
 

 

 

 

  

                                                   

 

 

ּנוּ נו וכמה חיכינו לחנוכה, כמה התכונ    נובקושי הספקווהדלקנו  ִטיּג 
והדבר  ואיך הכל עבר כל כך מהר?לנשום פנימה את האור הזה 

חז"ל טרחו לקרוא  הוא הנר השמיני של חנוכה. אםהכי משמח 
כי ביהדות יש  –חנוכה. למה  זה"זאת חנוכה", אז יום השמיני ל

 והיא אומרת לך: ,שאין בשום דת אחרת, מעין קונסטרוקציה כזו
  !חנוכה זאתנשמה, אם הגעת לקו הסיום, 

לא כולם אבל . סיום הש"ס. כל כך הרבה מצטרפיםלמסיבות כמה 
שמסיימים, רבים מהם הצטרפו יחזיקו שבע וחצי שנים וגם אלה 

על מה השמחה נקודת הזינוק אז דיוק באמצע ולא התחילו ב
ב שימו ל :שלו אומרמפורסם ילנה בחידוש הומוהגדולה? והגאון 

 אות סמ"ך,בשווה להן. ן . המילוי שלה"סיום"אותיות המילה ל
. , כמו י' 10ד' הם -ו' ובאות יו"ד,  , כמו ס'. 60כ( שווה -המילוי )מ' ו
בשנייה האחרונה, כאילו אם הגעת ועלית על הקרון  – מה הכוונה

 מילאת את כל החג כולו.

. , ה"סיום" זהזה לא אמיתיהרי  מה פשר השקר הזה?אוקיי, אבל 
יה ילא באמת למדו שבע וחצי שנים. לא באמת ישבת מול החנוכ

בדמות תעודת  לך מתנה כזו נהאז למה באמת נית ,שמונה ימים
אלה אבל ום, אלה שסיימו, יש להם נחת רוח. סיכי ב ?סיום

עוד יודעים את הערך של הדבר  שמרגישים את ההחמצה, אולי
יש להם געגוע ויש להם כאב  כי - כיצדיותר מהלומדים עצמם. 

פעם מגיד  בשנייה האחרונה. איך אמר ושל החמצה והם בא
ב את אלה שמגיעים חמש דקות האני או"הכי  יעור מפורסם:ש

אפילו חמש דקות טוב ראש של ' לפני סוף השיעור, כי הם באים ב
איך זה מרגיש כל מי שאי פעם נכנס באיחור יודע  ,נכוןו .'"לי
 אבל זה אהוב כל כך.  ך,שכולם מסתכלים עליכ

 האוהבים האמיתיים מגיעים בסוף. 

כולם בחגיגות ומסיבות  .חזרתי מאוקראינה הרחוקה, מאומן
בין הגיעה ולא יכולתי שלא להשוות  2020 טובה"."שנה איחולי ו

אומות העולם, שחוגגות את ההתחלה, והיהדות שחוגגת סיום. 
והבנתי  זה נורא הטריד אותי מה ההבדל בינינו לבינם? למה?

 טראשאם תחגגי התחלה ועוד התחלה ועוד סטשהיהדות יודעת 
אפ ועוד סטארט אפ ובעצם לא נעלת מערכת יחסים קודמת כמו 

יכולה להפוך את הדף ולומר "עם זה באמת את לא  ,שצריך
 . "ת חדשותועכשיו אני מתחילה ברכו   , מתייסי

 ה למי שידע לסיים נכון מערכת יחסים. כמסכת ברכות מח

. אז נכון, "ויגשנו, "שלום בפרשת-חז"ל מתאבלים על הכמעטו
יוסף ואחיו נופלים האחד על צווארי רעהו. אבל זה לא באמת 

"זה לא אתם. זה הקב"ה.  :ומראו , בטוב ליבו ,הוא קופץכי נסגר. 
ָלַחִני ֱאלִֹקים ִלְפֵניֶכם ְ  1".ְלִמְחָיה ש 

חכה,  למה מיהרת כל כך לפייס אותם?אתה אציל נפש, יוסף. אבל 
ל צריך היה גם שהם יבואו אתה סלחת, אב !תן להם לבקש סליחה

וירגישו ויאמרו לך את המילה "סליחה. האם אתה מוחל לנו, אח 
 שלנו?" 

כך, האחים מעולם לא ביקשו באמת סליחה. הם לא עשו סיום. 
אבל לא באמת סגרתם . מסכת ברכות ; ואז מנסים לפתוח דף חדש

  2את המסכת הקודמת.

בימים  הילדבר עלואני רוצה לסגור מסכת שלאף אחד לא בא 
אבל זה בנפשי וזה בוער בעצמותיי. סיום ש"ס אחר לגמרי  ,האלה

ההורים של אביתר  ,בירושלים משפחת אזרזר אצל היה השבוע
אזרזר זכרונו לברכה, נער נושר שנמצא בתוך בור, אבל בניגוד 

אף אחד לא עזר לאביתר  3ליוסף, אף אחד לא הצילהו מידם.
מפואר. והוא יכול היה לזרוע זרעים אזרזר. והוא היה ש"ס 

לשאת אישה במועד.  ,ולהגיע למסכת נשים ומועד ,במסכת זרעים
 לפני סיום. והוא  ,השור והבור ,אבל אבות הנזיקין השיגו אותו

 
ְצבּו ְוַאל יִַחר" מ"ה, ה:בראשית  1 עָּ ה ַאל תֵּ נָּה  ְוַעתָּ ינֵּיֶכם ִכי ְמַכְרֶתם אִֹתי הֵּ ְבעֵּ

