, אלא נכספת להיעלם, להתבטל ולהיכלל במקורה האלוקי.

הפנים.  מרובת  החשמונאים  מלחמת  של  הצדדים  אחד  זה  וגם 
היא  שהתורה  להשכיחם   – תורתך"  "להשכיחם  ביקשו  היוונים 
יודע  כמותם  עוד  מי  בעיה,  ליוונים  אין  יפה  חכמה  עם  תורתך. 
להעריך חכמה מפוארת בכלי מפואר. אבל את "תורתך", את תורת 
ה' שאנו לומדים מתוך אמונה והתבטלות, הם דורשים שנשכח. הם 
מאשרים טקסים יפים, גם כיבוד הורים והכנסת אורחים אפשר, אבל 
לא "חוקי רצונך" – לא חוקים בלתי מובנים לשכל האנושי, שבני 
"רצונך".  שזהו  מפני  רק  נפש,  ובמסירות  בלהט  מקיימים  ישראל 
ִלמדו תורה, ַקיימו מצוות, אבל כתבו לכם על קרן השור שאין לכם 
חלק באלוקי ישראל. את ההתבטלות העצמית של נר הנשמה, את 

געגועיו לעלות ולהיכלל במקורו, אין היוונים יכולים לשאת.

אבל הנרות הללו קודש הם, וחותמו של כהן גדול – בחינת קודש 
הקודשים שבלב כל איש ישראל – חתום עליהם. ואין כוח בעולם 

אשר יוכל להחשיכם.

 הנשמה מבקשת 
להיכלל, להיעלם

 את ההתבטלות העצמית 
של נר הנשמה, 

את געגועיו לעלות ולהיכלל במקורו, 
אין היוונים יכולים לשאת.

המשיכו להדליק את נרותיכם. 
בנשמתכם קיימת אספקת אור 
בלתי מוגבלת. הטוב שבלבבכם 

לא יתכלה לעולם.

נר 
שביעי

נר 
שמיני

המבזבז 
מרוויח

שאלה:
 שמתי לב שהדלקת הנרות מהווה חלק משמעותי מאוד ביהדות. 
מדליקים  אנו  השבת,  לכבוד  שישי  יום  בכל  נרות  מדליקים  אנו 
נרות בכל חג, ונרות הם החלק העיקרי והמשמעותי ביותר של חג 

החנוכה.
מה הקשר בין נרות לרוחניות?

תשובת הרב אהרן מוס:
שתוציא  ככל  ופוחת.  הולך  הוא  פיזי  במשהו  משתמש  כשאתה 
יותר כסף, כך יקטן הסכום שבידך. ככל שתשתמש ביותר דלק, 
כך  מזון,  יותר  שתאכל  ככל  במכוניתך.  הדלק  מיכל  יתרוקן  כך 
שלך.  המזווה  את  למלא  תצטרך  שבהם  המוצרים  מספר  ירבה 
אם  בהם.  כשמשתמשים  גדלים  רק  רוחניים  נכסים  זאת,  לעומת 
אני משתמש בחכמתי כאשר אני מרצה בפני תלמיד, אזי התלמיד 
יותר הודות לכך. כשאני חולק את  ואני עצמי נעשה חכם  לומד 
אהבתי עם אדם אחר – אני יכול לאהוב יותר. כאשר אתה נותן שי 

רוחני למישהו, אזי המקבל מרוויח, ואתה אינך מפסיד מאומה.
זוהי תכונתם הרוחנית של הנרות. כשאתה משתמש בנר אחד כדי 
לא  אורו  שהיה.  כפי  זוהר  נשאר  הראשון  הנר  אחר,  נר  להדליק 
נפגם כתוצאה מכך שחלק את אורו עם נר אחר. להפך, שני הנרות 

