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העלון מופץ ב-50,000 עותקים
לפרסומים והקדשות בעלון ובאתר: 026461302 

ההכנסות קודש למכון מאיר 
תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 

בחנוכה אנו מפרסמים את נס הניצחון על "מלכות 
יוון שעמדה על עמך ישראל להשכיחם תורתך 

ולהעבירם מחוקי רצונך".
של  המאבק  את  להשליך  המבקשים  ישנם 
החשמונאים בימים ההם לזמן הזה – ורואים 
במאבק בין הגישה השמרנית לבין הגישה הליברלית 
החדשה המתנערת מהדת ומהמסורת – המשך ישיר 
למלחמות החשמונאים ביוונים. גישה זו טומנת 
בחובה סכנה נוראה של פירוד ושנאה ויכולה לגרום 
ח"ו למלחמת תרבות העלולה להביא לגרוע מכל – 
מלחמת אחים חס וחלילה. רבים שואלים את עצמם 
האם אפשר בכלל למנוע את מלחמת התרבות בין 
דתיים ולא דתיים. והתשובה חד-משמעית – כן! 
לא רק שניתן למנוע את המלחמה בין היהודים, 
יותר מכך אפשר להביאם לאהבה זה את זה. אם 
כן, חובה גדולה מוטלת עלינו למנוע את ליבוי 

אש הפירוד.
יש לגרש את החושך על ידי ריבוי האור, כדברי 
הרב קוק זצ"ל. נתבונן בנרות חנוכה שהם מרמזים 
על אורות של אהבה ואמונה, אורות של סבלנות 

וסובלנות.
נכון לעכשיו, הכוחות הפועלים היום להשכיח את 
התורה ומתנגדים ל"חוקי רצונך", באים כביכול 

בשם הקידמה והחירות, בשם עולם מודרני מתפתח 
ומשתנה.

יש לבטל מגמה הרסנית זו על ידי שנבין כולנו, 
שקדמה וחירות אינם עומדים בשום פנים בסתירה 
ליהדות. אדרבא, תורתנו הקדושה רואה בחירות 
האדם ובקדמה האנושית, הטכנולוגית והמדעית, 
ערכים שיש לטפח ולעודד, ויחד עם זאת לצקת 
לעולם זה ערכי נצח רוחניים ומוסריים בלתי 
משתנים. אי אפשר לחברה אנושית להתקיים בלא 
ערכי הנצח היהודיים של צדק ואמת, של שאיפה 
לשלום ולאחדות. העולם היה שחור משחור ללא 
ערכי הנצח של היהדות הכתובים בכתב אלקי 

בתנ"ך ובתורה שבע"פ.
נלך בדרכו של הרב קוק זצ"ל, שקבע: "הצדיקים 
הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים 
צדק. אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. 

אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה".
ובאופן זה אפשר וחובה למנוע מלחמת תרבות, 
ומתוך כך נזכה כולנו יחד לאור חדש על ציון, 

במהרה בימינו אמן.
בברכת חנוכה שמח

מהמצפה לישועה השלמה

בהוצאת

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

בס"ד • כ"ב כסלו ה'תשפ"ג שבת פרשת וישב • גליון 1388 • נא לשמור על קדושת הגליון

יהדות באהבה

 אלפי שיעורים • קירוב רחוקים • מאות תלמידים
ערוץ ילדים •  אולפן גיור

יהדות באהבה
מכון מאיר רוצים להגיע לציבור ענק?

 קוראי 'באהבה ובאמונה' מחכים לכם. 

מחירים מיוחדים לרגל התחדשות העלון
לפרטים  026461302

headoffice@emeir.org.il 

מפרסמים! 
היו שותפים 

       בהוספת יהדות באהבה!

לתרומות באתר או בטלפון
meirtv.com  *2331

 נכון לעכשיו 
הרב דב ביגון ראש מכון מאיר

להדליק את האורות המאחדים

קפיצה אל העתיד - חג חנוכה
הרב אשר בוחבוט - עמוד 3

חוט של חסד
הרב יצחק חי זאגא - עמוד 2

ההודאה בנישואין
אסתר אברהמי - עמוד 6

הדלקת נרות: י-ם 16:01 ת”א 16:19 חיפה 16:09
מוצאי שבת: י-ם 17:17 ת”א 17:19 חיפה 17:16

"התפללתי לאלוהים 
שיעצור את זה"; 

דביר טייכמן מספר על 
ההארה שהפתיעה אותו 

באישון לילה ולימוד הגמרא 
שהחזיר אותו הביתה
אבנר שאקי / עמוד 5
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כיצד ינהג אורח במוצאי שבת חנוכה? 
נרות חנוכה יש להדליק בביתו של האדם. מי שהתארח בשבת בבית אחר, 

ובמוצאי שבת מתכנן לחזור לביתו )או שהתארח בלילה בבית 
אחר, ונשאר שם עד תחילת הלילה הבא(, יש אומרים שיכול 
להדליק בבית שבו הוא מתארח, כיוון שהשינה בלילה הקודם 
הגדירה את הבית כ"ביתו" )גרשז"א(, ויש אומרים שאינו יכול 
להדליק כיוון שהגדר הוא שמדליקים בבית שבו ישנים באותו 

לילה )חזו"א, הרב עובדיה יוסף(. 

למעשה נראה שאדם זה נידון כמי שיש לו שני בתים בערב זה 
)הבית שישן בו וביתו הקבוע( ולכן עקרונית הוא יכול להדליק בכל אחד 
מהבתים. לכן, אם יגיע לביתו בשעה סבירה, שבה אנשים רבים עדיין 
מסתובבים ברחובות, ימתין וידליק בביתו. ואם יגיע לביתו בשעה מאוחרת 
שבה כבר אין אנשים ברחוב, עדיף שידליק בבית שהתארח בו במהלך 
השבת )ומעין זאת פסקו הרב ואזנר, קובץ מבית לוי, ח"י עמ' יא, והרב 
קרליץ, חוט שני, חנוכה, עמ' שי; ולמנהג הספרדים בוודאי יש עדיפות 

שידליק בביתו הקבוע(.

מה עושה מי שחוזר מאוחר בחנוכה?
לכתחילה יש להדליק בשקיעה או בצאת הכוכבים )בהתאם למנהג(. מי 
שיחזור מאוחר יותר, אבל  יש עדיין אנשים ברחוב )כלומר עד תשע או 
עשר בלילה(, יכול להדליק לכתחילה בברכה בזמן זה כשיש סיבה טובה 

לדחיית ההדלקה. 

מי שיחזור בשעה שכבר אין אנשים ברחוב אך יש אנשים ערים בבית, יכול 
לדחות את ההדלקה בשעת הצורך ולהדליק בברכה מאוחר, אך יקפיד 
להדליק באופן שבני הבית יראו את הנרות הדולקים )ולא מחוץ לבית(, 

כדי שיהיה פרסומי ניסא לבני הבית. 

מי שיחזור בשעה שכבר אין אנשים ברחוב וכל בני הבית ישנים, 
יבקש מאחד מבני הבית שידליק עבורו בזמן או שימנה שליח 
שידליק )בבית המשלח( בזמן. אם אין אפשרות כזו, עדיף 
שידליק מפלג המנחה )וידאג שיהיה מספיק שמן כך שהנר 
ידלק לפחות עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים(. אם אין 
אפשרות כזו, ידליק כשיחזור, על אף שכל בני הבית ישנים. 
במקרה זה, לדעת הרבה פוסקים יש להדליק בברכה, ויש בהחלט סיבה 
טובה לנהוג כך למעשה, אם כי לשיטת המשנה ברורה טוב יותר להדליק 

במקרה זה בלי ברכה.

