
עלתה ב האחרונים  שבועות 
על סדר היום סוגיית הזהות 

־היהודית. כצפוי, היו שהסי
פופו לכיוונים  הדיון  מייד את  ־טו 

ליסטיים ולא רלוונטיים. הם מיהרו 
שיש  טוענים  כאילו  זאת  להציג 

־'יהודים טובים' ו'יהודים פחות טו
בים'.

על  לקפוץ  שמיהרו  מי  היו 
את  יותר  עוד  ולבלבל  העגלה 
היוצרות על־ידי הפרחת סיסמאות 
שירות  משמעותה  יהודית  שזהות 
בעולם  מיסים.  ותשלום  בצה"ל 
גם  ימינו  של  והשטחי  הרדוד 
כאלה  שחר  חסרות  אמירות 
נקלטות. וכי מה הקשר בין חובות 

דרוזי  או  בדואי  וכי  יהודית?  לזהות  אזרחיות 
שמשרת בצה"ל ומשלם מיסים נהפך ליהודי?

אין 'יהודי בשבילי'
יהודי  'זה  בסגנון  השיח  שכל  לזכור  חשוב 
פשוט  הוא  בשבילי'  יהודי  לא  ו'זה  בשבילי' 
בדיחה. הזהות היהודית אינה נקבעת לפי טעמו 
של אדם זה או אחר. איש לא קיבל סמכות לשמש 
'בשבילי'.  יהודי  מיהו  ולהחליט  בשער  סלקטור 
הזהות היהודית היא מהות פנימית שאינה מותנית 

במעשיו ובהשקפותיו של האדם.

אף־על־פי  "ישראל,  כי  קבעו  כבר  חכמינו 
לחדול  יכול  אינו  יהודי  הוא".  ישראל   — שחטא 
באותה  יהיו.  אשר  מעשיו  יהיו  יהודי,  מלהיות 
מידה מי שאינו יהודי אינו נהפך ליהודי על־ידי 
נהדר,  אדם  להיות  יכול  הוא  ישראל.  לעם  סיוע 
כן  ועל  היהודי,  העם  העם  למען  רבות  שעושה 
זה  בין  אין לבלבל  'חסיד אומות העולם'.  ייקרא 

ובין זהות יהודית.

הצורך  את  ממחיש  הזה  המושגים  טשטוש 
הצעיר  הדור  היהודית.  הזהות  בהעמקת  החיוני 
הפלת  ועל  'שוויון'  על  מסרים  הזמן  כל  סופג 
לתעמולה  חשוף  הוא  העמים.  שבין  המחיצות 
ישראל  עם  של  ייחודו  תפיסת  בין  הקושרת 
לתפיסות גזעניות. יש גורמים הפועלים בדרכים 
ולהחלפתה  'יהודים'  המילה  לדחיקת  מגּוונות 
ב'בני־אדם', כי בימינו זה לא 'פוליטיקלי קורקט' 

לדבר על יהודים.

אינם  הצעיר  הדור  בבני  שרבים  הפלא  מה 
היהודית.  הזהות  של  משמעותה  את  מבינים 
דבר  להם  נראים  אינם  לא־יהודים  עם  נישואין 
בליבם  מעוררת  אינה  'התבוללות'  המילה  נורא. 
דאגה. הרי 'כולנו בני־אדם', ומה זה משנה יהודי 

או לא־יהודי.

ההיסטוריה מוכיחה
על  המאבק   — חנוכה  של  סיפורו  בדיוק  זה 
הזהות היהודית מול השפעות התרבות העולמית 
אפשר  כי  שסברו  יהודים  היו  אז  גם  הכללית. 
במרחב  ולהשתלב  זרות,  השפעות  לספוג  ורצוי 
פתח  זה  כי  התברר  מאוד  מהר  ההלניסטי. 
למסלול יציאה מעם ישראל ולאובדן מוחלט של 

הזהות היהודית.

וגם בימינו הגבולות מיטשטשים. יהודים אינם 
מבינים מה הבעיה לחגוג את ה'נובי גוד' או את 
החגים הנוצריים. הילד בקושי יודע מה זה פסח 
'האלווין'  על  אותו  מלמדים  וכבר  השנה,  וראש 
ועל שאר תרבויות זרות. כך הוא מאבד את זהותו 
משפחתו  ביתו,  והיכן  הוא  מי  יודע  אינו  וכבר 

ועמו.

אלפי שנים של היסטוריה יהודית מוכיחים כי 
אובדן הזהות מוליך היישר לטמיעה ולהתבוללות 
את  דחו  אבותינו  כי  יהודים  אנחנו  העמים.  בין 
ואותה  הבלבול והטשטוש הזה, דבקו ביהדותם, 
עלינו  זו  זהות  לדור.  מדור  לבן,  מאב  העבירו 

לחזק ולטפח, כדי שנוסיף להיות עם יהודי.
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היו שסברו כי אפשר ורצוי לספוג השפעות זרות, ולהשתלב במרחב 
ההלניסטי. מהר מאוד התברר כי זה פתח למסלול יציאה מעם ישראל

חנוכה והזהות היהודית
הארץ כולה תואר

צעירי חב"ד ערוכים למבצע הגדול של 
ישראל.  בית  להמוני  החנוכה  אור  הבאת 
הערים  במרכזי  מוצבות  ענק  חנוכיות 
חנוכה במרחב  נס  את  ערב  מדי  ויפרסמו 
אלפי  ינועו  הארץ  בכבישי  הציבורי. 
יתרמו  הם  ואף  חנוכיות,  נושאי  רכב  כלי 
עשרות  הערים.  בחוצות  ניסא'  ל'פרסומי 
לביקור  יזכו  וגלמודים  קשישים  אלפי 
גם  בלב'.  'אור  ערכת  את  ויקבלו  בית 
המגיש  ביחד',  'חנוכה  מיזם  יופעל  השנה 
תכנית לכל המשפחה, שבמסגרתה תודלק 
חנוכייה במבואה של אלפי בניינים בארץ.

האור ינצח
הטרור  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
של  חמישי  נר  חמישי,  ביום  בע"ה  יקיים 
משפחות  ינצח'.  'האור  מיזם  את  חנוכה, 
שכולות ונפגעי טרור מוזמנים להדליק את 
החנוכייה המרכזית שמציבים שליחי חב"ד 
ברחבי הארץ, בשאיפה לשאת בגאווה את 
השנאה  אפלת  את  שינצח  הקדושה  אור 

והטרור.

לומדים תניא
בית חב"ד המרכזי בבאר־שבע מגיש את 
הבר  חיים  הרב  בעריכת  תניא',  'לומדים 
מסוגו,  ראשון  ספר  שייקביץ(.  )מהדורת 
ערוכים  כשיעורים  התניא  את  המגיש 
כעת  עצמי.  וללימוד  שיעור  למסירת 
א־ הפרקים  על  הראשון,  החלק  הופיע 

להשיג  עמודים.   368 אמרים.  בלקוטי  יא 
הפצה  מנחם'.   ו'היכל  'חיש'  ב'קה"ת', 

ראשית טל': 6233197־08.
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 האור היהודי. המאבק על הזהות היהודית מול ההשפעות הזרות



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

חנוכיית הפח
היה  מצאנז  הלברשטאם  חיים  רבי 
סכום  וכל  שלו,  הצדקה  בעבודת  ידוע 
שבא לידו היה מוסרו לצורכי צדקה. גם 
את חנוכיית הכסף שלו משכן, וחילק את 
הכסף שלווה לצדקה. בערב חנוכה פדו 
שהצדיק  כדי  החנוכייה,  את  הבית  בני 
יוכל להדליק בה את הנרות, אך בערב 
התברר שהוא כבר הספיק למשכן אותה 

מחדש...

תמה באוזניו בנו, רבי ברוך: "הייתכן 
את  ממשכן  אתה  חנוכה  שבבוא 

החנוכייה?!".

השיבו רבי חיים: "וכי אתה, בני, מבקש 
החנוכה?!  חג  של  יוקרו  את  ללמדני 
בכל  מצפה  הנני  תורה  משמחת  הלוא 
להדלקת  גידיי  ושס"ה  איבריי  רמ"ח 
נרות החנוכה! אלא שגם החנוכייה של 
בנו  של  הפח  )חנוכיית  שלום־אלעזר 

הקטן( כשרה היא!".

אמרת השבוע

chabad4u.org.il •  0515415770־  

 הכניסו לבית 
את ה'נשמה'!