יחדיו מעצימים זה את זוהרו של זה ומגדילים את האור הכולל.
לעתים אנו חוששים שניתן יותר מכפי יכולתנו. בעניינים שברוח 
דבר כזה אינו קורה לעולם. ככל שניטיב יותר להפיץ את הטוב, כך 
ירבה טובנו שלנו. כשאתה רוכש חבר חדש, אתה הופך לחבר טוב 
יותר לידידיך הקודמים. כשאתם מביאים ילד נוסף לעולם, אתם 
יוצאים  האחרים  וילדיכם  בלבכם,  חדש  אהבה  מסדרון  פותחים 
יותר, אתם מחכימים  רבים  תלמידים  נשכרים. כשאתם מלמדים 
בעצמכם. המשיכו להדליק את נרותיכם. בנשמתכם קיימת אספקת 

אור בלתי מוגבלת. הטוב שבלבבכם לא יתכלה לעולם.

במאות שיעורים ברמב"ם היומי הנמסרים ברחבי הארץ 
מתחילים בימים אלו את לימוד ספר זרעים מתוך 14 ספרי הרמב"ם. 
במשך שבועות ספורים מקיפים המשתתפים את לימוד כל ההלכות התלויות בארץ

בדרך ללימוד כל התורה כולה בתוך פחות מ-3 שנים.
נצל את התחלת הספר החדש כהזדמנות להצטרף לשיעור הקרוב אליך 

ה"זרעים" שיצמיחו לך
טובה גדולה

לאיתור מוקדי השיעורים, או לפתיחת מוקד שיעור נוסף
www.yad14.co.il אתר הרמב"ם היומי  •  shiurharambam@gmail.com  •  0527707384

רשימת ערים בהם קיימים מוקדי שיעור פעילים:
אור עקיבא, אבן יהודה, אילת, אליכין, אלעד, אלעזר, אריאל,  אשדוד, אשקלון, באר שבע, בלפוריה, בני ברק, בני ראם, בנימינה, בר יוחאי, ברקת, 
בת ים, גבעתי, גבעתיים, גבעת עדה, גדרה, גמזו, גני תקוה, הרצליה, זכרון יעקב, חדרה, חולון, חשמונאים, טבריה, יבנה, ירושלים, יבניאל, יקנעם, 
יתיר, כוכב יאיר, כפר חב"ד, כפר סבא, כפר תבור, מגדל, מגדל העמק, מודעין, מודעין עלית, מירון, מעגלים, מעון, מעלה אפרים, נהריה, נס ציונה, 
נצרת עלית, נתיב העשרה, נתיבות, נתניה, עינב, ערד, עפולה, פני חבר, פרדסיה, פרדס חנה, פתח תקוה, צור יצחק, צור יגאל, צפת, קיסריה, קרית 

ביאליק, קרית גת, קרית מוצקין, קרית מלאכי, קרני שומרון, ראש העין, ראשון לציון, רמת גן, רחובות, שבי דרום, תל אביב 
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כחג גדול מפני שלראשונה 
 נלחמנו פיזית על אמונתנו

 כל העמים זרמו עם 
הצורך הפוליטי של 

 אנטיוכוס, 
ורק אצלנו היה קוץ והתחילו 

מהומות  אפשר להיות 
יהודי מכוח ההרגל, ואפשר 

לבחור בכך מתוך רצון, 
ואפילו מתוך קושי  

למטבעות ולחשמונאים 
היו שני צדדים, אך הקשיים 
והמורכבות לא הקטינו את 
גודל המשמעות של אירועי 

חנוכה

הרב עדין אבן ישראל 
)שטיינזלץ( 

בשיתוף ארגון "שפע"

יש ספר שנקרא מגילת תענית, זה הספר 
הכי עתיק שיש לנו מהתורה שבעל פה. 
הוא נכתב בזמן הבית השני. כתוב שם על ימי 
שמחה שלא מתענים בהם וגם על ימי אבלות. 
יש  כך  ואחר  בארמית,  כתובה  ההלכה  עיקר 
ביאור בעברית, שהוא ביאור עתיק מאוד, על 

עניינו של כל תאריך שמצוין שם.

