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יהדות באהבה
נכון לעכשיו

זאת חנוכה זאת התורה

ליום השמיני של חנוכה קוראים "זאת חנוכה" – גם תורתנו
הקדושה נקראת "זאת" כדברי חז"ל :אין זאת אלא תורה שנאמר:
"וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" (ע"ז ,ב ב).
כידוע המספר "שמֹנה" מרמז על ממד הנצח שהוא למעלה
מהזמן לעומת המספר שבע – המרמז על הזמן המוגבל –
שבעת ימי השבוע.
אותיות "שמֹנה" הן גם אותיות "נשמה" – לכן היום השמיני
שבחנוכה הוא היום הנשמתי ,עיקרה ותוקפה של חנוכה.
"זאת חנוכה" וכן "זאת התורה" ,היא נשמתה של האומה ,של
ישראל עם הנצח.
נכון לעכשיו ,בחנוכה אנו מפרסמים את הנסים שהשי"ת
עשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
כשם שבימים ההם עם ישראל האהוב דבק בתורתנו הקדושה,
למרות נסיונותיהם של היוונים לכבות את אור התורה המשולה
לאור כפי שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור" ,גם בימינו אנו
רואים כיצד עם ישראל דבק בתורה הקדושה ושב אליה למרות
ההשפעות הזרות של תרבות המערב שהיא המשכה של תרבות
יוון ,אותה הגברת בשינוי אדרת.
וכשם שנשמת האדם משולה לנר ד' כפי שנאמר "כי נר ד'
נשמת אדם" ,כך גם נשמת האומה היא בבחינת נר המאיר
את אור ד' בעולם ,ולמרות כל מאמציהם של אויבינו ,הם
לא הצליחו ולא יצליחו לכבות את נרם של ישראל" ,כי בשם
קדשך נשבעת לו ,שלא יכבה נרו לעולם ועד" (מתוך ברכת
ההפטרה "מגן דוד") ,כי "מאת ד' היתה זאת היא נפלאת בעינינו,
זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו".
בברכת חנוכה שמח
בציפייה לישועה השלמה
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טרור עד מתי
הרב שלמה אבינר

חדש!

עלה לאוויר האתר החדש
של "ערוץ מאיר"

לדוברי רוסית
meirtvru.com

בשעה טובה "ערוץ מאיר"
ברוסית עלה לאויר.

באתר החדש אפשר למצוא אלפי
שיעורי תורה בווידאו ואודיו ,מאמרים תורניים ותכניות עומק בנושאים שונים ומגוונים ,ממיטב המרצים
של מכון מאיר – הרב ראובן פיירמן ,הרב יוסף מנדלביץ' ,הרב זאב משקוב ,הרב דשבסקי ועוד.
כל זאת ברוח של אהבת הבריות.

פרטים על תכניות הלימודים במחלקה לדוברי רוסית אפשר לקבל במייל:
 machon.russian@gmail.comובטלפון0547822098 :

!Вашему вниманию

Запущен новый сайт "Аруц Меир" на русском
языке по адресу meirtvru.com

 ///חדש בערוץ מאיר
באתרי השפות של ערוץ מאיר יש שיעורים באנגלית,
צרפתית וספרדית
מוזמנים להיכנס meirtv.com
הדלקת נרות מוצאי שבת
י-ם
 15:59י-ם 17:13
ת”א
 16:17ת”א 17:14
חיפה  16:06חיפה 17:11

Здесь можно найти тысячи видео и аудио уроков по Торе, статьи и
спецпрограммы на разнообразные темы от лучших лекторов Махон Меир,
в том числе рав Реувен Фаерман, рав Йосеф Менделевич, рав Зеев
Мешков, рав Зеев Дашевский.
Иудаизм с Верой и Любовью - теперь онлайн и на русском языке.

Подробности по обучению в русскоязычном отделении
можно узнать по эл. почте machon.russian@gmail.com
и по телефону 0547822098

לתרומות  ,02-6461328באתר (meirtv.comמאובטח) ,בבנק הדואר ח-ן  4-16179-3או בבנק המזרחי בנק  20סניף  539חשבון 128018
לפרסומים בעלון ובאתר - 026461302 :ההכנסות קודש למכון מאיר | תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד
המו''ל :מכון מאיר טל'  02-6511906פקס  02-6514820אתר הבית  meirtv.comדוא"ל torah@meirtv.co.il
עיצוב גרפי :תהילה ברנשטיין הפצה :מקור ראשון  | 0528908518העלון מופץ ב 50,000-עותקיםבאהבה

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461328

ובאמונה
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הרב אורן טרבלסי

וטבוח טבח והכן  -חנוכה
פרשת מקץ חלה לרוב בחנוכה .מספר רמזים יש
בה לחנוכה ואחד הבולטים הוא רמז שמובא בשלטי
הגיבורים 1על מסכת שבת .לאחר שהורידו האחים
את בנימין למצרים אומר יוסף לאשר על ביתו:
"וטבוח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהריים".
כותב השלטי גיבורים" :אני הכותב קיבלתי סימן
בפרשת ויהי מקץ הח' מ'טבח' והתיבה 'והכן' הם
אותיות חנוכה" .ומוסיף שמזה יש סמך שיש מעט
מצווה בסעודות חנוכה .2מלבד הקשר המילולי
נראה שקיים גם קשר פנימי בין הרמז לחנוכה.
מספר הימים של חנוכה שונה משאר המועדים.
שלושת הרגלים קשורים למספר שבע .פסח וסוכות
נחגגים שבעה ימים ,3ושבועות בא לאחר ספירת
שבעה שבועות .לעומתם חנוכה נחגג שמונה ימים.
הבית יוסף הקשה שלכאורה הנס היה שבעה ימים,
שהרי פך השמן הספיק ליום אחד ואם כן רק שבעה
ימים המנורה דלקה בנס .תירוצים רבים נאמרו
לקושייה זאת .אך מלבד ההסברים הטכניים ,צריך
להבין גם את המשמעות הרוחנית שבסופו של
דבר סיבבה ההשגחה שחנוכה יהיה שמונה ימים.
הרב קוק זצ"ל 4מבאר שהמספר שמונה מייצג את
נקודת המאבק של היוונים בישראל ,ואת נקודת
הניצחון של המכבים .מערכת הזמן של העולם
שבו אנו חיים סובבת סביב המספר שבע .העולם
נברא בשבעה ימים .ויחידת הזמן היסודית היא של
שבוע ימים .המספר שבע מבטא אם כן את העולם
הזה והמספר שאחריו מבטא את העולם שאחריו.
לכן המספר שמונה מבטא את העולם הבא.
תרבות יוון שמה במרכז את העולם הזה ,העולם
החומרי .הם העריצו את היופי הגשמי ,ומתחו
את גבולות היכולת של הגוף האנושי .מקורה של
האולימפיאדה שממצה את כוחו של הגוף האנושי

הדמיון בגלות

המצב הנורמלי הבריאותי השלם ,האמיתיות
השלמה ,הקדושה השלמה ,הוא כאשר השכל הוא
לעילא ,שכל של קדושה ,שכל של תורה ,והוא
המקור של הרגש והרצון ,ומזה יש המשך לדמיון
שהוא למטה מהם .חשוב שהכוח
המדמה יהיה מואר באור השכל,
בשכל בגדלות ,בשכל תורה .כך
בריאות הקדושה שלנו .הגלות
היא הרס ,זעזוע למבנה הרוחני
האידיאלי הלאומי שלנו .כאשר
אנחנו לא עצמאיים ,שכינה בגלות.
בגלות אנו לא נמצאים במצב של שליטה רוחנית
ובריאות נפשית ,אלא משועבדים .מצב הייסורים
שבגלות גורם להופעת חושך וחורבן .חז"ל אומרים
שמיום שחרב בית המקדש יש חושך בעולם ,כדברי
הפסוק בישעיה" :אלביש שמים קדרות ,ושק אשים
כסותם" .1הגויים ותרבויותיהם "סבונו סבבונו",
ומטמאים אותנו .הסביבה של תרבות הגויים מטמאת
ומשגעת אותנו .כל הגלות היא בית קברות .אנחנו
נמצאים בבית קברות ,והרימה והתולעה ,שהם
 2באהבה ובאמונה

