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מתוך הפרשה ן

עלון מספר 5

הכוח לחלום

הרב אופיר שוורצבוים

פרשתנו פותחת סדרה של חלומות שמהווים חלק חשוב ומשמעותי בספר
בראשית .חלומותיו של יוסף ,חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים,
וחלומותיו של פרעה.
נראה כי התורה נתנה חשיבות מרובה למקומו של החלום .ועל כן חשוב
לברר מהו תפקידו של החלום .הגמרא במסכת ברכות מאריכה מאוד בכל
הנושא של חלומות ,וקובעת כי חלום הוא  1/60בנבואה .המשמעות היא
שאחת הדרכים שבחר הקב"ה לקדם את המציאות לקראת העתיד הטוב
שלה היא החלום .על כן בחלום משהו מן העתיד מתנוצץ ומעורר את האדם
להתקדם לכיוון זה ,ובעקבות כך לקדם את המציאות  .החלום גם משפיע
על התקדמותו של האדם עצמו ,על ידי כך שהוא מגלה לאדם את הכישרון
המיוחד שקיים רק בו .אלא שכישרון זה ,מיוחדות זו ,היא עדיין בהעלם,
ועל ידי כך שמראים לאדם דברים מסוימים בחלום ,הם משפיעים על נפשו,
והוא מתקן את דרכיו .לכן קבעו חכמינו זיכרונם לברכה בפתרון חלומות כי
'הכל הולך אחר הפה' ,וחלום שלא פתרו אותו הוא כמו אגרת שלא נפתחה
ונקראה .מכאן אנו מבינים כי בחלום יש מסר אלוקי לאדם ,בחלום מראה
הקב"ה לאדם את הדרכים בהן הוא צריך ללכת ,וממה עליו להימנע .אך על
האדם להפנים זאת בעצמו ,עליו לפרש את חלומותיו לטובה ,ולהבין מאילו
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התנהגויות עליו להיזהר ,וכיצד להוציא לפועל את כוחותיו בצורה הטובה
ביותר.
אצל אנשי המעלה אפשר לראות כי החלום האישי שלהם מתאחד עם הרצון
הלאומי  -הכללי ומהווה שלב בתיקון העולם .עליהם כתב הרב קוק בספרו
אורות הקודש א':
"החלומות הגדולים יסוד העולם הם .המדרגות שונות הן .חולמים הם
הנביאים ,בחלום אדבר בו .חולמים הם המשוררים בהקיץ ,חולמים בעלי
המחשבה הגדולים לתיקון העולם .חולמים אנו כולנו בשוב ד' את שיבת
ציון"...

נקודת מבט ן

הדס בן ארי

כשהכנסת ה 19מתפזרת
הילדים שלנו לא ממש מבינים בפוליטיקה ,אבל דבר אחד הם בטוח יודעים:
מי הטובים ומי הרעים .עוד משחר ההיסטוריה המציאות מתחלקת לטובים
ולרעים ,אבל רק כשעוברים את גיל ההתבגרות מתחילים להבין שבין
השחור ללבן יש גם כמה גוונים של אפור ולמרות שהם מורכבים יותר ,יש
בהם יופי.
תקופת בחירות מביאה איתה הרבה אמוציות .גם מי שלא מבין )ואולי
בעיקר מי שלא מבין( נוטה לקבל כל שמועה ולתקוף את כל מי שגנב ושיחד
ועיגל פינות ולא עשה מספיק ולא התייחס למגזר זה או אחר כשישב
בכנסת .הזירה הפוליטית היא זירה חשובה ,ניהול מדינה הוא לא דבר של מה
בכך ,אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר בלשוננו לא רק מצד כבוד
שבין אדם לחברו ,אלא ביתר שאת מצד כבוד לאינטליגנציה של ילדינו
שמבינים בחוש פנימי מתי אנחנו בעלי עין טובה ואמון ומתי אנחנו מיואשים
ורכלנים.
בואו נחשוב לרגע במושגים של הטובים או הרעים :בידיי מי המדינה
מנוהלת? אם הממשלה היא הרעה אז גם המדינה היא רעה? ואולי גם
הצבא? לעסקנים יש דמות מלוכלכת ורצופה בכוונות רעות ,אבל בואו לא
נשכח את החלום :יום יגיע ותהיה כאן ממלכה שראשיה – המלך ,הכהנים,
הלווים וכמובן אנשי הצבא – יהיו אנשי קודש שבעזרת ה' אף תיק במשטרה
לא יפתח נגדם על מעילה בכספים או שחיתות אחרת .וזה יקרה לא בגלל
שריבונו של עולם יפעיל מטה קסמים שגורם לבריות לבחור תמיד בטוב .זה
יקרה בגלל שאנחנו נשאף להיות אנשים נקיי כפיים ונחנך את הילדים שלנו
להיות נקיי כפיים ואנשי עמל ועין טובה ,שנותנים אמון במי שלוקח אחריות
על ענייני המדינה .כשהמסר יהיה כזה ,המילה פוליטיקה תקבל כמעט חן
והיא תהיה אחת מהשאיפות הגבוהות ,בדומה להגיע גבוה בצבא ,ולא עוד
מילה מלוכלכת.