פינת ההלכה 
הרב יוסף צבי רימון יו"ר סולמות, רב אזורי גוש עציון

במלאת שבע שנים להסתלקותו 
של בעלי, אבינו, וסבינו היקר, 

הרב צבי קלימן
נעלה לקברו ביום שני כ"ה כסלו, נר ראשון של חנוכה, 

בהר המנוחות גבעת שאול בירושלים בשעה 15:30. 
גוש נ"א חלקה א' שורה י"ד. 

המשפחה

הניצוץ הקדוש
למדנו בפעם הקודמת, שגם במקום שמתגלים 
מעשים שהורסים את מצב העם ויש למונעם, וגם 
במקום שמופיעות ומבוטאות דעות שקריות שיש 
להאבק בהן, גם שם יש בהכרח בתוך הלב ובמעמקי 
הנשמה, אור חיים של קודש טמיר ומכוסה. כפי 

שתיאר זאת הרב, אורות, ישראל ותחיתו כ' –
תלויי הרפיון, אשר ממקור ישראל יצאו ובאחדות 
האומה הם כלולים, יש בהם ברק אור קודש, ניצוץ 
שיוכל לעלות ולבא, לידי לבת אש קודש: אור הצדק, 
האמת, החסד והמשפט בחיים החברתיים, - אורו של 

משיח בגודל תעצומו, מלבבם.

סבלנות לנגועי הכפירה
ממשיך הרב במדת הסבלנות וכותב -

יש בהכרח בתוך הלב ובמעמק הנשמה אור חיים של 
קודש טמיר, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו 
מוצאים בפנים רבות גם אצל השדרות החרבות שלנו, 

נגועי הכפירה ואכולי הספקנות
הציונות החדשה הופיעה בישראל על ידי רבי חיים 
בן עטר הוא אור החיים הקדוש, ועל ידי רבי ישראל 
בעל שם טוב והגאון רבי אליהו הגר"א, יחד עם 
עוד גדולי ישראל. כשהופיעה הציונות החילונית 
והשתלטה אט אט על המהלך של בניין המדינה 
שבדרך, היו רבים שהופתעו עד עומק נשמתם, 
ולא ממש ידעו כיצד להתייחס לתופעה המוזרה 
הזו. אנשים שרוצים לגאול את עם ישראל, מתוך 

כפירה או יחס של ספקנות לאמונה ותורת ישראל?! 
איך יתכן הדבר? הרי גאולה ואמונה אחד הם. אז 
הכריז מרן הרב ברוח קדשו, כי אף על פי שכלפי 
חוץ הם עוזבי תורה ואף כופרים, הרוח הפועמת 
בליבם ודוחפתם לבניין הארץ, היא רוח קדושה, רוח 
השכינה. כן כתב הרב, אורות, אורות התחיה ט' –
רבים  שאומרים  עכשיו,  שנתעורר  האומה  רוח 
ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח א-להים... מה שהם 
רוצים אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר הוא רוח 
ישראל ברוח א-להים, עד אשר אפילו מי שאומר 
שאיננו נזקק כלל לרוח ד', כיון שהוא אומר שהוא 
חפץ ברוח ישראל הרי הרוח הא-להי שורה בתוכיות 

נקודת שאיפתו גם בעל כרחו.
אומר הרב, גם אצל השדרות החרבות שלנו, גם 
במקום שהופיעה יבשות רוחנית נוראה, בישראלים 
האירופית,  הכפירה  בנגע  שנגועים  קדושים 
ואישיותם אכולת ספקנות באמונת ישראל ובקודשי 
האומה, עדיין רואים אנו בהם, צדדים טובים בפנים 
רבות. בניין הארץ, מסירות נפש להצלת ישראל, 
יודעים להגדירו, ועוד  צימאון למוסר שאינם 
מעשים טובים. הצדדים הטובים האלה, מעידים 
על קיומו של אור חיים של קודש טמיר, הגנוז 
בנשמתם ופועל מתוכם גם בלי ידיעתם. הידיעה 
על קיומו של אור קודש זה, היכולת האמונית 
העמוקה והחודרת, לראות את הטוב האלוקי הגנוז 
בנשמתם, היא שמעניקה לנו את הסבלנות כלפי 
דעותיהם השקריות והחלק ההרסני שבמעשיהם, 

מבלי להוריד כהוא זה, מהמאמץ לתקן.

להקיף הכל באהבה
ומתוך הידיעה והאמונה הגדולה והקדושה הזאת 
באה הסבלנות להקיף בחוט של חסד את הכל. "אסף 

אאסף יעקב כלך"
כל אחד מאיתנו, מצווה לעשות טוב ולהאבק נגד 
הרע. המאבק חייב להתנהל מתוך סבלנות רבה 
כלפי עם ישראל. לא רק משום שכך מתנהל מאבק 
יעיל ואמתי אלא גם משום שזה מה שמתחייב מתוך 

האמת הישראלית של סגולת וקדושת ישראל.
כשעומד מולנו יהודי מבולבל, אם לא יהיה לנו 
המבט העמוק לראות את הטוב שבו, למרות 
כל הרע שהוא מייצג בהתנהגותו, לא תהיה לנו 
סבלנות כלפיו. ממילא, לא נדע להתייחס אליו 
כראוי, ואף המאבק המעשי לא יהיה יעיל. מתוך 
הלימוד, ההבנה, הידיעה, מתוך האמונה הגדולה 
והקדושה בסגולת ישראל, באורותיה הנצחיים 
של הנשמה הישראלית וקדושתה האלוקית, באה 
הסבלנות. רק מתוך הלימוד הקדוש הזה, נבוא 
לנהוג בסבלנות במאבקנו נגד הרע שדבק באחינו, 
ואף נדע להקיף בחוט של חסד שיארוג את הכל, 
את כל עם ישראל ביחד באגודה אחת, כמו אגודת 
הלולב בחג הסוכות. כדברי הנביא מיכה, ב, יב, 
'אסף אאסף, יעקב כלך'. כולנו בני איש אחד נחנו. 
גם אלה שהתבלבלו ונפלו, גם מי שאיבד דרך. כל 

ישראל קדושים בנשמתם.

הרב יצחק חי זאגא

מידות הראי"ה - ביאור למידת סבלנות – חלק ב'
חוט של חסד 
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הרב אשר בוחבוט
ר"מ במכון מאיר

שם משמואל לפרשה ולחנוכה
 הרב יורם אליהו ר"מ במכון מאיר

נאמר בפרשה על יוסף כאשר אשת פוטיפר 
מנסה לפתות אותו  "וימאן ויאמר אל אשת 
אדוניו... ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת 
וחטאתי לאלוקים". יוסף מסביר לה למה לא 
ראוי לו לעשות רעה כזו לאדונו שהיטיב עימו 
כל כך, זה לא מוסרי וכו'. הטעם מעל המילה 
"וימאן" הוא – שלשלת, ובטעמים בנוסח אשכנז 
מושכים מאוד את המילה ונקראת וימאאאאן, 
ויש אחריה גם פסיק |, שהוא טעם מפריד ובא 
להראות שיש להפריד את המילה "וימאן",  
מהמילים שאחריה, 'ויאמר אל אשת אדוניו'. 
על כך מבאר השם משמואל )שנת תרע"ב עמ' 
עה(, שזה בא ללמד, "שמיאן לא מצד הטענות, 
אלא מיאן בפשיטות בלי שום טעם ובלי שום 
התחכמות", ומה שהסביר לה אחר כך, הוא לא 
היה צריך לזה אלא אמר כדי להרגיע אותה )כך 

מפרש גם הנצי"ב בהעמק דבר(.