היא ביוון העתיקה במשחקי ספורט ששוחקו בעיר
אולימפיה אחת לארבע שנים .התרבות היוונית
סבבה סביב התאוות וסיפוק ההנאות הגופניות.
וזאת משום שחיו רק את ההווה ,את העולם
הזמני והחולף" .היוונים החשיכו עיניהם של
ישראל ומילאו את העולם פחזות והוללות על
יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן בהווה בלי
שום תעודה בעתיד".
בתרבות כזו מטרת החיים היא להספיק ליהנות
כמה שיותר ולהפיק מהם עוד תענוגות ,כי
גם כך אין מטרה אחרת שאפשר למצוא בהם.
לעומתם האמונה הישראלית היא שהעולם אינו
רק ההווה שלפנינו .יש עולם אלוקי שהוא מעבר
למה שהחושים קולטים .העולם צועד ומתקדם
למציאות חיים עליונה וטובה .מציאות בה טוב ה'
יתגלה ,יסורו כל החסרונות ,והחיים יתמלאו בנעימות
שלום ושלווה .אמונה זו עוררה את חמתם של
היוונים שנלחמו להשכיחה מישראל ולגרום להם
לשקוע כמותם בתענוגות החומר.
חנוכה נקראת על שם חנוכת המזבח והמקדש
שערכו המכבים לאחר שנכנסו למקדש .חנוכת
בית המקדש הראשון נמשכה שבעה ימים .במקדש
ראשון שרתה הנבואה והמפגש עם העולם הבא
היה מוחשי ונוכח .לכן הספיקה חנוכה שבעה
ימים כפי הסדר הרגיל ,כי מתוך המציאות הרגילה
נשקפה המציאות העליונה .אך היוונים הצליחו
להשכיח את הראיה הבהירה הזו מישראל .לכן
בחנוכת החשמונאים סובבה ההשגחה שחנוכת
המקדש תימשך שמונה ימים .כדי לחזק את האמונה
בעולם האלוקי שמעבר ,שמתבטא במספר שמונה.
הגמרא במסכת חולין 5דורשת את הפסוק וטבוח
טבח והכן" .והכן  -טול גיד הנשה בפניהם" .יוסף

הגויים ותרבויותיהם ,אוכלים אותנו.
כל תרבות הגויים הסובבים ומקיפים אותנו
"ּבנּויָ ה ִהיא ַעל יְ סֹוד ַהּכֹח
במחשכי זמן הגלותְ ,
ַה ְמ ַד ֶּמה" .2באמת ,הדמיון אינו העיקר .השכל הוא
בהיר וברור והדמיון אינו בהיר
ומואר באותה מידה ,והפרזה
בדמיון עלולה להביא הרס
וחורבן לאדם .ואכן ,אצלנו
הבניין הרוחני אינו בנוי על
יסוד הכוח המדמה ,אלא על
יסוד הדעת ,על יסוד השכל
העליון ,וממנו יש המשך שמאיר את המדמה .אבל
לעומת שלטון השכל אצלנו ,אצל הגויים שולט הכוח
המדמה .זה נורא ואיום ,חורבן ,סם המוות ,ארס
לעולם .המקור הוא אור השכל ,המאור המשפיע על
הכל ,וכאשר נפסק אור השכל בגלל החורבן ,והועם
אור התורה" ,ולא נראה רקיע בטהרתו" ,התפתח
הדמיון בצורה מסוכנת וכוחות הנבואה הוחלשו .אור
התורה היה צריך להשפיע על העולם כולו ,ומצב של
חורבן והפסקת הנבואה גרם חושך בעולם ,בהירות

ציווה לעבדו ליטול את גיד הנשה לעיני האחים
כדי שלא ימנעו מלאכול את הבשר שיוגש לפניהם.
פירוש המילה נשיה היא שכחה .כפי שקורא יוסף
לבנו מנשה על שם שה' השכיח ממנו את הצרות
שעברו עליו" .כי נשני אלוהים את כל עמלי" .גיד
הנשה נמצא בסמוך לאבר התאווה .לכן כתוב
6
בזוהר שבו רובץ יצר הרע .ומסביר ר' צדוק
משום שבאותו הגיד מרוכז חוזק התאווה .מכאן
יובן שמו שנקרא גיד השכחה .השקיעה בתאוות
המרוכזות בגיד הנשה משכיחה מהאדם את
הערכים האמיתיים ואת תפקידו בעולם.
היוונים העמידו מול עם ישראל תרבות שעסוקה
בהנאות העולם הזה וכך משכיחה ממנו את החיים
אליהם הוא שייך  -חיי העולם הבא .לכן נרמז חנוכה
בתורה בהסרת הגיד המשכיח את האמת על ידי
השקיעה בתאוות .וכן נקבע חנוכה לשמונה ימים.
היום האחד שמעבר לסדרים הטבעיים הרגילים
המבטא את העולם הבא ,אותו ניסו היוונים להשכיח
מישראל .אלא שעם ישראל חי אמנם בהווה אך
מאמין שיש עתיד מתוקן שהעולם מתעלה אליו .חי
בגבול אך נושק למה שמעבר לגבול .כאשר אמונה
כזו ממלאת את הלב היא נותנת לחיים טעם וחשק.
מצילה מעצבות ומאירה את החושך .חנוכה שמח.

.1
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.5
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על המרדכי מסכת שבת דף עט
ראה רמ"א תר"ע ,ב
שמיני עצרת רגל בפני עצמו ואסור לשבת בו בסוכה.
עין איה שבת פ"ב ,ט
דף צא.
קומץ המנחה ,ב

ממשנת הרצי"ה
הרב דוד לנדאו
השכל נגנזה ,חסרה גבורתה וחזקה של דעת אלוקים,
והופיעה יצירה של האדם שאינה מוארה באור
ד' .אז התרבות נעשית דמיונית בסיפורי תיאטרון
וכדומה ,כתוצאה של הפרזה בפיתוח הדמיון ,שהיא
תוצאה מסילוק אור דעת ד' .פיתוח הדמיון בא על
חשבון התורה .יש הריסת השלמות על ידי הדגשת
חלק אחד מהנפש והזנחת שאר צדדיו .זה הרס
לעולם .תחת אשר יהיה האדם מואר באור דעת,
אור שכל ,אור תבונה ,חכמה ודעת אלוקים ,הוא
חסר דעת ,חסר דעת אלוקים ,חסר מעמד הר סיני,
חסר השראת השכינה בעולם .התרבות שלהם היא
הפך ממה שצריך להיות .החושך הזה ימשך עד
גאולת ישראל וחזרת כוח המדמה במידה הראויה
מתוך גדלות של תורה.3
 .1ישעיהו נ’ ג’ ,ברכות דף נ"ט עמ’ א’.
 .2אורות ,ישראל ותחיתו פרק י"ז.
 .3ע"פ שיחות הרצ"י ישראל ותחיתו פרק י"ז עמ’ .276-7
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אור המנורה המאיר לדורות
ידועים דברי הרמב"ן על דברי חז"ל ,שכשראה
אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו .אמר לו הקב"ה:
שלך גדולה משלהם .הקורבנות קיימים כל זמן
שבית המקדש קיים ,אבל שלך קיימים לעולם .והרי
כשבטלו הקורבנות ,בטלה גם הדלקת המנורה?
אלא רמז לו לנרות החנוכה שהם נוהגים גם לאחר
החורבן בגלותנו .הנצי"ב ב'הרחב דבר' בתחילת
בהעלותך מבאר "שכח המנורה בא ביחוד בשביל
פלפולה של תורה וזה היה גם לדורות ,וגם נרות
חנוכה מועיל לזה ,"...והוא מביא ראיה מהגמרא
במסכת שבת (כג ,ב) ,שכותבת" :אמר רב הונא
הרגיל בנר הוין ליה בנים תלמידי חכמים" .ומפרש
רש"י" ,שכתוב 'כי נר מצוה ותורה אור' על-ידי נר
מצוה של שבת וחנוכה בא אור של התורה".
הנצי"ב מרחיב בעניינה של המנורה והקשר שלה
לחנוכה בתחילת פרשת תצווה .ה' אומר למשה
שיצווה לבני ישראל שייקחו 'שמן זית זך כתית
למאור להעלות נר תמיד' .אומר הנצי"ב שיש לדעת

