קהילת יהדות תימן

"אהל יוסף" ע"ש יוסף כהן שור ז"ל
"בית זכרי'ה" ע"ש זכרי'ה בסיל ז"ל
שד ßהחייל ≥≥¨ תל≠אביב טל ∞µ∞≠¥¥∂∂±∂± ¨∞≥≠∂≥±∑∑µµ Æיו¢ר שמעון בסיל הי¢ו

העלון מוקדש להצלחתם ובריאותם
של הזוג היקר∫
טוביה ובתיה אושרי ©נווה נאמן®
יהי רצון שתיזכו לאריכות ימים
ושנים Æאמן °מאחלים∫ משפחת
בסיל ומשפחת אושרי

לק¢י

נימוסים ועצות טובות

לאכול פחות ממה שיכול להרשות לעצמו

די לאדם בריא לאכול בשר מערב שבת לערב שבת Æואם הוא עשיר כדי לאכול בשר בכל יום≠ יאכל Æציוו חכמים ואמרו∫ לעולם
לא יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו¨ וילבש כראוי לו¨ ויכבד אשתו ובניו יותר מן הראוי לו Æאמר אחד מן החכמים∫אוכל
ערך וליקט עידן בסיל יצ“ו
למען אחיה Æואומר הכסיל∫ אחיה למען אוכלÆ

מסיבת "אורות של חנוכה"

ב"ה יתברך ובזרה"ק יתקיים מסיבת חנוכה
ביום שלישי  3.12.13 ,א' דראש חודש טבת בשעה 20:00
בביהכנ"ס "אוהל יוסף  -בית זכריה".
הרצאות מאלפות בנושאים :
מיהו נר השמש בבית? על נשיות ,זוגיות,
שלום בית וחינוך הילדים בהקבלה לנרות חנוכה.
העצמה רוחנית ממלאת ,מעשירה ,מרעננת ומשמחת .
כניסה חופשית!!! מתאים לכולן!!!
פתוח לקהל הרחב .חידון בנושא חג החנוכה
* נושא פרסים * כיבוד קל * סופגניות * שתייה קלה.
ברוכות הבאות רוחמה

ייעוץ בגדר עליון

בכל יום ראשון וחמישי מהשעה ∞∞∫∞≤¨ מגיע לבית הכנסת ¢אהל
יוסף בית זכריה ¨¢הרב אבנר גבריאל אליחי ומייעץ בעניניי זיווג¨
רפואה ומשפחה¨ ≠ הצלחות וישועות רבות טל∞µ≤≠≥µ≤∑∏π∂ Æ

עלון מס≥∂≤ ß
לכבוד שבת קודש
¢מקץ¢

ע“ש
±∂∫±¥

שרים עופרה חזה בלב השכונה

אי"ה יתקיים בתאריך  9.2.14יום ראשון ב"בית דוהל"
רח' התקווה  ,68שכונת התקווה תל אביב
ערב לזכרה של גדולת הזמר הישראלי
עפרה חזה ז"ל
עם זמרות שינציחו את זכרה בשיריה
בהשתתפות:
אופיר בן שטרית )מתכנית הטלוויזיה "דוויס"(
ליבי פנקר )מתכנית"-ביה"ס למוסיקה" (
גילה בשארי זמרת הנשמה
מו
חיי עללטימדיה מנהל מוזיקאלי :הזמר אבנר צדוק.
ה של מעוסכתמרהיבה כרטיסים בית דוהל03-6395333 :
פ
מחלקה תורנית03-7240851 :
רה

מאפית ההגנה

™רוגלעך≠לחמניות גßפתות ™בייגלה רומני ™בייגלה טוסט¨
בורקס ™בייגלה ירושלמי ™חלות שבת¨ ™חלת בגט
™קעקים≠מעמול ™פיתות זעתר ™קעקעים מרוקאיים ™בייגלה
מתוק ™פיתות ערקיות ™לחמים טריים וטעימים

™לחמים מיוחדים ™פיתות עבודת יד של פעם
כשר למהדרין בהשגחת הרבנות הראשית ת¢א
דרך ההגנה ∂∑¨ ת¢א טל∞≥≠∂≥π∞≤∞± Æ
חנות חדשה∫ בית מאפה ההגנה טרי יום יום ¢מהדרין¢
רח ßההגנה ∞∏¨ ת¢א

