
שקוראים את הרקע שקדם לנס חנוכה אי־כ
עד כמה התהליכים שה־  אפשר שלא לחוש
שנה,  ומאתיים  כאלפיים  לפני  אז,  תרחשו 
וההתמודדויות  האתגרים  את  במדויק  מתארים 
לא השת־  שלנו. מפליא לגלות כי הטבע האנושי

נה, וכי ההיסטוריה חוזרת כמעט במדויק.

העולם  רוב  את  שכבש  הגדול,  אלכסנדר 
המיושב של אותם ימים, הביא עימו את התרבות 
השבטיות,  המחיצות  את  הפילה  זו  ההלניסטית. 
תרבות  וטיפחה  העמים  בין  השונּות  את  ריככה 
כל־ גדולה  הייתה  השפעתה  כללית.  אנושית 
כולל  )שם  יוונים  בין  חלוקה  שנוצרה  עד  כך, 
ברברים  ובין  ההלניסטית(  בתרבות  למחזיקים 
)כל השאר(. דיברת יוונית — היית בן־תרבות, לא 

דיברת יוונית — היית ברברי.

סובלנותה של התרבות ההלניסטית התבטאה 
והדתי.  האתני  למוצאך  אותך  חקרו  שלא  בכך, 
גם היהודי היה יכול להיות יווני מושלם. זה היה 
עולם פתוח ומושך. איש לא שאל אותך מי הייתה 

סבתך.

בארץ נראית סכנה
מערבית  תרבות  עם  מתמודדים  אנו  בימינו 
אבל  אטרקטיבית,  מושכת,  היא  מבוללת. 
מי  שאז,  וכשם  אז.  כמו  היהדות  לקיום  מסוכנת 
שהתפתו ללכת אחרי תרבות יוון התבוללו ואבדו 
מטשטשת  המערבית  התרבות  גם  ישראל,  לעם 
טמיעה  לעבר  ומוליכה  היהודית  הזהות  את 

והתבוללות.

ישראל,  בארץ  המגורים  עצם  כי  שסברו  היו 
אותנו  לשמר  כדי  יספיקו  יהודית,  במדינה 
כיהודים. הרבי מליובאוויטש הביע את דעתו כבר 
אורבת  בארץ  גם  כי  המדינה  של  ימיה  בראשית 
הממשלה  לראש  ששיגר  באיגרת  סכנה.  אותה 
אז דוד בן־גוריון, בשנת תשי"ט )1959(, בהקשר 

שאלת 'מיהו יהודי', כתב: 

וענייניה  בדת  ההכרח  גדול  יהיה  שלא  "כמה 
לבני ישראל אשר בחוץ לארץ, מוכרחים הם עוד 
ישראל.  בארץ  אשר  ישראל  לבני  וחיוניים  יותר 
דווקא  ישראל  בארץ  היסודיים:  הטעמים  ואחד 
יקים טיפוס חדש,  נראית סכנה, אשר דור השני 
אשר בשם בני ישראל ידגול, אבל זר יהיה לעברו 
של עמנו, על כל ערכיו הנצחיים והעצמיים, וגם 

מַנֵגד לו — בהשקפת עולמו, בתרבות שלו ובתוכן 
עברית  אשר  למרות  מַנֵגד,  היום־יומיים.  חייו 
התנ"ך  לשמע  וגם  ידור,  האבות  בארץ  ידבר, 

יתלהב".

האבחנה של בן־גוריון
מתברר שגם בן־גוריון הוטרד ממגמות הניתוק 
חינוך  על־ידי  אותן  לבלום  שראוי  וסבר  האלה, 
שיגר   )1955( תשט"ז  בשנת  יהודית'.  ל'תודעה 
ארן,  זלמן  אז,  והתרבות  החינוך  שר  אל  מכתב 
ובו קרא לחזק את התודעה היהודית של הנוער: 
על  )והמדובר  הנוער  את  מכיר  שאני  "במידה 
בתודעה  מאוד־מאוד  לקוי  הוא  הטוב!(  הנוער 
ובזיקה  ההיסטורית  מורשתנו  בהכרת  יהודית, 
לתוכנית  לדאוג  ויש  העולמית,  ליהדות  מוסרית 
בענפי  לפגוע  מבלי  זה  ליקוי  שתתקן  לימודים 

לימוד חיוניים אחרים".

למרבה הצער גברה ידם של המתנגדים לתכנית 
על  השתלטה  האחרונים  ובעשורים  זו,  לימודים 
הליברלית,  התפיסה  הכללית  החינוך  מערכת 
את  והדוחה  בני־האדם  כל  בין  בשוויון  הדוגלת 
פעולה  עכשיו  נדרשת  היהודית.  הזהות  טיפוח 
נמרצת להחזרת עולם הערכים היהודי ללב הנוער 

ולהענקת משמעות עמוקה להיותנו יהודים.
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בימינו אנו מתמודדים עם תרבות מערבית מבוללת. היא מושכת, 
אטרקטיבית, אבל מסוכנת לקיום היהדות כמו בימי החנוכה

חנוכה במבט אקטואלי
חג הספרים

ביום חמישי בשבוע הקרוב מציינים 
חסידי חב"ד את חג הספרים ה' בטבת, 
שבו נערכים מבצעים מיוחדים על כל 
ההוצאות  בחנויות  החסידות.  ספרי 
לעודד  כדי  גדולות,  הנחות  ניתנות 
כבקשת  בהם,  ולימוד  ספרים  קניית 
הרבי מליובאוויטש. רבים באים לקנות 
המבצע  ולילדיהם.  לעצמם  ספרים 

יימשך גם בימים שלאחר מכן.

חוזרים להאיר
חב"ד  בתי  מארגנים  החנוכה  בימי 
מאות אירועים מיוחדים לילדים. נוסף 
החג,  מנהגי  ושאר  הנרות  הדלקת  על 
מרתקת  מולטימדיה  תכנית  מופעלת 
במהלכה  להאיר'.  'חוזרים  ששמה 
החשמונאים  לתקופת  הילדים  'שבים' 
אנו.  לימינו  המסרים  את  ולומדים 
בצעירי  החינוך  אגף  בהפקת  התכנית 

אגודת חב"ד.

ימי הנתינה
מקיימות  צ'רידי  וקרן  צ'רידי  חברת 
הנתינה׳  ׳ימי  מיזם  את  אלה  בימים 
ברחבי  חב"ד  בתי  של  השנתי 
כ-630  משתתפים  העולם. בקמפיין 
מנהלי  לדברי  כולו.  מהעולם  שלוחים 
החברה, עכשיו הוא הזמן הטוב ביותר 
לכך, שכן "בחודש דצמבר נתרמים 50 
בשל  בעולם  הצדקה  מכספי  אחוזים 
בסך  גויסו  אשתקד  המס".  שנת  סוף 

הכול 57 מיליון דולר.
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מקץ

 בן־גוריון מודאג: "הנוער לקוי בתודעה יהודית"



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

'שלום בית' עדיף
בצעירותו נסע ה'חפץ חיים' פעם אחת 
בחנוכה אל רבו, רבי נחומק'ה מהורדנה, 
החנוכייה  את  מדליק  לראותו  והמתין 
רבי  אך  ההדלקה  שעת  הגיעה  בביתו. 

נחומק'ה לא זז ממקומו.

הדלת  נפתחה  ואז  רב,  זמן  עבר 
מיהר  רגע  באותו  נכנסה.  והרבנית 
את  הדליק  ומייד  לקום  נחומק'ה  רבי 
הנרות. תלמידו שאלו לפשר הדבר ורבי 

נחומק'ה הסביר:

"ההלכה קובעת כי מי שאין לו כסף 
נרות  חנוכה,  ונרות  שבת  נרות  לקניית 
שבת קודמים, מפני שהם מביאים 'שלום 
בית'. אני יודע כמה חשוב לרבנית להיות 
נוכחת בעת ההדלקה, ואם ההלכה דוחה 
השבת,  נרות  מפני  החנוכה  נרות  את 
ודאי שראוי להמתין לבואה של הרבנית, 
הנרות  הדלקת  מצוות  את  ולקיים 

בשלמותה".

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!