אומר השם משמואל כי זהו לימוד גדול לכל 
איש ואיש, שאם מזדמן לך מעשה שלא ראוי, 
אם אתה נמצא בניסיון, אל תדחה את הדבר 
בטענות שכליות, כי השכל לא תמיד בהיר 
ומאיר לנגד עיני האדם והשוחד  יעוור עיני 

חכמים, במיוחד היצר הרע שהוא מחליק לך את 
הדבר ומראה לך צדדים שזה בסדר וזה אפילו 
מצוה. כשאתה מחפש סברות שכליות אתה 
עלול לטעות, מעבירה צריך פשוט לברוח! כמו 
שאמרו חז"ל )חולין צא(, שלפעמים היצר נדמה 
לאדם כתלמיד חכם, ובמעשה של יוסף ואשת 
פוטיפר, אומרים חז"ל בבראשית רבה )פרשה 
פה, ב( שהיא התכוונה לשם שמים, שראתה 
בחכמת הכוכבים שלה שהיא עתידה להעמיד 
בן מיוסף ולא ידעה אם ממנה אם מבתה, )יוסף 
אכן התחתן עם בתה, אסנת בת פוטיפרע(, 
ואם היא ראתה זאת, מן הסתם גם יוסף ראה 
את זה. היצר הרע ודאי הראה לו שיש לעשות 
מהעבירה מצוה, "ואם המיאון היה על ידי טענות 
שכליות היה מקום ליצר הרע למושכו ברשתו", 
אבל המיאון של יוסף היה מצד עצם נפשו בלי 

שום טענות והתחכמות.

מלמד השם משמואל מכאן לימוד לדורות, שעל 
כל אדם מישראל לנהוג כך בעת שהוא נמצא 
בניסיון. יוסף השריש את המידה הזו בכל עם 
ישראל כי עם ישראל נקראים, בני יוסף,  )תהילים 
פ 'נהג כצאן יוסף'( וכמו שהאב מוריש טבעו 

לבניו, "כך הטביע יוסף דרכו בקודש לכל ישראל".

מוסיף השם משמואל, "והיא שעמדה להם בימי 
היונים...", שהיוונים היו פילוסופים וגם מאסו 
בגשמיות, אבל הכל היה על-פי חקירה שכלית, 
ובאמת אין לזה קיום, "כי אחר כל חכמתם 
נשארו מזוהמים".  לדוגמא, אחת מגזרותיהם 
הייתה שפגעו בקדושת בנות ישראל בבואן 
להתחתן, "אבל עם ישראל הם מצד עצם נפשם 
מואסים ברע, על-כן כוחם גדול מכוח היונים 
ברוחניות, ועל זה נאמר בפרשה בחלום יוסף 
"וקמה אלומתי וגם נצבה". הכוח העצמי הקדוש 
של יוסף, בא לידי ביטוי במסירות נפשם של 
בניו במלחמתם ביוונים ומכוח זה הם זכו 

לניסים ונפלאות, ולניצחון על ממלכת יוון.

גם כיום אנו מתמודדים עם תופעות קשות, 
שמעוגנות כביכול בסברות שכליות ומוסריות 
של כבוד האדם וחירותו, ובזה באים לעקור את 
כל התוכן הקדוש והטבעי של עם ישראל ביחס 
למשפחה בישראל וכל הנלווה לזה. צריכים 
אנו להשמיע ולבטא את הטבע הישר והקדוש 
שלנו בלי מורא, להביא ישועה ומזור לעמנו... 

כוח טבעיות הנפש

בפרשת 'וישב' אנו מוצאים ש"רצה יעקב 
לישב בשלוה ואז קפץ עליו רוגזו של יוסף". 
וכי אסור ליעקב לשבת בשלווה? וצריך להבין 
מה עניין הקפיצה אצל יעקב אבינו שכן אנו 
מוצאים הרבה קפיצות בחייו של יעקב אבינו - 
ויפגע במקום שקפץ לו הר המוריה ממקומו, 

וכן קפצה לו השמש בשבילו, וכאן 
הקפיצה של רוגזו של יוסף. 

כמו כן אנו מוצאים בשיר 
השירים שהקב"ה מקפץ 
ָּבא  ִהֵּנה־ֶזה  ּדֹוִדי  "קֹול 
ְמַדֵּלג ַעל־ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ 
ַעל־ַהְּגָבֽעֹות"1. ומהו ביאור 

מושג הקפיצה? 

נראה שזו התהלכות שלא 
על פי הסדר. שהקב"ה מקפץ 

הנציב  כפירוש  הגבעות  על 
"הוא זמן הגאולה אשר הוא כמוס בלב 

כביכול, והוא דומה לגבעה נשאה, וכשבא 
הרצון להקדים הזמן, הרי זה קופץ על הזמן". 
קפיצותיו של יעקב אבינו קפיצה אחת הן. שרצה 
כבר לחיות את הגאולה שכן אברהם קראו הר 
ויצחק קראו שדה ויעקב קראו בית. שרצה כבר 
לחיות את הגאולה, ובנה בית בארץ ישראל מול 
אברהם ויצחק שחיו רק באהלים. ועל מנת 

לחיות את הגאולה יש סדר לרדת למצרים 
תחילה, אבל אפשר לקצר זאת מארבע מאות 
למאתיים ועשר. ומכאן קפץ רגזו של יוסף 
שרצה כבר לסיים את הגלות, ודורשי רמזים2 
דרשו 'רגז' גימטריה 210. שהגלות תהיה 210 

ולא ארבע מאות שנה.

ומקפיצות הציפייה של יעקב אבינו 
לגאולה, בית המקדש נקרא 
ַעִּמים  ָהְלכּו  "ְוֽ על מקומו. 
ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו׀ ְוַנֲעֶלה 
ֶאל־ַהר־ה' ֶאל־ֵּבית ֱא-ֹלֵהי 
ַיֲעֹקב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה 
ְּבאְֹרֹחָתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא 
ם"3. תֹוָרה ּוְדַבר־ה' ִמירּוָׁשלִָֽ

וזהו עניינו של חג החנוכה, 
שאתה מקבל מהעתיד בקפיצה 
אל המציאות העכשוית. לשון 'חינוך' 
זו ההשפעה על השנים הבאות, לשון עתיד 
כדברי הרב זצ"ל "אמנם ערך החנוך הוא, 
שהוא משפיע על יתר השנים של הגדלות, 
שהרי אין ידוע לנו עד כמה תגיע פעולתו של 
החנוך ומה יהיה משפט הנער ומעשהו, אלא 
שכל הרגל טוב מועיל ופועל עליו להכשירו 
יותר לדרכים טובים, ונמצא שהחנוך הוא כח 
פועל על יתר הזמנים ולא מקבל מהם פעולה"4 

מיוחדים  ימים  אלו  'חנוכה',  זאת  ולעומת 
שמקפיצים אותנו קצת אל האור העתידי שראוי 
להגיע אלינו - אור מהעתיד אל ימינו עכשיו "ה' 
יראה אשר יאמר בהר ה' יראה" ואם אנו חיים 
מהעתיד הבא לקראתנו מתוקף דברי הנביאים 
זה פותח את כל השערים, "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
ים"5.  כפירוש האלשיך  גֹוי־ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנֽ
הקדוש שהיה "שומר ומקוה אמונים"6. וכאשר 
אנו לוקחים כוח מהעתיד אפשר לנצח 'רבים 
ביד מעטים, וגיבורים ביד חלשים' כי אתה 
מקבל את הכוח מהעתיד הצפון בימים אלה. 
בחנוכה אנו זוכים לקפיצה רוחנית אל העתיד, 
אל האור הגנוז שעתיד להתגלות עלינו ולא 

נשאר לנו אלא להודות ולהלל. 
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בתחילת לימוַדי בישיבת "מרכז הרב", חברי 
היקר לספסל הלימודים, עמיחי מרחביה הי"ד 

שנפל בקרב גבורה במלחמת 
לבנון השניה, קבע שיעור 
ב"אורות התשובה" בביתו של 
הרב יעקב פילבר שליט"א. 
היינו חבורה קטנה, תוססת 
ואנרגטית. לא היססנו לברר 
ולשאול שאלות ועל הדרך 
שמענו גם סיפורים מרתקים 
הישיבה  ימי  ראשית  על 
והציונות הדתית בכלל. בכמה 
הזדמנויות סיפר הרב פילבר 
על דמותו של הרב נריה זצ"ל 
המכרעת  השפעתה  ועל 
עליהם כנערים צעירים. לרגל 
אזכרתו העשרים ושבע, בי"ט 
בכסלו, כדאי להיזכר בדמותו 

ובמהפכה שחולל. 