מקץ
¢ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש¢
מדרש תנחומא מתיחס הרבה לתפילת יעקב השולח
את בניו שנית למצרים לאחר מעצר שמעון על ידי יוסף
כבן ערבה עד להאבת האח הקטן בנימין והוכחת צדקת
דברי האחים בהיותו מודאג מאוד מפני התוצאות¨
מבקש יעקב מבניו לקחת איתם מנחה לחלות פני שליט
מצרים ומוסיף באומרו∫ ¢ואל שדי יתן לכם רחמים לפני
האיש ÆÆÆ¢ואני כאשר שכלתי שכלתי ©מגד≠יד® מתוך
שמות הקודש הידועים משתמש כאן יעקב בכינוי ¢אל
שדי ¢בו נתגלה ה ßלאברהם וליצחק וגם אליו¨ שם
שנעשה לאחר מכן נדיר מאוד במקרא Æבהקשר זה מציין
המדרש¨ שיעקב נזכר בכך התלאות שעברו עליו כל ימיו
ואשר נסתיימו לכאורה באובדן בנו יוסף ועכשיו גוברים
חששותיו לבנימין אחי יוסף האבוד¨ והוא נוקט כאן
לשון ¢אל שדי ¢מלשון ש© ßיהא® די מתוך מצוקת נפשו
הוא שופך את שיחו לפני ה ßשיאמרו די לתלאותיו
ולצרותיו¨ בבחינת מי שאמר די לשמים וארץ כלומר
קבע להם גבול ותחום יאמר די ליסוריו של יעקב יהי
רצון שהקב¢ה יאמר די לכל צרות עמו ישראל¨ אמן°
כהן רחמים יצ¢ו

זכרון נצח
בהשגחת יורה דעה בפיקוח הרה"ג שלמה מחפוד שליטא

* מנות עשירות ומיוחדות
* מחירים מיוחדים לשבתות חתן * אירועים
משפחתיים וכל אירוע* ...מחירים לכל כיס

שאלה∫ מניין לנו ©ע¢פ רש¢י
בפר ßויגש® שרחל הייתה
עיקרו של ביתø

רח' הרכב  ,5א.ת .סגולה ,פתח-תקווה
טלפקס ,03-9040153 :טל,050-7411282 .
דן052-2641388 .

קייטרניג הזן בא לי בזמן
הובלות שמשון הובלות

דירות¨ משרדים¨ פריטים בודדים לכל חלקי הארץ
במחירים נוחים פלאפון∫ ∞µ≤≠≤≥µ≥¥±¥

אריה אבנר

בן עובדיה

יעיש ז"ל

ר' שלום

בן נתן שרעבי

חנה

בת ר' חיים )זביה(

תנחומים לנורית כהן ומשפחתה
בהלקח מכם אבי המשפחה היקר
ציון בן שמואל הכהן ז¢ל
איש תם וישר באדם לא הלך רכיל איש חסד¨
השכים והעריב לבית הכנסת
אוהב תורה ונוח לבריות
מי ייתן ¢שלא תוסיפו לדאבה
עוד ובנחמת ציון תנוחמו¢
תÆנÆצÆבÆה
מנחמים∫
קהילת ¢אוהל יוסף≠בית זכריה¢
ובית הכנסת ¢נוה נתן¢