המגזין היוקרתי 'נשמה' ־ הסיפורים 
מעוררי ההשראה שלכם, ההגות של תורת 
החסידות, החוויות המרגשות מבתי חב"ד 

והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

 למנויים יצורפו גליונות 'פרשה' 
העלון הפופולרי והמבוקש מבית צעירי חב"ד

בכל חודש 
אצלכם עד 

הבית!

מהו חנוכה
טימאו  להיכל  יוונים  כשנכנסו  חנוכה?  מאי 
בית  מלכות  וכשגברה  שבהיכל,  השמנים  כל 
פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  וניצחום,  חשמונאי 
כוהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן,  של  אחד 
גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה 
בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, 

קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
)שבת כא,ב(

סיבת השאלה
הוא  חנוכה  הטובים  והימים  המועדים  מכל 
ולכן  ובכתובים,  בתורה  נזכר  שאינו  היחיד 

הגמרא שואלת "מאי חנוכה?".
)מגיד משנה(

חנוכת העולם
חנוכה, שבו הייתה חנוכת בית המקדש, רומז 
לחנוכת העולם. כי העולם נברא בשביל התורה 
רצו לבטל את התורה  והיוונים  וקיום המצוות, 
החשמונאים,  וכשגברו  מישראל.  והמצוות 

התגברו התורה והמצוות וממילא נחנך העולם.
)עיטורי תורה(

הכול מודים בנס
שאר  על  ולא  השמן  על  הנס  את  קבעו  למה 
פה  פתחון  יש  הניסים  שבשאר  משום  הניסים? 

לומר שמקרה הוא ולא ה' פעל כל זאת, כי יכול 
להיות דבר כזה שייפלו רבים ביד מעטים; אבל 
נס השמן אין בסיס לטעון שמקרה הוא, והכול 

יודו ויאמרו שמאת ה' הייתה זאת.
)מטה משה(

לא מתרשמים מהחושך
זמן הדלקת נר חנוכה הוא 'משתשקע החמה' 
זמן  'שקיעת החמה',  חיים בתקופת  אנו  דווקא. 
יהודי  אין  ובכל־זאת  ומכופל.  כפול  חושך  של 
מאיר  והוא  ברחוב,  השורר  מהחושך  מתרשם 
את ביתו בנר מצווה ותורה אור, ולא עוד אלא 
כך  מבחוץ",  ביתו  פתח  "על  זאת  עושה  שהוא 
זורח אור  שכל העולם רואה שאצל בני ישראל 

התורה והמצווה.
)הרבי מליובאוויטש(

העיקר להוסיף
ובית  והולך,  פוחת  אומרים  שמאי  "בית 
"פוחת  כא(.  )שבת  והולך"  מוסיף  אומרים  הילל 
והולך", היינו שעיקר העבודה היא בסור מרע, 
לתקן את הפגמים ולטהר את הטומאה. "מוסיף 
בתורה  להוסיף  יתר,  שלמות  היינו  והולך", 
כבית  והלכה  ומעשים טובים.  ועבודה, במצוות 
אל־על,  השאיפה  הוא  העיקרים  שעיקר  הילל, 

לשכלול והתרוממות, להרקיע שחקים.
)היהודי הקדוש(

 סוד חלומותיו
של יוסף

בתחילת הפרשה יוסף משתף את ֶאחיו בחלום 
ֶדה  שחלם: "ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְך ַהּׂשָ
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵּנה  ִנָּצָבה,  ְוַגם  ֲאֻלָּמִתי  ָקָמה  ְוִהֵּנה 
ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן ַלֲאֻלָּמִתי" )בראשית לז,ז(. כאן 
פיקח  היה  יוסף  הלוא  גדולה:  שאלה  מתעוררת 
הוסיף  מדוע  אותו.  שונאים  שאחיו  להבין  דיו 
וליבה את הקנאה וסיפר להם את החלום? ואכן, 
ֹאתֹו  ְׂשֹנא  עֹוד  "ַוּיֹוִספּו   — צפויה  הייתה  התוצאה 

ַעל ֲחֹלֹמָתיו".

אם לא דיי בכך, יוסף הוסיף וסיפר לאחיו על 
עוד חלום, הרומז כי גם יעקב ורעייתו משתחווים 
ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח  אליו: "ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד, ְוִהֵּנה ַהּׁשֶ
נרֶאה  ט(.  )שם  ִלי"  ִמְׁשַּתֲחִוים  ּכֹוָכִבים  ְוַאַחד־ָעָׂשר 
שיוסף שב והתגרה באחיו — "ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל 
ֶאָחיו", ואומר רש"י: "לאחר שסיפר אותו לאחיו, 
חזר וסיפרֹו לאביו בפניהם". מדוע נהג כך, ומדוע 

רש"י אינו מבאר שאלה זו?

חלומות פשוטים
מפני  זאת,  לבאר  צריך  אינו  שרש"י  אלא 
ראה  יוסף  כאשר  אכן,  מעצמו.  מובן  שההסבר 
במיוחד  אהוב  היותו  על  בו  מקנאים  שאחיו 
כלפיו.  הקנאה  רגש  את  לבטל  ניסה  אביו,  על 
"מאלמים  הראשון,  חלומו  את  חלם  כאשר  לכן 
אלומים", סבר שדווקא על־ידי החלום הזה תוסר 

קנאת האחים.
כל החלומות שתוארו בתורה עד כה, פתרונם 
היה ברובד הפשוט. לדוגמה, סולם יעקב בחלומו 
ייצג את עליית המלאכים וירידתם. גם החלום על 
צאן לבן העביר ליעקב מסר בעניין הצאן. וכאשר 
חלם אברהם בברית בין הבתרים כי "ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה 

ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו" זה היה רמז לחושך הגלות.

עניין של פרשנות
לאור זאת רצה יוסף כי גם חלומותיו יתפרשו 
כפשוטם. משמעות חלום השיבולים היא שהיבול 
אמור  החלום  של  זה  פשר  איכותי.  יהיה  שלו 
יוסף  של  גדולתו  שכן  האחים,  את  להרגיע  היה 
מסתכמת ביבול בשדה ותו לא. יוסף ביקש לומר 

לאחיו: "אין מה לקנא בי".

משיקולים  מושפע  אינו  השנאה  רגש  ואולם 
את  מקלקלת  "שנאה  רש"י:  כדברי  הגיוניים, 
על  דיבר  שיוסף  בשעה  כב,כא(.  )במדבר  השורה" 
לשררה  כרמז  חלומו  את  פענחו  ֶאחיו  שיבולים, 
ומנהיגות, ותקפו אותו — "ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו, ִאם 

ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּו?!".

אלה המזלות בלבד
כאשר יוסף חלם את חלומו השני, היה משוכנע 
שהפעם יצליח לעקור את השנאה כלפיו. בחלום 
זה ראה אחד־עשר כוכבים, המייצגים את המזלות 
ולא  ליוסף,  השתחוו  בלבד  הכוכבים  הרוחניים. 
על  שליטה  ליוסף  שאין  מכאן  עצמם.  האחים 

אחיו.

לכן חזר יוסף וסיפר את החלום לאביו בנוכחות 
אחיו, מתוך תקווה שאביו יסכים לפירוש הממעיט 
של החלום, וכך תשכך שנאת האחים אליו. ואולם 
יעקב לא פתר את החלום בדרך זו, מפני שצפה 
את שלטונו העתידי של יוסף, ולכן — "ְוָאִביו ָׁשַמר 

ֶאת ַהָּדָבר".

)תורת מנחם, כרך עד, עמ' 348(

חנוכה

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? שלחו הודעת ווטסאפ למספר 7554144־058 
וקבלו מדי יום את השיעור שבחרתם • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 3062770־03

ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק כ"ג כסלויום בשבוע

הל' מטמאי משכב ומושב ג' פרקים ליום
פרק י־יבפרק ז־טפרק ד־ופרק א־ג

פרק יג. הל' שאר 
אבות הטומאה 

פרק א־ב
פרק ו־חפרק ג־ה

 הל' מלוה ולוהפרק א' ליום
פרק טופרק ידפרק יגפרק יבפרק יאפרק יפרק ט



גאולהּפדיה
התרקמות מהלכי הגאולה

ֶמׁש  ַהּׁשֶ "ְוִהֵּנה   — שחלם  החלום  על  לאביו  יוסף  סיפר  כאשר  יֹוֵסף.  ַמְלכּות 
יעקב מייד את משמעות החלום,  ִלי" — הבין  ִמְׁשַּתֲחִוים  ּכֹוָכִבים  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְוַהָּיֵרַח 
ולכן "ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר", וכפי שרש"י מפרש: "היה ממתין ומצפה מתי יבוא". ציפייה זו 
דורשת ביאור: הלשון "היה ממתין ומצפה מתי יבוא" מלמד שיעקב ציפה לכך כאדם 
שמצפה לדבר טוב ומיוחל. מה המעלה בזה שיוסף ימלוך ואביו ואחיו ישתחוו לו?!