סיפור לשבת ן

האסיר המבוקש שלנו

רחלי חתוכה

בפרשתנו מסופר על יוסף הצדיק וניסיונו.
הרב מרדכי אליהו זצ"ל השווה בין יונתן פולארד ,היהודי הכלוא בארה"ב כמעט  30שנה באשמת ריגול לטובת ישראל ,ליוסף הצדיק.
וכך הרב שמואל זעפרני ,ראש לשכת הרב מספר:
בביקורו הראשון אצל יונתן פולארד בכלא ,הרב זצ"ל נכנס ,הישיר מבט לעבר יהונתן ,ואמר לו" :יהונתן בני היקר ,אתה צריך לדעת שאחד מאבותינו הראשונים
שישב בכלא היה יוסף הצדיק .אני רואה בך יוסף של הדור ,תזכור ,יוסף יצא בן רגע מהכלא ישר למלוכה .בהתחשב בכל מה שעשית ,ואני יודע כל מה שעשית,
אני בטוח שהקב"ה יוציא אותך מכאן כמו יוסף ואתה תגיע הישר למלוכה כמו יוסף' .יהונתן התרגש ונישק את ידו של הרב.
באחת הפגישות הרב שם לב שסוכנת הביטחון האמריקאית שישבה בפגישה מבינה כל דבר מבלי להמתין לתרגום ,מכיוון שהוא לא היה בטוח בכך ,הוא החליט
לנסות אותה וסיפר משהו מצחיק .הוא הבחין כי היא מחייכת לעצמה ולא מחכה לתרגום.
כך הוא הבין כי היא אכן מבינה עברית ,היא הקשיבה ברוב קשב .לאחר  3שעות היה אמור הביקור להסתיים ,אך סוכנת האפ.בי.איי קמה ואמרה נרגשת' :אני
נוצרייה פרוטסטנטית ,למדנו רבות תנ"ך אך מעולם לא שמעתי דברים חכמים כאלה על התנ"ך .אני מבקשת מכבוד הרב להאריך את הביקור ,אני רוצה לשמוע
עוד'.
לצערנו ,היינו חייבים להספיק את הטיסה ולא יכולנו להאריך את הביקור".