כי אור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר מה
שמשרה שכינה בישראל ,בא בשפע על-ידי שני
כלי קודש  -הארון והמנורה .הארון מביא שפע
של התורה שבכתב וגם לציווי בקבלה בע"פ,
אבל עדיין אינו נותן את הכוח לפלפול וחידוש
שיוכל אדם לחדש מעצמו דבר הלכה "ולזה הכח
הנפלא שנקרא תלמוד ניתן כח המנורה אשר נכלל
בו שבע חוכמות וכל הכוחות שנדרשים לפלפולה
של תורה" ,וכח זה כלול בכפתורים ובפרחים וכך
מובן מה שכתוב בגמרא בבא בתרא שר' טרפון,
בשעה שהיה שומע דבר תורה יפה ומתוקן היה
אומר "כפתור ופרח" ,ושיח זה של רבן של ישראל
צריך לימוד ,ובא ללמדנו שמה שתלמיד מחדש
דבר טוב בתורה הוא ע"י הכח שנרמז בכפתור
ופרח של המנורה .ומוסיף הנצי"ב "ולכן בבית שני
שרבו הישיבות והעמידו תלמידים הרבה להוויות
אביי ורבא שהוא התלמוד ,לכן התחזק כח המנורה
על ידי נס חנוכה" (התלמוד הבבלי נערך ונחתם

נס חנוכה להיות עם חופשי בארצנו
במדרשים הרבים על חנוכה ,יש מדרש על
דמותה של בת יוחנן כהן גדול שהגיע זמנה להינשא
שנישאה לבן חשמונאי ,ואלעזר היה שמו ,והייתה
צריכה להיבעל להגמון תחילה .כיוון שהגיע יום
שמחתה הושיבוה באפיריון ,וכשהגיע זמן הסעודה
נתקבצו כל גדולי ישראל
לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי,
שלא היו באותו הדור גדולים
מהם .וכשישבו לסעוד עמדה
חנה בת יוחנן מעל אפיריון
וספקה כפיה זו על זו וקרעה
פורפירון שלה ועמדה לפני כל
ישראל כשהיא מגולה ולפני
אביה ואמה וחותנה .כיוון
שראו אחיה כך נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו
בגדיהם ,ועמדו עליה להרגה ,אמרה להם שמעוני
אחיי ודודיי ,ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים
ערומה בלי שום עבירה הרי אתם מתקנאים בי,
ואין אתם מתקנאים למוסרני ביד ערל להתעולל
בי! הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה
שלא היו אלא שניים וקנאו לאחותם והרגו כרך
כשכם ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם ה'
ולא הכלימם ,ואתם חמישה אחים :יהודה יוחנן
יונתן שמעון ואלעזר ,ופרחי כהונה יותר ממאתים
בחור ,שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם
1
שנאמר כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט.
השאלה שנשאלת על התנגדותה של בת יוחנן
כהן גדול היא מול דמותה של אסתר בחג הפורים.
בפורים הישועה היתה שאסתר צריכה להיכנס
לאחשוורוש לאותו ערל" -כאשר אבדתי אבדתי".
"אמר רבי אבא :שלא כדת היה ,שבכל יום ויום
עד עכשיו  -באונס ,ועכשיו  -ברצון 2".אם כך למה
חג החנוכה שבו לא מוכנים להיכנע בשום דרך
למושל הגוי?
והתשובה היא שחנוכה הוא חג שסיפורו מתרחש

בארץ ישראל ,ולכן אנו גומרים את ההלל שמונה
ימים; והוא המקום שבו ישראל הם ישר-אל –
שהגילוי פה הוא פנים בפנים ,ולא מתאים להתנהג
פה בצורה של הסתר .ולעומת זאת  -מניין אסתר
מן התורה? ואנכי הסתר אסתיר פני ,3שהישועה
בגלות צריכה לבוא דרך אותו
מושל גוי כפרעה מול יוסף
במצרים ש"רק הכיסא אגדל
ממך" .בגלות הגילוי מגיע דרך
מקום של הסתר .ולכן בשעת
סכנה שעליה נאמר בהדלקה
"ובשעת הסכנה  -מניחּה
על שלחנו ,ודיו" .4שהשולחן
זה עבודה של הפרט ,שעל
השולחן הוא מקיים את גופו וסועד את נפשו
הפרטית .ומול זה בארץ ישראל אנו מניחים את
החנוכייה מחוץ לבית בלי הסתר ומחבוא אלא בגילוי
פנים לפרסום הנס בלי חשש .5וזאת הסיבה שלא
אומרים הלל בפורים  -שנשארנו עבדי אחשוורוש,
לעומת חג החנוכה  -חג של ארץ ישראל שזה כשמן
שלא מתערב בשאר משקים כעם לבדד ישכון.
ומכאן בת יוחנן כהן גדול מגלה שאין לנו לחיות
בארץ ישראל כדרך שחיים בגלות ועל זה צריך
לומר הלל שלם שמונה ימים" .שגזרה מלכות יון
שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהם ,וכשגברה
מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין
שם שמים אפילו בשטרות" 6.בארץ ישראל צריך
להיות עם חופשי בארצנו חופשי מאימת הגויים
חופשי מתרבותם ומחוקיהם ומנימוסם ומהרגלם
ואנו חופשיים להידבק בה' לבדו אל תקרי ָחרות
אלא ֵחרות .דבקות זו מתגלה בזמן עמידתנו מול
הנרות ,שבה אנו נדרשים לשאול למה החנוכייה
במספר קניה אינה כדוגמת המנורה שהיא שבעה
קנים? והתשובה כי איננו עושים במתכונתה מחוץ
למקדש ,7להזכיר שעדיין אין לנו בית מקדש .ומתוך

העמק דבר לפרשה
הרב יורם אליהו
מכח החיזוק הזה של כח התורה ופלפולה) ולכן
אומרת הגמרא בברכות שהרואה שמן זית בחלום
יצפה למאור התורה .ורומזת בזה לשמן זית של
חנוכה שכאמור הדלקת הנרות של חנוכה מאירה
ומלווה אותנו לדורות.
דבר נוסף לומד הנצי"ב מהמנורה שכאשר היו
מפרקים את המשכן להמשיך דרכם במדבר
כיסו את הכלים בבגד תכלת .את המנורה ואת
כל כליה ,מלקחיה מחתותיה וכו' כיסו יחד בבגד
אחד .אומר הנצי"ב כי דבר זה בא ללמדנו "שהרב
עם התלמידים הוא מוכרח להיות בצוותא אחת,
והיו עיניהם רואות את מוריהם ומשמשים אותו
וכולם מושגחים בפרטות ,כמו הרב כן התלמידים
שיהיו מצליחים בלימודם ,ומשום הכי היו הכל בבגד
אחד" .הצלחת החינוך היא כאשר הרב נמצא עם
תלמידיו בצוותא ,משגיח עליהם ,על כל אחד
ואחד ,הם רואים אותו והוא משמש להם דוגמא
באהבה ויראת ה' .חנוכה שמח.

הרב אשר בוחבוט
מבטנו ובציפייתנו למעגל יותר פנימי אל העתיד
ל־ּכן
עֹולם ֲא ַה ְב ִּתיְך ַע ֵ
"מ ָרחֹוק ה' נִ ְר ָאה ִלי וְ ַא ֲה ַבת ָ
ֵ
ְמ ַׁש ְכ ִּתיְך ָֽח ֶסד" 8אור הנרות מושך עלינו חסד של
שמן מהאור הפנימי של בית המקדש שייבנה במהרה
בימינו 9.ובהסתכלות לאור הנרות בשלהבת ,הנראית
למי שמסתכל לאור הנרות בתמונה הנראית מתוך
עינו של המסתכל התמונה היא מעגלים בצבעים
שונים ושלהבת אור באמצעה .המעגל היותר גדול
בעין הוא המעגל הלבן שמבטא את כל העולם,
החלק הכהה הוא ארץ ישראל ,והחלק היותר כהה
הוא ירושלים ,ונקודת האור שהדמות משתקפת
ממנה היא ה'אישון' ,לשון איש קטן ,מסמלת את הר
בית ה' שעליו נאמר  -לראות ולהראות .ובהסתכלות
אל אור הנרות מצפים אנו לשאוף למעגלים היותר
פנימיים של העין הרוחנית של נשמתנו ,לצאת
מהגלות ולחדור בציפייה למקום בית המקדש
שממנה תצא אורה לעולם בהר ה' יראה.
*לעילוי נשמת מו"ר סבי דניאל בר רחל בוחבוט שעלתה נשמתו
בימי החנוכה.
 .1אוצר מדרשים (אייזנשטיין) חנוכה.
 .2תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
 .3תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב
 .4תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב
 .5מאמרי הראיה מאמר 'נר חנוכה'
 .6תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב
 .7תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ו עמוד א
 .8ירמיהו פרק לא פסוק ב
 .9עין איה שבת א' ח'.
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לפרטים:
 052-8908518יוסי
b0528908518@gmail.com