הרבי מליובאוויטש מסביר )לקוטי שיחות כרך לה, עמ' 156( שיעקב אבינו ציפה וייחל 
לא רק למלכותו של יוסף במצרים, אלא למלכותו של יוסף בזמן הגאולה. הוא ציפה 
למשיח בן־יוסף, שבא כהקדמה וכהכנה למשיח בן־דוד. ציפייה זו מעניקה כוח לכל 
יהודי בכל משך הגלות להיות 'ממתין ומצפה': מתי כבר יבוא משיח צדקנו לגאול 

את עם ישראל.

אבי  פרץ,  בלידת  מתחיל  לו,  מצפים  שכולנו  בן־דוד,  משיח  של  ייחוסו  ֶּפֶרץ. 
אבותיו של דוד המלך. וכך המדרש אומר )בראשית רבה פרשה פה(: "ויהי בעת ההיא — 
רבי שמואל בר־נחמן פתח: כי אנוכי ידעתי את כל המחשבות. שבטים היו עסוקין 
לו  ליקח  עסוק  היה  ויהודה  ותעניתו;  בשקו  עסוק  היה  ויוסף  יוסף;  של  במכירתו 

אישה. והקב"ה היה עוסק — בורא אורו של מלך המשיח".
ה'  כי  הפרשיות...  סמיכות  לתרץ  "בא  יותר:  מבואר  העניין  תואר'  'יפה  בפירוש 
המסבב הסיבות הכין הכול בחכמה, כי על־ידי מכירת יוסף ירדו בני יעקב למצרים 
ונשתעבדו בהם; אך הקב"ה, המכין את הרפואה לפני המכה, סיבב הדברים כי ייוולד 
להם גואל... בעוד שבני־אדם עסוקים במחשבותיהם ובמעשיהם, הקב"ה לבדו חושב 

מחשבות לטובתם".
המהר"ל מפראג מציין )גבורות ה' פרק יח, ועוד( כי בעניין זה טמון סוד עמוק: "הדבר 
הזה מופלא מאוד למבינים... כי הוא עמוק מאוד". הוא מסביר שהקדושה וה'קליפה' 
כרוכות זו בזו, עד שה'קליפה' עצמה היא הנותנת כוח לקדושה להעבירה מן העולם. 
הוא קושר זאת בפסוק שנאמר על יעקב )בראשית כה,כו(: "וידו אוחזת בעקב עשיו", 
עד  הקליפה,  בתוך  הוא  בלתי־נשלם,  הוא  "שכאשר  לפרי,  דומה  שהדבר  ומסביר 
שהפרי גדול ועומד על שלמותו, ואז, כאשר הפרי גדול, נפסדה הקליפה מכוח גידול 

הפרי".
הרבי מליובאוויטש מבאר )תורת מנחם כרך ח, עמ' 222( שכמה וכמה עניינים נעלים 
'ירידה' ו'מרמה': "עניינים נעלים צריכים לבוא בדרך של  ביותר נולדו דווקא דרך 
מרמה דווקא. וזה גם תוכן העניין של מעשה יהודה ותמר, שעל־ידי זה הייתה לידת 
זרח ופרץ, שממנו בא משיח, שלכן נאמר בהם 'תולדות מלא'. וכללות העניין בזה — 
שדווקא על־ידי הירידה נמשך ומתגלה אור נעלה ביותר שלמעלה גם מהאור שהיה 

קודם חטא עץ הדעת, ועד שהוא למעלה גם מהאור שהיה מאיר לפני הצמצום".

מנחם ברוד

ב"ה

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
כתרים, רימונים ועוד

חיים )עוסק מורשה(

תשלום הוגן

קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (

ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון

kdushathaot@gmail.com

077.231.1351
שיחת אפיון מקיפה חינם וללא התחייבות

basad.co.il
פתרונות מימון ומשכנתאות מבית ’גפן בסד‘

מיחזור . מימון . ייעוץ

 המשכנתא 
הגמישה 

עד-

מימון

ועד 40 שנה פריסה

בבחחננווככהה  ההבבאא
תתחחננככוו

בבייתת  ממששללככםם
בזכות ייעוץ המשכנתא 
ופתרונות המימון שלנו
תגיעו לדירה משלכם!
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התחשבות מלאה 
בתנאי הלווה

גמישות 

תקבלו מימון בחצי 
מהזמן שתמתינו בבנק

מהירות 

גישה פורצת דרך 
לרכישת דירה

חדשנות



הנורא  העיתים  בצוק  גם  שזיכני  יתברך  להשם 
הזה להדליק בשמן זית לפחות בערב הראשון של 

חנוכה. הלוא דבר הוא!".

בהונגריה  העיירות  באחת  שהה  ימים  באותם 
תלמידו הנאמן, ר' זלמן ניימן. הוא הכיר היטב את 
רבו וזכר עד כמה היה מהדר במצוות, וכיצד ניגש 
בחרדת קודש להדליק את נרות השמן בחנוכייה. 

זית.  בשמן  החמור  למחסור  מודע  היה  ניימן 
כיצד יצליח מורי ורבי להשיג שמן זית להדלקת 
הוא  המחשבה.  אותו  גם  טרדה  החנוכה?  נרות 

יזכה  רבו אם  רוחו את שמחתו של  בעיני  העלה 
לקבל שמן זית מהודר, והחליט לנסות את כוחו.

בדרך נס הצליח להשיג יום לפני החג קופסת 
את  החג.  ימי  לכל  שיספיק  מהודר,  זית  שמן 

נר ראשון של חנוכה. בידיים רועדות נטל רבי 
יוסף־אשר פולק את בקבוקון השמן היחיד ששמר 
לתוך  תכולתו  את  ושפך  בביתו,  הגג  בעליית 
יהיה הערב היחיד  נראה שזה  הכוסית השקופה. 

שבו יוכל להדליק נרות חנוכה בהידור.

רבי יוסף־אשר היה רבה של העיר ורפלט, בצפון 
משכה  המיוחדת  אישיותו  הונגריה.  של  מזרחה 
אליו בחורים שחשקו בתורה. הישיבה שבראשה 
ומסירותו  אהבתו  תלמידים.  כמאה  מנתה  עמד 
לתלמידיו היו מן המפורסמות. הוא החדיר בהם 

במסירות גדולה תורה ויראת שמיים, וגם 
היה להם לאב דואג והשתדל לעקוב אחר 

צורכיהם החומריים והרוחניים.

התלמידים  גמלו  אהבה  מידת  באותה 
לרבם. הם העריכו מאוד את רבם הנערץ, 
והשתדלו להיטיב עימו על כל מה שעשה 

למענם.

יוסף־ רבי  הקפיד  דעתו  על  עמד  מאז 
החנוכה,  נרות  מצוות  בקיום  להדר  אשר 
בלבד.  זית  בשמן  הנרות  את  ולהדליק 
ואולם באותם ימים התקדרו שמי אירופה. 
ושולחו  מבתיהן  נעקרו  שלמות  קהילות 
במהירות  שטפו  החורבן  וגלי  למשרפות, 

מדינה אחר מדינה.

כבר בראשיתה של שנת תש"ד היה רבי 
ישיג  מנין  מהשאלה  מוטרד  יוסף־אשר 
שרר  המלחמה  בשל  לחנוכה.  זית  שמן 
מחסור חמור במוצרי יסוד בסיסיים, ושמן 
זית לא היה אפשר להשיג כלל. המחשבה 
את  לקיים  האפשרות  ממנו  תימנע  כי 

המצווה בהידור, טרדה את מנוחתו.

מאמצים עילאיים עשה בניסיון להשיג 
את השמן. הוא היה מוכן לשלם תמורתו 
כל סכום שיהיה, אך לשווא. רבי יוסף־אשר 
בקבוקון  בידו  נותר  כי  בעובדה  התנחם 
הוא  אבל  הקודמת,  זית מהשנה  שמן  של 

הספיק לנר אחד, של הלילה הראשון בלבד.

