בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

החיסול השקט וחנוכה
הטעות של הרעש שעשה המן
מלכות יון רצתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" .מדוע? ידעו היוונים
שבכדי לחסל את עם ישראל באופן מוחלט לא יעזור לעשות את מה שעשה המן הרשע.
ישנה דרך אחת :אם עם ישראל יפסיק לקיים מצוות באופן כזה ,שהיהודי יחשוב שאין
שכר בעולם הבא ,אזי ממילא הוא יתדרדר לתרבות יון ויחשוב שלעשות עבירה זה לא
נורא כל כך ...הרי שיצא מכאן חיסול מלא של העם היהודי...
מסופר בתור בדיחה (ויש בה מסר גדול לחג חנוכה):
פעם ברג'יניב  -מושל רוסיה ,הזמין אליו את קלינטון (נשיא ארצות הברית) לביקור.
הכניס אותו לחדר שיש בו מכונה עם  3כפתורים ,ואמר לו :תשמע ,בשלושה הללו  -אל
תיגע! וברג'יניב יצא מהחדר.
קלינטון התגרה ולחץ על הכפתור הראשון ,יצאה יד נתנה לו סטירה מצלצלת .הוא לא
יכול היה לעמוד בפיתוי ולחץ על הכפתור השני ,ויצא יד מצד שמאל ונתנה שוב
סטירה .כשהפעם הוא מגן על שני לחייו עם כפות הידיים הוא לוחץ על הכפתור
האחרון  -עם הרגל יוצא אגרוף לפנים  -והמסכן נפל...
נכנס ברג'יניב שצפה כל העת במתרחש וצוחק...
לאחר שבוע מזמין קלינטון את ברגי'ניב .גם הוא מכניס אותו לחדר עם מכונה ו3-
כפתורים .אבל הוא היה חכם – הרי הוא המציא את ה"טריק" ...לוחץ על הכפתור
הראשון ובורח לאחור  -לא קורה כלום .לוחץ על השני והשלישי  -ולא קורה כלום.
קלינטון נכנס לחדר ואז ברג'יניב צוחק ואמר לו :תשמע ,זה לא עובד ...ואתם
האמריקאים חושבים שאתם חכמים ...מחר אני מוציא הודעה לעיתונות מה עשיתי לך
ואני עושה לך "פדיחות" ...חכה אני אחזור לרוסיה...
משיב לו קלינטון :איזה רוסיה? אין רוסיה! הרגע שלחת  3פצצות אטום לשם...
אמרתי לך לא לנגוע...
יון רצו לחסל את עם ישראל ,לתת להם התחושה שאם עושים עבודה לא קורה כלום,
וכך להביא לחיסולם המוחלט...
הבה לא נתפתה שוב ולא ניתן לרוחות שליון להתל בנו...

חנוכה שמח!
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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