מוצ“ש
∂±∑∫±

¢ויגש¢

ע“ש
≥≤±¥

מוצ“ש
∂© ±∑∫±לפי שעון חורף®

ויגש
¢אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי
נבהלו מפניו ¢ובפסוק לאחר מכן נאמר∫ ¢גשו נא אלי
ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי
מצרימה ¢השאלות∫
א Æמדוע שאל∫¢העוד אבי חי ø¢הרי הם אמרו לו ¢יש
לנו אב זקןø¢
ב Æמדוע נבהלו מפניו øומה לומדים מכאן øג Æמדוע חזר
בפסוק השני ואמר∫ אני יוסף אחיכם ø¢הרי כבר אמר
להם ¢אני יוסףø¢
התשובות∫
א Æיוסף חשב שהאחים משקרים בזה שאמרו שאביהם
חי מפני שהרי הם שיקרו כאשר אמרו עליו שהוא מתÆ
כפי שנאמר ¢יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת¢
ועשו זאת כדי שירחם על אביהם וישחרר את בנימיןÆ
לכן שאל האם באמת אבא עדיין חיÆ
ב Æרש¢י במקום אומר∫ ¢נבהלו מפניו ¨¢מפני הבושהÆ
הגמי ©בחגיגה ד∫® רבי אלעזר כי מטי להאי קרא הוי בכי
©תרגום כאשר רבי אלעזר הגיע לפסוק הזה היה בוכה®
מדוע  øמפני שאמר∫ ¢אם תוכחה של בשר ודם נאמר
עליה∫ ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו Æתוכחה
של הקב¢ה על אחת כמה וכמה במדרש מובא בלשון
הזה∫ אוי לנו מיום הדין¨ אוי לנו מיום התוכחה¨ יוסף
קטן שבשבטים היה ולא היו יכולים אחיו לעמוד
בתוכחתו דכתיב∫ ¢ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו
מפניו וכשיבוא הקב¢ה ויוכיח לכל אחד ואחד על אחת
כמה וכמה Æומהי תוכחתו øהרי אמרתם∫ ¢ועזב את אביו
ומת ¢אם אתם כל כך דואגים לאבא כיצד העזתם למכור
אותי ולא חששתם לאבא Æועוד תוכחה אתם טוענים
שאינכם יודעים מה קרה לאחיו של בנימין¨ למי אתם
מספרים סיפורים¨ הרי אני יוסף אחיכם שמכרתם אותי
למצרים וידוע שהחי יכול להכחיש את המת¨ אבל אין
החי יכול להכחיש את החי ובמיוחד שמדובר על עצמו
ג Æבפעם הראשונה אמר ¢אני יוסף ¢וכדי שלא לבייש
את אחיו אמר להם גשו אלי ואז כאשר רק הם שומעים
את דבריו מוכיחם יוסף ואומר∫ ¢אני יוסף אחיכם אשר
מכרתם אותי Æ¢כמה גדלות מגלה יוסף כלפי אלו שמכרו
אותו ובכל זאת אינו מגלה סימני נקמה¨ אלא מגדיל
לעשות ואומר∫ ¢אני יוסף אחיכם ¨¢אני נשארתי יוסף¨
האח האוהב ושוכח את כל אשר עשיתם וזאת אע¢פ
שמכרתם אותיÆ
נלמד מכאן∫  Æ±כמה קשה הקנאה שהורסת משפחות
וכל חלקה טובהÆ
≤ Æגדלות האדם היודע לותר ולהסתכל על חצי הכוס
המלאהÆ
≥ Æכל מה שעושה הקב¢ה הכל לטובה¨ אפילו אם לא
רואים זאת מיד יזכנו הß
הרב מורדכי מגער שליט¢א

האישה התחננה שיתנו לה לנקות את בית המדרש
שמענו מעשה מופלא שהתרחש בהיכל הכולל בהוד≠ השרון
שעמד בזמנו בראשותו של הגאון רבי עזרא ברזל זצ¢לÆ
בבוקר אחד¨כאשר עשרות האברכים היו שקועים בלימוד¨
נכנסה להיכל אישה יחד עם בתה¨ והלומדים כמעט ולא
הבחינו בה Æרק כאשר נשמע קולה המתייפח של
האישה¨הרימו את ראשם מן הגמרא ושאלו את האישה
לרצונה Æהרב אליהו קירשברג¨ שהיה אז אברך בכולל¨ מספר
שלתדהמת הנוכחים החלה האישה לתאר את הצרה הגדולה
שניחתה על משפחתה¨ כאשר הבת הזו≠ והצביעה על הילדה
שעמדה לצידה≠חלתה במחלה קשה¨ והרופאים חיוו את
דעתם שבדרך הטבע אין מזור למחלתה¢ Æכל מה שאני רוצה
לבקש מכם¨ הוא¨ שתתנו לי רשות לנקות את בית המדרש¨
לשטוף אותו¨ לצחצחו ולהבריקוÆמקובלת אני מבית אבא
במרוקו שזה דבר גדול מאוד¨ וברצוני להוכיח לבורא עולם
שאני אוהבת אותו¨ ומייחלת לישועתו Æאם אנקה את הבית
שלו¨ את הדירה בה שוכן הקב¢ה¨ אולי ירחם עלינו האלוקים¨