החג  של  הבאים  בימים  ינהג  כיצד  הדאגה 
העכירה את רוחו. הייתכן שמפני מצוקת השעה 
את  לחזק  ניסה  הוא  מנהגו?  על  לוותר  ייאלץ 
להודות  "עליי  השני:  בכיוון  במחשבה  עצמו 

ההצלחה תלה לגמרי בזכותו של רבו. כעת עמד 
כיצד   — ביותר  והקשה  המרכזי  האתגר  לפני 

להעביר את השמן לרבו.

בדרכים אורבות הסכנות בכל פינה, ובכלל, על 
היהודים נאסר לנוע ממקום למקום. והשעה כבר 

דוחקת ומחר בערב מדליקים את נרות החנוכה!

ניימן לא הרים ידיים, ובדרך פלאית מצא שליח 
נעתר  הגון  סכום  תמורת  ורפלט.  לאזור  שיצא 
ולמסור  יוסף־אשר,  רבי  של  בביתו  לעצור  הלה 

לידו את החבילה.

על  ניימן  של  את שמחתו  העיב  אחד  דבר  רק 
מציאת השמן וההצלחה בשיגורו לוורפלט: הוא 
ידע כי השמן יגיע לרבו רק בערב השני של החג. 
השני  מהערב  שלפחות  בכך  התנחם  הוא  אבל 

והלאה יוכל רבו לקיים את המצווה בהידור.

יוסף־ רבי  חנוכה.  של  ראשון  נר  ליל 
והשמש  החנוכייה  אל  ברטט  ניגש  אשר 
את  בירך  ובדבקות  בהתרגשות  בידו. 
ניסים  "שעשה  כשאמר  הברכות.  שלוש 
המחשבה  בראשו  עברה  לאבותינו", 
הראשון  בלילה  שלפחות  העובדה  כי 
מתאפשר לו להדליק בשמן זית — היא נס.

הבוקר עלה, וככל שהתקרב הערב גבר 
שלא  על  יוסף־אשר  רבי  של  ליבו  כאב 
יוכל לקיים את המצווה בהידור, כמנהגו, 
גם בערבי החג האחרים. ופתאום דפיקות 
בדלת. בפתח עמד השליח וחבילה בידו. 
ליבו של רבי יוסף־אשר רטט מהתרגשות 
כאשר פתח את החבילה וראה את קופסת 
השמיים.  מן  כמו  אליו  שהגיעה  השמן 
שמחתו הרקיעה שחקים והבית כולו צהל.

הפעם  הנרות.  להדלקת  ניגש  בזריזות 
אמר את ברכת "שעשה ניסים לאבותינו" 
ברגשות הודיה כפולים, על שזכה לקיים 
בימים  גם  בהידור  הנרות  הדלקת  את 
טרופים אלה, ימי זעם וחורבן. רבי יוסף־

אשר שר בהתלהבות ובדבקות את זמירות 
החנוכה ופיו מלא מילות שבח והודיה לה' 

יתברך.

אחר־כך,  חודשים  כמה  הצער,  למרבה 
של  נשמתו  עלתה  תש"ד,  באייר  בכ"ז 
במחנה  השמיימה,  בסערה  הי"ד  יוסף־אשר 
הריכוז אושוויץ־בירקנאו. תלמידו, ר' זלמן ניימן, 

ניצל מהתופת והתגורר בציריך שבשווייץ.
)על־פי 'זכור' — אגודת זכור בישראל(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

 רבי יוסף־אשר התנחם בעובדה כי
 נותר בידו בקבוקון של שמן זית

 מהשנה הקודמת, אבל הוא הספיק
לנר אחד, של הלילה הראשון בלבד

השמן הגיע בזמן

חיים כהן לכבוד:
תורה מציון 6 

לכבוד:
בית הכנסת  

צעירי המושב 

לכבוד:
 

דבורה כספי

 
ת 32

החבצל

לכבוד:
שירה כהן 

 
חבצלת  6

 לכבוד:
חיים דבורי
 
רוטשילד 6

הצטרפו גם אתם
וקבלו מידי שבוע גליונות 'שיחת השבוע'  
להפצה באיזורכם או לבית הכנסת שלכם
הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770

 בעלות סמלית • במארז: 15 עלוני שיחת השבוע + 4 עלוני 'פרשה'
• לכמות גדולה יותר ניתן להזמין מספר חבילות  

אחת החנוכיות  שנבזזו בידי הנאצים בשואה. )צילום: יד ושם(



כשאין נרות לכולם
שאלה: שלושה אנשים 

הנמצאים יחד בנר 
שלישי של חנוכה, 

ויש להם שלושה נרות 
בלבד. האם עדיף 

שידליק אחד מהם 
שלושה נרות, או שכל 

אחד מהם ידליק נר 
אחד?

בית  שבכל  הספרדים,  למנהג  תשובה: 
חנוכייה אחת בלבד,  מדליקים בכל ערב 
מדליק  ממילא  כי  כלל,  שאלה  כאן  אין 
אחד בלבד, והאחרים ישמעו את הדלקתו 

וייצאו ידי חובתם. 
ואחד  גם למנהג האשכנזים שכל אחד 
שבגלל  מקום  אין  מדליק,  הבית  מבני 
ממספר  פחות  אחד  כל  ידליק  זו  הנהגה 
הנרות לאותו לילה. הפתרון הטוב ביותר 
ששניים  הוא  בשאלה  המתואר  למצב 
ישתתפו עם אחד מהם בֲעלות של הנרות, 
והוא ַיקנה להם אותם וידליק את שלושת 

הנרות ויוציאם ידי חובתם.

אם יש חנוכייה אחת בלבד לשני אנשים, 
יש אפשרות בשני הימים הראשונים שכל 
אחד מהם ידליק בקצה אחד של הנרות, 
ברור  היכר  ישמש  הנרות  בין  והרווח 
למספר הנרות הנכון, ולרוב הדעות ייצאו 
כבר  האחרים  בימים  ואולם  חובתם.  ידי 
לא יהיה היכר ברור, ולכן לא יוכלו שניים 

להדליק באותה חנוכייה.
מי שהדליק בטעות יותר ממספר הנרות 
בכיבוי  דיי  הדעות  לרוב  ערב,  אותו  של 
מהמספר  פחות  הדליק  ואם  הנוסף.  הנר 

הנכון, יוסיף את הנר החסר בלי ברכה.
בביתו  בעבורו  מדליקה  שאשתו  מי 
להדליק  ורוצה  אחר  במקום  שוהה  והוא 
לפני  להדליק  ישתדל  לכתחילה  נרות, 
הזמן שבו אשתו מדליקה, וידליק בברכה. 
עדיפות שנייה, לכוון מראש שאינו רוצה 
זה  במצב  שפסקו  ויש  בהדלקתה.  לצאת 

להדליק בלי ברכה.
מקורות: שו"ע ורמ"א סי' תרעא ס"ב, משנ"ב ס"ק 
ו, ופסקי תשובות ס"ק א, סי' תערב בפסקי תשובות 
גבריאל  נטעי  טז.  ס"ק  במשנ"ב  תרעז  וסי'  ו,  ס"ק 

פכ"ב ס"ד.

רציתי לשאול
התורה מדריכה אותנו שלא לכעוס על מי שעשה לנו רעה, 

ואף להיטיב עימו. האם זה אנושי?
בכסלו,  י"ט  את  חגגנו  השבוע 
המבטא את השמחה על שזכינו לקבל 
התורה.  פנימיות  החסידות,  תורת  את 
החסידות מגלה כי הקב"ה נמצא בכל 
פרט בחיינו, ומשגיח על כל אחד ואחת 
מאיתנו בהשגחה פרטית. ומכיוון שכן, 

כל מה שקורה לנו הוא לטובה.

מלמדת,  שהחסידות  נוסף  דבר 
לעמוד  כדי  הזה  לעולם  שירדנו 
בניסיונות, ועל־ידי כך אנחנו מתעלים 
ומתרוממים. לכן כשקורה לאדם משהו 
שמירת  או  כעס  לידי  להביאו  שעלול 
מבחן.  בעצם  שזה  לזכור  עליו  טינה, 
ישיב  ואף  הכעס,  על  יתגבר  כאשר 
ישיג את העלייה  בטובה תחת רעה — 
העמידה  על־ידי  שבאה  הגדולה 

בניסיון.