מנהיג בשירות העם
)בראשית  "ויוסף הוא השליט... הוא המשביר" 
מנהיגים  של  בדרכם  הלך  לא  יוסף  מב,ו(. 
מתיישבים  שבהתמנותם לתפקיד  מסוימים, 
במחנה  עצמם  ומסובבים  מעשה  באפס  בראש 
של שמשים ומשרתים. לא כך נהג יוסף, אלא — 

"הוא השליט... הוא המשביר".
)רבי משה־לייב מסאסוב(

שלטון על־ידי עשיית טוב
מה בא כתוב זה ללמדנו, וכי אין אנו יודעים 
אלא  מצרים?  ארץ  כל  על  השליט  הוא  שיוסף 
אדם  ישלוט  שלא  דרך־ארץ,  הכתוב  מלמדנו 
באדם אחר אם לא ייטיב עימו, כי לא ייכנעו בני־
אדם למי שלא יגמלם טובות. ויוסף, מפני שהיה 
המשביר על כל הארץ ונתן להם לחם לפי הטף, 

בכוח זה היה גם שליט ומושל בהם.
)מלאכת מחשבת(

חשודים ייזהרו
מב,ט(.  )בראשית  מרגלים אתם"  אליהם  "ויאמר 
אותו  וכשיראו  אותו,  יחפשו  שאחיו  הניח  יוסף 
האובד,  אחיהם  לבין  שבינו  ויבחינו בדמיון 
רצה  ומכיוון שלא  ולדרוש,  לחקור  יתחילו 
לעברם:  קרא  עת,  בטרם  זהותו  להם  שתתגלה 
חשודים  כשימצאו עצמם  אתם!".  "מרגלים 

חשד כבד כל־כך, ודאי יחששו לחקור ולדרוש.
)כפליים לתושייה(

טענה משכנעת
"כולנו בני איש אחד נחנו" )בראשית מב,יא(. אף 
זו הייתה טענה שנועדה לשכנע את יוסף שאין 
הם מרגלים. לא מתקבל על הדעת שאב יעמיד 
בסכנה את חייהם של כל עשרת בניו, וישלח את 

כולם לרגל ארץ זרה.
)רלב"ג(

בזכות האחדות
'נחנו':  המילה  בתנ"ך  מצויה  פעמים  שלוש 
"כולנו בני איש אחד נחנו", "נחנו פשענו ומרינו", 
"נחנו נעבור חלוצים". לרמז שכאשר "כולנו בני 
נחנו", כשיהודים חיים באחדות, הרי  איש אחד 
אם  אפילו  ומרינו",  פשענו  ש"נחנו  אף־על־פי 
חטאו, בכל־זאת "נחנו נעבור חלוצים" — מובטח 

להם שיגברו על שונאיהם וישובו לארצם.
)חן טוב(

מדריגה נעלית
"ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" )בראשית 
היו  לא  לשבטים   — הכירוהו"  לא  "והם  מב,ח(. 

הכרה והשגה במדריגתו הנעלית של יוסף.
)תורה אור(

בזכות ההתעניינות 
בשלום הזולת

על  פרעה,  חלומות  בתיאור  נפתחת  פרשתנו 
ושבע  שמנות  פרות  הבולעות  רזות  פרות  שבע 
שמנות.  שיבולים  הבולעות  שדופות  שיבולים 
מבקש  והוא  מנוחתו,  את  מטרידים  החלומות 
את  לו  לפתור  ומחכמיה  מצרים  מחרטומי 

החלומות, ואיש אינו מצליח להשביע את רצונו.

בעקבות זאת נזכר שר המשקים באסיר הנמק 
שר  של  החלום  ואת  חלומו  את  שפתר  בכלא, 
פרעה,  עם  לטובתו  לדבר  ממנו  וביקש  האופים, 
לפרעה  יעץ  עכשיו  שכחו.  המשקים  שר  אך 
להזמין את יוסף לפתור לו את חלומותיו, ואכן, 
יוסף פתר את החלומות ובדרך שהרשימה מאוד 

את פרעה, עד שמינה אותו למשנה למלך.

טבעי להתמרמר
הפירוט הנרחב של חלומות שרי פרעה מעורר 
פתר  שיוסף  לספר  צריכה  התורה  אכן,  תמיהה. 

הכלא  מן  להוצאתו  כרקע  חלומותיהם,  את 
לצורך פתרון חלומות פרעה, אבל דיי היה בציון 
בלי  חלומותיהם,  את  לשרים  שפתר  העובדה 

להאריך בפרטי הדברים.

יהודי  כיצד  ללמדנו  מבקשת  שהתורה  אלא 
יוסף  וכואבים.  קשים  במצבים  גם  לנהוג  צריך 
עבר שורה של אירועים כאלה. אחיו הטילו אותו 
לבור, ואחר־כך מכרוהו לישמעאלים. הוא נמכר 
לעבד לפוטיפר, וכאשר מצא חן בעיניו והופקד 
מכוערת  עלילה  עליו  העלילו   — ביתו  ניהול  על 
והוא הושלך לכלא. טבעי היה שבנסיבות כאלה 

היה נהפך לאדם מדוכדך וממורמר.

נינו של אברהם
האמונה  את  מאבד  אינו  יוסף  בכלא  גם  אך 
שר  את  אחד  בוקר  רואה  כשהוא  והשמחה. 
המשקים ושר האופים "והינם זועפים" הוא פונה 
ָרִעים  ְּפֵניֶכם  "ַמּדּוַע  בשלומם:  ומתעניין  אליהם 
ַהּיֹום?". לכאורה, מה לו ולהם? הלוא השניים הם 

חבריו של השר הרשע שהשליכו לכלא.

ואולם יוסף הצדיק הוא נינו של אברהם אבינו, 
ֵּביתֹו  ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת  ְיַצֶּוה  "ֲאֶׁשר  נאמר:  שעליו 

ּוִמְׁשָּפט"  ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶּדֶרְך  ְוָׁשְמרּו  ַאֲחָריו 
של  בריאה  ראה  יוסף  כאשר  לכן  יח,יט(.  )בראשית 
שבהיותו  אף   — בשמחה  שרויה  שאינה  הקב"ה 
— השתדל  להיות שמח  עליו  הקב"ה  בריאה של 

מייד להושיט עזרה וסיוע.

כוחה של פעולה
הסיפור הזה משקף את כוחה של פעולה אחת 
להשפיע על העולם. בעקבות ההתעניינות הכנה 
ופתירת חלומותיהם, הוא  יוסף בשרי פרעה  של 
פתר בהמשך את חלומות פרעה, נתמנה למשנה 

למלך, והציל את העולם כולו מחרפת רעב.

על־אחת־כמה־ מצרים,  לגויים  סייע  יוסף  אם 
וכמה שעלינו לצאת ולהשפיע על יהודים אחרים 
נר  הדלקת  מצוות  את  ובמיוחד  מצוות,  לקיים 
חנוכה, שמאירה את העולם. זו הייחודיות של נר 
נעשה   — מייד  ניכרת  המצווה  שהשפעת  חנוכה, 
אור, המאיר את העולם כולו. שכן מלבד ההשפעה 
הגשמי  האור  עצם  למצווה,  שיש  העל־טבעית 
של נרות החנוכה מוסיף אור בעולם, עד שנזכה 

לאורו של משיח בגאולה האמיתית והשלמה.
)תורת מנחם כרך עד עמ' 365(

יוסף ואחיו

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 ל' כסלויום בשבוע

הל' שאר אבות הטומאה ג' פרקים ליום
הל' טומאת אוכלין פרק יח־כפרק טו־יזפרק יב־ידפרק ט־יא

פרק ז־טפרק ד־ופרק א־ג

 הל' מלוה ולוהפרק א' ליום
פרק כבפרק כאפרק כפרק יטפרק יחפרק יזפרק טז



גאולהּפדיה
שמונת הנסיכים

ְנִסיִכים. המלך המשיח הוא אחד מ"שמונה נסיכי אדם" שעליהם ניבא הנביא 
מיכה )מיכה ה,ד(: "ַוֲהֵקֹמנּו ָעָליו ִׁשְבָעה ֹרִעים ּוְׁשֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם". הגמרא )סוכה נב,ב( 
מפרטת את שבעת ה'רועים': דוד באמצע, אדם, שת ומתושלח מימינו, אברהם, יעקב 
ומשה בשמאלו. ומי הם שמונת ה'נסיכים'? — אדם, ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, 