הרוחנית  המציאות  את 
נתונים  היו  שבה  הירודה 
נערים דתיים באותם ימים 
סיפר לנו ואביא את הדברים 

כפי שתיאר הרב חיים דרוקמן שליט"א, מחברי 
אותה קבוצת תלמידים חלוצית: "היתה בזמנו 
דרך חד-סטרית של עזיבת תורה ומצוותיה, גם 
בין נערים טובים ביותר. ילד שהתחנך בבית ספר 

יסודי דתי, גמר עם כל היהדות שלו עם סיום 
כיתה ח'. "הוא הוריד את הכובע" היינו אומרים. 
כיפה – מאן דכר שמיה? )=מי 
בכלל הזכיר מה זאת כיפה( 
מי חלם אז ללכת עם כיפה 
ברחוב?! אפילו יהודים יראי 
שמים, שלא עבדו במוסדות 
דתיים, הלכו בעבודתם גלויי 
ראש. והיתה חרדה גדולה: 
מה יהיה? האם נתגבר על 

מציאות קשה זאת?" 

"והנה קם הרב נריה וחולל 
התורה  מהפכת   – מהפך 
בישראל, והמציאות נשתנתה 
לחלוטין..." "הוא חולל את 
 – בדור  האמיתי  המהפך 
הסרוגות.  הכיפות  מהפך 
ויותר נכון לומר – מהפכת 
התורה בישראל. קשה לצייר 
איך היה נראה עולמנו בלי 
הרב נריה, איך היה נראה 
עם ישראל ואיך היתה נראית 
)"מחולל  ישראל".  מדינת 
מהפכת התורה בישראל", מתוך מאורות נריה, 

חנוכה ופורים, עמ' 100(. 

כשכיום, מדי פעם, מתפרסמים נתונים על מצב 
הנוער הדתי, חשוב לזכור ולהזכיר לעצמנו את 

ימי הראשית הללו. כמעט מאה אחוזי חילון!!! 
זכור לי שהרב פילבר תיאר שממש היה טקס 
חברתי של זריקת כובע הברט, "הורדת הכיפה" 
בלשון ימינו. ואיזה מהפך רוחני עצום התרחש 

בחלוף שנות דור אחד בלבד. 

"חבורה של משוגעים"
בשנת השלושים למדינה זכה הרב נריה להכרה 
ממלכתית והוענק לו פרס ישראל. בין הדברים 
שנכתבו בנימוקי קבלת הפרס: "מתרומותיו 
הרבות של הרב משה צבי נריה לטובת המדינה 
והחברה תצוין זו המכרעת בהתווית דרך חדשה 
בחינוך הנוער הדתי בארץ. דרכו החינוכית 
הדתית והישיבתית התגשמה תחילה בכפר 
הרואה ונהפכה לנחלת הכלל בייסוד רשת 
חינוך ענפה תוך השפעה גדולה על העם השוכן 
בציון ועל עמנו המפוזר בגולה. כדי להעריך את 
גודל תרומתו יש להבין את מצבו של החינוך 
הדתי והישיבתי בארץ לפני כארבעים שנה". 

"הישיבות המסורתיות, נוסח מזרח אירופה, 
לא היו מעורבות בחיי הישוב, אלא נחלתו של 
חלק קטן ממנו. נוער דתי לא ידע להתמודד 
עם שאלות שהזמן גרמן – שאלות דת ומדינה, 
הגנה ופעילות התיישבותית וחברתית". לעומת 
זאת – על אופי הלימודים בישיבה שהקים נכתב 

בהמשך: "לימודי הישיבה היו שזורים
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בשביל הנשמה
 הרב ליאור לביא ר"מ במכון מאיר

כשכיום, מדי פעם, מתפרסמים נתונים על מצב הנוער הדתי, חשוב 
לזכור ולהזכיר לעצמנו את ימי הראשית הללו. 

עשרים ושבע שנים לפטירת הרב משה צבי נריה זצ"ל. 

חולם כמו יוסף

סדרי גאולה )ב(
 למדנו בשבוע שעבר את עניין הפסוק: "הנה 
ימים באים נֻאם ד', וזרעתי את בית ישראל ואת בית 
יהודה זרע אדם וזרע בהמה"1. בגמרא2 כתוב על כך 
בקיצור, ומודגש באופן חריף, מרעיש ונורא: "זרע 
אדם לחוד וזרע בהמה לחוד". לכאורה זה פירוד. 
אמנם חז"ל ממשיכים ומלמדים שהזריעה הזאת, 
"בשוב ד' את שיבת ציון", צריכה להתגלות באופן 
של צד האדם שבישראל וצד הבהמה שבישראל, 
או במילים פשוטות – צד הקודש וצד החול – כל 
אחד לחוד. זו ידיעה של "כה אמר ד'," וידיעה של 
חז"ל שכך הסדר, כך ולא אחרת, כך צריך להיות 
סדר הפעילות האלוקית. בתחילה צריך להיות 
במשך תקופה מסוימת הצד הפשוט החומרי 
הגשמי, ואחר כך במשך זמן מסוים מתגלה צד 
הקודש, הצד המיוחד, צד האדם - באופן עצמאי, 
לחוד. כך סדר הזריעה של "וזרעתי", כך "ושב ד' 
אלקיך וקבצך". זו ההדגשה בפסוקים: לחוד! לא 
ערבוביא! אין זה אומר שנאה, חס ושלום, אלא 
בירור חזק מאוד של צד הקודש וצד החול, הצד 

הרוחני והצד החומרי שבישראל.

 במשך הזמן ודאי תהיה תשובה שלמה אל "גוי 
אחד בארץ". אבל עד שיגיע הגילוי של כל הפרצוף 
הגדול של כלל ישראל בשלמותו, בינתיים, ַבדרך, 
יש כביכול צורך, הכרח וחיוב אלוקי שהם יתגלו 
לחוד. שלמות גמורה ומוחלטת של כוחות גדולים, 
אדירים ונפלאים, מוכרחת להתגלות. אנחנו 
באמצע הדרך, באמצע הפבריקציה של ריבונו של 
עולם, של כוחות רוחניים גדולים אדירים וענקיים, 
של לימוד הלכות קודשים, הלכות מלכות והלכות 
סנהדרין. וכן יצירת כוחות גדולים גם בחול. ברוך 
השם, פתאום הופיעו כוחות גדולים ואדירים של 
אנשי צבא. מאין באו? הלא אנו שבורים ורצוצים, 
"ַעם שרידי חרב", "עם בזוז ושסוי", הרוג ורצוץ, 
קטולי חרב - ובמשך עשרות שנים אחדות לא 
יאמן מה שנעשה פה בארץ ישראל. כל המרץ, 
העֹז, הגדלות, החכמה והתבונה הללו! אמנם 
אנו התרגלנו לזה, אך העובדה  שמצויים בינינו 
גאונים צבאיים בעלי גאונות, חכמה ותבונה – אינה 
פשוטה. הצבא הישראלי הוא הצבא המפורסם 
בעולם. וכן יש הצלחה בחקלאות ובמשקיות. נורא, 

פלאי פלאים מה שקורה בצד המשקי הממלכתי, 
צד החול. אנחנו עוד באמצע הסדר הזה. לא פחות 
מזה אנחנו צריכים להתגלות בכוח הקודש, בגדלות 
התורה, ב"יגדיל תורה ויאדיר", בכל המובנים של 
תורה, בהלכה ובאגדה, בנגלה ובנסתר. אין ברירה, 
מוכרחים להתגלות כוחות אדירים, אדירי אמונה, 
אדירי מחשבה, אדירי תורה, אדירי פוסקים – 
אדירות! וכל זה לא בערבוביה, "זרע אדם לחוד 
וזרע בהמה לחוד". כך מוכרח להתגלות סדר פלאי 
הפלאים של החכמה האלוקית במשך שנים ודורות, 
במשך מאות שנים. יש לתת לכל אחד את הערך 
שלו לחוד, ולקבל את התועלת שיש מכל אחד, 
ואת ההשלמה והשכלול שיש מכל אחד. שלמות 
הצורה מוכרחת להיברא! יש הכרח אלוקי כביכול 
שכך יתגלו הדברים בצורות, בנפשות, בכוחות 

ובאישים שבסדר הגאולה3.