ואחד  בחסידות,  שיעור  לנו  יש 
ועושה  בעכו  מתגורר  המשתתפים 
כדי  ליקנעם  כל הדרך  בכל שבוע את 

השיעורים  באחד  בשיעור.  להשתתף 
 6 בכביש  נסע  אחת  שפעם  לנו,  סיפר 
אותו  עצר  ושוטר  גבוהה,  במהירות 
חודשים.  לכמה  רישיונו  את  ושלל 
שרצונו  האיש  לו  אמר  להפתעתו 
להודות לו. השוטר תמה, והאיש אמר 
לי  שקורה  דבר  שכל  מאמין  "אני  לו: 
הוא לטובה, ואם כן, אני רוצה להודות 

לך על הטובה שאתה עושה עימי"...
באותם  רישיון  לו  היה  שלא  מכיוון 
חודשים, מצא טרמפ לעבודה עם שכן. 
על  לשכן  שלנו  האיש  סיפר  אחד  יום 
זה  כמה  ועד  תפילין,  להניח  הקפדתו 
היו  שאילו  אמר  הנהג  טוב.  לו  עושה 
לו תפילין, היה מניח. מייד אמר האיש 
שהוא קונה לו תפילין, וכך עשה, ומאז 

אותו שכן מניח תפילין כל יום. 
באומרו:  הסיפור  את  האיש  סיים 

"רואים אתם שהכול לטובה?".

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב נועם דקל  
רב שכונה ומנהל בית חב"ד ביקנעם

 מחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': 
m3166532@gmail.com :3166532־053 • דוא"ל טל' 

מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

טכנולוגיית מים מתקדמת

עם בא החורף, התקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2, 
עם טכנולוגיית שבת למהדרין, 

שיאפשר לכם ליהנות ממים חמים וקרים לאורך השבת!

הוא לא יביא לכם
שלג פסטורלי כמו בתמונות 
אבל כוס תה חמה ומפנקת, כן!



ִלְלמֹד ִמּיֹוֵסף
ִלְפָעִמים ַהּיֹום ַמְתִחיל ְּבַמַּצב רּוַח 
ַלֲחֵבִרים  ַסְבָלנּות  ָלֶכם  ֵאין  ֹלא טֹוב. 
הֹוְלִכים  ַאֶּתם  ִמְׁשָּפָחה.  ְוִלְבֵני 
לֹוַמר  ּכֹוַח  מֹוְצִאים  ְוֹלא  ַלִּלּמּוִדים 

ָׁשלֹום ּוְלַחֵּיְך ְלַאף ֶאָחד.

ַהַּצִּדיק.  יֹוֵסף  ַעל  ִחְׁשבּו  ַעְכָׁשו 
סֹוֵבל  הּוא  ְׁשַבע־ֶעְׂשֵרה  ֶּבן  ְּכֶׁשהּוא 
ַמְׁשִליִכים  ֵאָליו.  ֶאָחיו  ֶׁשל  ְנָאָתם  ִמּׂשִ
אֹותֹו ְלבֹור, ַעל ֹלא ָעֶול ְּבַכּפֹו, ְוַאַחר־
ְלֶעֶבד. הּוא מּוָבל  ָּכְך מֹוְכִרים אֹותֹו 
ֶעֶבד  ַנֲעֶׂשה  יֹוֵסף  ְוָׁשם  ְלִמְצַרִים, 
ְּבֵביתֹו ֶׁשל ִאיׁש ִמְצִרי. ְוָאז ַמֲעִליִלים 
ִנְזָרק  ְוהּוא  ַעת  ְמֻרּׁשַ ֲעִליָלה  ָעָליו 

ַלֶּכֶלא.

ִטְבִעי  ָּכֵאֶּלה  ְּדָבִרים  ֶׁשעֹוֵבר  ָאָדם 
ְואּוַלי  ָּכבּוי  ְמֻדָּכא,  ְמֻמְרָמר,  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִמְתָיֵאׁש.  ֵאיֶנּנּו  יֹוֵסף  ֲאָבל  ְמֹיָאׁש. 
ֲעִׂשָּיה.  ְורּוַח  ֶמֶרץ  ּוָמֵלא  ִנְמָרץ  הּוא 
ִלְמֻמֶּנה  ִמְתַמֶּנה  הּוא  ַהֹּסַהר  ְּבֵבית 
ַעל ָהֲאִסיִרים, ַוֲאִפּלּו ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר 
רֹוֶאה ֶׁש"ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ה' ַמְצִליַח".

ְׁשֵני  ִּכי  רֹוֶאה  יֹוֵסף  ֶאָחד  ֹּבֶקר 
ְוַׂשר  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַּפְרֹעה,  ָׂשֵרי 
ַהֹּסַהר,  ְּבֵבית  ֶׁשִּנְכְלאּו  ָהאֹוִפים, 
ָהָיה  ִלְכאֹוָרה  ְוַעְצָּבִנִּיים.  ֲעצּוִבים 
ֵרי ַּפְרֹעה  ָצִריְך ִלְׂשֹמַח. ֲהֹלא ֶאָחד ִמּׂשָ

ִהְׁשִליכֹו ַלֶּכֶלא.

ּוְבָכל־ֹזאת יֹוֵסף ֵמִאיר ָּפִנים ִלְׁשֵני 
אֹוָתם  ְוׁשֹוֵאל  ָהֲעצּוִבים,  ִרים  ַהּׂשָ
"ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים". ֹלא ַקל ִלְהיֹות 
ְּבָׁשָעה  ַהּזּוָלת  ֶׁשל  ְלִסְבלֹו  ָרִגיׁש 

ֶׁשַאָּתה ַעְצְמָך סֹוֵבל.

ר ַהַּמְׁשִקים ְלַדֵּבר  יֹוֵסף ְמַבֵּקׁש ִמּׂשַ
יֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּיַדע  ְּכֵדי  ַּפְרֹעה,  ִעם 
אֹותֹו.  ִויַׁשְחֵרר  ָׁשְוא  ְּבַאְׁשַמת  ַּבֶּכֶלא 
ְוִהֵּנה,  ׁשֹוֵכַח.  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ְואּוָלם 
ֵמַהֶּכֶלא  ִמְׁשַּתְחֵרר  יֹוֵסף  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ֵאין   — ַלֶּמֶלְך  ִמְׁשֶנה  ְוַנֲעֶׂשה 
ִמְתַנֵּקם ְּבָכל ִמי ֶׁשָּגַמל לֹו ָרָעה. הּוא 
ַּבֲעִׂשַּית  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ַמְׁשִקיַע 
ְׁשנֹות  ַבע  ִמּׁשֶ ִמְצַרִים  ּוְבַהָּצַלת  טֹוב, 

ָהָרָעב.

יֹוֵסף.  ְּכמֹו  ְלִהְתַנֵהג  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו 
ּוְלִהְתַמֵּקד  ָּפִנים  ְלָהִאיר  ָּתִמיד 

ַּבְּדָבִרים ַהִחּיּוִבִּיים.

)על־פי תורת מנחם, כרך נא, עמ' 419(

ֶׁשְּבָתא  ַהֻּקְפָסה  ִמּתֹוְך  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ַּבֲחַׁשאי  ִסֵּלק  ֶׁשיֹוִּני  ִהְבִחין  ִיְׂשְרֵאִלי ֹלא  ַמר  ַהַּדַעת  ֶהַּסח  ֶׁשל  ְּבֶרַגע  ַּתְקִציר: 
ַהִּמְטָען. הּוא ָנַסע ְמֻרֶּצה ְלַדְרּכֹו, ֵאינֹו ַמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשַהִּבּלּוׁש ְּבִעְקבֹוָתיו...

ַהֻּקְפָסה ַקָּלה ִמַּדי...
ַהַּנָּידֹות  ָּכל  חֹוֵזר:  ֲאִני  ָּבֵאזֹור!  ַהַּנָּידֹות  "ְלָכל 
ָּבֵאזֹור, ִׂשימּו ֵלב, ֶזה ַחִּיים. ָמה ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶזה, ֶׁשָּכל 
ִּבְמקֹוָמן.  ֲארּו  ְוִיּׁשָ ִיְתַּכְּבדּו  ָהְרִגילֹות  ַהִּמְׁשַטְרִּתּיֹות 
ַהְּמכֹוִנּיֹות  ַרק  ֵיְצאּו  ָּברּור?  ָׁשֵקט.  ַמֲעָקב  רֹוֶצה  ֲאִני 

ַהְּסמּויֹות. ּתֹוָדה!".