צדקיה, משיח ואליהו.
המהרש"א מסביר: "שבעה רועים — רועים, הם מנהיגים של הדור, יהיו שבעה. ודוד 
באמצע, דוגמת מנהיגי עולם האמצעי, שהם שבעת כוכבי לכת, והשמש באמצע, כמו 
שכתוב במלכות בית דוד: כי כשמש ינון וגו'... דהיינו, שהוא, דוד, יהיה העיקר בין 
רועים  שהיו  מפורש  ברובם  כי  'מנהיגים',  במקום  'רועים'  וקראם  הללו.  המנהיגים 

ממש בעולם הזה".
נסיכי אדם",  לאחר מכן המהרש"א מסביר שאף שהמשיח נחשב אחד מ"שמונה 
בכל־זאת הוא ימלוך על כולם: "הא ודאי דמשיח ימלוך על כולם, כמו שכתוב: 'ומלך 
שררה  קצת  להם  יהיה  דחשיב  השבעה  אלו  מקום  ש"מכל  אלא  להם'",  יהיה  אחד 

ונסיכות, וקבלה היה בידם שאלו השבעה יהיו עם מלך המשיח". 
המשיח  על  שנאמר  לפסוק  'נסיכים'  המילה  משמעות  את  קושר  צדק'  ה'צמח 
)תהילים ב,ו(: "ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי". כלומר, 'נסיך' הוא משורש המילה 
'נסכתי'. הוא מפרש )ברשימותיו לתהילים שם( את משמעות ה'נסיכה' מלשון סיכה בשמן: 

"לכאורה זהו עניין משיחה, והיינו שנקרא משיח על שם שנמשח בשמן".

המעגל  את  מייצג  שבע  שמונה.  למספר  מיוחד  קשר  קשורה  הגאולה  ְׁשֹמָנה. 
העולם  העל־טבעי.  את  ואילו שמונה מסמל  בעולם,  הטבעית  השלם של המערכת 
נברא בשבעה ימים )על־ידי שבע הספירות העליונות(, ומכאן ששבע הוא בבחינת 
ה'קוד' של תבנית העולם. השבע אינו מבטא את החומר בלבד, שכן הוא כולל גם 
את היום השביעי, יום השבת, שהוא קודש לה'. אלא הכוונה גם לקדושה האלוקית 
המלובשת בתוך הטבע. המערכת השלמה של המציאות הגשמית עם הכוח האלוקי 

המלובש בה — היא השבע.
בתוך  מלובשת  שאינה  האלוקית  הקדושה  את  העל־טבעי,  את  מבטא  שמונה 
העולם. ה'שמיני' מתגלה בעולם כנס, כתופעה על־טבעית, כדבר שבא מחוץ למסגרת 
הרגילה. הדבר בא לידי ביטוי בימי החנוכה, שבהם אנו מדליקים שמונה נרות, מפני 

שהם קשורים בנס על־טבעי, של "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים".
על הכינור של ימות המשיח כתוב בגמרא )ערכין יג,ב( שהוא יהיה של שמונה נימין 
בפסוק  גם  מרומז  שמונה  המספר  נימין(.  שבע  של  שהיה  המקדש  כינור  )לעומת 
"אז ישיר משה", שעל־פי דברי חז"ל מתייחס לזמן הגאולה. המילה 'אז' בגימטרייה 
שמונה, והיא מורכבת מא' וז', דבר המסמל את 'אלופו של עולם', הקב"ה, הרוכב על 

הטבע המסומל במספר שבע.

מנחם ברוד
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אותה לדרכה בניגוני הבדלה".

תש"א  באביב  נגדעו  בסלוניקי  היפים  החיים 
)1941(, עם כיבושה של יוון בידי הגרמנים. בתוך 
רעב.  מצוקת  לחוש  התושבים  החלו  ימים  כמה 
מנת הלחם היומית שחולקה להם הייתה במשקל 
הפרנסה  מקורות  לאדם.  גרם  וחמישים  מאה 
נהרסו, והתושבים נאלצו למכור חפצים מבתיהם 

כדי להשיג מזון.

מצב הביניים נמשך עד שבת כ"ו בתמוז תש"ב 
)11.7.1942(, שכונתה 'השבת השחורה'. הגרמנים 

45 להתייצב בכיכר  19 ועד  הורו ליהודים מגיל 
ארוכות  שעות  משפיל.  היה  המעמד  החירות. 
עמדו היהודים בשמש הלוהטת, ממתינים לקבל 

שיבוץ לעבודה כביכול.

במשך ההמתנה ציוו על היהודים לבצע תרגילי 
הגרמנים  של  צחוקם  לקול  ולרקוד  התעמלות 
מכות  ספגו  הריקודים  במהלך  היווני.  והקהל 
רפואי.  לטיפול  ונזקקו  שהתעלפו  היו  אכזריות. 

מקצתם מצאו שם את מותם.

"אם נשתחרר מפה", התנשף הקול באוזנו של 
תשתחרר  אם  לבן.  לי  אותך  "אאמץ  כהן,  יצחק 
שבהם  המקומות  לכל  לשם,  לך  לבדך,  אתה 

הטמנתי אוצר".

בית  בעל  סלוניקי,  מעשירי  יהודי  היה  הדובר 
חרושת לעורות. קודם הגירוש למחנה ההשמדה 
הספיק להסתיר כמות נכבדה של זהב במקומות 
מכל  המלחמה.  שאחרי  ַלימים  שונים,  מסתור 

משפחתו לא נותר איש חי.

מקום.  אחר  מקום  מנה  במהירות.  דיבר  הוא 
"בבית החרושת מדריגות יורדות למרתף. 
יש לספור מלמעלה אחת־עשרה מדריגות, 
את המדריגה האחת־עשרה אפשר לפרק. 

בפנים יש פחים מלאים מטבעות זהב". 

בצריף  נוראה  בצפיפות  שכבו  הם 
הצליח  בקושי  יצחק  בבירקנאו.  החולים 
להוציא הגה. הקור הנורא חדר לעצמותיו 
הדואבות. "אני נותן לך את כל זה", לחש 

אליו האיש, "אל תשכח!". 

"טוב", מלמל יצחק בגרון ניחר, "יש לך 
אולי מעט לחם לתת לי עכשיו?".

יצחק כהן נולד בסלוניקי שביוון בקיץ 
תרפ"ב )1922(. החיים היהודיים בסלוניקי 
היו טובים. הקהילה היהודית הייתה חמה 
וסעד  עזרה  מוסדות  והקימה  ותומכת, 
קטנה  מרפאה  הייתה  שכונה  בכל  רבים. 
הקהילה,  לחברי  שירותים  שהעניקה 
בלי  הטיפול  את  קיבלו  יכולת  ומעוטי 

תשלום.

והקורא  החזן  היה  כהן,  איסיד  אביו, 
בתורה בבית הכנסת 'אהבת עולם', ויצחק 
היה חבר במקהלת 'נותני זמירות', מקהלת 

הילדים שליוותה את התפילה. כשישים בתי 
כנסת היו בעיר, ובשבתות היו התפילות בוקעות 

מקירות בתי הכנסת ומשתפכות אל הרחובות.

מתקבצים  היהודים  היו  השבת  סעודת  אחרי 
בבית  כל פעם  בקבוצות לקריאת פרקי תהילים, 
אחר. לאחר מכן היו שבים אל בתי הכנסת לשירת 
פיוטים ופזמונים ולשמיעת דרשות מפי הרבנים. 
"כמו כלה הייתה השבת בעיר שלנו", תיאר יצחק. 
היינו  בשמיים,  ניצתו  וכוכבים  היום  "וכשהעריב 
מאריכים עוד מעט את הפרידה ממנה ומַשלחים 

על  שניחתה  הראשונה  המהלומה  הייתה  זו 
גם  שהתרגשה  השואה  לקראת  סלוניקי  יהודי 
כזאת  אינה  שה'עבודה'  התברר  במהרה  עליהם. 
לא  שרבים  פרך,  עבודות  אלא  בצידה  ששכרה 
שבו מהן. כמה חודשים אחר־כך החלו המשלוחים 

מסלוניקי למחנות ההשמדה.