באהבה ובאמונה
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הקדמה לשו"ת 'רב פעלים':
צוהר לדרכי פסיקה
רבי אפרים הכהן זצ"ל ,תלמידו של ה'בן איש חי' ,תיאר
את דרך לימודו של רבו עד שהיה מגיע לפסיקת ההלכה.
הוא סיפר שהיתה ל'בן איש חי' ספריה גדולה בביתו וגם
ספריה עצומה בבית מדרש 'בית זלכה' ונהג לעיין בספרים
רבים ככל האפשר בכל פסק הלכה .אמנם בשו"ת 'רב
פעלים' ה'בן איש חי' היה מזכיר רק פוסקים בודדים,
אך הוא עיין קודם בספרי פוסקים רבים מאוד .ולאחר
עיון מקיף ובירור מעמיק הוא לקח את התמצית שלהם
וכתב אותם בקצרה בתשובתו (ע"פ מאמר מרדכי שיעורי
י"ג אלול סי' ב').
הקדמתו המופלאה של רבינו יוסף חיים מבגדד ,ה'בן
איש חי' ,לשו"ת 'רב פעלים' דנה בדרכי פסיקה שונות:

יבצר מהיותו מוצא בספרי המחברים ,איזה סברה,
או חילוק ,או איזה ראיה והוכחה מדברי הראשון,
או מדברי הגמרא ,אשר זה החכם שנשאלה ממנו
אותה השאלה ולא ידעה ולא הכירה ולא הרגיש
בה אע"פ שהוא חכם גדול וגאון מובהק ,אשר ידיו
רב לו במלחמת של תורה".
ב .עיון בספרי הראשונים בלבד
ה'בן איש חי' כותב שהפוסק מהסוג השני הוא
מי שמעיין רק בדברי הראשונים ולא באחרונים
"ויש שאין דרכם לתור ולדרוש בספרי האחרונים
בכל ענין אשר יבא לפניהם ,אלא פונים דוקא אל
דברי הפוסקים הראשונים ,וכותבים מה שנראה
באותו ענין".

שתי שיטות בפסיקת הלכה

גישתו של ה'בן איש חי'

א .עיון בספרי האחרונים
הפוסק מהסוג הראשון מקפיד לעיין בראשונים
ובאחרונים ,ואפילו באחרוני האחרונים ,כדי לראות
את כל מי שעסק בסוגיה" .וכונתו לחפש ...כדי
לראות ולידע דעת כל חכם וחכם ,אשר דיבר בענין
שנשאל בו" .ה'בן איש חי' כותב שדרך זו היא מעולה
משתי סיבות:
 )1התורה נקנית בחבורה
"והנה דרך זה הוא מה טוב ומה נעים ,חדא [=ראשית]
אם ימצא חכם מחבר שנכנס בענין כזה ,וגם הוא
מסכים בענין כהסכמתו ,נמצא הדין אשר נשאל
עליו לעשות מעשה נפסק ע"פ דבריו ,וע"פ דברי
אותו חכם ,ואין זה דן יחידי".
 )2אין בית מדרש בלא חידוש
"והשנית ,הנה בודאי א"א למדרש בלא חידוש ,ולא

מקץ וחנוכה

'כח דהיתרא עדיף'

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמנם חלק על ה'בן איש
חי' במקרים שבפסיקתו נטה מדעת מרן השולחן
ערוך .על מקרים אלו כתב הרב עובדיה את הספר
'הליכות עולם' .אולם בנקודה שבה עוסקת הקדמתו
של ה'בן איש חי' – הרב עובדיה מסכים עמו לחלוטין.
הרב עובדיה מצטט את דבריו בהקדמתו ל'יביע

'הקדמות לאמונה'
נתן קוטלר

אומר' חלק א' וכותב עליו "שפתים ישק משיב דברים
נכוחים" .נדמה שעיקרון זה לעיין בספרי האחרונים
היה חביב וחשוב אצל הרב עובדיה כפי שכותב
בהקדמתו "והנה הרוצה לזכות לכוין לאמתה של
תורה ,להורות הלכה למעשה ,בודאי שעליו לחפש
היטב בספרי האחרונים ואחרוני אחרונים ,אשר להם
לנו לעינים ויהיה זריז ונשכר לדפוק על דלתות
ספריהם הקדושים ,כי הם רבותינו המראים לנו
דרך הישר בנתיבות ההוראה ,ותשועה ברוב יועץ".
במקום אחר כתב הרב עובדיה שפוסק שנוהג
ללמוד בספרי האחרונים יוכל לאחוז במידת ה'כחא
דהיתרא' כי הוא יוכל לקבל על עצמו את האחריות
להקל כאשר רואה שיש אחרונים רבים שגם מקילים
בנושא זה .אך כאשר הפוסק נוהג רק לעיין בשולחן
ערוך ונושאי כליו הוא אומר לעצמו "והרי כמה
פוסקים אוסרים וכיצד אצא כנגדם להתיר מה
שאסרו?" וכל זאת מבלי לדעת שעדיין לא מיצה
את הדין עד תומו (הרב עובדיה במאמרו 'משנתו
של הישא ברכה').
הרב עובדיה כותב על מעלת הלימוד בספרי
האחרונים "וזוהי דרכם של רוב ככל חכמי הספרדים
לשקוד על דלתות ספרי האחרונים ,וע"י כך רווחא
שמעתתא [=הסוגיה מתבהרת] ,ומסקי שמעתתא
אליבא דהלכתא [=סוגיית לימודו מתבהרת לו עד
שעולה ממנה המסקנה לפי ההלכה] ,גם בכחא
דהיתרא [=גם בכח של פסיקה להיתר]" (שם).
לתגובות ולקבלת המאמר המלא:
gemarabemunah@gmail.com

הרב נסים ויטנברג

ישנה שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות בכל
פעם כשקוראים את פרשת מקץ בשבת חנוכה,
האמנם יש קשר עמוק בין חנוכה לפרשת מקץ,
ומהו אותו קשר?
בתחילת פרשתנו מביא המדרש (מדרש רבה פט,
"קץ ָש ׂם ַלח ֶֹשְׁך
א) מספר איוב (כח ג) את הפסוקֵ :
חֹוקר ֶא ֶבן א ֶֹפל וְ ַצ ְל ָמוֶ ת ".והכוונה
ּול ָכל ַּת ְכ ִלית הּוא ֵ
ְ
בפשט לומר שהקב"ה קוצב גם את החושך ואת
ההסתרה ותגיע העת שיהיה אור גדול .וכמו שיוסף
יצא מבית האסורים ,כך יעבור גם עם ישראל
וייצא מן הצרות ,וזה גם הקשר לחנוכה שהוא
עניין יתרון האור מן החושך.
אבל נראה לענ"ד כי ישנו עוד קשר חזק בין
פרשתנו לחנוכה .עניינו של חג החנוכה הוא
ניצחון הרוח של עם ישראל על הרוח של יוון,
שזה מאבק מתמשך כמו שמביא הרב קוק זצ"ל
(מאמרי הראי"ה "נר חנוכה")" :ההתנגשות של
רוח יון עם רוח ישראל ,זהו פרוצס שאינו פוסק
עד אשר יפוח היום הגדול ,אשר בו יהיה נצדק
קודש" .והנה בפרשתנו אנו רואים את ההבדל בין
 4באהבה ובאמונה

ה'בן איש חי' דוגל בשיטה הראשונה לעיין באחרונים
ואפילו באחרוני האחרונים .ולעומת זאת מותח
ביקורת על האוחזים בשיטה השניה" :אני אומר
אחר אלף מחילות מכבוד תורתם ,לא טוב זה הדבר
אשר עשו ,כי זה כלל גדול בתורה ,אין התורה נקנית
אלא בחבורה ולכן נקרא החכמים בעלי אסופות...
ואולי עלתה מצודתו של המחבר הזה דבר חדש
וסברה אשר נעלמה מאותו הרב המובהק".