שבת חנוכה
א Æבשבת חנוכה מתפללין כשאר שבתות¨ ואומרים ¢על הנסים¢
בהודאה¨ וגומרין את ה¢הללÆ¢
ב Æלאחר ההלל אומרים ¢קדיש תתקבל¢ ¨¢אתה הראית ¢ו¢בריך
שמיה ¨¢ומוציאין שני ספרי תורהÆ
ג Æקוראין בספר הראשון שבעה עולים בפרשת השבוע ©מקץ®¨
ואומרים חצי קדישÆ
ד Æהמפטיר קורא בספר שני בחנוכת הנשיאים מעניין היום
©¢ביום השלישי ®¢ומפטירין ¢רוני ושמחיÆ¢
ה Æלאחר קריאת התורה אומרים ¢אשרי ¢ומחזירין ספרי התורה
למקומםÆ
ו Æאומרים חצי קדיש¨ מתפללין מוסף ואומרים ¢על הנסים¢
בהודאה¨ וגומרים התפילה כשאר שבתותÆ
ז Æבמוצאי שבת מדליקים בבית הכנסת נר חנוכה בתחילה
ואח¢כ מבדילים¨ אבל בבית מבדילים קודם ואח¢כ מדליקים
נר חנוכהÆ
רב ביהכנ¢ס ¢מניין צעירים ¨¢יד≠אליהו¨ ת¢א

ואצליח לעזור בכך לילדתי האומללה ¢לא הכרנו את בית
המדרש ÆÆÆכה היו דבריה של האישה שיצאו מלב כואבÆ
האברכים שהתרשמו מאוד מהאמונה העזה המפעמת בה¨
הודיעו בשמחה שבעוד כמחצית השעה מסתיים סדר הלימוד¨
ואז הם נוסעים לבתיהם¨ ¢ובחפץ לב נאפשר לך לנקות את בית
המדרש Æ¢למחרת¨ מספר הרב קירשברג¨ כאשר חזרנו לכולל¨
כמעט ולא הכרנו את בית המדרש Æהמקום היה כל כך נקי
ומצוחצח¨ עד שאפשר היה להרגיש בחוש שהאישה והבת
השקיעו בניקיון מאמצים רבים¨ לא וויתרו גם על הפינות
הקטנות ועשו קול שלאל ביחד ידן על מנת שהכולל יצוחצח
ויוברק Æלא עברו ימים אחדים והשתיים נראות שוב בפתח בית
המדרש¨¢ובפניהן לא היו להן עוד Æ¢ארשת של שמחה נראתה
על פני האם שבישרה לאברכים שבבדיקה שנעשתה לילדה
לפני שעתיים נדהמו הרופאים להיווכח שהמחלה חלפה כלא
הייתה¢ ÆÆÆהם שאלו אותי כיצד עשינו את זה ובאיזה בית
חולים ביקרנו¨ כשאמרתי להם את האמת¨ שניקינו את בית
המדרש¨ היו הרופאים המומים ¨¢סיפרה האם¨ ולא נירגעה עד
שהרימה תרומה גדולה לקופת הכולל וביקשה לפרסם את
הדברים כדי להוכיח קבל עם ועולם מה רב ועצום שכרו של
המכבד את בית המדרשÆ

הרה¢ג שלום בן יחיא נגר
למעלה מיובל שימש בקודש הרב שלום נגר¨ בתחילה כרב
במסילת ציון שבפרוזדור ירושלים¨ משם עקר לשכונת נווה
נאמן ולימים רבה של העיר הוד השרון Æנולד בראשית המאה
ה≠∞≤ לאביו ר ßיחיא מריה דאתרא טוילה¨ הנודעת כעיר של
סופרים Æהמשפחה התמחתה בנגרות של חלונות זכוכית
למבנים מפוארים ולבתי העשירים Æראשית חינוכו בחדר¨
ע¢י המרי יחיא גßרשי ובבגרותו הוסמך לשחיטה ע¢י אביו¨
ורבני צנעא Æבשנת  ±π¥πעלה ארצה והוסמך ע¢י הרבניים
הראשיים Æהתיישבות עולי תימן בשכונת נווה נאמן שבהוד
השרון ¸רמתיים˛ בראשית שנות ה≠∞ ¨µהייתה פרי יוזמתו
של החלוץ ¢הרואה למרחקים ¢ר ßאברהם ארז ¸אערגÆ˛ß
כמעשה אורג לפי מקצועו¨ טווה את הקשרים והקים את
התשתית החינוכית והדתית Æר ßאברהם התדפק על דלתות
הרבנות הראשית למינויו של הרב נגר ובסיועו של הרב שלום
יצחק הלוי Æברב נגר¨ היה מיזוג נדיר של המרי התימני¨ לצד
רב עיר בישראל Æזכורני שבשבתות קודם פסח היה סובב
בבהכנ¢ס ודורש בהלכות החג וכן בשבת התוכחה Æבכל אירוע
כיבד בנוכחותו את הציבור¨ נשא את דבריו ביתר תמצית ולא
היה מן המטריחים Æתמיד מחל על כבודו ונחבא אל הכליםÆ
בית הכנסת שלו היווה מוקד משיכה לכל בני השכונה בעיקר
בערב פסח ובט¢ו בשבט Æבספריו נפלאותיך מתימן¨ ניתן
לעמוד על נועם שיחו ומתק שפתיו¨ סנגורן של בני תימן¨
אהוב¨ אוהב את המקום¨ אוהב את הבריות ומקרבן לתורהÆ
נלב¢ע בכסליו תשס¢ה תנצב¢הÆ
יואל אושרי יצ¢ו