חלק  חגים,  עשרות  תענית  במגילת  יש 
החשמונאים.  מתקופת  הניסים  מן  גדול 
חג.  עשו   – חיפה  את  כבשו  כשהחשמונאים 
כשהצילו את היהודים מצרות במקום מסוים, 
עשו חג. כשניצחו את הצדוקים בוויכוח, עשו 
ימים של חג. כשהורדוס מת, עשו חג.  כמה 
רשימה  יש  חג.  עשו  מת,  ינאי  כשאלכסנדר 
ארוכה. למעשה, ביטלו את כל הימים האלה. 
מישהו אומר על זה בגמרא, שאם היום היינו 
צריכים לעשות חגים וימי אבל כאלה, אז כל 
בצומות.  או  בחגים  או  מלאה  הייתה  השנה 
תמיד יש צרות ויש ניסים. יש דבר כזה כמעט 
מקצה  היהודי,  העולם  בכל  קהילה,  בכל 
ועד  ומאלג'יר  אלג'יר,  עד  מטבריה  לקצה, 
רוסיה. בכל מקום היו חגים כאלו, ופה ושם גם 
ימי אבלות. למשל, אחרי הזמן של חמלניצקי, 
שהיה חמור מאוד מפני שהיחס של ההרוגים 
היה כמעט כמו בשואה, תיקנו בכ' בסיוון יום 
ואבל עם סליחות. בסידורים קדומים  תענית 
את  ביטלו  הסליחות.  את  לראות  אפשר  עוד 
ציון הימים מפני שבכל דור יש צרות חדשות. 
למה  הפשוט  הפירוש  זהו  לזה.  כוח  אין 
חנוכה  אך  בטלים,  המועדים  שכל  שכתוב 

ופורים אינם בטלים לעולם.

פעם בדקתי קצת, אני לא מכיר שום דוגמה 
לפני החשמונאים למלחמה אידיאולוגית. אני 
כיבוש,  מלחמות  היו  היסטוריה.  על  מדבר 
כאלה  מלחמות  רכוש,  על  מלחמות 
מלחמה  שתהיה  אבל  אחרות,  ומלחמות 
סביב לאידיאה? זה היה דבר חדש בעולם. 
הייתה  לא  כזה, משום שבכלל  דבר  היה  לא 
סיבה שיהיה דבר כזה. אצל עובדי עבודה זרה 
עשו  לא  בעולם  מקום  ובשום  קורה,  לא  זה 

מהומות על זה.

היה  הוא  רשע.  היה  לא  אגב,  אנטיוכוס, 
הזה  העניין  לכל  נכנס  הוא  פוליטיקאי. 
בדורות  לא מפני שרצה להציק לישראל. 
זה  את  שעשו  אנשים  היו  יותר  מאוחרים 
בכוונה. אנטיוכוס רצה רק לאחד את המדינה 
בלחץ  מאוד  היו  היוונים  פוליטיות.  מסיבות 
בן  בעצמו  היה  ואנטיוכוס  הרומאים,  של 
של  שהכוח  החליט  הוא  ברומא.  ערובה 
תרבות  אחד,  עם  מהיותם  נובע  הרומאים 
כל  עם  מדינה  הייתה  שלו  המדינה  אחת. 
אז  רבות.  ותרבויות  שפות  בעלי  עמים  מיני 
הוא החליט שככה זה לא ילך, המדינה שלו 
באו  הרומאים  היה.  באמת  וכך  תתפורר, 
ופירקו אותה לחתיכות. לא מיד, זה לקח זמן. 
המכבי  יהודה  בין  מכתבים  חליפת  לנו  יש 

לסנאט של רומא. זו עדות מעניינת.

