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

 א"שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט
 

  חנוכהורטיגו ב
 . ברית מילה, שבת: את עיקר היהדות, היוונים רצו לעקור מעם ישראל את האמונה

שהוא אחד מכמה מזמורים שקיבלו משמעות כמו )אנו אומרים בפיוט של מעוז צור 

ופרצו "מה המשמעות שאנחנו מודים דווקא על ". ופרצו חומות מגדלי( "לכה דודי

היו דברים קשים נוספים כמו הגזירה שכלה ביום חופתה והלא ? "חומות מגדלי

 ...!?תיבעל להגמון תחילה ועוד"

 ... הקהיית החושים –את הניתוק מהתורה והחיבור עם יון  הפרצה בחומה מסמלת

 אצל טייסים .תחושה מוטעית של סחרחורת סיבובית - ורטיגו: ישנה תופעה שנקראת
נדמה להם שהם  -חוסר האיזון הזה מביא אותם לחוסר ידיעה על מצבם ביחס לקרקע 

 .םהם הופכים את המטוס ומתרסקים אל מות "ורטיגו"בעקבות ה. הפוכים

חודשים בהחלפת שבויים  01הרב נח הרץ היה טייס שנפל בשבי הסורי וחזר לאחר 

ובהרצאותיו הוא מספר שפעם , בעקבות הצלתו הוא חזר בתשובה. כשהוא קטוע רגל

חשב שהמחוון התקלקל והמחוון השני גם , "ורטיגו"טייס שהיה חברו הקרוב קיבל 

ט בו והבין שהוא נכנס לחוסר חברו שהבי( יצר החיים חזק מהמחוונים)מקולקל 

א וראו את "עלה מולו בקשר ובקשו להיצמד אליו וכך הוא עשה עד שהגיעו לת, האיזון

וזה  השיב , הוא שאל אותו בקשר האם הוא מרגיש בסדר. האורות של נמל התעופה

 .שהיה בכיר ממנו אמר לו שהוא יכול להתנתק ולנחות המלווה הטייס. שכן

הפך את המטוס והתרסק אל , הוא והתנתק, בדיעבד הסתבר שהוורטיגו לא עבר לו

כולנו : ב נח הרץאמר הר . בשבעה סיפר הטייס את הסיפור המחריד הזה. מותו

לנתק  -האסטרטגיה היוונית לפרוץ את החומה זו " וורטיגו"ה בנמצאים בעולם הז

 . אותנו המטע שבנו היצר הטוב –להראות לנו שהמחוונים , אותנו מהמציאות

לטייס מנוסה שמוכן לקפח את חייו למען פקודות הצבא  להיצמד? מה הפתרון, אם כן

מי הצליח לשרוד  ...ינצל מהוורטיגולהלרב מורה הוראה ורק כך  להיצמד, התורה -

 ...שנצמדו לגדול הדור מתיתיהו רק אלו? בחנוכה תרבות יון את 

 !חנוכה שמח
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