זוגיות ן

הלכה אחת לשולחן השבת

חן סבג

מהלכות חנוכה ן הרב יאיר טחובר

למה בכלל התחתנו?!
למה בחרנו דווקא בו/בה? מה גורם לנו לבחור דווקא בבן או בת הזוג
הספציפיים איתם התחתנו?
"לא טוב היות האדם לבדו ,אעשה לו עזר כנגדו" )בראשית ב' ,י"ח(.
אומר המהר"ל :כדי שאישה תוכל לשמש לבעלה כעזר ,היא חייבת להיות
כנגדו .כלומר ,בעלת תכונות מנוגדות והפוכות משלו.
בכל אחד מאתנו קיים ה"אני האבוד" .חלק מוכחש ומודחק שאינו בא לידי
ביטוי באישיות שלנו ,מכל מיני סיבות .כשאנחנו בוחרים בן זוג אנחנו
מחפשים דווקא את מי שישלים אותנו ויעזור לנו להביא לידי ביטוי חלקים
שאיננו מצליחים להתחבר אליהם ,ושכביכול "חסרים" בנו )בטחון עצמי,
חברותיות ,משפחתיות וכדומה(.
אם כך ,אז למה אחרי כמה שנים דווקא התכונות שהכי קסמו לנו ,הן אלה
שמכעיסות אותנו כל כך ואפילו מערערות את הזוגיות שלנו?
בואו נשאל את עצמנו כמה שאלות:
 .1מה גרם לי לבחור בבן/בת הזוג?
 .2למה דווקא התכונות האלו?
 .3מה הבעיה היום?
בואו ננסה לתת כמה תשובות אפשריות:
"היא עשתה רושם של משפחתית ואמינה" -הבעיה היום שהיא משפחתית
למשפחה שלה ,על חשבון המשפחה שלנו.
"הוא היה מרתק בפגישות שלנו" -הבעיה היום שהוא עדיין מרתק ,אבל אז
כולם סביבו ,מקשיבים לסיפורים שלו ,ואני נשכחת בצד.
אז מה עושים?
קודם כל ,מנסים שוב ושוב לענות על השאלות שציינו ובכך מפתחים מודעות
למה ואיך בחרנו .זה יגרום לנו לקחת אחראיות על החלק שלנו ,ולראות שוב
את הקסם שמשך אותנו .למה אני חיפשתי את זה? מה היה חסר בי?
שנית ,אולי קשה להודות ,אבל בהחלט היו לנו פנטזיות כשהתחתנו והמקור

מתי מדליקים? יש להדליק את הנרות מיד בצאת הכוכבים )סביבות 5:00
בערב(.
הרגיל להתפלל ערבית בצאת הכוכבים ידליק מיד לאחר תפילת ערבית .לפי
הכלל "תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם".
יש הנוהגים להדליק בשקיעת החמה )סביבות  .(4:40בכל מקרה על הנרות
לדלוק לפחות חצי שעה ואם מדליק לפני צאת הכוכבים עליהם לדלוק עד
לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
מה עושים בערב שבת? בערב שבת מדליקים נרות חנוכה לפני הדלקת נרות
שבת .יש להקפיד שיהיה מספיק שמן ,או שהנרות יהיה מספיק ארוכים כך
שידלקו לפחות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
מהו סדר ההדלקה? מברך "להדליק נר )של( חנוכה" .לאחר מכן "שעשה נסים
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" ,וביום הראשון גם ברכת "שהחיינו" .לאחר
מכן מדליק ביום הראשון את הנר הימני בחנוכיה ,בשאר הימים מוסיף בכל
יום נר נוסף משמאל לנר הקודם .מדליק ראשון את הנר הנוסף וממשיך לכיוון
ימין בהדלקת שאר הנרות .לאחר הדלקת הנר הראשון מתחיל באמירת
"הנרות הללו"...

חנוכה שמח!
שלהן היה בילד הקטן שבנו .אולי זה היה בתת מודע כשחשבנו" :לי מגיע
לממש את הפנטזיה שלי" ,אבל הדרך הבוגרת היא להפוך את הפנטזיה
למציאות ,כלומר להלביש את הבעל/האשה שלי במציאות במקום האשליה.
שלישית ,עלינו להפוך את הציפיות שלנו למשאלות .במקום "מגיע לי"-
"הייתי רוצה" .משאלה נובעת ממקום של קבלת השונה .שונות=שני .ראשון
ושני הם הכי קרובים!
לסיכום ,המשמעות שנותנים חז"ל לקשר הנישואין הוא אינו קשר כלכלי ,נפשי
או הדדי .אלא ,חיבור האדם אל עצמו באמצעות בן הזוג .באמצעות משהו
שמנוגד לי ,אני מכיר ויודע טוב יותר את עצמי ,או כמאמר השיר המפורסם:
בלעדייך אני חצי בן אדם.

לקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לgarory2@gmail.com-

גרעין תורני אור יהודה

www.garin-oy.co.il

העלון מוקדש לעילוי נשמתו של ברוך מנחם בן משה קלונימוס