"ַסָּבא!", ָטַפח ַהּׁשֹוֵטר ַחִּיים ַּבֲעִדינּות ַעל ִׁשְכמֹו ֶׁשל 
ָהֲאהּוָבה  ַוֲחֻנִּכָּיתֹו  ּדֹוֵמַע,  ַּבַּצד  ֶׁשָעַמד  ְיִחיֵאל,  ַסָּבא 
ֶׁשֵּתֵלְך  ֶׁשָעִדיף  ֵמִניַח  "ֲאִני  ָיָדיו.  ִּבְׁשֵּתי  ָחָזק  ֲאחּוָזה 
ֶׁשִהיא  ֵמִבין  ֲאִני  ֶׁשְּלָך.  ַהֲחֻנִּכָּיה  ִעם  ַהַּבְיָתה  ַעְכָׁשו 
ָּפָנה  ַזֲאטּוִטים",  ַאֶּתם,  ֲאָבל  ִּבְׁשִביְלָך.  ָיָקר  אֹוָצר 
ַּבֲחִביבּות ֶאל ְׁשמּוֵאל, קֹוִּבי ְויֹוָנָתן, "ָלֶכם ַמִּגיַע ְּפָרס! 
ַּגם ַעל ַהּתּוִׁשָּיה, ְוַגם ַעל ָהַרְעיֹון ַהַּמְבִריק, ְלַׁשְחֵרר ֶאת 
ַחְבֵרי  ְׁשַאר  ֶאת  ְּבֶאְמָצעּותֹו  ִלְלֹּכד  ְּכֵדי  ְלַדְרּכֹו  ַהַּגָּנב 

ַהְּכנּוְפָיה. רֹוִצים ְלִהְצָטֵרף ֵאַלי ְלִמְבַצע ַהְּלִכיָדה?".

ֶזה ָהָיה ְּפָרס ַמְסִעיר. ַהִאם ַסָּבא ַיְסִּכים?

"ָהאֹוטֹו  ְּבִחּיּוְך.  ַחִּיים  ִהְסִּביר  ַסָּבא",  ְּדָאָגה,  "ַאל 
ֶׁשִּלי הּוא ְּבִצְבֵעי ִמְׁשָטָרה, ָּכְך ֶׁשִּמֵּמיָלא ֵאיֶנִּני ִמְתּכֹוֵנן 
ְּבֹתם  ַרק  ֶאְתָקֵרב  ֲאִני  ֶהָחׁשּוד.  ֶאל  ַעְכָׁשו  ְלִהְתָקֵרב 

ַהִהְׁשַּתְּלטּות, ָּכְך ֶׁשֵאין ָּכל ֲחָׁשׁש".

ַהַּמְפִציר  ַהַּמָּבט  ְנָכָדיו.  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ִהִּביט  ַסָּבא 
ְּבֹקִׁשי.  ִהְסִּכים  טֹוב",  "נּו,  ִלּבֹו.  ֶאת  ֵהֵמס  ֶׁשָּלֶהם 
"ֲאָבל ִּבְזִהירּות, ֲחמּוִדים, ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ְׁשטּויֹות. 

ָּברּור?".

"ּתֹוָדה,  צֹוֶהֶלת,  ַמְקֵהָלה  ְּכֶנְגּדֹו  ָעְנָתה  "ֶּבַטח", 
ַסָּבא". ּוְׁשֹלֶׁשת ַהְּיָלִדים ִנְדֲחסּו ִּבְמִהירּות ְלתֹוְך ָהֶרֶכב 
יֹוֵצא  ַהְּלִכיָדה  "ִמְבַצע  ַהּׁשֹוֵטר.  ַחִּיים  ִעם  ַהִּמְׁשַטְרִּתי 

"ִליִדיַעְתֶכם,  ָצַחק.  ְוַחִּיים  ְׁשמּוֵאל,  ֵהִריַע  ַלֶּדֶרְך!", 
ַנִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ְמַקֶּוה  ַאֲחרֹוִנים.  ַלִּזיָרה  ַמִּגיִעים  ֲאַנְחנּו 
ַּדְוַׁשת  ַעל  ְּבָחְזָקה  ָלַחץ  ְוהּוא  ַהֹּכל",  ֶׁשִּיָּגֵמר  ַאֲחֵרי 

ַהֶּדֶלק.

***

ַמְכִׁשיר ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהּׁשֹוֵטר ִטְרֵטר. "ְׁשכּוַנת ְׁשמּוֵאל 
ַהָּנִביא? ֵאין ְּבָעָיה. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשהּוא ֹלא ִהְבִחין ָּבֶכם... 
ָאה? ֹיִפי. ֹלא ִלְׁשֹּכַח: ַהַּמָּטָרה ִהיא ָלֵתת לֹו ְלִהָּפֵגׁש ִעם 

ֲחֵבָריו ְוַרק ָאז ִלְתֹּפס ֶאת ֻּכָּלם. ָּברּור?".

ַהֶּמַתח ָּבאֹוטֹו ַהִּמְׁשַטְרִּתי ָּגָאה. ְּבָכל־ֹזאת, ֹלא ְּבָכל 
ָּכֶזה.  ְּבִמְבָצע  ְּבַעְצָמם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַלְּנָעִרים  ִמְזַּדֵּמן  יֹום 
"ֵהָרְגעּו  ָעָלה.  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ֶׁשל  ִּבְמכֹוִניתֹו  ַהֶּמַתח  ַּגם 
ִּבְמִהירּות  ֶׁשָּנַהג  ַהְּמֻזָּיף,  ַהחֹוֵקר  ִהְתַעְצֵּבן  ְּכָבר!", 
ֲחֵבָריו  ְּבעֹוד  ַהָּנִביא,  ְׁשמּוֵאל  ְׁשכּוַנת  ְלִכּוּון  ֻמְפֶרֶזת 
ָעָליו  ִמִּלְצֹעק  ּפֹוְסִקים  ֵאיָנם 
ְמַׁשֵּקר  ַוַּדאי  ֶׁשהּוא  ַּבֵּטֵלפֹון 
ָלֶהם ְוהּוא ִּבְכָלל ְּבַדְרּכֹו ִלְׂשֵדה 

ַהְּתעּוָפה ִעם ַהֲחֻנִּכָּיה...

כּוָנה",  "ִהֵּנה, ֲאִני ְּכָבר ֹּפה, ַּבּׁשְ
ָצַעק ֶאל ַהֵּסלּוָלִרי ֶׁשּלֹו. "ְּבעֹוד 
ַחְׁשָדִנים  אֹוִתי,  ִּתְראּו  ַּדָּקה 
ִיְׂשְרֵאִלי  ּוַמר  ֶׁשְּכמֹוְתֶכם!" 
כּוָנה  ַהּׁשְ ֶאל  ִּבְדָהָרה  ִנְכַנס 
ְוֶנֱעַצר  ַהָּוִתיָקה  ַהְּירּוַׁשְלִמית 
עֹוד  ָּגדֹול.  ְמגּוִרים  ִּבְנַין  מּול 
כּוָנה  ַלּׁשְ ִנְכְנסּו  ְמכֹוִנּיֹות  ַּכָּמה 
ְוָחנּו  ׁשֹוִנים,  ִמִּכּוּוִנים  ִעּמֹו, 
ְּבַנַחת, ְּבֹלא ְלעֹוֵרר ְּתׂשּוַמת ֵלב 
ֵעיַנִים  זּוגֹות  ְּכֶעְׂשִרים  ְמֻיֶּתֶרת. 
ֶׁשָיָצא  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ַעל  ָצפּו 
ְּבֵני  ְלֵעֶבר  ָהֶרֶכב  ִמן  ְלִאּטֹו 
ְּגָבִרים  ְׁשֵני  ַה'ֶנְחָמִדים'.  ּדֹוָדיו 
ָׁשֹחר  עֹור  ְמִעיֵלי  ֲחסֹוִנים, 
ִלְקַראת  ְרחֹוב  ִמַּסְפַסל  ִּבְזִריזּות  ִהְתרֹוְממּו  ְלגּוָפם, 
ָׁשלֹום.  ְלִבְרַּכת  ֲאִפּלּו  ֵמֶהם  ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר 
ֵהם ִנְּגׁשּו ַהְיֵׁשר ַלֲאחֹוֵרי ַהְּמכֹוִנית. "נּו, ְּפַתח ְּכָבר ֶאת 

ַהִּמְכֶסה!".