סדרת

החכמים המצריים (שהיו בקיאים בכל מיני חכמות
כמו אסטרולוגיה ,פתרון חלומות פילוסופיה ועוד),
לבין החכם העברי יוסף הצדיק .כשפרעה מספר
על החלומות שלו לחכמי מצרים הם נותנים לו
כל מיני פתרונות כמו "שבע פרות הטובות
– שבע בנות נולדות לך ,שבע הרעות
– שבע אתה קובר"; "שבע שיבולים
הטובות שבע מדינות אתה כובש –
שבע הרעות שבע מדינות מורדות
בך" (בראשית רבה פט ו) ,והמדרש
מביא שם שפרעה לא היה מרוצה
מפתרונותיהם של המצרים .לעומת זאת
כשיוסף מפרש את החלום ואומר לו "שבע שני
רעב ושבע שני שובע" ,פרעה שמח ואומר לו "אין
איש חכם ונבון כמוך"..
ובכן במה שונה תשובתו של יוסף מתשובת המצרים?
התשובה היא שחכמי מצרים ,חכמתם היתה
מנותקת מן המעשים ,מה שמאפיין גם את חכמת
יוון בהמשך שהיא חכמה שאין עמה שום השלכות
מעשיות ,שום קשר לחיים בפועל .ואילו בפתרונו

מעשי האדם למעשי הקב"ה,
של יוסף יש חיבור בין ֵ
וכמו שכותב "שפתי חכמים" (מא ,ח שם)" :אבל
כשאמר לו יוסף שיהיה רעב בארץ היה לו קורת
רוח ,לפי שאמר שלכך הראה לו הקדוש ברוך
הוא ,כדי לעשות תקנה למדינה שלא
ימותו ברעב".
וזוהי נקודת הניצחון של חנוכה.
אצל החכמים היוונים אין כל קשר
מחייב בין הקב"ה לבין מעשי האדם
בעולם ,וכדברי הפילוסוף בכוזרי:
"והוא אינו יודע אותך ,כל שכן שיידע
כוונתך ומעשיך" .ועל העניין הזה עשו
החשמונאים מלחמה .היוונים ביקשו לנתק
את הקשר בינינו לבין הקב"ה המתבטא בתורה
ובמצוות .וכך אמנם צעק יהודה המכבי" :מי לה'
אלי" ,היינו ,מי שרוצה את שלטון ה' בעולם יבוא
ויילחם על כך ,על החיבור האמיתי שבין הגוף
לנשמה.
שבת שלום וחנוכה שמח

כל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461328

בשביל הנשמה

עינו הצופה של 'האח הגדול' חודרת לבתים של כולנו בצורה מתוחכמת
וערמומית .ישנו "שיחדש" שכולם צריכים לאמץ וישנה "משטרת מחשבות"
שלא כדאי להיתפס על ידה חושב את המחשבה ה"לא נכונה".

האח הגדול צופה בך

כאשר ג'ורג' אורוול כתב
את הרומן הדיסטופי הידוע
שלו " "1984לפני כשבעים
שנה ,בו טבע כמה מונחים
אלמותיים כגון" :שיחדש",
"משטרת המחשבות" ועל
כולם – "האח הגדול",
הוא ביקש לבקר את
המשטר הקומוניסטי בברית המועצות ומשטרים
טוטליטריים בכלל .אבל הוא גם ביקש לומר דבר
מה מהותי על טבע האדם וטבע החברה .על הנטייה
להשתלטות ולהשלטה כוחנית של עמדות ותפיסות,
גם על חשבון מחיקת האינדיבידואל – היחיד.
הפרדוקס הוא שדווקא כיום ,בעידן החופשי
ביותר כביכול מאז תולדות האנושות ,מחזיקות
מדינות באמצעים טכנולוגיים המאפשרים ליישם
את החזון המבהיל הזה במידה מסוימת .דיון על
היכולות הללו עלה לאחרונה סביב שאלת איכון
מאומתים לנגיף הקורונה .אבל למעשה ,כולנו
כמעט מנדבים על בסיס יומי מידע שמכניס אותנו
למעקב תמידי של 'האח הגדול' .כל מי שנמצא
ברשתות החברתיות מנדב מידע .והמידע הזה
נאסף ונאגר .וכמו שנהוג לומר ,כשאתה מקבל
שירות כלשהו בחינם ,סימן שאתה המוצר...
אז למה אני מציף כאן את הדילמה הגדולה הזאת,
שכולנו חלק ממנה?

משפחה גרעינית

מצוות החנוכה מכונה בגמרא בתואר הייחודי:
"נר חנוכה ,איש וביתו" (שבת כא ,ע"ב) .וכך מובא
גם ברמב"ם ,שמצוות חנוכה מוטלת על בעל
הבית כנציג של כל בני ביתו (הלכות חנוכה פ"ד,

הרב חגי לונדין

להלחים חלומות
הפרשיות שלנו הן פרשיות של חלומות  -חלומותיו
של יוסף; חלומותיו של פרעה; חלומותיהם של
שר המשקים ושר האופים .חלומות הם הביטוי
לשאיפות הפנימיות של האדם .דווקא בלילה,
כשהמערכות החיצוניות מושבתות ,השאיפות
והתקוות שלנו יוצאות החוצה .ישנם שני סוגים
של חלומות .ישנו חלום שהוא בגדר 'פנטזיה',
כלומר שאיפות ללא נגישות למציאות הריאלית.
על חלומות כאלה נאמר 'חלומות שוא ידברו' .אלו
הם חלומות של 'דברים בטלים' .אולם יש חלום
מסוג אחר .אותיות 'חלום' הן אותן אותיות של
המילה 'להלחים' .חלומות מלחימים ומחברים
שאיפות למעשים; הטיה אחרת של המילה חלום
היא 'להילחם' .ברגע שאדם מוכן להילחם בשביל

הרב ליאור לביא

ה"ב); וכך גם "נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין",
(שבת כב ,א) .מדוגמאות אלה ואחרות אנו רואים
ש"הבית" ,ביתו של אדם ,איננו עוד פרט צדדי
במצוות החנוכה אלא מהווה עניין מרכזי ומהותי
ממנה .במובנים מסוימים אפשר אפילו להרחיק
לכת ולומר שמצוות חנוכה היא מצווה של הבית
וללא הבית המצווה חסרה מרכיב מרכזי מאוד .את
היסוד המרכזי הזה ביאר בהרחבה ובהעמקה הרב
קוק בביאורי האגדות שלו למסכת שבת בסוגיות
החנוכה ,וכך כתב:
"היוונים בקשו לא רק לעקור את עם ישראל
ממעמדם החומרי ,כי אם לעקור את תכונת החיים
שישראל מודיעים בעולם ...הטהרה והצניעות,
המטרה הראשית בחיי המשפחה ,ואחריהן ימשכו
יתר המידות והדעות הישראליות[ .את] זה שנאו
היונים ,וראו בזה צר ואויב לתרבותם הם ,שהעמידו
לנס (=לאידיאל) [את] עליצות החיים והנאותיו
הגופניות והדמיוניות (=הם העמידו את העניינים
הללו כמרכז החיים) ,על כן היתה שנאת היונים
רבה מאד לתורת ישראל...
בחיי המשפחה מוכר האור העברי ,הטוהר
והצניעות[ ,האמון ההדדי] וכל המידות המסתעפות
מזה לטובה ,ניכרים לשם ולתפארת בכל בית
בישראל המתנהג על פי דרכי התורה והמצוה"
(עין איה ,שבת ,פ"ב ,ז).
הרב קוק מצביע על המאבק התרבותי השורשי
שהתגלע בימי החשמונאים ונדמה שהדים למאבק
הזה נשמעים גם בימינו אנו .כיצד התבטאה השנאה
הזאת של היוונים בגזרותיהם?