ראשונים כמלאכים
מארי יחיא אלשיך זצ¢ל
מארי יחיא בן מארי נתנאל אלשיך זצ¢ל נולד בצנעא בי¢ג
בתמוז תרע¢א © ¨®±π±µלאחת המשפחות החשובות בצנעאÆ
בגיל שש שנים התייתם מאביו וגדל אצל זקינו מארי יחיא
עוזרי זצ¢ל Æמילדותיו ניכרו בו סימנים של חכמה¨ זיכרון
ואהבת הלימוד Æעסק בהרבצת תורה לילדי ישראל Æשימש
ראש בית כנסת אלשיך Æמארי יחיא היה דרשן ובעל רגש רב¨
רבים נהרו לשמוע את תפילותיו ודרשותיו Æהיה מנהיג
בקהילתו¨ שר בשמחות¨ מנחם אבלים וכדומהÆ
שימש כראש ישיבה בירושלים¨ ורבים היו באים לשמוע את
שיעוריו Æכשהיו באים איליו חולים היה אף מתפלל בעבורםÆ
עניו וצנוע היה¨ הוקיר תלמידי חכמים¨ תלמידי ישיבות¨
ויהודים צעירים מן השורה Æבשנת תש¢י © ¨®±π¥πעלה בעלייה
הגדולה לארץ עם כל הספרייה המפוארת של בית כנסת
אלשיך¨ שהייתה בית כנסת גדולה וחשובה בצנעא ובתימן
כולה Æבמו ידיו העלה את הספרים וכתבי היד למטוס¨ אך
בארץ גנבו לו את כל רכושו הרוחני העצום שהביא עמו¨
ושיקרו לו במצח נחושה כי הספרים נשרפו¨ ואף ביימו כביכול
שריפה Æכך נעשה גם עם כתבי היד וספרי הקדש של משפחת
קורח מצנעא ומשפחות רבות נוספות Æידע את כל התנ¢ך
בעל פה¨והיה נחשב לאחד מגדולי חכמי תימן בדור העלייה
הגדולה לארץ Æנפטר בירושלים בכ¢א במרחשון הßתשנ¢ז ¨
ונקבר בהר המנוחות ליד קברו של הגאון חיד¢א זצ¢ל
תנצב¢ה

¢ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו¢
נשאלת השאלה מדוע יוסף ובנימין בכו היום על מה
שעתיד להיות øוהטעם¨ שבואם של השבטים במצרים
היה עפ¢י ה ßכדי לקיים את גזירת בין הבתרים וידעו על
הגלויות שעתידים להיות Æואף ידעו שבית המקדש יבנה
בחלקו של בנימין ואיש לא יזכה לכך מפני שהיה להם חלק
במכירת יוסף Æואף יוסף שעל ידו נתגלגל הדבר לא היה
ראוי לכך שבית המקדש יבנה בחלקו ולכן בכו Æהסבר נוסף¨
מאחר ששמחתן הייתה רבה שאפשר היה למות בה¨ לכן
הזכיר להם חורבן בית המקדש כפי שנוהגים לשבור כוס
בשעת שבע הברכות כדי להביא את הקהל קצת לידי
עצבות Æוידוע הדבר¨ שבית המקדש נקרא צוואר כמו
שנאמר בשיר השירים ¢צווארך כמגדל השן ¢והטעם כי
כל זמן שבית המקדש היה קיים נהנו ישראל משלווה
וטובה וצווארם היה זקוף אבל אחרי שנחרב בעוונות¨
ישראל מושפלים וצווארם שח ואין להם רשות להרים
ראש בין האומות¨ ואין מושפלים יותר מהם Æוכשם
שהצוואר הוא חייו של האדם¨ שאם חותכים צווארו הוא
מת¨ ואינו דומה לשאר איבריו של האדם¨ אף בית המקדש
היה חייהם של ישראל¨ שכל אוצרינו היה¨ שכן מי שהיה
חוטא בשוגג היה מביא קרבן והיה מתכפר לו Æואילו כיום
בעוונות משתרש החטא ואין אנו יודעים כיצד להיטהרÆ
הרב דורון זיידי הלוי