ִלי?",  ַמֲאִמיִנים  ֵאיְנֶכם  ֲעַדִין  ָמה,  ָּפתּוַח.  "ַהָּבָגז' 
ּוְלַעְצמֹו  ְלַגְמֵרי!"  "ִהְׁשַּתַּגְעֶּתם  ִיְׂשְרֵאִלי.  ַמר  ִנְדַהם 
ֹלא  ַנִים  ַהּׁשְ ֲאָבל  ֶׁשָּכֵאֶּלה"...  ּדֹוִדים  "ְּבֵני  ִמְלֵמל: 
ְּבעֹוד  ִּבְלִהיטּות,  ְּפִניָמה  ָרְכנּו  ֵהם  ְּכָלל.  לֹו  ִהְקִׁשיבּו 
ַּבֻּקְפָסה  ְוֶלֱאֹחז  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלַהְקִּדים  ְמַנֶּסה  ֶאָחד  ָּכל 
ֵהִעיר  ִמַּדי?",  ַקָּלה  ֶׁשַהֻּקְפָסה  חֹוֵׁשב  "ֵאיְנָך  ְּבַעְצמֹו. 
ַעל  ַהֻּקְפָסה  ֶאת  ְוִהִּניַח  ִמֵהר  ֶזה  ַלֲחֵברֹו.  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ִמְכֵסה ָּתא ַהִּמְטָען ּוָפַתח אֹוָתּה ִלְרָוָחה...

המשך יבוא

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ִמים  ֵהם ֲעָנִקִּיים ֲאָבל ְמִהיִרים ְלַמַּדי, ְמֻגּׁשָ
ְמאֹוד  ֲחָכִמים.  ֲאָבל  ְּכֵבִדים  ֲעִדיִנים,  ֲאָבל 

ֲחָכִמים. ֵאֶּלה ַהִּפיִלים, ַּכּמּוָבן.

ַהִּפיִלים ִנּזֹוִנים ִמְּצָמִחים ִּבְלַבד, ֲאָבל ֵהם 
ִּפיל  ָמזֹון.  ֶׁשל  ַאִּדירֹות  ְלַכּמּויֹות  ְזקּוִקים 
ְּביֹום.  ֵעֶׂשב  ִקילֹוְגָרם  ְּכ־135  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול 

ִמְׁשָקלֹו ֶׁשל ִּפיל ָנע ֵּבין 5 ִל־12 טֹונֹות!

הּוא  ַלִּפיִלים  ְּביֹוֵתר  ֶהָחׁשּוב  ָהֵאיָבר 
ַהֵחֶדק. ְּבֶעְזָרתֹו ֵהם אֹוְסִפים ָמזֹון ּוַמְכִניִסים 
ַּגם  ֵהם  ַהֵחֶדק  ְּבֶאְמָצעּות  ְלִפיֶהם.  אֹותֹו 
נֹוְׁשִמים, ְמִריִחים, ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ִמְׁשַּתְכְׁשִכים 
ַּבַּמִים — ַהֵחֶדק מּוָנף ְלַמְעָלה ּוְמַסֵּפק ָלֶהם 

ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה.

ַהִּפיִלים ֵהם ְיצּוִרי ְרִגיִׁשים. ֵהם ְמגֹוְנִנים 
ַהִּפיִלים   — ֻמְתָקִפים  ֵהם  ְוִאם  ֶזה,  ַעל  ֶזה 
ַהִּפיִלים  ֶאת  ְּבַמְעָּגל  ַיִּקיפּו  ַהֲחָזִקים 
ַהַחָּלִׁשים ְוַהְּקַטִּנים. ִּפיִלים ֲאִפּלּו ִמְתַאְּבִלים 
ַעל מֹות ַחְבֵריֶהם. ֵיׁש ֶׁשַאף ַמִּזיִלים ְּדָמעֹות. 

ִּגּלּו  ְוחֹוְקִרים  ָּלֶהם,  ִמּׁשֶ ָׂשָפה  ַלִּפיִלים 
ֶׁשִּפיל ְמֻסָּגל ְלַזהֹות ֶאת ַעְצמֹו ַּבַּמְרָאה, אֹו 
אֹוְמִרים  ְּבֶחְׁשּבֹון.  ְּפׁשּוטֹות  ְּפֻעּלֹות  ִלְפֹּתר 
ֵהם  ָנכֹון.  ְוֶזה  ְמֻצָּין,  ִזָּכרֹון  ֵיׁש  ֶׁשַּלִּפיִלים 
זֹוְכִרים ִּפיִלים ֲאֵחִרים ֶׁשָּפְגׁשּו אֹו ְמקֹומֹות 

ֶׁשָּבֶהם ָהיּו.

ֶקֶדם  ִּביֵמי  ְלִאּלּוף.  נֹוִחים  ַּגם  ַהִּפיִלים 
ִׁשְּמׁשּו ִּפיִלים ְמֻאָּלִפים ְלִמְלָחמֹות. ֶאְלָעָזר 
ַהַּמַּכִּבי, ֵמת  ְיהּוָדה  ָאִחיו ֶׁשל  ֶּבן־ַמִּתְתָיהּו, 
ֲאָבל  ִמְלָחָמה,  ִּפיל  ַּבֲחִנית  ֶׁשָּדַקר  ְלַאַחר 

ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ַהִּפיל ָקַרס ָעָליו.

ַאף ֶׁשֵהם ְּכֵבִדים, ַהִּפיִלים ְמֻסָּגִלים ָלרּוץ 
ְּבָׁשָעה.  ִקילֹוֶמְטִרים   40 ֶׁשל  ִּבְמִהירּות 
ֹחם  ְלֵקרּור  ְמַׁשְּמׁשֹות  ַהְּגדֹולֹות  ָאְזֵניֶהם 

ַהּגּוף. 

רֹוִאים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר  ַהֲהָלָכה  ְּבִסְפֵרי 
ִּפיל ְמָבְרִכים ָעָליו 'ָּברּוְך ְמַׁשֵּנה ַהְּבִרּיֹות'. 
ֻמְסָּבר, ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ִּדְמיֹון 

ֵּבין ַהִּפיל ּוֵבין ָהָאָדם.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְלַהְדָלַקת  ַהַּבְיָתה  חֹוֵזר  ַאָּבא  ִאם  ַּבֲחֻנָּכה  עֹוִׂשים  ָמה 
ִמְקָצָתם(?  )אֹו  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ָנה  ַהּׁשֵ ְׁשַעת  ַאֲחֵרי  ַהֵּנרֹות 
ֲעֵליֶהם ְלַהְדִליק ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשָּלֶהם ֹקֶדם ָלֵכן, ְלַחּכֹות 

ְקָצת ְלַיד ַהֵּנרֹות, ְוָאז ָלֶלֶכת ִליֹׁשן.

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

נּון, ֵמִאיר־ ָ הּוִדי ַהּשׁ ֶלד ַהּיְ ל ַהּיֶ ַהְנָחָיתֹו ׁשֶ טֹו, ּבְ ַרֲחֵבי ַהּגֵ י ּבְ ד זֹוִכים ְלִסּיּור ִאיׁשִ ֻלּמָ ִסיְך ִויְלֶהְלם ּומֹורֹו ַהּמְ ְקִציר: ַהּנָ ּתַ
טֹו ְקדּו ֶאת ְיהּוֵדי ַהּגֵ ּפָ ָרֶגְדיֹות ׁשֶ ם ַעל ַהּטְ יַע ּגַ יְלד. הּוא ַמְרֶאה ָלֶהם ֶאת מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ְוַהֶחֶסד, ֲאָבל ַמְצּבִ ל רֹוְטׁשִ ַאְנׁשְ

ד'  ְכּבָ טֹו 'ַהּנִ הּוֵדי ַהּגֵ ּיְ עּו ׁשֶ יַע ְלִסּיּומֹו. ּדְ נּו ַמּגִ ּלָ ּיּור ׁשֶ ֶזהּו! ַהּסִ
ה, ַעל ַאף  ִלי ִסּבָ א, ּבְ ׂשֹ ֵבִדים ִמּנְ ים ּכְ ם ִמּסִ ּלֵ ים ְלׁשַ ה ִנְדָרׁשִ ַהּזֶ