  ירמיהו לא, כו.. 1
  חולין ה, ב.. 2
  ע"פ שיחות הרצ"י אורות התחיה פרק י"ט עמ’ 85-8.. 3

 הרב דוד לנדאו
מתורת הרב צבי יהודה

וכמו ניצחון המכבים 
בחנוכה – הרבים 

נמסרים ביד מעטים, 
ומעט מן האור דוחה 

הרבה החושך. ובשורש 
הכל – זהו ניצחון 

החולמים הגדולים, 
שאינם נכנעים לפרשנים 

ה"ריאליים" ואינם 
נסוגים לאחור מפני 

אתגרי המציאות
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"נולדתי למשפחה מסורתית בפתח תקווה", מספר 
דביר טייכמן, 44, אב לשישה, מורה למתמטיקה 
המתגורר בשומריה. "הייתי בן בכור להורי ונכד 
ראשון משני הצדדים, ועטפו אותי בהמון אהבה. 
במשפחות של הורי הייתה יותר שמירת מסורת 
ממה שהיה אצלנו בבית, משפחתו של אבי הגיעה 
מפולין ומשפחתה של אמי מעירק, אך אלינו זה 
ִחלחל אבל לא באופן רציני. אחת החוויות שהכי 
זכורות מהילדות בהקשר הזה הוא שאבא היה 

לוקח אותי לפעמים לבית הכנסת 
שסבא שלי התפלל בו, ושהייתה לי 
חוויה לא טובה מזה. היה שם צפוף 

מאוד, ורציתי רק לברוח. 
"הייתי ילד טוב והשקעתי מאוד 
הייתי  גם  לכך  ומעבר  לימודים, 
ולכן קראתי הרבה.  מאוד סקרן 
בכיתה ו' אובחנתי כמחונן, ובכיתה 
ט' התחלתי ללמוד בתיכון בתל 
אביב שהיה מפעל של ציּונים. הייתי 

במסלול של מצטיינים, ובכיתה י"א אפשרו לי 
לעשות את הבגרויות הכבדות. המורים שם רצו 
שאתחיל תואר ראשון במתמטיקה אבל לא הייתי 
בעניין. היתה לי תחושה של רוויה מהמקצועות 
הריאליים, והסקרנות שלי לקחה אותי למקומות 
אחרים. עשיתי ספורט, אהבתי יוגה ומדיטציות, 

וקראתי המון על בודהיזם, פילוסופיה ועוד. 
"בתקופה ההיא הלכתי לא מעט למרכזי יוגה בתל 
אביב, ופגשתי יוגיסטים שהתחברתי אליהם מאוד. 
חוויה אחת שנחרטה בי חזק מהתקופה ההיא 
הייתה שבאחד התרגולים שלנו אחד היוגיסטים 
תפס גיטרה והתחיל לחזור על מנטרה שהפתיעה 
אותי ביותר: 'שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד'. 
היום ברור לי ששם נדלק לי הניצוץ. כשהוא 
שר הרגשתי חיבור חזק מאוד למילים האלה, 
אבל זה עדיין לא התקדם משם לשום מקום 

מבחינה מעשית". 

פתח של תקווה
"אחד הדברים שדווקא כן קירבו אותי ליהדות", 
ממשיך דביר, "קרו כשבועיים לפני רצח רבין. היה 
לילה אחד שלא הצלחתי להירדם בו, וחשבתי 
המון מחשבות פילוסופיות, ופתאום הרגשתי 

זרמים חמים בגוף וראיתי אור בוהק וחזק. באותן 
דקות פתאום גם הסתדרו לי בראש כל מיני 
רעיונות של אחדות ודברים שלמדתי, והרגשתי 
שזה תואם מאוד את החוויות של הארה שקראתי 
עליהן בספרות של המזרח הרחוק. זה הפחיד אותי 
מאוד, התפללתי לא-לוהים שיעצור את זה, אבל 
הרבה בזכות זה חזרתי בתשובה. תודה לאל תוך 
זמן קצר זה אכן נעצר, ולמחרת הלכתי לספריה 
של האוניברסיטה ולקחתי את ספר הזוהר. ידעתי 
שזה ספר מסוכן ושלא פותחים 
אותו אבל היה לי חשק לקרוא 
בו, וקראתי פסקה שדיברה על 
שבת. החוויה הזו הייתה חזקה 
והולידה בי רצון  מאוד עבורי, 
מסוים לחזור בתשובה. זמן קצר 
לאחר מכן התחלתי ללמוד רפואה 
בטכניון במסגרת עתודה צבאית".
מדוע הלכת ללמוד דווקא רפואה?

"אחת התחושות שעלו לי בעוצמה 
בלילה ההוא שעליו סיפרתי הייתה שאני רוצה 
לעשות טוב בעולם. מעבר לכך, אמא של אבא 
שלי שהייתה ניצולת שואה עברה אירוע מוחי 
ובעקבות כך הייתה משותקת בחלק מגופה ולכן 
נזקקה לרופאים, ראיתי מקרוב את ההשפעה 
שלהם. למדתי שם במשך כמה חודשים, אבל אחרי 
הסמסטר הראשון הרגשתי שאולי הלכתי ללמוד 
רפואה בגלל הכבוד והיוקרה שיש בזה והחלטתי 
לעזוב. ביקשתי מהצבא לשנות תחום לימודים, 
אבל אמרו לי שאו שאמשיך ברפואה או שאתגייס 

לשירות רגיל ואכן התחלתי מסלול בצנחנים. 
"אחד הדברים המשמעותיים שקרו לי כלוחם היה 
בקורס הקצינים שיצאתי אליו. בקורס היה בוחן 
שקראו לו בוחן בה"ד 1, שכלל ריצת ניווט, ירי 
לאחר מאמץ ומסלול מכשולים. עשיתי את הבוחן, 
אך נכשלתי בו כמה פעמים. היה לי מ"מ דתי 
שאמר לי שאסור להתייאש, ורק בפעם השישית 
עברתי אותו. לימים, כשהייתי מ"מ בגדוד שמשון, 
לקחו אותנו למבדק כושר בוינגייט. תודה לאל 
סיימתי אותו בהצטיינות, והגעתי למקום הראשון 
בקטגוריית החיילים שהיו בדרגה שלי בכל צה"ל. 
הדבר הזה לימד אותי המון על כוח רצון, וגם 

השפיע על היכולת שלי לחזור בתשובה. 