ַחנִי ֱאֹל  ".ים ִלְפנֵּיֶכםקִ ִכי ְלִמְחיָּה ְשלָּ
אחים, כשישמעאל בן עשר הבפיוט על עשרת הרוגי מלכות מופיע גלגול  2

אלישע שפושטים את עורו מעליו, הוא יוסף שפשטו את כותנתו. למה הוא, 

המכור, מתגלגל כשותף לפשע המכירה? והרמ"ע מפאנו, חוקר הגלגולים 

, שיוסף נותר מכור להרואיות שבלהיות (בתרגום חופשי) הגדול, יאמר

 .אשמים - הסולח לעוול ומבלי משים, להשאיר את אלה שעוולו
ם ַויֹאֶמר ֹלא " ל"ז, כא: בפרפראזה על בראשית 3 ן ַויִַצלֵּהּו ִמיָּדָּ ַויְִשַמע ְראּובֵּ

 ".נֶַכנּו נֶָּפש



 

 

רק רצה דף אחד של ספינה שיציל אותו מהסערה. מאד רצה והוא 
 רצה כל כך מישהו שילמד אותו ללמוד. הוא שיחזירו  הביתה. 

 רק דף אחד מחזיר בן אובד הביתה. ורק הדף הזה לימד את יעקב
ְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות  , איש התורה, איך משיבים בנים אובדים. אבינו ַוי ַ

ַלח יֹוֵסף ָ ר ש  ֶ . יעקב מאמין שבנו חי רק כשהוא מוצא רמז ֲאש 
שנה, כששלח אותו לראות  22ללימוד המשותף עם בנו, לפני 

כך,  4.ביחד את פרשת עגלה ערופהבשלום אחיו. הם למדו 
כשיעקב יורד מצריימה, הוא יודע שעל זקני העיר מוטלת אחריות 
לחייו של נער שלא עשה פירות. עליהם מוטלת החובה להצהיר: 

ה!" ם ַהז ֶ ְפכו  ֶאת ַהד ָ ָ  5" ָיֵדינו  לֹא ש 

רק הוא יכול לחדש, חידוש חידוש שמברסלב יכתוב רבי נחמן ו
ְבִכי   ; יהלשון בכי -( גמרא)ב מסכת י:ה אותפשוט היבּכ  ש ַוי ב ִ ק ֻּ ִ ְוש 

י ם  בבחינת  – בבליותלמוד  6. ָמָסְכת ִ ְבנו  ג ַ ַ ם ָיש  ָ ֶבל ש  ַעל ַנֲהרֹות ב ָ
ִכינו   רבי   לא תוכלו ללמוד מסכת, או לחגוג את סיומה, ירמוז  7.ב ָ
. כל עד שלא תבכו את כל אלה שלא זכו לסיים את הש"ס, נחמן

המסכתות שלא סויימו, כל נהרות בבל שנשחטה מעליהם עגלה 
אתם לא יכולים להפוך עליהם דף ולהגיד "הנה. אנחנו  8ערופה.
שחייבים  כל כך הרבה ילדיםבינינו ". יש הם מסכת חדשימתחיל

ִני ָחי" לשאול עליהם:  נפל לבור? בערוות הארץ?הוא  ?עֹוד יֹוֵסף ב ְ
ו  ב ְ    9. "ֶטֶרם ָאמו תֵאְלָכה ְוֶאְרֶאנ 

. ישיבה שלנו לנוער נושר"אבני קודש", הבית באני רואה את זה 
 לבכות.  !זיקים שוב דף גמרארק לראות אותם מח

אליהם בטרם בנים רבים כל כך עדין חיים בינינו, ברוך השם. רדו 
,   graduatedשהם ירגישו  ,עשו איתם משהוחבקו אותם. ימותו. 

לנערים  -והכרה  –בחיים. איזושהי תעודת הוקרה משהו שסיימו 
, הקשיבו להםשאיש מעולם לא נתן להם תעודה של מצטיין. 

ָמְענו  מר "אשחלילה לא נ ָ ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינו  ְולֹא ש  ". ראו את כל ב ְ
 העגלות. הן מלאות בטוב!

ן, אביתר. מחכים שתחזור הביתה. ֲהָדָרן ֲעָלךְ  י ִמנ ָ ֵ , לא לֹא ִתְתְנש 
 נשכח אותך. לא נשכח את שכמותך.

 שיהיה לכולנו דף חדש, מלא ברכות! 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי 

 

 

 

 
 רש"י, בראשית מ"ה, כז.   4
אּו" דברים כ"א, ז: 5 ינֵּינּו ֹלא רָּ ם ַהזֶה ְועֵּ ְפכּו ֶאת ַהדָּ ינּו ֹלא שָּ  ". ְועָּנּו ְוָאְמרּו יָּדֵּ
ְכִתי" , י:תהילים ק"ב 6 סָּ ַוי ִבְבִכי מָּ ְלִתי ְוִשקֻּ ֶפר ַכֶלֶחם ָאכָּ  ". ִכי אֵּ
 קל"ז, א.  תהילים 7
 רבי נחמן מברסלב, "ליקוטי מוהר"ן" תורה רס"ב. 8
ְלכָּה ְוֶאְרֶאנּו "ו ת מ"ה, כח:בראשי 9 י אֵּ ף ְבנִי חָּ ל ַרב עֹוד יֹוסֵּ אֵּ יֹאֶמר יְִשרָּ ַַ

 ."ְבֶטֶרם ָאמּות
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