הרשעה גזרו על ישראל שכל מי שיש לו בריח
בתוך ביתו יחקוק עליו שאין לו חלק ונחלה באלוהי
ישראל .מיד הלכו ישראל ועקרו בריחים מבתיהם...
ונהגו בדבר זה שלוש שנים ושמונה חודשים" (אוצר
המדרשים מהד' אייזנשטיין ,עמ' .)192
במדרש אחר נאמר" :וכל כך למה [גזרו] ? כדי
שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות [צניעות] .כי
כל הרוצה ליכנס נכנס בין ביום ובין בלילה [כי]
בטלו כל דלתות בתיהם ולא היו יכולים לא לאכול
ולא לשתות ולא לקיים מצווה עם נשותיהם (=חיי
אישות) ,בשביל גנבים ולסטים ופריצי יוונים ,ולא
היו רואים שינה בעיניהם לא יום ולא לילה" (ראו
אגרת השמד לרמב"ם מהדורת הר"י שילת עמ' נג).
וכך גם במדרש המפורסם שבתולה נישאת
תיבעל להגמון תחילה (עפ"י רש"י שבת כג ,א
ד"ה 'היו'; ועיין כתובות ג ,ב ובמגילת תענית פרק
ו) .מדרשים נוספים מתארים שאסרו על שמירת
טהרת המשפחה (אוצר המדרשים מהד' אייזנשטיין
א עמ' .)189
ממדרשים אלה ואחרים עולה אותה תמונה העולה
גם מדברי הרב קוק זצ"ל .היוונים ביקשו להשליט
את הפילוסופיה שלהם על העם היהודי בכוחנות
ובאמצעי שליטה שונים ומשונים .העיקר – לסדוק
את קירות הבית הצנועים והמגוננים .המלחמה עם
היוונים היתה ועודנה מלחמה על הבית.
הבית לא רק כמבצר הגנה הישרדותי אלא כבסיס
תרבותי אחר ושונה .בסיס תרבותי שאיננו מבקש
ללטוש עיניים החוצה אלא לשמור על האור העדין
פנימה .המלחמה הזאת ,פושטת צורה ולובשת
צורה מדור לדור ,אך במהותה היא אחת .אנדרטת
הניצחון שלנו על תרבות יוון איננה נמצאת בשער
ניצחון גרנדיוזי או מונומנט דומה אחר ,אלא בבית,
ומכאן גם לאלמנט המרכזי של הבית במצוות
החנוכה .התא המשפחתי שברכתו נובעת מהיותו
סמוי מן העין.
נדמה לי שהמאבק הזה על הבית הולך ונעשה
זירת הקרב המרכזית בתרבות העכשווית .אינני
מתכוון דווקא למאבק הגלוי אלא גם לזה הסמוי.
עינו הצופה של 'האח הגדול' חודרת לבתים של
כולנו בצורה מתוחכמת וערמומית .ישנו "שיחדש"
שכולם צריכים לאמץ וישנה "משטרת מחשבות"
שלא כדאי להיתפס על ידה חושב את המחשבה
ה"לא נכונה" .ממש כשם שהחופש ההלניסטי
היה חופש למראית עין ,אך בפועל היתה זו
טוטליטריות מחשבתית ותרבותית ,כך גם כעת,
המלחמה הנטושה היא המלחמה על הבית .והנר
הקטן והמרצד על פתח הבית הוא לפיד הניצחון
שמורה לנו את הדרך.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב
לונדין  -ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר
0545753771

לקבלת דבר תורה יומי בשביל הנשמה מאת ליאור לביא נא
לשלוח וואטסאפ למספר 0508529987

מלחמה על הבית

כך נאמר במדרש" :תנו רבנן ,בימי מלכות יוון

לב
הפרשה
החלום ,כלומר למצוא את הדרך לממש אותו
מתוך שכל ותבונה במציאות העולמית  -כאן
החלומות מתגשמים .יוסף הצדיק לוקח את
חלומותיו ומוציא אותם לפועל בתכנית כלכלית
חובקת עולם .ולכן הופך להיות 'המשביר לכל
ארץ מצרים' .גם המקבים מצליחים לחלום על
עצמאות ולממש זאת במערכה צבאית ופוליטית
שמשנה את פני העולם .וגם כיום' ,בשוב ה' את
שיבת ציון היינו כחולמים' .הציונות לקחה חלום
גדול ומימשה אותו במציאות מסובכת ,ריאלית
ומורכבת  -והוא מתגשם כל יום מול עינינו.
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מניפולציות חיוביות בנישואין
בין בני זוג חשובה מאד התקשורת הישירה והכנה,
זו שמחברת ביניהם ויוצרת את תחושת ה"יחד".
נוכחנו במאמרים הקודמים שמניפולציה ,היא
תקשורת עקיפה ,כדי להשיג אינטרס על חשבון
השני ואפילו חרף התנגדותו .התקשורת העקיפה
עשויה להיות מניפולציה חיובית ,כאשר תקשורת
ישירה לא תשיג את מטרתה החיובית ,לטובת בן
הזוג שהיא גם טובת שניהם.
דוגמאות למניפולציות חיוביות:
עידוד ושידול לעשייה חיובית ויעילה .זו
מניפולציה שעשויה לעזור לבן הזוג לעבור משוכה
שקשה לו לעבור לבד .זה סוג של "פיתוי" שמטרתו
שהוא ימשיך בכוחות עצמו ויגיע למקום חדש.
מההישג האישי ,שניהם מרוויחים.
לדוגמא :מירי רצתה לצאת לחופשה זוגית בבית
מלון .מכיוון שהוא אינו מורגל בבתי מלון ,הוא
התנגד ולא הבין מה חסר לה בבית .הוא טען
שזה בזבוז כסף והוא מעדיף בסכום הזה לקנות
לה מתנה .מירי הבינה בחכמתה שמכיוון שהוא
מעולם לא התנסה בכך ,הוא מתנגד ,וכאשר יתנסה,
הוא ייהנה וישמח .מכיוון שלא רצתה להתעמת
אתו ,היא בחרה בית מלון (עם דפיקות לב)...
ובמקום לומר לו ,היא כתבה לו מכתב שמתאר
כמה נעים ומרגש יהיה בבית מלון והדגישה לו
שתמיד אפשר לבטל ,אם בסופו של דבר הוא לא
יתרצה .היא גם הניחה לו את המכתב שיקרא,
כשהיא נסעה לשיעור ,כדי שיהיה לו זמן לעכל
בשקט את מכתבה ,מבלי להגיב .לאחר זמן אמרה
לו שאם עדיין הוא מתנגד אפשר לבטל .כשהוא
ראה שהיא באה לקראתו ומכבדת את מקומו,
התרצה ,ולאחר ש"טעם" את בית המלון ,הם
נוסעים קבוע ,להנאת שניהם.

הגזמה במחמאות ,גם זו מניפולציה .אף
שבני הזוג מודעים להגזמה ,הם נהנים מעצם
ההתייחסות הנעימה .מילים נעימות שנאמרות
אפילו בהגזמה ,מבטאות קרבה ,משחק ושעשוע
ביניהם.
לדוגמא" :אתה המציל הלאומי שלי ...אף אחד
לא היה עושה את זה יותר טוב ממך"...
מניפולציה לבקשה ,כאשר יש לבן הזוג תחושה
של בחירה ורצון" :איך תרגישי אם אכין לך קפה
ואגיש לך? ...ואיך את חושבת שאני ארגיש אם
תכיני לי ותגישי לי?" היא מבינה שהוא מבקש
אם היא מוכנה להכין לו קפה .אם היא לא רוצה
מסיבה כלשהי ,היא יכולה לענות במניפולציה
דומה ולומר" :לאחר שתגיש לי קפה ,אשתף אותך
איך ארגיש ...ועל הדרך ...תכין גם לעצמך .מה
אתה אומר?" מניפולציה כזאת שנאמרת מתוך
חיבה ,כששניהם אוהבים ,מתקבלת כמשחק
נעים .בין אם מכינה מרצונה ובין אם לא תכין
לו ,האווירה הנעימה נשמרת ביניהם בזכות משחק
המניפולציה.
הגזמה במחמאות למטרות עידוד לעשייה שבן
הזוג לא אוהב לעשות .המסר שעובר בין השורות:
"אני שמחה בעשייה שלך ומאמינה שבמשך הזמן
תעשה טוב יותר "...לדוגמה :גם אם הוא שטף
רצפה רק מעל פני השטח ,היא עדיין מחמיאה
שהוא שטף נהדר ,כי היא יודעת ,עד כמה הוא
התאמץ בשבילה כדי לשמח אותה .שניהם רואים
את האדם ולא את השטיפה.
מניפולציה שגורמת לתחושת ביטחון לבן/
בת הזוג .אשתו של דני קיבלה רישיון נהיגה.
הוא רועד מפחד מנהיגה עצמאית שלה ,אבל
הוא יודע שהוא חייב לתת לה ביטחון .מעבר