ברכבת  נסעו  והוריהם  אחיו  כשיצחק,  גם 
לנסוע  עתידים  הם  כי  האמינו  עדיין  הדחוסה, 
לקרקוב, שבה יוכלו לפתוח בחיים חדשים. אבל 
אושוויץ־בירקנאו.  במחנה  עצמם  את  מצאו  הם 
ההורים ושלוש האחיות שולחו לתאי הגזים. יצחק 

נשאר עם שני אחיו, חיים ואברהם.

בפרך.  והועבדו  יחד,  נשארו  האחים  שלושת 
אסירים רבים לא עמדו בתנאים הקשים, ובהם גם 
שני אחיו. יצחק נשאר לבדו בעולם. גם הוא היה 
פצוע וחולה, אבל בניסים הצליח להחלים 

ולהתאושש ולשוב למחנה העבודה.

עצוב ומדוכא הביט באסירים המאבדים 
כצללים  ומתהלכים  אנוש  צלם  אט־אט 
להגיע  רצה  לא  הוא  עצמם.  של  חיוורים 
עוד  ראה  לא  וממילא  הזה,  הנורא  למצב 

טעם לחייו.

דילג  ישנו,  הכול  כאשר  חשוך,  בלילה 
דלת  את  הדף  הדרגשים,  טורי  בין  יצחק 
הצריף והחל לרוץ בכל כוחו. בליבו גמלה 
החלטה לחבק את גדר התיל המחושמלת 
בה  יאחז  הוא  המשרפות.  אל  הפונה 
של  מאפרם  הגועשות  בלהבות  כשיביט 
כל  וקלילים.  גמישים  נעשו  איבריו  אחיו. 
ייסוריו נעלמו ורוגע עטף את נפשו. עוד 

מעט ייתם הכול, אמר בליבו.

הוא כבר עמד סמוך לגדר כאשר קולות 
הייתה  השירה  לאוזניו.  הגיעו  שירה 
יוון  יהודי  היו  לו מסלוניקי. אלה  מוכרת 

ששרו 'מעוז צור ישועתי'.

שלוש־עשרה  מצריף  בקעו  הקולות 
של אנשי הזונדר־קומנדו, יהודים שעבדו 
החנוכה,  מלילות  אחד  היה  זה  במשרפות. 

והם הדליקו נרות ושרו.

לבדו  עמד  לרגע  קרביו.  את  הפכה  השירה 
באותו  צריפו.  אל  בחזרה  רץ  ואחר־כך  בעלטה, 

לילה החליט להישאר בחיים ויהי מה.

ישראל,  לארץ  עלה  התופת,  את  שרד  יצחק 
הקים משפחה והתגורר בירושלים. לפני כשנתיים 

נפטר, בהיותו בן 99.
 )על־פי ספרו 'חלום אחד באושוויץ',
בהוצאת 'שם עולם'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

הוא כבר עמד סמוך לגדר כאשר קולות 
שירה הגיעו לאוזניו. השירה הייתה 

מוכרת לו מסלוניקי. אלה היו יהודי יוון 
ששרו 'מעוז צור ישועתי'
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שמן שנשאר בחנוכייה
שאלה: מה עושים 

בשיירי הנרות או השמן 
שנשארו לאחר הדלקת 

נרות החנוכה?
והנרות,  הפתילות  השמן,  תשובה: 
שהודלקו למצוות נר חנוכה, הוקדשו בכך 
ולכן אין להשתמש בהם  לקיום המצווה, 
שימוש כלשהו. לשיירי הנרות יש מעמד 
והקישוטים  יותר מהדפנות, הסכך  חמור 
לשימוש  אסורים  הם  שאף  הסוכה,  של 
החג,  לאחר  מותרים  הם  אך  החג,  בימי 
ואילו שיירי הנרות אסורים לעולם. שכן 
הנרות — שלא כאבזרי הסוכה — הוקדשו 
באופן  הוקצו  ולכן  כיליון,  של  לשימוש 

מוחלט לצורך המצווה.
שנמזג  השמן  על  חל  השימוש  איסור 
הדרוש  בשיעור  החנוכייה,  לכוסיות 
לזמן הבעירה המינימלי )חצי שעה(, וכן 
על אותו חלק מהנר שהיה אמור לדלוק 
באמצע  כבה  שהנר  )כגון  זה  זמן  במשך 
את  ולשרוף  מדורה  לעשות  יש  הזמן(. 

הללו,  הנרות  או  הפתילות  השמן,  שיירי 
מכיוון ש"הוקצה למצוותו".

השימוש  על  הגבלה  שום  שאין  מובן 
בקופסת הנרות וכן בבקבוק השמן.

אפשר להתנות מראש, קודם ההדלקה, 
מעל  יבערו  שלא  הנר  או  השמן  שאת 
הזמן המינימלי אין מקצים למצוותו. אך 
זה גם שמן מאתמול,  אם מעורבב בשמן 
שכבה קודם שבער חצי שעה, נאסר השמן 

כולו.
ליהנות  מותר  שבת  בנר  זה,  לעומת 
בית  בנר  אבל  חול.  לענייני  משייריו 
שליח  מול  הדולקים  )הנרות  הכנסת 
חול  לענייני  להשתמש  אסור  הציבור( 
פרטי  חפץ  לחפש  סיגריה,  )להדליק 
שנפל בחושך וכדומה(; וכמו־כן בשייריו 
מותר להשתמש לצורך מצווה בלבד )ויש 
אך  עצמו,  בנר  גם  חול  צורכי  מתירים 

עדיף לחכות עד אחרי התפילה(.
וסימן  תרעז  סימן  ואחרונים  שו"ע  ב"י,  מקורות: 

קנד סי"ג.

רציתי לשאול
 מה משמעות המושג 'אדם מואר', ואיך אפשר להיות

אדם כזה?
הביטוי 'אדם מואר' הוא תרגום עברי 
המתאר  ההודית,  בתרבות  מושג  של 
אדם שזכה כביכול ל'הארה' שמימית. 
אינו  הזה  הביטוי  היהדות  במקורות 

מופיע, ולכן מוטב שלא נשתמש בו.
בני־ על  מדובר  ובחסידות  ביהדות 
אלה  בהם.  מאיר  הנשמה  שאור  אדם 
את  מסתיר  אינו  שגופם  הצדיקים, 
וממילא  נשמתם,  של  העצום  האור 
כל ראיית המציאות שלהם היא ראייה 
כשיהודי  אלוקית.  רוחנית,  נשמתית, 
כזה רואה לפניו יהודי שני, הוא רואה 

את פנימיותו ואת נשמתו.
יכול להגיע  לא כל אדם מן השורה 
כל אחד  בכוחו של  אבל  זו,  למדריגה 
מאירה  שפנימיותו  למצב  להגיע 
רואים  אותו  הסובבים  ואז  החוצה, 
לפניהם אדם מאיר, והם נמשכים אליו 

ואל האור הקורן ממנו.
עטוף  אינו  אותנטי,  הוא  כזה  אדם 
דומה  הוא  זה  במובן  ב'פוזות'. 

לעשות  לומד  שהוא  קודם  לתינוק, 
ונקי.  טהור  אצלו  הכול  מניפולציות. 
זה  עליו.  להסתכל  להפסיק  אי־אפשר 
כמו להסתכל על הרבי. הוא כל הזמן 
בגילוי עצמיותו. לכן כל הזמן זה יפה.

את  גם  מאיר  הזה  הפנימי  האור 
כל  פניו.  מראה  את  חיצוניותו, 
אמיתית.  אותנטית,  שלו  ההתנהגות 
חוץ  כלפי  מפגין  שהוא  הרגשות 
אמיתית.  שלו  האהבה  אמיתיים. 
מקורית  בדרך  עובד  שלו  השכל  גם 

ואותנטית.
רוצה  הוא  מה  יודע  הזה  האדם 
באמת. לא כמו מי שרוצה סוכר, אבל 
בעצם זה תחליף בעבורו לחום שחסר 
לו. אצלו הכול מואר, לא מעּושה. זה 
כמו בית מואר, שאתה רואה איפה כל 

דבר נמצא.
על־ידי  להגיע  אפשר  הזה  לאור 
ומזיוף,  משקר  בריחה  לאמת,  חתירה 

ומּודעּות לנשמה שבתוכנו.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יאיר כלב  
מרצה בחסידות ועוסק בהנחלת ניגוני חב"ד לציבור

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

קולקצייה חדשה ומרהיבה 
בגווני חורף!