"גם בצבא כמובן הכרתי חבר'ה דתיים, וביקשתי 
שילמדו אותי דברים בסיסיים כמו תפילות וברכת 
המזון. עם הזמן למדתי יותר ויותר, באחד המוצבים 
אפילו נתקלתי בספר של הרב קוק והדברים נגעו 
בי מאוד, והחשק שלי לחזור בתשובה הלך וגבר. 
הרגשתי שזה הדבר הנכון עבורי. באחת החופשות 
מהצבא למדתי במשך שבוע שלם בבית מדרש 
לבעלי תשובה בפתח תקווה, ואחרי השבוע הזה 

החלטתי לחזור בתשובה על מלא. 
"בשבוע שבו למדתי בישיבה בפתח תקווה, 
הרגשתי שהחיפוש שלי הגיע לסיומו. בשבוע 
הזה בעיקר למדתי גמרא, והעניין הזה לא הותיר 
בי ספק. סוף סוף הלימוד שלי לא היה רק מיסטי, 
אלא גם מאוד מעשי והדברים פתאום נהיו מאוד 
ברורים. אחרי השחרור מצה"ל הבנתי שאני צריך 
להתחיל ביסודות, והגעתי למכון מאיר.  במכון 
למדתי איך לומדים תורה, זכיתי להכיר את תורת 
הרב קוק, ובאופן כללי קיבלתי משמעות לחיים. 
המכון כיוון את דרכי, בזכותו הכרתי את עולמי 
באמת, וקיבלתי רצון גדול לעשות טוב לאחרים". 

ללמוד וללמד, לשמור ולעשות
"סך הכל למדתי במכון כחמש שנים, ואחרי 
שנתיים במכון הרב יואב מלכא הציע לי ללמוד 
תעודת הוראה בשילוב תנ"ך ותושב"ע. הלכתי על 
זה, ושם פגשתי את רעות אשתי שעבדה כמזכירה 
במכון ההוראה מרחבים. התחלנו להיפגש, ואחרי 
כמה חודשים התחתנו. בהתחלה גרנו בקרית 
יובל ואחר כך בבית אל, ואני לימדתי בקרית 
נוער ובתלמוד תורה מורשה. אחרי חמש שנים 
במכון ובעידודו של הרב לנדאו התחלתי ללמוד 

בהר המור, והייתי שם שנתיים. 
"לאחר מכן עברנו לישוב שומריה בדרום, ולמדתי 
בכולל שהיה באזור במשך שנתיים. תוך כדי 
הלימודים בכולל עבדתי כמורה לחשבון, ועשיתי 
הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה. הרצון 
הבסיסי שלי היה להיות ר"מ, אבל החיים הובילו 
אותי דווקא למתמטיקה. ברוך ה' טוב לי בזה, 
אבל אני רוצה לעשות דברים מעבר לכך ולכן 
בודק לאחרונה דברים נוספים. כמובן שאני רוצה 
יותר ללמוד וללמד תורה, ומתפלל לה' שאזכה 

גם לכך כמה שיותר מהר ובשמחה". 

דביר טייכמן אובחן כמחונן בגיל צעיר, אך  עזב את לימודי 
הרפואה כאשר הרגיש שהוא שם מהסיבות הלא נכונות. 

בראיון זה הוא מספר על ההארה ששינתה את חייו, מבחן 
הכושר שלימד אותו שיעור שלא ישכח, ודפי הגמרא שהחזירו 

אותו בתשובה   //  אבנר שאקי

"זה מאוד הפחיד אותי, 
התפללתי לא-לוהים שיעצור 
את זה, אבל הרבה בזכות כך 

חזרתי בתשובה"
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ההודאה בנישואין
להודות בטעות, קשה מאד באופן כללי. מפני שזה דורש מהאדם שינוי, 
יציאה מאזור הנוחות, שינוי נקודות מוצא שחיים על פיהם, וכל זה 
גובה מחירים שמקשים על האדם להודות בטעויות שיגרמו לו להרגיש 
פחות ערך. בין בני זוג, קיים רצון וצורך להוכיח שהם אינם טועים. ישנם 
קונפליקטים והתנהגויות שגורמות לכל אחד להתנגד/להתאכזב/לכעוס 
וכד'. כיוון שבזוגיות יש צורך בשוויון ערך ולכל אחד חשוב שדבריו 
יתקבלו, קשה להודות בטעויות. כמה כואב שנישואין כמעט מתפרקים, 

או מתפרקים בפועל, כאשר אחד מהם, אינו מוכן להודות שגישתו 
לזוגיות בטעות יסודה. 

כזה היה המקרה של שחר ורבקה. הם הגיעו אלי במצב 
של מריבות, תוך כדי הטחת האשמות הדדיות. מונולוג 
של שני אנשים כאובים, מתוסכלים וכועסים. שני אנשים 

אינטליגנטיים וחכמים שברגע שאחד מהם קובע שהוא צודק, 
שניהם "נדלקים" ורבים, כמו ילדים ללא שליטה. לא אפשרתי להם 

לריב. הזכרתי להם שהם הגיעו, כדי ללמוד משהו חדש ולא להמשיך 
את מה שהם מורגלים. הודעתי להם שכאן בחדר, כל אחד בודק את 
חלקו בלבד. המטרה היא שכל אחד ילמד להכיר ולשפר את עצמו, כדי 
להצמיח את אישיותו, דווקא מתוך למידה מהטעויות. התוצאה תשפיע 
על הזוגיות לטובה. שניהם היו מותשים. שחר הסכים להיכנס לתהליך. 
לעומתו, רבקה החזיקה בדעתה שרק אם שחר ישנה את התנהגותו, יהיה 
טוב ביניהם. היא לא הסכימה בשום אופן לקבל שגם לה יש חלק במצב 
הזוגי. היא החליטה שאין צורך שהיא תגיע לפגישות, כי שחר הוא הבעיה 
מבחינתה. אין לרבקה סיכוי לפתור את המצוקות שלה, כאשר היא מחפשת 

את הפתרון במקום שהוא לא נמצא. 
בתהליך השינוי, אט אט, שחר שינה את התנהגותו ולמד לשלוט במצבי 
חוסר שליטה וכעסים. הוא גם גילה אמונות מגבילות שלא היה מודע אליהן 
והחל לתרגל אמונות חדשות שיועילו לו. השינוי שהועיל תחילה לעצמו, 
הועיל גם כלפי אשתו. רבקה פירשה את השינוי שלו, ממבטה האישי, 
שהוא מתגאה כלפיה ושהיא חסרת ערך. היא התקשרה אלי ואמרה 
שהפגישות לא עוזרות בכלל. "הוא לא מתייחס לכעסים שלי. הוא מגיב 

בצורה מתנשאת, כאילו הוא מושלם ואני הבעיה." הוא הרגיש שברגע שיש 
לו "נפילה" לדפוס הקודם, היא מיד מוכיחה אותו, עד כמה אין לו תקנה. 
היא ממשיכה לריב איתו, על אותם דברים שבעיניה הם אושיות הזוגיות. 
הרושם המתקבל שרבקה נמצאת בתחרות ובצורך להוכיח שהיא טובה 
יותר ממנו. שחר סיפר לי שבבית הוריה יש מאבקים בין ההורים וגם 
בין האחים שלה. ייתכן שזו השפה שהיא מכירה מבית הוריה. שחר 
הציע לה ללכת לייעוץ אישי והיא נפגעה מאד. מבחינתה אם היא תלך, 
זו כנראה הודאה שהיא "בעייתית".  מדברי שחר הסקתי שייתכן 
שרבקה נמצאת במצוקה, מכיוון שהיא נאבקת על מקומה. 
תשומת לבה מופנית להגנה על עצמה ולכן היא לא פנויה 
להתבונן פנימה ולבדוק מה מניע אותה בהתנהלותה 
וכיצד אפשר לחיות באופן טוב יותר. אני משווה זאת למי 
שפוחד שייכנסו אליו הביתה ואין לו מפתח לנעול את דלת 
הכניסה. הוא נשען על הדלת ולכן אין לו אפשרות להסתובב 
בבית, לארגן, לסדר ולנקות את חדרי הבית. כל דעתה של רבקה נתונה 
לשמור ולחסום, שבעלה ואולי גם אחרים, לא ייכנסו לעולמה. לכן, אין 
לה פניות להסתובב בין חדרי לבבה ולגלות, עד כמה סדר וניקיון פנימי 

עשויים להסב לה חיים טובים יותר וחיי אושר, עם בעלה ומשפחתה.
שחר הבין שאשתו במצוקה, אך הוא לא מסוגל להמשיך לחיות כך. הוא 
הודיע לה שהוא לא מוכן להמשיך כך והוא מתכוון לגשת לרבנות, למרות 
הכאב והצער המתלווה לכך. מתוך כך, נוצר סדק ב"דלת הכניסה" של 
רבקה. שחר שיתף אותה שלמרות הכול, הוא מכיר בתכונות הטובות 

שלה וחבל שהן לא באות לידי ביטוי ביניהם. 
אני בתפילה ששחר ימשיך בתהליך ושיהיה מסוגל להפגין רכות כלפיה. 