ָלה. ְלּכָ רּוָמָתם ַהֲחׁשּוָבה ַלּכַ ּתְ

ה אֹוְתָך  ְתָך, ֲאַמּנֶ ים ְלָהִמיר ֶאת ּדָ ְסּכִ לּוָכה. ִאם ּתַ ס ַהּמְ יֹום ָיבֹוא ְוֶאֱעֶלה ַעל ּכֵ
יר. ה ְלֶכֶסף ְוָזָהב ָלֹרב ּוְלָכבֹוד ַאּדִ ְזּכֶ ה ּתִ ָלה. ַאּתָ ְמׁשָ ּמֶ ד ּבַ ְלַתְפִקיד ְמֻכּבָ

ד  ִנים ָוֹאֶפן. ְלעֹוָלם לֹא ֶאְבּגֹ ׁשּום ּפָ לֹא! ּבְ
עֹוָלם! ּבָ ַעד ׁשּום הֹון ׁשֶ ֱאמּוַנת ֲאבֹוַתי! לֹא ּבְ ּבֶ

ה ֻמְזָמן  ִהי, ַאּתָ ְלׁשֶ ק ְלטֹוָבה ּכָ ּקֵ ְזּדַ ה, ִאם ּתִ ם ַאּתָ ּגַ
יְלד  ל רֹוְטׁשִ ִמיד ִלְפנֹות ֵאַלי. ְזֹכר, ֵמִאיר־ַאְנׁשְ ּתָ

טֹו. ּגֵ הּוִדים ּבַ ֵמְרחֹוב ַהּיְ

ה!  ּתֹוָדה ַרּבָ
ַעם ָזִכיִתי  ַהּפַ
ר... ֹישֶׁ ֶהן ּבְ ּבָ

 ֶזה
ִביְלָך! ׁשְ ּבִ

חחח...

 נּו,
ְרִצינּוֹת ּבִ

 אּוף... ֹזאת ְזכּוְתָך.
ַעם  ֲאָבל ִאם ֵאי־ּפַ
ק ְלֶעְזָרה  ּקֵ ְזּדַ ּתִ
ה  ִהי, ַאּתָ ְלׁשֶ ּכָ

ֻמְזָמן ָלבֹוא ֵאַלי 
ַמח  ָלַאְרמֹון. ֶאׂשְ
ְמאֹוד ַלֲעֹזר ְלָך!

ַהִּפיִלים ַהֲחָכִמים 

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
אמת ויציב
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המגעים  חופשי".  שאני  לי  ואמרו  התא  דלת 
הובילו  בין המדינות  הנמרצים  הדיפלומטיים 

לשחרור המיוחל. 
עם שובם לארץ ניסו לעכל את שאירע. "אני 

נטלי.  אמרה  מכוונת",  אלוקים  יד  לזה  קוראת 
"הרגשתי שקיבלתי מסר מלמעלה. תמיד הייתי 
עלול  שהסיפור  חששנו  אבל  באמונה,  חזקה 

יישכח  לא  כאן  שקיבלו  החיבוק  רע".  להיגמר 
מליבם: "כולם עטפו אותנו באהבה וחום", מציין 

מורדי.

מנחם כהןחיים יהודיים

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  ־ הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 5415770־051

נס שנגע בכולם
מורדי  השתתף  השחרור  אחרי  ימים  כמה 
בהתוועדות חג הגאולה י"ט בכסלו בעירו, וחגג 
שם את הנס הפרטי שלהם. "קיבלו אותי בחום 
של  דמעות  עמדו  שבעיניי  עד  כל־כך,  גדול 
משחזר.  הוא  ישראל",  עם  של  מהאהבה  אושר 
ימי החנוכה בחברת  חגג את  ימים  כעבור כמה 
זה  "אמנם  עצומה.  בהתרגשות  המשפחה,  בני 
היה נס פרטי שלנו, אבל הוא נגע בכולם", אומר 
מורדי. "היה לנו חשש גדול שניאלץ לעשות את 
חנוכה מאחורי הסורגים בטורקיה, ובחסדי  ה' 

זכינו לנס". 

עם  מתמודד  הוא  היום  עד  כי  מספר  מורדי 
הוא  יישאר",  תמיד  "הזיכרון  הקשה.  החוויה 
"חנוכה  לקוראים:  מסר  להעביר  ומבקש  אומר 
כל  שבסוף  להאמין  וצריך  אור,  של  חג  הוא 
כשקשה  גם  אור.  נקודת  יש  חושך  של  מנהרה 

צריך לזכור את התקווה ושיש ניסים!".

נרות כ על  השנה  יברך  אוקנין  שמורדי 
החנוכה, בביתו במודיעין, הוא ורעייתו, 
ההתרגשות  את  מחדש  יחוו  נטלי, 
הנרות  בהדלקת  אותם  שמילאה 
החנוכה,  חג  את  רק  לא  אז  חגגו  הם  אשתקד. 
ושיבתם  הטורקי  מהכלא  שחרורם  את  גם  אלא 

ארצה בשלום.
בטורקיה.  משפחתי  בטיול  התחיל  הכול 
האישה צילמה תמונה באזור ארמונו של נשיא 
והתחילו  לעברם  זינקו  ביטחון  ואנשי  המדינה, 
התמונה,  צילום  לפשר  הזוג  בני  את  לתחקר 
והחליטו להובילם למעצר. בתוך זמן קצר נהפך 
ימים  באותם  הכותרות  גדולה.  לדרמה  המעצר 
בישראל  "חשש  ועל  בריגול"  "חשד  על  דיברו 

שהמעצר בטורקיה יהפוך למשבר חריף".

העם הנפלא שלנו 
העובדים  תמימים,  אזרחים  אוקנין,  הזוג  בני 
לפרנסתם באגד, לא הבינו מנין נפל עליהם התיק 
הזה. "היו בהתחלה הרבה מחשבות מטרידות", 
"אך האמונה בבורא העולם   ,)48( תיאר מורדי 
לנו  אמרו  לא  הראשון.  מהרגע  אותנו  החזיקה 
דבר על האשמה בריגול, לא בשלב התשאול ולא 
במעצר. לא קלטנו את גודל הפרשה, עד שחזרנו 

לארץ וקראנו את הדיווחים". 
קשה  היה  מזה  זה  אותם  הפרידו  שבו  הרגע 
במיוחד. "אמרנו אחד לשני שנהיה חזקים ונחזור 
וחצי",  החמש  בן  הקטן  לילד  ובעיקר  לילדינו, 
הם מספרים. מורדי מוסיף: "ידענו שבארץ יעשו 
הכול כדי לשחרר אותנו. המחשבה על הערבות 
ההדדית ועל העם הנפלא שלנו, זה מה שהחזיק 
אותנו. אני בוגר ישיבות. האמונה ליוותה אותנו 
לכל אורך הדרך. זכיתי וגם אשתי שומרת שבת 
והולכת לבית הכנסת. השבת אצלה היא קודש".

להתקיים על לחם ומים
הגדול  הקושי  אף  על  כי  מספרת  נטלי 
התעקשה להקפיד על הכשרות: "הייתי חלשה, 
יכולתי  לא  ואיבדתי ממשקלי.  כוחות,  באפיסת 
ומים.  לחם  רק  וביקשתי  כלום,  כמעט  לאכול 
הייתי אוכלת חתיכות קטנות של לחם עם מים 
הכרה.  לאבד  או  להתעלף  לא  לשרוד,  כדי  רק 

כמעט נפלתי כמה פעמים".
הגון.  היה  מספרים,  הם  אליהם,  היחס 
"התייחסו אלינו בצורה מכובדת", מספר מורדי, 
"ואז, פתאום, בלי שום הכנה מוקדמת, נפתחה 

מהכלא בטורקיה לחנוכה בישראל

הרגע שבו הפרידו אותם 
זה מזה היה קשה במיוחד. 
"אמרנו אחד לשני שנהיה 

חזקים ונחזור לילדינו, 
ובעיקר לילד הקטן בן 

החמש וחצי"

בכוח האמונה. "האמונה ליוותה אותנו"

חיבוק חם. מורדי ורב בית הכנסת שלו, הרב דוד אלימה

שמחת השיבה הביתה. חיוך מאושר בנחיתה בארץ

באושר עדמרגישים חג
חנוכה שמח עם...