אנטיוכוס רצה לאחד את המדינה. מה שהוא 
יותר,  אמר לעמים אחרים והתקבל פחות או 
איכשהו אצל היהודים זה לא הלך. אצלנו 
את  לדכא  צבא  שלח  והוא  כזה,  קוץ  היה 

המהומות.
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ברצון  "ומלכותו  של  הנקודה  למבחן.  עומד 
יהדותנו  את  מקבלים  אנחנו  עליהם",  קיבלו 
נעשה  כשזה  גם  אלא  ברירה,  כשיש  רק  לא 
בלתי אפשרי להישאר ביהדות, לא רק באופן 
פסיבי להתחבא באיזשהו מקום, אלא שצריך 
למסור את הנפש בפועל, זה דבר שבישראל 
מתן  מאז  למעשה,  חדשה.  הצהרה  הוא 
שאנחנו  הצהרה,  הייתה  לא  תורה, 
יהודים,  להיות  רוצים  שאנחנו  מצהירים 
שזה לא עניין שבא בדרך אגב אלא שאנחנו 
ממש רוצים אותו. וזה בעצם, במילים אחרות, 

היסוד של הקיום שלנו.

אי אפשר לבטל את חנוכה משום שהוא 
משך  של  הקיום  המשך  של  הבסיס 
הזו  ומהסיבה  נשאר  הוא  לכן  הדורות. 
אומרים עליו הלל, מה שבפורים לא עושים. 
גדולה  צרה  הייתה  בפורים  מסוים  במובן 
ליהודים והיהודים יצאו מהצרה, אבל זה לא 

היה שינוי במהות.

משלושת  חוץ  שלם?  הלל  אומרים  מתי 
הרגלים, לא אומרים. מה שנקרא "חצי הלל" 
זה סוג של מנהג, מעין הלל, אצל הספרדים 
לא מברכים עליו משום שזה רק מנהג, זאת 
הלל שלם  אומרים  בחנוכה  אבל  מצווה.  לא 
שבאופן  משום  למה?  ההלל.  על  ומברכים 
כמה  החיצוני,  בצד  גדול.  חג  זה  פנימי 
לפני,  מלחמות  היו  ליהודים?  היו  מלחמות 
מלחמות אחרי, מלחמות שהפסדנו ומלחמות 
שניצחנו. מהתנ"ך והלאה היו הרבה מלחמות 
עצם  חג.  שום  עשו  ולא  ניצחונות,  והרבה 
הניצחון איננו סיבה לחג אבל בחנוכה באו 

פנים חדשות.
נראה שמהתחלה תיקנו אותו כחג גדול. יכול 
להיות שבזמן החשמונאים הוא היה חג גדול 
יותר. יש עוד קהילות שבהן אנשים לא עושים 
של  והאחרון  הראשון  ביום  ממש  מלאכה 
חנוכה, ויש מקומות שבהם נשים לא עושות 

מלאכה בחנוכה.

המלכים  מאוחר,  די  זמן  עד  אגב, 
לעצמם  קראו  לא  אפילו  החשמונאים 
מלכים, לפחות לא בתוך עם ישראל. השושנה 
הייתה כנראה הסמל של החשמונאים, משום 
כמו,  מטבעות,  המון  על  מופיעה  שהיא 
אותו  צרפת,  של  הלאומי  הסמל  להבדיל, 

הציור בדיוק מופיע גם אצלם.

במטבעות הללו כתוב למטה בעברית, למשל 
גדול  כהן  "יוחנן  כתוב  הורקנוס  יוחנן  על 
כנראה  היה  היהודים  חבר  היהודים".  בחבר 
במשך  שהיה  כמו  שלהם.  הפרלמנט  כמו 
שלוש מאות שנה קודם, אצל הפרסים, הכהן 
זאת,  בכל  אבל  בפועל.  המושל  היה  הגדול 
חבר  היה  מלך,  להיות  חשב  לא  אפילו  הוא 

היהודים, והיה יוחנן הכהן הגדול, וזהו.

של  השני  בצד  והלאה,  מסוים  מזמן 
היווני  השם  את  גם  כתוב  היה  המטבע 
כהן  בתור  ולא  מלך  בתור  מצוין  והוא  שלו 
גדול, וגם חבר היהודים לא מוזכר שם כלל. 
היו שני צדדים שונים למטבע. ישנם מטבעות 
מצד  ינאי.  אלכסנדר  מתקופת  אפילו  כאלה 
אחד כתוב "יונתן כהן גדול בחבר היהודים", 
יונתן.  של  קיצור  זה  ינאי  יונתן,  היה  שמו 
ובצד השני כתוב אלכסנדר בסלאוס - המלך 

אלכסנדר. 