שהסדק שנוצר אצלה יתרחב, ויכניס אור שיאיר את עולמה הפנימי.
 לקיחת אחריות על הטעויות, היא חיונית להרמוניה גם אישית וגם זוגית.

לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@gmail.com 

טובים השניים
אסתר אברהמי 

יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות

ַקָּבִיים  / יפה
ַקָּבִיים ִחַּפְׂשִּתי
ַלֲעמֹד ַעל ַרְגַלי

ְלַהִּגיַע ָעֶדיָך

ָמָצאִתי ֵאיְנְספֹור
ְסָפִרים, 'ִׁשיטֹות'

ְמֻקָּבִלים, ְקֵמיעֹות 
ּוְשָאר זּוטֹות –

ַקָּבִיים...
ְוָהָיה ִלי ִנְדֶמה ִּכי ָמָצאִתי

ַעד ִּכי ָנַפְלִּתי...
ָעמֹק ָעמֹק ַאל ּתֹוְכֵכי ַעְצִמי

ם ָיכְֹלִּתי ִלְסֹלל  ַרק ִמּׁשָ
ַּדְרִּכי ֵאֶליָך

ְוַקְמִּתי

* מתוך הספר 'קרוב אליך'

המשך המאמר של הרב לביא מעמוד 4 <

 באהבה לארץ ישראל ולעם ישראל היושב 
בציון ובגולה, ברצון להתנדבות וחלוציות, 
ובו בזמן באהבת התורה וקידוש השם, 
ודרישה מכל תלמיד ישיבה להיות תלמיד 

חכם ובעל מידות טובות..."   

את עצמו ראה כשליח ציבור וכך כתב 
כתגובה לחבר שברכו לרגל קבלת הפרס: 
"רואה אני את עצמי כשליח ציבור... וכי 
יכלה ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה 
לקום, אלמלא אותה חבורה של 'משוגעים' 
שהתעקשה לעלות על ראש הגבעה, ללא 
תנאי קיום מובטחים וכו' וכו'? אכן, אשרינו 
שנבחרנו להיות שליחי ההשגחה העליונה, 
ראש פינה למפנה חינוכי, שהיום ב"ה כולם 

מכירים בברכתו..."

ניצחון החולמים
הרב נריה, הדליק בנרו הקטן, נר-יה, לבבות 
רבים שדולקים באור תורתו עד עצם היום 
הזה ברחבי הארץ. החשש והחרדה על הדור 
הצעיר, שקדמו למהפכה שחולל, מזכירים 
את דברי רש"י בתחילת פרשת וישב על 

חששו של יעקב אבינו, במשל על הפשתני: 

"ַהִּפְׁשָּתִני ַהֶּזה ִנְכְנסּו ְגַמָּליו ְטעּוִנים ִּפְׁשָּתן, 
ַהֶּפָחִמי ָתַמּה ָאָנה ִיָּכֵנס ָּכל ַהִּפְׁשָּתן ַהֶּזה? 
ָהָיה ִּפֵּקַח ֶאָחד ֵמִׁשיב לֹו ִנּצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא 
ִמַּמּפּוַח ֶׁשְּלָך ֶׁשּׂשֹוֵרף ֶאת ֻּכּלֹו, ָּכְך ַיֲעקֹב ָרָאה 
ֶאת ָּכל ָהַאּלּוִפים ַהְּכתּוִבים ְלַמְעָלה, ָּתַמּה 
ְוָאַמר ִמי ָיכֹול ִלְכּבֹׁש ֶאת ֻּכָּלן? ַמה ְּכִתיב 
ְלַמָּטה, ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף, ִּדְכִתיב 
ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית 
ֵעָׂשו ְלַקׁש )עובדיה א'( – ִנּצֹוץ יֹוֵצא ִמּיֹוֵסף 

ֶׁשְּמַכֶּלה ְוׂשֹוֵרף ֶאת ֻּכָּלם".

האיכות מנצחת את הכמות. האש, בכוחה 
הכמות  את  ומבערת  מכלה  האיכותי, 
העצומה של הפשתן.  וכמו ניצחון המכבים 
בחנוכה – הרבים נמסרים ביד מעטים, ומעט 
מן האור דוחה הרבה החושך. ובשורש הכל 
– זהו ניצחון החולמים הגדולים, שאינם 
נכנעים לפרשנים ה"ריאליים" ואינם נסוגים 
מלאת  המציאות  אתגרי  מפני  לאחור 
ה"פשתן". יעקב אבינו החולם, יוסף בנו 
החולם, ומכוחם – הרב נריה זצ"ל החולם 
של דורנו. וגם בכל אחד ואחת מאיתנו 
הניצוץ החלומי האיכותי הזה, שנדלק בימי 
החנוכה, חי וקיים. "וגם אני חולם כמו יוסף". 
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המשוגעת? פרה ב: כן! איזה מזל שאנחנו - פרה א: שמעת על מחלת הפרה 
ברווזים! 

גנבו לי כלום. מה שכן, קיבלתי חשבון הדלקתי את כל האורות בבית ובאמת לא ש"ח. בלילה הזה החלטתי להיות חכם. - בלילה פרצו לביתי גנבים וגנבו לי 1000 
חשמל 2000 ש"ח...

 

שאלות בפרשהשאלות בפרשה
1.       מה הם "נכאת וצרי ולוט", אותם נשאו הישמעאלים?

2.       למי השתחוו הכוכבים והשמש והירח בחלום יוסף?
3.       מה היה שמו של שר הטבחים של פרעה?

4.       מי חלם על סחיטת אשכול ענבים?
5.       מה היה פתרון החלום של שר המשקים?

6.       מה ביקש יוסף משר המשקים?
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<< וישב
ִשלחו אלינו תשובות באתר ערוץ מאיר לילדים, ואולי תזכו בפרס!