מוקד הזמנות:

077-230-47-57
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התקדמו לבר המים נעם 2, עם 
טכנולוגיית שבת למהדרין. ותיהנו ממים 
חמים וקרים לאורך השבת והיום יום. 

שיהיה לנו חורף בריא!

הובלה  + התקנה
ללא עלות!



ָעָפר ַעל ַהִחָּטה
ְלִמְצַרִים,  ָּבאֹות  ֹׂשַבע  ְׁשנֹות  ֶׁשַבע 
ָרָעב.  ְׁשנֹות  ֶׁשַבע  ָיבֹואּו  ְוַאֲחֵריֶהן 
ַּפְרֹעה,  ַלֶּמֶלְך  ַהִּמְׁשֶנה  ַהַּצִּדיק,  יֹוֵסף 
ָהַרָּבה  ַהִחָּטה  ֶאת  ְּבַמְחָסִנים  אֹוֵגר 
ֶׁשִּיְהֶיה ָמזֹון  ְּכֵדי  ְּבִמְצַרִים,  ָהּצֹוַמַחת 
ִּתְצַמח  ֹלא  ֶׁשָּבֶהן  ָהָרָעב,  ִּבְׁשנֹות 

ְּתבּוָאה.

ֵאיְך ִנְׁשְמָרה ַהְּתבּוָאה ָׁשִנים ַרּבֹות 
ֵיׁש  ְּבָיֵמינּו  ְלֵהָרֵקב?  ְּבִלי  ָּכל־ָּכְך 
ְּבִמְצַרִים  ָעׂשּו  ָמה  ֲאָבל  ְמָקְרִרים, 
ִּפֵּזר  ֶׁשּיֹוֵסף  ְמַגֶּלה  ָרִׁש"י  ָהַעִּתיָקה? 
ֶׁשָּבּה  ֵמָהֲאָדָמה  ָעָפר  ַהְּתבּוָאה  ַעל 
ַהְּתבּוָאה ָצְמָחה. ִׁשיָטה זֹו ִׁשְּמָרה ֶאת 

ְטִרּיּות ַהְּתבּוָאה ַּגם ַּבֲחֹלף ְזַמן ַרב.

ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמֶּזה?

ְּכֵׁשם  ַלּתֹוָרה.  ָמָׁשל  ִהיא  ַהְּתבּוָאה 
ֶׁשַהִחָּטה ֶנְהֶּפֶכת ְלֵחֶלק ִמן ַהּגּוף, ָּכְך 
ְלֵחֶלק  ֶנְהֶּפֶכת  לֹוֵמד  ֶׁשָאָדם  ַהּתֹוָרה 
ִלְלֹמד   — ָמזֹון'  'ֶלֱאֹגר  ָעֵלינּו  ִמֶּמּנּו. 

ּתֹוָרה ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ְּבֶמֶׁשְך ַחֵּיינּו.

ֲעלּוָלה  ֶׁשַהְּתבּוָאה  ְּכֵׁשם  ַאְך 
ָעלּול  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַּגם  ְלֵהָרֵקב, 
לֹוְמִדים  ִאם  ְלָמָׁשל,  'ְלִהְתַקְלֵקל'. 
ַּבִּצּיּוִנים ַהּטֹוִבים, אֹו  ְלִהְתָּגאֹות  ְּכֵדי 
ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיל ֶאת ֶהָחֵבר ּוְלַהְראֹות לֹו 

ֶׁשֵאין הּוא יֹוֵדַע ִלְלֹמד.

ִיְהֶיה  ֶׁשַהִּלּמּוד  ְּכֵדי  עֹוִׂשים  ָמה 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ְמֻקְלָקל?  ְוֹלא  טֹוב 

ְּבָעָפר. ֶהָעָפר ַהָּפׁשּוט רֹוֵמז ַלֲעָנָוה. 

ְּכֵׁשם  ֲחׁשּוָבה:  ְנֻקָּדה  ֵיׁש  ְוָכאן 
ָמקֹום  ֵמאֹותֹו  ָעָפר  ָלַקח  ֶׁשּיֹוֵסף 
ָהֲעָנָוה  ָּכְך  ַהְּתבּוָאה,  ָּגְדָלה  ֶׁשּבֹו 
ְצִריָכה ִלְהיֹות ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה. 
ִלְפָעִמים ָאָדם ָיכֹול ַלְחֹׁשב: "ֲאִני ֹלא 
ֻמְצָלח, ֵאין ִלי ִּכְׁשרֹונֹות טֹוִבים, ָמה 
ֲאִני ָׁשֶוה ִּבְכָלל?!". זֹו ֲעָנָוה ֻמְטֵעית, 

ֶׁשֵאיָנּה ּתֹוֶרֶמת ָּדָבר.

ִמּתֹוְך  ֶׁשָּבָאה  זֹו  ִהיא  טֹוָבה  ֲעָנָוה 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה, 
ִהְתַּבְּטלּות  ֶׁשל  ְּתחּוָׁשה  ַמְרִּגיִׁשים 
ֶׁשָּבּה,  ַהָחְכָמה  ְוֹעֶמק  ָתּה  ְקֻדּׁשָ מּול 
ֲעָנָוה  ְלִהְתָּגאֹות.  ָמה  ֶׁשֵאין  ּוְמִביִנים 
ָּכֹזאת ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים 

ֶׁשִּתְהֶיה ְּכִפי ָהָראּוי.

)על־פי לקוטי שיחות, כרך כה, עמ' 220(

ַּתְקִציר: ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ֹלא ִהְבִחין ִּכי ַהֲחֻנִּכָּיה ֻסְּלָקה ְּבֶׁשֶקט ֵמִרְכּבֹו, ְוהּוא ּדֹוֵהר ְלֵעֶבר ְׁשֵני ְּבֵני ּדֹוָדיו ַהְּגַבְרָּתִנים, 
ַהְּמַצִּפים ַלֲחֻנִּכָּיה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים. ֶאָחד ֵמֶהם מֹוִציא ֶאת ַהֻּקְפָסה ִמָּתא ַהִּמְטָען ְונֹוֵהם: "ַהֻּקְפָסה ֵאיָנּה ַקָּלה ִמַּדי?"

ִמְרָּדף ּגֹוָרִלי
ִּביָעף  ָחַלף  ַחִּיים  ַהּׁשֹוֵטר  ֶׁשל  ַהִּמְׁשַטְרִּתי  ָהֶרֶכב 
ַהָּנִביא.  ְׁשמּוֵאל  ְׁשכּוַנת  ְלֵעֶבר  ְירּוָׁשַלִים,  ִּבְרחֹובֹות 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות.  קֹוִּבי  ָלַחׁש  ַהָּמקֹום!",  ֶאת  ַמִּכיר  "ֲאִני 

"ְּבעֹוד ָׁשלֹוׁש ַּדּקֹות ֲאַנְחנּו ַמִּגיִעים!".