על  תרעומות  הרבה  היו  שלחכמים  למרות 
קטטות  הרבה  והיו  המאוחרים  החשמונאים 
אלכסנדר  דמים.  בשפיכות  פעם  לא  שנגמרו 
יהודים.  להרוג  שכירים  של  צבא  שלח  ינאי 
החכמים ברחו ממנו והתחבאו. אז היה חשבון 
עם אלכסנדר ינאי. גם עם יוחנן הורקנוס היה 
שבגלל  אמרו  לא  מעולם  אבל  חשבון. 
שהצאצאים של החשמונאים הם אנשים 
שרחוקים מלהיות צדיקים אז אנחנו נגיד 
שחנוכה זה לא חג. זה לא עניין של אדם 

יחיד, זה עניין של עם.

בחנוכה לא היה בכלל מרד לאומי. לקח 
להם  שיש  הכריזו  שהם  עד  דורות  להם 
למדינה,  התכוונו  לא  הם  עצמאית.  מדינה 
הם התכוונו להשאיר לנו את האמונה שלנו, 
אם  שלנו.  החוקים  את  שלנו,  המנהגים  את 
השלטון היווני רוצה לגבות מיסים – שיגבה 
מיסים. אין לנו שום בעיה עם השלטון. כשכל 
היהודים  הפרסים,  של  בשליטה  היה  האזור 
הייתה להם  דווקא שיתפו איתם פעולה. לא 
זר.  שלטון  של  העניין  עצם  עם  בעיה  שום 
זה לא היה מרד לאומי. זה היה מרד רק על 

הנקודה הזו, על הנקודה הדתית.

בחנוכה עצמו לא חזרה מלכות לישראל, זה 
קרה מינימום עשר שנים אחר כך, אולי יותר. 
העצמאות התחילה באופן רשמי הרבה יותר 
מאוחר, ובאופן לא רשמי היא נגמרה מוקדם 

הרבה יותר מהמצוין בקורותיה.

כך  אחר  הפסיד  המכבי  יהודה  אגב, 
נהרג  הוא  חנוכה  אחרי  במלחמה. 
לקח  זה  אותה,  המשיך  ואחיו  במלחמה 
שנים. בית המקדש נשאר, אבל יהודה המכבי 
הפסיד בקרבות ואחר כך כל מי שהיו שייכים 
שם  שוטטו  הם  למדבר.  ברחו  שלו  לצבא 
עד שהצבא היווני הגדול הלך, ואחר כך הם 
התארגנו לאט מחדש. חלק מהעניין היה שגם 
וזה  השני,  עם  אחד  מסוכסכים  היו  היוונים 
עזר ליהודים להתגבר. אבל לא היה להם עניין 

להקים מדינה ולהכריז על עצמאות.

ופורים.  מחנוכה  חוץ  בטלים  המועדים  כל 
זה מעניין, על פורים כתוב "ולא יעבור", זה 
כתוב בתנ"ך. אבל על חנוכה לא כתוב דבר 
כי  זאת, מדוע?  אומרים  כן  פי  על  ואף  כזה, 

בחנוכה התרחש משהו שלא היה לפניו.

מפני  ביהדותם  שנשארים  אנשים  יש 
המנהג  זה  בידיהם.  אבותיהם  שמעשה 
לא  זמן שזה  וכל  גדל בבית,  שלו, ככה הוא 
יותר מדי גרוע, אז הוא מחזיק בזה. למה לא? 
זמן שאין לחץ העניין הזה לא  אבל מה, כל 
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פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’ הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית   ,

מקומיים.
דירות גן ודופלקסים,

החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות 
מירושלים ופ”ת, 10 דקות 

מאריאל

ומגוונת, איכותית   קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום גדול לגדול
עלי
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במדורגי ֵעִלי
בעיצומה

12.14

דירת 4 חדרים ענקית בעלי 

כניסה מידית

₪ 805,000
₪ 812,000
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של 
מעניקים לכם את ההנחה 