 לאחיין של אברהם יש ריח טוב בפרשה!
חידה בפרשהחידה בפרשה
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ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום

ב ַמְתִחיל ִסּפּור ְמִכיַרת יוֵֹסף. ְמִכיַרת  ׁשֶ ת ַוּיֵ ָפָרׁשַ ּבְ

ָהְיָתה  ִריָבה ׁשֶ ֲחלֶֹקת ְוַהּמְ ְגַלל ַהּמַ יוֵֹסף ִנְגְרָמה ּבִ

ּוַמֲחלוֹקוֹת  ְמִריבוֹת  ּלוֹ.  ׁשֶ ָלַאִחים  יוֵֹסף  ין  ּבֵ

ב  ַאף ֶאָחד לֹא ָחׁשַ ַח ִלְדָבִרים ׁשֶ ּתֵ ֲעלּולוֹת ְלִהְתּפַ

ִאם יוֵֹסף ְוֶאָחיו ָהיּו יוְֹדִעים  ֲעֵליֶהם! ֵאין ָסֵפק ׁשֶ

ֵכר ְלִמְצַרִים  ֶהם יוֵֹסף ִיּמָ ּלָ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ְגַלל ַהּמַ ּבִ ׁשֶ

ִנים ַרּבוֹת,  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ְך ִיְצַטֵער ּבְ ל ּכָ ְוַיֲעקֹב ָאִבינּו ּכָ

ד ֶאת ָהִריב! ֵהם ָהיּו ַמְפִסיִקים ִמּיָ

ִמיד  ָבר טוֹב. ְמִריבוֹת ּתָ ֲחלֶֹקת לֹא יוֵֹצא ּדָ ִמּמַ

ָדִדים. ַאף ֶאָחד לֹא ַמְרִויַח  ֵני ַהּצְ יקוֹת ִלׁשְ ַמּזִ

לוֹם  ָ ַהּשׁ זֹאת,  ת  ְלֻעּמַ ֱאֶמת.  ּבֶ ִריָבה  ֵמַהּמְ

ְמָחה. ִאם  ִמיד מוִֹסיִפים טוָֹבה ְוׂשִ ְוָהַאְחדּות ּתָ

ר ְוִיְסַלח  ָטעּות, ַוֲחֵברוֹ ְיַוּתֵ ֲחֵברוֹ ּבְ ַגע ּבַ ָאָדם ּפָ

ה  לוֹם ִיְרּבֶ ָ ים, ְוַהּשׁ ֵמִחים ּוְמֻרּצִ ֵניֶהם ִיְהיּו ׂשְ – ׁשְ

יֵנינּו ֵמִביא  לוֹם ּבֵ ָ ַהּשׁ עוָֹלם. ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ׁשֶ ּבָ

ָבר ַאֵחר! ל ּדָ ָרָכה יוֵֹתר ִמּכָ ִאּתוֹ ּבְ

ִליִמים  ׁשְ ִמיד ִלְהיוֹת ֵמַהּמַ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָאז ּבוֹאּו ִנׁשְ

ֶחְבָרֵתנּו! יף ּבְ ִמיד ּכֵ ְוַהֲחֵבִרים, ְוָכְך ִיְהֶיה ּתָ

ישי, ערוץ הילדים

"יצירה שהיא קסם" - 
פינות יצירה מושקעות מאת יצחק אברהמי, 

עכשיו באתר! 
למדו כיצד להכין יצירות 'פופ אפ' מדהימות!

המלצת השבועהמלצת השבוע
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הגאון הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל: קדוש וגאון
דברי הספד שנאמרו בישיבת עטרת ירושלים )רשם: הרב מרדכי ציון(

על סדר היום
 הרב שלמה אבינר

טומאת השמנים, השחתת המדות והדעות, שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות 
היונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. אמנם זאת היא 
ממפלאות תמים דעים, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, אחדות השם 
יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול הרוח היונית. הנה, כשם שהכהן הכללי שבעם 
ד' הוכן להורות חוקי ד' ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים 

למען היות למופת לעם כולו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם המה 
ממלכת כהנים וגוי קדוש. והתשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת 

בדרכיה, גנוזה היא בעומק הלב הישראלי.

)מאמרי הראיה, פך השמן(

עלה למרומים הגאון הקדוש הרב מרדכי 
שטרנברג זצ"ל.

הלב כואב, הלב דואב, והלב שואל: למה רבי 
מרדכי לא היה יכול לחיות עוד שנים רבות?!  

היה לו מה ללמד והיה לנו מה ללמוד.
היה אדם נדיר בדור, קדוש וגאון.

קודם כל, קדוש. קודם כל, מידות טובות.  
קודם כל, יראת שמים.  קודם כל, ענווה, ענווה 

גדולה מכולם.  
אמנם את מעשיו של אדם ניתן לראות, גם 
את למדנותו רואים, אבל את קדושתו - לא 
רואים.  אדם יראה לעיניים, וד' יראה ללבב.  
זה נכון, אבל מתוך שנים על גבי שנים של 
היכרות אתו, אי אפשר לטעות. רואים כמה 

מידות טובות נפלאות יש לו. רואים אם זו 
ענווה טבעית, אמיתית, או ענווה מזויפת.  
כל המידות הטובות שלו הגיעו לדרגה של 
טבעיות, לא של כובש יצרו, אלא טבעי.  
מידות טובות טבעיות, יראת שמים טבעית, 

ענווה טבעית.
קדוש וגאון.

מה שהוא נעשה גאון, זה לא מלידה אלא 
מעמלה של תורה. כשאני למדתי בישיבה, 
הוא ישב כמה ספסלים אחורה. אני זוכר, תדיר 
תדיר גריס יחד עם הרב עמי, יאריך ימים 
טובים.  כל פעם הייתי רואה. לא ראיתי את 
כל התלמידים, כי הראש שלי היה במקום 
אחר, אבל אותם, אי אפשר היה שלא לראות.  

בכל פעם שעברתי על פניהם, ישבו ולמדו.  
עמלה של תורה.

זאת, רוחו לא  ובכל  הוא עלה למרומים, 
היום  עלתה למרומים. שנים שנים אחרי 
הזה, רוחו תמשיך לפעם. אנשים יגידו סברות 
ולימודים, ולא ידעו שזה בא ממנו. אולי זה 
בא מרבותיהם, שהם עצמם היו תלמידיו. קל 
וחומר, מידות טובות, הזורמות באומה, אצל 
גדולי עולם ואנשים פשוטים, הן מתנגנות על 
שפתותיהם, ואינם יודעים מאיפה זה בא.  זה 

בא ממנו. צדיקים חיים. רוחם חיה בקרבנו.

כל  עם  החיים  בצרור  צרורה  נפשו  תהא 
הגאונים הצדיקים.

ראי האר"י

ביאור על כתבי האר"י 
ע"פ הראי"ה קוק, 
המראה כי מקור 

כל דבריו הם בדברי 
האר"י, ומבאר את דברי 
האר"י בצורה רעיונית, 

המקרבת לנמשל.
מאת הרב יוחאי ימיני שליט"א

www.ChavaBooks.co.il :או באתר החדש
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 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

 איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
 לפי הזמנה, הידוק בסיכות
הכנסת אינסרטים לעלונים

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד מול  למלחמה  יוצאת  ישראל  תרבות  בחנוכה, 
תרבות יוון, תרבות הנדמית קוסמת כלפי חוץ. מדע, 
אסתטיקה, לוגיקה - כל אלה הם נשמת אפה של 
התרבות היוונית. יחד עם זאת, העיקרון המנחה את 
תרבות יוון הוא חוסר היכולת לפרוץ את מגבלות 
העולם הזה. הוריו של זאוס, אבי האלים היוונים, 
על פי המיתולוגיה - הם ה'טיטאנים' כרונוס )הזמן( 

ואוראנוס )השמש(. היינו הזמן וכוחות הטבע הם השולטים במציאות ולא ניתן לנצח 
אותם. בעם ישראל אין זלזול בכוחות הטבע וביכולת האנושית, אולם יחד עם זאת 
אנו מאמינים שניתן לפרוץ אף אותם. ישנו מימד ערכי ורוחני שהוא העומד ביסוד 
המציאות הטבעית. במציאות על-טבעית זו אנו נפגשים בזמן החלום. החלום הוא 

חזון שאינו מוגבל בצמצומי החיים אלא מכוון למשהו גבוה יותר.

לא בכדי חנוכה נופל בין פרשיות וישב ומקץ. פרשיות שיש בהן חלומות גדולים 
המשנים את פני המציאות. היכולת לחלום, להאמין שיש תקווה ולשנות את פני 
המציאות, זוהי תכונה יהודית. יוסף בזמנו והמכבים בזמנם חלמו חלומות שבסופו 

של דבר התבררו כנכונים. "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים".

חנוכה - חג החלומות

אורות הפרשה
 הרב חגי לונדין ר"מ במכון מאיר