כּוָנה, ְּבֶמְרַחק ָמאַתִים ֵמֶטר ְלָפחֹות ִמן  ַּבְּכִניָסה ַלּׁשְ
ְלֶפַתע  ָּבַלם  ֲעֵצי ְּברֹוׁש,  ֲאֻרָּכה ֶׁשל  ְלַיד ׁשּוָרה  ַהַּיַעד, 
אֹוָתם,  ִהְפִּתיַע  "ֶזהּו",  ַהְּמכֹוִנית.  ֶאת  ַחִּיים  ַהּׁשֹוֵטר 
ְוַאֲחָריו  ָהאֹוטֹו  ִמן  ָקַפץ  הּוא  ִּבְזִריזּות!".  "ַהחּוָצה 
"ֲאִני  ָּכאן.  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ַהַּיַעד  ִּכי  ֶׁשֵהִבינּו  ַהְּיָלִדים, 
ִמְתַקֵּדם ָהְלָאה ָּבֶרֶגל ְוַאֶּתם ְמַחִּכים ִלי ֹּפה ְוֹלא ָזִזים, 
ַעד ֶׁשַהֹּכל ִמְסַּתֵּים ַוֲאִני חֹוֵזר. ָּברּור?". ְוהּוא ֶנֱעַלם ִּבן־
כּוָנה. ֶרַגע ֵמֲאחֹוֵרי ְׂשֵדַרת ַהְּברֹוִׁשים ֶׁשִהִּקיָפה ֶאת ַהּׁשְ

"ַרַּמאי ָּכֶזה!", ֹלא ִהְתַאֵּפק ְׁשמּוֵאִלי ִמּלֹוַמר ֶאת ָמה 

ָּבאנּו  ְסָתם  ְּכלּום!  ִנְרֶאה  ֹלא  "ִמֹּפה  ֻּכָּלם.  ֶׁשִהְרִּגיׁשּו 
ְלֹפה".

ַאָּבא  יֹוָנָתן. "הּוא ֹלא  ִהְתַרֵּתַח  "ִמי ׁשֹוֵאל אֹותֹו?", 
ָעַצר  קֹוִּבי  ֲאָבל  ִנְתַקֵּדם!".  ּבֹואּו  ֶׁשָּלנּו.  ַסָּבא  ְוֹלא 
ַסָּבא  ֲאָבל  ֶׁשָּלנּו,  ַסָּבא  ֹלא  הּוא  צֹוֵדק,  "ַאָּתה  ַּבֲעדֹו. 
ָאז  ָנכֹון?  ְׁשטּויֹות,  ַלֲעׂשֹות  ֹלא  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  ֶׁשָּלנּו 
ְוֶזהּו. אּוַלי  ִמֹּפה  ָזִזים  ֲאַנְחנּו ֹלא  ַמְרִּגיז —  ֶׁשֶּזה  ַּכָּמה 
ִנְקֹטף  ּבֹואּו  ֵּביְנַתִים  הּו.  ַמּׁשֶ ִלְׁשֹמַע  ַנְצִליַח  ְלָפחֹות 

'ּבֹוְּבֶקס'".

ֵעץ  ֶׁשל  ַהְּקַטִּנים  ַהֵּפרֹות  ֶאת  ְּבַזַעם  ָּתְלׁשּו  ֵהם 
ָהִאְזָּדֶרֶכת ֶׁשְּלִצָּדם ּוִמְּלאּו ֶאת ַהִּכיִסים, ּוְלֶפַתע ָקְפאּו 
"הּוא  ָהֲאִויר:  ֶאת  ִּפְּלָחה  ְצָעָקה  ְּבַפַחד.  ְמקֹוָמם  ַעל 

ּבֹוֵרַח!"...

***

ַהְּיָלִדים ֹלא ָיְכלּו ִלְראֹות ֶאת ָמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָׁשם, ְלַיד 
הּוְצָאה  ֶׁשַהֻּקְפָסה  ָּבֶרַגע  ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר  ֶׁשל  ַהְּמכֹוִנית 
אֹוָתּה  ּוָפַתח  ִמֵהר  ַהְּגַבְרָּתִנים  ֵני  ִמּׁשְ ֶאָחד  ַהחּוָצה. 
ִלְרָוָחה. ֲהָצָצה ַאַחת ְּפִניָמה ִסְּפָרה ָלֶהם ַהֹּכל. ְּכֶׁשָחְזרּו 
ְסמּוִקים  ְּפֵניֶהם  ָהיּו  ֲחֵבָרם,  ֶאל  ָראֵׁשיֶהם  ֶאת  ְוִהְפנּו 
ָלָבן  ֶנְהַּפְך  ֶהָהמּום  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ֶׁשל  ּוַפְרצּופֹו  ִמַּזַעם, 
ֶלג... "ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות... ִהיא... ָהְיָתה ֹּפה... ֲאִני  ַּכּׁשֶ
ַנִים  ְּבַעְצִמי... ֲאִני ִנְׁשָּבע!", ִּגְמֵּגם ְּבֵאיָמה ְּכֶׁשֵּקְרבּו ַהּׁשְ
ֶאת ַּפְרצּוֵפיֶהם ָקרֹוב־ָקרֹוב ְלָפָניו ַהִחְּוִרים. ְוָאז, ְׁשִנָּיה 
ְלַהְמִציא  ִהְצִליַח  הּוא  ִמֹּכל,  ַהָּגרּוַע  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ִלְפֵני 
ְּבקֹול.  ָצַרח  "ִנְזַּכְרִּתי!",  ַהַּדַעת...  ַעל  ִמְתַקֵּבל  הּו  ַמּׁשֶ
ֶזה  ִהֵּנה,  ַהֻּקְפָסה...  ְּבתֹוְך  ֶזה  ֶאת  ַׂשְמִּתי  ֹלא  "ַּבּסֹוף 
ִּבְפִנים ָעֹמק ַּבָּבָגז'... ֹלא ְרִאיֶתם 
ֵמֲאחֹוֵרי  אֹוָתּה  ַׂשְמִּתי  ִּכי  אֹוָתּה 

ַהֻּקְפָסה"...

ַמְרִׁשיָמה,  ְּבלּוְלָינּות  ַנִים,  ַהּׁשְ
ְּכזּוג  ְלָאחֹור  ִּבן־ֶרַגע  ִנְּתרּו 
ֶאת  ְוָדֲחפּו  ְמֹתָאם,  ַרְקָדִנים 
ַהָּבָגז',  ְלתֹוְך  ָעֹמק  ָראֵׁשיֶהם 
ֶאת  ְמַנֵּצל  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ְּבעֹוד 
לֹו  ֶׁשָהָעְנקּו  ַהֶחֶסד  ְׁשִנּיֹות  ְׁשֵּתי 
ַעל  ְמֹטֶרֶפת  ִּבְמנּוָסה  ּופֹוֵתַח 

ַנְפׁשֹו...

ְׁשכּוַנת  ִסּכּוי...  לֹו  ֶׁשָהָיה  ֹלא 
ְּכָבר  ֵקָטה  ַהּׁשְ ַהָּנִביא  ְׁשמּוֵאל 
ַמְסִעיר  ִמְרָּדף  ָרֲאָתה  ֹלא  ִמְּזַמן 
ַנִים  ֶׁשַהּׁשְ ָּבֶרַגע  ֶׁשָּפַרץ  ָּכֶזה, 
ָּבֶהם...  ִהֵּתל  ֲחֵבָרם  ֵאיְך  ָקְלטּו 
ֵהם ִהְתַּפְּצלּו, ּוְבעֹוד ֶאָחד ֵמֶהם 
ַהֶּמְרָחק  ֶאת  ְּבַהְדָרָגה  ְמַצְמֵצם 
ֵּבינֹו ְלֵבין ַטְרּפֹו, ִּבֵּצע ֲחֵברֹו ִאּגּוף ָרָחב, ְוָיָצא ַלְחֹסם 
ִלְׂשֵדַרת  ִמחּוץ  ַהֶּנְגִּדי,  ַהִּכּוּון  ִמן  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ֶאת 

ַהְּברֹוִׁשים.

ִמן  ַהחּוָצה  ִלְפֹרץ  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ֶׁשִהְצִליַח  ָּבֶרַגע 
ֵדַרת ַהְּברֹוִׁשים, ָעַצר ַעל ְמקֹומֹו  כּוָנה ְוָלֵצאת ִמּׂשְ ַהּׁשְ
ִני ְוִחּיּוְך ַרע ַעל  ְּבַהְפָּתָעה ָמָרה. מּולֹו ִנַּצב ָהרֹוֵדף ַהּׁשֵ
ַנִים ָּסְגרּו ָעָליו ִּבְתנּוַעת  ְׂשָפָתיו. ְוָאז, ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשַהּׁשְ
ֶמְלָקַחִים, ִהְבִחין ְּבָזִוית ֵעינֹו ְּביֹוָנָתן ָהעֹוֵמד ְמֻפָחד ִעם 
ְׁשֵני ֲחֵבָריו ְלַיד ָהֶרֶכב ַהִּמְׁשַטְרִּתי... "ֶזה הּוא!", ָצַרח 

ַּבֲהָקָלה ְּגדֹוָלה ְוִהְצִּביַע ַעל יֹוָנָתן, "ִּתְפסּו אֹותֹו!"...