להדרכות ההכרחיות ,הוא מחמיא לה ואומר
שסומך עליה במאה אחוז .כשהיא מרגישה ביטחון
ממנו ,לשניהם טוב ב"ביחד" שלהם.
מניפולציה שגורמת לבן הזוג לצאת מחסימה
אישית ,נפשית :לדוגמה :כששרית רוצה לקנות
בגד ,היא חוזרת הביתה ,מבלי לקנות את הבגד
שרצתה .היא בטוחה שהיא לא יודעת לבחור
בגדים ,כי אין לה טעם טוב .בעלה אמר לה שהיא
תביא את הבגד הביתה והוא ידאג להחזיר אותו
לחנות ,אם היא תתחרט .בינתיים ,הוא השאיר
את הבגד תלוי מחוץ לארון ,כדי ששרית תתרגל
לראות ,בתקווה שבמשך הזמן הבגד ימצא
חן בעיניה .תוך כדי ,שיבח אותה על הבחירה
המוצלחת ,כשלנגד עיניו אשתו חשובה ולא הבגד.
לאחר שבוע ,אשתו הייתה מפויסת עם עצמה
ולבשה את הבגד ,לשמחת שניהם.
כשיש צורך לצאת ממצב של זוגיות שלילית
שיש בה כוחניות  /אלימות וכד' .במצב אקוטי
כזה ,המניפולציה יכולה להיות שקר של ממש,
כדי להינצל ממקום רע ועדיין היא חיובית ,כדי
לשמור על העצמי מכל פגיעה שעלולה להתרחש.
מניפולציות חיוביות ,נאמרות מתוך אווירה חיובית,
נינוחה וכנה (ללא שקרים) .שאם לא כן ,הן עלולות
להתקבל כלעג או עקיצה .לכן הן תלויות בכוונה
הנקייה ובהקשר נכון.

*יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים
המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com
מאמרים נוספים בנושא זוגיות
ניתן למצוא באתר מכון מאיר >

סיפור  //יפה

דיוקן
הוא ניסה לשחזר את הדיוקן שנשתכח ממנו.
יחיה שוב את נפשו הדואבת,
קיווה שבעזרתו ַ
כמו בעבר הרחוק .הוא משרבט שוב ושוב על
הבלוק ,ולא מצליח .הדמות שיצאה ונשתקפה לו
מתחת מכחולו לא רק שלא סיפקה את רצונו ,אלא
הרגיש בכל פעם מחדש דחייה
ממה שיצר .הרגיש שידיו
בוערות ,אך אין באפשרותן
לממש כהוא זה מה שנצטייר
לו במעורפל בתוככי עצמו,
ולבו בל עמו.
הניח את המכחול וחזר שוב
לבהות אל המציאות שנשקפה
מן החלון ,וכמעט נתפתה שוב
להניח הכול ולצאת אל מנעמי
העולם הקורצים לו מבחוץ ,אל האפשרויות הבלתי
מוגבלות ,כמו שעשה תמיד .אפשרויות שדווקא
במיצוין חש שהוא מוגבל ...נזכר כי בכל פעם
היה שב לחדרו בפחי נפש ,בתחושה של החמצה
נוראית כי לא מצא ,כי לא מיצה...
ואותו דיוקן שבתוכו שוב מנצנץ ומבקש כאילו
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אסתר אברהמי  //זוגיות

את מקומו .עכשיו החליט ,אין הוא בורח שוב
החוצה בשום פנים ואופן ,הפעם הוא לא יניח
לתחושות האלו ,שחווה מזמן לזמן ,להישמט ממנו.
הוא קם באי שקט .בעיני רוחו הוא ראה לא
פעם כיצד הוא הולך ומתקרב אל אותו דיוקן
בתוכו שזרח והאיר לו מידי
פעם את דרכו ,אך זה מיהר
תמיד להתרחק ממנו ,כאומר
לו" :אינך רשאי" .ושוב היה
שוקע במין רפיון עגום שלא
מאפשר לו ממש לזרום עם
'החיים' עד תום .אותו דיוקן
שניסה עכשיו לצייר היה לרגע
ברור ומשנהו ערטילאי ,וראה
שהוא אינו מצליח לאחוז בו.
ידע שאם הדמות הזאת תתברר אצלו ,לא עוד
ישקע .אבל מי היא הדמות הזאת ,לא ידע .רק חש
שיש בכוחה להאיר לו ,כמו בעברו הרחוק .אחז שוב
במכחול ,ניסה את כוחו שוב ושוב ולבסוף ויתר.
מה היא רוצה? מה היא מבקשת ממנו? תובענית
ממש ...לא בדיוק ידע ,גם לא ידע מה לעשות עם

עצמו ברגעים כאלו ,והוא אומר לעצמו :תתעלם,
זה רק דמיון בלתי נתפס ,ודאי לא שם תמצא את
אושרך .כבר לא ידע את עצמו.
לא נותר לו אלא להרפות .התיישב בחוסר אונים.
והנה בזווית עיניו נצנץ לו בקבוק המיץ שעמד
על השולחן .מיץ פירות טבעי צלול ומגרה שסחט
לעצמו ...אולי זה מה שירים את רוחו .מזג לעצמו
אל כוס זכוכית והגיש אל פיו והתכוון לגמוע
בשקיקה .עצר .נזכר ...רגע! פעם ,אי שם בילדותו
המוקדמת היה מקפיד לברך ...והנה באופן מפתיע
נזדעקה מפיו הברכה "שהכול נהיה בדברו"!! ועם
הלגימה הראשונה אורו לפתע עיניו ,ופיו החל
לפזם :הכול ,הכול ,הכול נהיה בדברו .ואותו קול
אומר לו ,כן ,גם אתה ...גם עכשיו ...גם מה שבחוץ
וגם מה שבתוכך פנימה ...וכך הוא הולך ומקפץ
בין לגימה ללגימה ומתענג על טעם שכאילו לא
טעם מעודו.
ובעוד הכוס בידו הרים שוב את המכחול וצייר...
קו ועוד קו ועוד צבע ועוד גוון ,והנה הנה הדיוקן
שחיפש .כן .הוא עצמו .מביט עליו עכשיו מחייך
ומאושר...
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בס"ד

מא ִירי ִירי
מ ִ
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 עד מתי הספיק האוכל של הכלב? עד עצם היום הזה... מה הקשר בין ברסלבר לסטודנט? לשניהם חשוב הציון... -מה זה חמור? זברה שירדה מהפסים...

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת מקץ-חנוכה תשפ"ב

ׁשּועה ּכְ ֶה ֶרף ַעיִ ן
יְ ָ

שאלות בפרשה
 .1כמה פרות היו בחלומו של פרעה?
 .2לְ מה נמשלו השיבולים המלאות?
 .3מדוע ראה פרעה שני חלומות דומים ,לפי פתרונו של יוסף?
 .4מה הציע יוסף לפרעה לעשות כדי להתכונן לרעב?
 .5מה היו שמותיהם של בני יוסף?
 .6כמה מבני יעקב ירדו לשבור אוכל במצרים בתחילה?
 .7במה האשים יוסף את אחיו?
 .8האם בנימין באמת גנב את הגביע?
חידת חדגא :בפרשה מופיעים שמות של
שניים מספריו של רבי יוסף קארו .מהם?
חידת פולקע:
שוברים אותו אבל הוא לא שביר .למה הכוונה? (מתוך הפרשה)

