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 מועדים ואירועים שונים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, קצרים רעיונות :תורה-דבר

 א"שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט
 

 לעמוד בפני פיתויים   -חנוכה 
נעמוד על מזימתם השפלה ואולי לא ניפול גם "! להשכיחם תורתך"? מה רצו היוונים

פסיכולוגים  -כאשר הסתיימה השואה ישבה קבוצת מדענים . אנחנו למלכודת שלהם

הם ? וחקרו מדוע האנשים שידעו שעומדים להרוג אותם לא ברחו מהרוצח הנאצי

הם הדחיקו את המוות עד ( במוח" )הדחקה: "הגיעו למסקנה שפעלה אצלם פעולת

 .שמצאו לבסוף את מותם

כאן זה כמה , כמה חודשים שם זה היה? אם נתבונן האם העולם הזה איננו דומה לכך

 .ובינתיים הזמן עובר, אנשים מדחיקים את המוות... שנים

שעוד מעט ומכניעה , לאחד שבא למלך ונתן לו עצה לנצח את המדינה היריבה: משל

דקות להוציא מאוצרות המלך  01המלך הבטיח לו שאם זה יעבוד הוא ייתן לו . אותו

 .לחמה והמלך אכן ניצחהוא הגיש לו את תכנית המ... מה שבא לו

. הוא יכול לרוקן את כל האוצרות, דקות 01עכשיו יש לו ? מה עושים -ישב המלך וחשב

לאחר , ובאמת. תן לו מה שהוא אוהב וזה ירחיק אותו מהמטרה: אמרו לו יועציו

, ויש כנר שחביב עליו במיוחד, התברר שהוא אוהב מוסיקה" ישב עליו"שחוקר פרטי 

 .יכול לעמוד בפניהם ויש מאכלים שאינו

, ואותו אדם נדם, רק הוא התחיל לנגן. ביום המיוחל הגיע הכנר ונכנס עימו לאוצרות

לפתע הוא נזכר שצריך . נשבה בקסמי הנעימה העריבה –לא יכול היה לזוז ממקומו 

וכך , מיד נכנסו עם אחד מהמטעמים שהוא אוהב במיוחד. לקחת מאוצרות המלך

עד שתפס אותו אחד והוציא אותו החוצה כשהבשר ... דבר ועוד דבר... נתקף בולמוס

פש כזה טי"? מה נאמר על אותו אדם"... דקות 01-נגמרו ה: "והודיע לו... בין שיניו

 ...את הכנר שינגן בביתו כל יום" לקנות"יכול היה , אילו היה לוקח אבן טובה אחת

בזמן שאנו . אנחנו בעולם הזה מתפתים לכל מיני תענוגות ושוכחים מהמטרה: הנמשל

 ... שוכחים ששכר על מצווה הכי קטנה בעולם הבא שווה את כל חיי העולם הזה

 ...ת שנעבור את החיים בעולם הזה ללא תועלתעל מנ' יון רצו להשכיחנו ממצוות ה

 !חנוכה שמח

 מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת

www. תורה-דבר .co.il 

 