המשך יבוא

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ֵאילּו סּוֵגי ֶׁשֶמן ַאֶּתם ַמִּכיִרים? ֵיׁש ְׁשָמִנים 
ֵמַחָּמִנּיֹות,  ִמָּקנֹוָלה,  ִמּסֹוָיה,  ַהּמּוָפִקים 
ֲאָבל  ָועֹוד.  ִמּקֹוקֹוס  ֵמֱאגֹוִזים,  ִמִּתיָרס, 

ָמִנים הּוא ֶׁשֶמן ַהַּזִית. ֶמֶלְך ַהּׁשְ

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  ֵמַהֵּפרֹות  הּוא  ַהַּזִית 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְמַכָּנה  ַהּתֹוָרה  ָּבֶהם.  ִהְׁשַּתְּבָחה 
ָמְצאּו  ַאְרֵכאֹולֹוִגים  ֶׁשֶמן".  ֵזית  "ֶאֶרץ 
ַאְלֵפי  ִלְפֵני  ָּבָאֶרץ  ֵזיִתים  ְלִגּדּול  ֵעדּויֹות 
ַהַּבד  ֵּבית  ִנְמָצא  ַּגם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ָׁשִנים. 
ֵמַהֵּזיִתים(  ֶׁשֶמן  ְמִפיִקים  ֶׁשּבֹו  )ִמְפָעל 

ָהַעִּתיק ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם.

ְּכֵדי ְלַיֵּצר ִליֶטר ֶׁשֶמן ַזִית ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּביֹוֵתר ֵמ־1380 ֵזיִתים. ְקִטיף ַהֵּזיִתים ִנְקָרא 
ִנעּור  ַעל־ְיֵדי  ַהֵּזיִתים  ֶאת  מֹוְסִקים  ָמִסיק. 
ַעְנֵפי ָהֵעץ אֹו ְּבֶאְמָצעּות ַמְסְרִקים ְמֻיָחִדים 
ְּבָיֵמינּו  ֵמָהֲעָנִפים.  ַהֵּזיִתים  ֶאת  ֶׁשּתֹוְלִׁשים 
ָהֵעץ  ֶּגַזע  ֶאת  ֶׁשּלֹוְפִתים  ְטַרְקטֹוִרים  ֵיׁש 
נֹוְׁשִרים  ְוַהֵּזיִתים  ְּבָעְצָמה,  אֹותֹו  ּוְמַנֲעִרים 

ְלתֹוְך ַׂשק ֲעָנק ֶׁשִּנְפָרׂש ַּתְחָּתיו.

ֵהם  ָיִמים.  ּוַמֲאִריֵכי  ֲחָזִקים  ַהַּזִית  ֲעֵצי 
ְוׂשֹוְרִדים  ִמְׁשַּתֶּנה  ְלַאְקִלים  ַּגם  ֻמְתָאִמים 
ַזִית  ֵעץ  ֵיׁש  ִּבירּוָׁשַלִים  ְּבַקּלּות.  ְסָערֹות 
ְלַיד  סֹוִדי  ְּבָמקֹום  ֲאָבל  ָׁשָנה,  ַאְלַּפִים  ֶּבן 
ֶּבן  ַעִּתיק  ַזִית  ֵעץ  ָמצּוי  ַּבָּצפֹון  ְׁשַפְרָעם 
ֵעץ  ֶׁשהּוא  ְוִיָּתֵכן  ָׁשָנה,  ְּכַאְרַּבַעת־ֲאָלִפים 

ַהַּזִית ָהַעִּתיק ָּבעֹוָלם.

ֶאת ַהֵּזיִתים ַהְּמַׁשְּמִׁשים ְלַמֲאָכל מֹוְסִקים 
אֹוָתם  ּכֹוְבִׁשים  ְוָאז  ְיֻרִּקים,  ֲעַדִין  ְּכֶׁשֵהם 
ֶׁשֶמן  ְלִיּצּור  ַהְּמַׁשְּמִׁשים  ֵזיִתים  ְּבֶמַלח. 
ַנֲעֶׂשה  ְוִצְבָעם  ַמְבִׁשיִלים,  ְּכֶׁשֵהם  ִנְמָסִקים 

ָסֹגל ֵּכֶהה.

ַהֵּזיִתים  ֶאת  מֹוֲעִכים  ַהַּבד  ְּבֵבית 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶמן.  ַהּׁשֶ ֶאת  ֵמֶהם  ּומֹוִציִאים 
ֶמן  ַהּׁשֶ ְוַהְפָרַדת  ִסּנּון  ַּתֲהִליֵכי  עֹוֵבר  הּוא 

ֶמן ַהּמּוָכן. ֵמַהַּמִים, ְוָאז ִמְתַקֵּבל ַהּׁשֶ

ּבֹו  ֵיׁש  ַלְּבִריאּות.  טֹוב  ַהַּזִית  ֶׁשֶמן 
ִויָטִמיִנים ַרִּבים, ּוְסבּוִרים ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּפר ֶאת 
ָּמן ַּבָּדם, ּתֹוֵרם  ַלַחץ ַהָּדם, ַמְפִחית ֶאת ַהּׁשֻ

ִלְבִריאּות ַהֵּלב ָועֹוד.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

'ַמֲעֵׂשר'  ְלַהְפִריׁש  ְלִהְתַרֵּגל  ְּכַדאי  ֲחֻנָּכה?  ְּדֵמי  ִקַּבְלֶּתם 
ר  "ַעּׂשֵ ַהָּפסּוק  ֶאת  ְמָפְרִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִלְצָדָקה.  ֵמַהֶּכֶסף 
ַהְפָרַׁשת  ַעל־ְיֵדי  ר".  ֶׁשִּתְתַעּׁשֵ ְּכֵדי  ר  "ַעּׂשֵ  — ר"  ְּתַעּׂשֵ

ַמֲעֵׂשר זֹוִכים ִלְבָרָכה ַּבֶּכֶסף.

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

יְלד,  ל רֹוְטׁשִ ִסיְך ִויְלֶהְלם ּוֵמִאיר־ַאְנׁשְ ָלִדים, ַהּנָ ֵני ַהּיְ ל ְפַרְנְקפּוְרט, ׁשְ הּוִדי ׁשֶ טֹו ַהּיְ ּגֵ ְלכּוִתי ּבַ ּיּור ַהּמַ ִסּיּום ַהּסִ ְקִציר: ּבְ ּתַ
בֹוא ָהֵעת ְבִטיִחים ַלֲעֹזר ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּבְ יִדיִדים טֹוִבים, ַהּמַ ה ּכִ ִנְפָרִדים ֶזה ִמּזֶ

דּו ֶאת  ה. ִמיְליֹוִנים ִאּבְ ָכל ַרֲחֵבי ֵאירֹוּפָ ְרצּו ּבְ ם ּפָ ִמְלָחמֹות ֲעֻקּבֹות ִמּדָ
ת. ַמְמָלכֹות  ׁשֶ ּבֶ ֵבי ַהּיַ ל ּתֹוׁשָ יֶהם ׁשֶ ּנּו ֶאת ַחּיֵ ְהּפּוכֹות ּוְמהּומֹות ׁשִ יֶהם. ּתַ ַחּיֵ

ה. ּנָ ּתַ פּו. ָהעֹוָלם ִהׁשְ יִטים ָנְפלּו ְוִהְתַחּלְ ּלִ ְוׁשַ

ִנים ַרּבֹות. ֲעֹבר ׁשָ ּכַ

ל טֹוב! ַמּזָ

ְנַין  ּבִ
ֲעֵדי ַעד!