תמונות בפרשה

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַה ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
ְּב ָפ ָר ַׁשת ִמ ֵּקץ ַה ָ
ּיֹוסף ַה ַּצ ִּדיק נָ ַתן לַ ֲחלֹומֹותַּ .פ ְרעֹה
ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַעל ַה ִּפ ְתרֹון ֶׁש ֵ
יֹוסף ַעד ֶׁשהּוא ִמּנָ ה אֹותֹו
ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ְמ ֻר ֶּצה ִמ ְּד ָב ָריו ֶׁשל ֵ
סּורים,
יֹוסף יָ ָצא זֶ ה ַע ָּתה ִמ ֵּבית ָה ֲא ִ
לִ ְהיֹות ַה ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך! ֵ
ּומּיָ ד ָה ַפְך לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ֶמלֶ ְך ,לַ ְמרֹות ֶׁש ַה ָּד ָבר נִ ְר ָאה ֹלא
ִ
ֶהגְ יֹונִ י ִּבכְ לָ ל!
יֹוסף ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹדֶׁ ,שּגַ ם ִאם נִ ְר ֶאה לָ נּו
ֵמ ַה ִּסּפּור ֶׁשל ֵ
לִ ְפ ָע ִמים ֶׁש ֵאין ִסּכּוי וְ ַה ַּמ ָּצב ֹלא נִ ָּתן לְ ִׁשּנּויְּ ,בכָ ל זֹאת ּכְ ַדאי
יֹוסף יָ ָצא
יע ִּבן ֶרגַ עִ .אם ֵ
ׁשּועה יְ כֹולָ ה לְ ַהּגִ ַ
לְ ַה ֲא ִמין ֶׁש ַהּיְ ָ
ּומּיָ ד ָה ַפְך לַ ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך ֶׁשל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ִמ ֵּבית ַהּס ַֹהר ִ
ַהּגְ דֹולָ הָ ,אז ּגַ ם ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים יְ כֹולִ ים לִ ְקרֹות!
נֹותנֶ ת לֹו ּכֹוחֹות ָּת ִמיד לַ ֲעבֹר
ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
יעה
ימיםִ .מּתֹוְך ָה ֱאמּונָ ה ַּבה' וְ ַהּיְ ִד ָ
ּומ ָּצ ִבים ֹלא נְ ִע ִ
ַמ ְׁש ְּב ִרים ַ
ֶׁש ַהּכֹל ֶא ְפ ָׁש ִריַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶה ֱחזִ יק ַמ ֲע ָמד ְּב ֶמ ֶׁשְך ַאלְ ֵפי
יע.
יע לְ ָמה ֶׁשהּוא ִהּגִ ַ
ָׁשנִ ים וְ ִהּגִ ַ
יׁשּיִ ים ֶׁשּלָ נּוָ ,ה ֱאמּונָ ה ְּבכָ ְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה טֹוב
וְ כָ כָ ה ּגַ ם ַּב ַחּיִ ים ָה ִא ִ
ּכֹוח ָּת ִמיד!
אֹותנּו וְ לָ ֵתת לָ נּו ַ
טֹובה ,יְ כֹולָ ה לְ ַחּזֵ ק ָ
וְ ֶׁש ַהּכֹל לְ ָ

שבע הפרות ִ -מצאו  2פרות דומות!

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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ִצ ָיבא

ּתֹודה ַר ָּבה ְלָךָ .א ֵכן ָח ֵסר ָלנּו ָמזֹון.
יׁשהּוֲ .אנִ י ַמ ִּכיר ָ -
יע ִמ ֶ
ּבֹור ַח ,וְ ִהּנֵ ה ַמּגִ ַ
ֲאנִ י ֵ
ֲא ָבל ֵמ ֵאיפֹה ִה ַּש ׂגְ ָּת ֶאת ָּכל זֶ ה? ֵאיפֹה
שת
אֹותֹו :זֶ ה ִצ ָיבא ְמ ָׁש ְרתֹו ֶׁשל ְמ ִפי ּבֹ ֶ ׁ
שת?
ֲאדֹונְ ָך ְמ ִפי ּבֹ ֶ ׁ
שת הּוא ִמ ְס ֵּכן ,נְ ֵכה
ֶּבן יְ הֹונָ ָתןְ .מ ִפי ּבֹ ֶ ׁ
חֹוׁשבֹו
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ְ
יֹוׁשב ִּב ָ
ַרגְ ַליִ ם[ ]1וְ ָל ֵכן ִצ ָיבא נַ ֲערֹו ְמנַ ֵהל ֶאת ָּכל  -הּוא ֵ
ֶׁש ַע ָּתהֵ ,ע ֶקב ְמ ִר ַידת ַא ְב ָׁשלֹוםֻּ ,ת ְחזַ ר
ְרכּוׁשֹו.
לּוכה.
מֹורים לֹו ַה ְּמ ָ
אתיֵ ,מ ִביא ֶצ ֶמד ֲח ִ
ִצ ָיבא ָּבא ִל ְק ָר ִ
 ִאם ָּכְךֲ ,אנִ י ַמ ְח ִרים ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹוּומ ָאה ֶא ְׁשּכֹולֹות
אתיִ ם ֶל ֶחםֵ ,
ִעם ָמ ַ
נֹותן ְלָך.
וְ ֵ
ּומ ָאה ְּד ֵבלֹות ֶׁשל ְּת ֵאנִ ים
ּמּוקיםֵ ,
ִצ ִ
ּתֹודה ַר ָּבהֲ ,אדֹונִ י ַה ֶּמ ֶלְך [.]3
 ָיְ ֵבׁשֹות ,וְ נֵ ֶבל יַ יִ ן[.]2
ּדֹובר ֱא ֶמת
ָק ֶׁשה ָל ַד ַעת ִאם ִצ ָיבא ֵ
 ָמה ָּכל ֵא ֶּלה? ָׁש ַא ְל ִּתי אֹותֹו.עֹוׂשה זֹאת
דֹואג ִלי ,אֹו ֶׁשהּוא ְמ ַׁש ֵּקר ,וְ ֶ
וְ ֵ
ִּ -ב ְׁש ִביל ֲאדֹונִ י ַה ֶּמ ֶלְך.

שתֲ .אנִ י
ְּכ ֵדי ִלזְ ּכֹות ִּב ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ְמ ִפי ּבֹ ֶ ׁ
נִ ְר ָּדף וְ ָע ַלי ְל ִהּזָ ֵהר ִמ ָּכל אֹויֵ ב ֶא ְפ ָׁש ִרי.
ּפֹועל
שת ֵ
שמ ִפי ּבֹ ֶ ׁ
נֹוטה ַל ְחׁשֹב ְ
ָא ֵכן ִל ִּבי ֶ
נֶ גְ ִּדי[.]4

-- .1שמואל ב ד ד.
 .2שם ב טז א.
 .3שם ב-ד.
 .4עיין שם ב יט כה .שבת נו א .עין איה שם
סו-סז.
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אותו הפך הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול לא יכלו היונים לטמאות .כל
כח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל קישורם הפנימי העמוק עם ד' אלקי
ישראל .מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה.
(מאמרי הראיה ,פך השמן)
הרב שלמה אבינר

טרור עד מתי
ש :לצערנו פיגועי טרור אינם פוסקים.
ונשאלת השאלה הכבדה :עד מתי נסבול
מזה?
ת :אנינו יודעים .זה מכאיב מאוד ,אך אין זו
הפתעה .מראשית שיבת ציון ,הערבים עוסקים
בטרור בערך  140שנה ,ואין סברא לומר
שפתאום יעשו תשובה .זה נובע מהרשעות
שבלב ,מהחיה שבאדם ,וזה דבר שאי אפשר
לתקן בן רגע .זה יכול לקחת עשרות שנים
ומאות שנים .אמר רמטכ"ל אחד :איני יכול
להבטיח לכם שלא יהיו פיגועי טרור ,אך אני
יכול להבטיח שמי שיעשה זאת ייענש קשות.
אך בל נתלונן ,אלא נודה לד' שבמדינתנו יש
הרבה פחות טרור מאשר במדינות מערביות
אחרות.

ש :אז למה אנו אומרים שזו הגאולה?
ת :איננו אומרים שזו גאולה אלא אתחלתא
דגאולה .אחת ההגדרות של אתחלתא דגאולה
בגמרא היא" :מלחמה ,נמי (גם כן) אתחלתא
דגאולה היא" (מגילה יז ,ב) .כי בכל הדורות
היו פוגרומים נוראים נגדנו ,גם במזרח וגם
במערב :גזרות תח-תט ,סופות בנגב ,פטליורה,
השואה ועוד ,אך לא יכולנו לעשות כלום,
אלא להיות כצאן לטבח .עתה בחסדי ד',
יש לנו צבא ,שמגן עלינו ,וחוסם את הטרור
בכל תוקף .אז עלינו לקיים את המצוה :אל
ירך לבבכם ,אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו
מפניהם .ועיין רמב"ם הלכות מלכים סוף
פרק ז .חזק ואמץ.

שיחות הרצי"ה
אורות התחיה ו
שיחות רבנו הרב
צבי יהודה הכהן קוק
על ספר אורות -
אורות התחיה חלק ו'
פרקים נג־עב,
בעריכת הרב שלמה
אבינר
 324עמ' ,כ .קשה
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