אהבת בני המשפחה

 ¢מקץ∫ אין אור אלא טוב¢

לצערנו¨ קיימות משפחות רבות¨אשר היחסים בניהם אינם
תקינים והריב והשנאה מושרשים עמוקות Æהסיבות
נערצות לרוב¨ בדברים קלים ופעוטי ערך ולעיתים סכסוכי
ירושות Æריב זה נועץ שורשיו עמוק¨ ומתפתח בזעם רב¨
עד כדי שנאה מחרידה Æברור ופשוט שכל זאת עצת היצר¨
להשבית השמחה בין אחים¨ ותמורת האבה והשיתוף
הפורה≠ זורע הוא זרעי הרס וחימה Æבתורה נאמר∫¢משכו
וקחו לכם צאן למשפחותיכם ¢בזמן שבית המקדש
היהקיים¨ היו ישראל מקריבים קורבן פסח¨ קורבן זה היה
נאכל בחבורה¨ כל בני המשפחה יחדיו Æרבינו בחיי≠ מגאוני
ספרד הקדומים¨ לומד מכאן∫ ¢מכאן שחייב אדם לקרב
קרוביו¨כדי שישמחו יחדיו בימים טובים Æכן בימות הגאולה¨
הבטיחנו הקב¢ה להתקרב איש אל משפחתו¨ שנאמר∫¢
בעת ההיא נאום ה ßאהיה לאלהים לכל משפחות ישראלÆ¢
יפה אמרו צדיקים∫ על ידי ריבוי האחוה והאהבה בקרב
משפחות ישראל≠ נקרב את הגאולה ונחיש ביאת המשיח
גואל ישראלÆ

מובא במדרש רבה ∫ ויהי מקץ שנתים ימים¨ קץ שם
לחשך ÆÆÆומאי טעם קץ שם לחושך שכל זמן שיצר הרע
בעולם אופל וצלמות בעולם© ¢פט ®ßונראה מדברי המדרש
כי מקור החושך והאופל הוא היצה¢ר שהושם באדם¨ שכן
כול מטרת היצר הוא להחשיך את אור אלוקותו יתברך
ולמקד אותנו בהבלי העולם הזה דאגותיו וטרדותיו¨
וכמאמר רבותינו הק ßעל הפס ßבתהילים ¢עינים להם ולא
יראו וגו ßכאשר משתמשים עם העיניים להם¨ להנאת
עצמם מתאות עולם הזה¨ אזי לא יראו את אור האלוקות¨
וכן אם אזנים להם¨ לא ישמעו את קול השם© ¢ÆÆÆנתיבות
שלום® Æוכן כול כוחו של היצר הוא בשעה שיש חושך
ואפלה ובמיוחד בדברים המגושמים והנמוכים Æולכך ייחודו
של אור חג החנוכה בהיותו מאיר מתחת לעשרה טפחים¨
במקומות החשוכים¨ שכן הדרך לגבור על אויבי הנפש הוא
רק על ידי כוח האור Æולא על ידי ¢אור ההשכלה ¢והנאורות
היוונים¨ שכן אור זה משרת רק את עצמו בהעצימו את
העצמי¨ אלא דווקא ע¢י אור הנס¨ הנוצץ ומפרסם חוזר
ומזכיר כי המציאות האמיתית היא דווקא זו שמעל השכל
והטבע Æמי ייתן ונזכה להרבות טוב בעולם שכן מעט
מהאור מגרש הרבה מן החושך¨ ואין אור אלא טוב שנאמר
¢וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין
החשךÆ¢
הת ßדר ßאהוד נורי עו¢ד

שבת שלום
לכל בית ישראל