א  ְעּתָ ִסּיַ ַהּכֹל ּבְ
א! ָיַגְעּת ַמּיָ ׁשְ  ּדִ

ֲאִמין. ֶהֱחָינּו  ּוָמָצאָת ּתַ רּוְך... ׁשֶ ּבָ
יָענּו ָמנּו ְוִהּגִ  ְוִקּיְ

ה! ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

ֶמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר  ַהּׁשֶ

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
אמת ויציב
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ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

טֹו  ר. ַהּגֵ ּנּו ִלְבִלי ֶהּכֵ ּתַ ֵגטֹו ְפַרְנְקפּוְרט ִהׁשְ ים ּבְ ם ַהַחּיִ ּגַ
ָעה  ּפָ ִלי ָחׁשּוב ּוַבַעל ַהׁשְ ְלּכָ ז ּכַ ְך ְלֶמְרּכָ ֶהָעלּוב ֶנְהּפַ

ְמָלָכה. ּמַ ֲעצּוָמה ּבַ

יָטֶלה,  ה ֶאת ּגִ א ְלִאּשָׁ ִעיר ָנׂשָ ל ַהּצָ ֵמִאיר־ַאְנׁשְ
ֲעלֹות. ַעְלַמת ַהֵחן ּוְכִליַלת ַהּמַ

ים  הּוִדּיִ ְנִקים ַהְיּ ַאַחד ַהּבַ ר ּבְ ְכׁשָ ִעיר ַהּמֻ ְלַפְרָנָסתֹו ָעַבד ַהּצָ
ְך ְלַאַחד  ְקצֹוַע ְוֶנְהּפַ ם ָלַמד ֶאת ָרֵזי ַהּמִ ל ְפַרְנְקפּוְרט. ׁשָ ׁשֶ

ִדיָנה. ּמְ ים ְוַהּמֹוִביִלים ּבַ ָלִנים ָהָעְצָמִתִיּ ְלּכְ ַהּכַ

ְנק ַעְצָמִאי  ל ּבַ ן ֵהִקים ֵמִאיר־ַאְנׁשְ ִנים ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
סֹוֵחר ָהגּון  מֹו. הּוא ָצַבר מֹוִניִטין ּכְ א ֶאת ׁשְ ׂשָ ּנָ ׁשֶ

ַראי ּוְכָסִפים. י ְלַאׁשְ ין־ְלֻאּמִ ּוֻמְמֶחה ּבֵ

ִקּיּום  ק ּבְ ַדְקּדֵ ָרֵאל, ַהּמְ ִיׂשְ ִית ֶנֱאָמן ּבְ ֵני ַהּזּוג ֵהִקימּו ּבַ ּבְ
דֹוָלה. ַאֲהָבה ּגְ ְך ֶאת ַיְלֵדיֶהם ּבְ ְצוֹות ּוְמַחּנֵ ַהּמִ



מפגש מרגש בשווייץ
האחיין הגרמני מגולל את מה שהוביל אותו 
להשיב את החנוכייה. "במקרה", סיפר במכתבו 

מנחם כהןחיים יהודיים

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

בעת  "פגשתי  חיטריק,  לרב 
יהודית,  משפחה  האחרונה 
מנירנברג.  במקורה  שהיא 
בציריך  התקיים  המפגש 
המפגש  במהלך  שבשווייץ. 
ההיסטוריה  על  שמעתי 
בזמנים  הזו,  המשפחה  של 
הדיקטטורה  של  הנוראים 
המפגש  הסוציאליסטית. 
הזה גרם לי להחליט להחזיר 
את החנוכייה למקום שאליו 

היא שייכת".
בסיום מכתבו כותב האיש 
כי היה שמח "אם החנוכייה 
כאות  יתקבלו  וסיפורה  הזו 
והוסיף:  ופיוס",  שלום  של 
ולקהילתך  לך  מאחל  "אני 

בנירנברג שלום וברכות".

להשיב את האור 
יציין  השנה  בחנוכה 
שמונה־ חיטריק  הרב 

לשליחותו.  שנים  עשרה 
והמכתב  החנוכייה  השבת 
לו  גרמו  הבלתי־שגרתי 
"הסמיכות  רבה.  התרגשות 
של קבלת החנוכייה למועד שבו צַיינו 84 שנים 
לליל הבדולח ריגשה אותנו מאוד", אומר הרב 
האורתודוקסית  הקהילה  רב  המשמש  חיטריק, 
לאחר  במיוחד,  מצמרר  "העיתוי  ישורון'.  'עדת 
מחרידות  תמונות  קיבלנו  האחרונה  שבעת 
משריפת בית הכנסת שלנו באותו לילה. השנה 
נדליק את החנוכייה בבית הכנסת שממנו נגנבה, 
האופרה  בבניין  הגדול  הקהילתי  האירוע  לצד 

העירוני, ונסגור מעגל". 
אחרי פרסום הסיפור בא עוד שכן גרמני לרב 
סיפור  סיפר  "הוא  עתיק.  פמוט  ובידו  חיטריק 
הפמוט  את  שלקח  אשתו,  של  סבּה  על  דומה 
לידי  להחזירו  וביקש  הבוער,  הכנסת  מבית 
הקהילה", מספר הרב חיטריק. "יש חשיבות רבה 
וסמליות רבה להשבת הגזילה. וזה למעשה כל 
היהדות  אור  את  להשיב   — כאן  שלנו  התפקיד 
לכל מי שהאור הזה נגנב ממנו במרוצת השנים".

העירוני ב האופרה  אולם 
שבגרמניה  נירנברג  בעיר 
שני  בנר  להתקיים  אמור 
מרגש:  אירוע  חנוכה  של 
הדלקת נרות החנוכה בדיוק באותו 
ימ"ש  הנאצים  אולם שבו התאספו 
לערבי  השואה  של  האימה  בימי 
הובלו  היהודים  בעוד  בידור, 
המוזהבת  החנוכייה  להשמדה. 
הנרות  יודלקו  שבה  והעתיקה 
שבעת  היסטורית  חנוכייה  היא 
האחרונה סגרה מעגל מצמרר.העם 

הנפלא שלנו 
יותר  קצת  לפני  התחיל  הכול 
חיטריק,  אליעזר  הרב  מחודשיים. 
בעיר  קהילה  ורב  חב"ד  שליח 
מתושב  הודעה  קיבל  נירנברג, 
לקהילה  להשיב  רצונו  על  העיר, 
היהודית חנוכייה שגנב דודו מבית 
האורתודוקסי  היהודי  הכנסת 
הבדולח'.  ב'ליל  בנירנברג 
במרחשוון  בט"ז  לילה,  באותו 
הועלו   ,)9-10.11.38( תרצ"ט 
בגרמניה  רבים  כנסת  בתי  באש 
הכנסת  בית  ובהם  פורעים,  בידי 
המרכזי בנירנברג, הסמוך לבניין 

האופרה העירוני.

הווידוי של האחיין הגרמני
בדריכות  והמתין  הופתע   )44( חיטריק  הרב 
ביקש  מכך  פחות  ולא  החנוכייה  של  לשובה 
השנים  ב-84  עליה  עבר  בדיוק  מה  לשמוע 
את  התושב  קיים  שבועות  כמה  לפני  שחלפו. 
את  ששרדה  החנוכייה  את  ושיגר  הבטחתו 

שריפת הענק בבית הכנסת. 
הגרמני  של  האחיין  כתב  חודשים",  "לפני 
שנטל את החנוכייה, במכתב שצירף, "הבטחתי 
לך שאשלח לך את החנוכייה שלקח דודי מבית 
בליל  ב-1938,  בנירנברג  שלכם  הבוער  הכנסת 
הפוגרום של הרייך.  דודי אז היה בן 10, ושילם 
על הגניבה הזאת במכות שאביו נתן לו". במכתבו 
האחיין מגלה כי אביו של דודו "דרש את החזרת 
ברחה,  הקהילה  אך  היהודים,  לשכנים  המנורה 
נשארה  החנוכייה  למעשה  והושמדה".  נעלמה 

בידי בני המשפחה.

החנוכייה תודלק אחרי 84 שנים

"נדליק את החנוכייה בבית הכנסת שממנו נגנבה 
ב'ליל הבדולח', לצד האירוע הקהילתי הגדול 

בבניין האופרה העירוני, ונסגור מעגל"

"נדליק את החנוכייה בבית הכנסת שבו נגנבה". הרב חיטריק

חנוכייה מוצלת מאש. הדוד גנב, האחיין השיב

באושר עדמרגישים חג
חנוכה שמח עם...


