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תקציר: רובי, ילד חמד ומצטיין פרק לפתע את עול 
חודשים  לאחר  אחרים.  עיסוקים  וחיפש  המסגרת 
לתמיד.  הבית  את  לעזוב  החליט  הידרדרות  של 
הרבנים הציעה לאמו שבכל יום תשב ותכתוב מכתב 
מרגש על הצדדים היפים שבאישיותו ובכך תהפוך 
את הכאב לגעגוע, את התסכול לרצון לראותו שוב.

יה זה בליל בדיקת חמץ. אחרי הכנות רבות 
ההכנות  והחלו  החמץ  נבדק  נוצץ,  וניקיון 
וכתבה  האם  ישבה  ערב  באותו  גם  הסדר.  לליל 
הניקיון  חוש  על  לרובי  החמיאה  בו  המכתב,  את 
לחג  ההכנות  בעת  לעזר  לה  שעמד  שלו  האסתטי 
הפסח. באותו ערב, קטע צלצול טלפון את השקט 

 - - -
יכול לחזור הביתה לקראת  רובי. אני  זה  'אמא? 

פסח?' - - - 
ברורות  מילים  בתשע  בקצרה,  בפשטות,  כך, 

וחדות...

לקח לה זמן להתאושש מההלם, אפילו את קולו 
כבר בקושי זיהתה. היא אמרה 'כן, בשמחה', סתמי 
רגע.  כל  הזאת  לשאלה  מוכנה  היתה  כאילו  כזה, 
שהשיחה  הבינה  הניתוק,  צליל  את  כששמעה  רק 
כוססת  לציפיה  והתדהמה הפכו  וההלם  הסתיימה, 

ציפורניים...
הדלת.  על  נקישות  נשמעו  דקות  ארבעים  אחרי 
בחור צעיר עמד שם, לבוש ברישול משהו, על פניו 
חיוך של מבוכה, ובזויות עיניו דמעות חרטה וגעגוע. 
כתפו  מעל  התיק  את  הסיר  הביתה,  נכנס  הוא 
העולם,  בכל  שהייתי  'ואחרי  והודיע:  בטבעיות, 

חזרתי למקום הטוב בעולם!'
להאמין  מסרבת  הסלון,  בקצה  עמדה  אמא 
הלם  לבה  והחוירה,  הסמיקה  היא  עיניה.  למראה 
דקה  כל  אך  קצת,  טעונה  היתה  האוירה  בפראות. 
המתח,  את  הרפתה  הלחץ,  את  שחררה  שחלפה 
אמא  בין  וצורב  גדול  לגעגוע  המבוכה  את  הפכה 
לבן אהוב, בין בן שהתרחק לאמא מתגעגעת, שרק 
מחתה דמעות אושר ושמחה, ולא ידעה מה לעשות 

עם עצמה...
והקצרה  העניינית  התגובה  היתה  באמת?'  'מה, 
שהצליחה להפיק מפיה, מסרבת להאמין להתפתחות 
האחרונה... 'כן, באמת, באמת, באמת!' אמר הנער 

בדמעות זולגות, שהתמזגו בדמעות אמו... 
והוא  הספה,  על  יחדיו  ישבו  הם  ארוכות  שעות 
סיפר, וסיפר, וסיפר... פרק את מה שעבר עליו, סיפר 

את כל אשר קרה, הודה היכן טעה וביקש סליחה 
מעומק הלב. לבסוף, חשף את סוד חזרתו הביתה:

יודע למה, אבל בכמה חודשים האחרונים,  'לא 
שאין  להרגיש  התחלתי  בערך,  החורף  מאמצע 
בעולם מישהו שאוהב אותי כמו אמא, שאין בעולם 
פתאום  שלנו.  הבית  כמו  בו  אהוב  שאני  מקום 
הרגשתי  פתאום  שלי,  לאמא  להתגעגע  התחלתי 
שאני חייב לחזור לביתה, שאני חייב לשוב אליה...

תליתי את זה במשהו זמני וחולף, אך התחושה 
בשבועות  שעבר.  יום  כל  עם  והתחזקה  הלכה  הזו 
האחרונים הלב שלי כבר מתפוצץ, אני ממש מרגיש 
שאני לא מסוגל לעמוד בזה... הרגשתי שאף אחד 
בעולם לא באמת אוהב אותי, שבשום מקום אני לא 
רוצה בקרבתי,  רצוי, שאף אחד לא באמת  באמת 

חוץ מאמא שלי כמובן...

זה היה לי קשה, כל כך קשה...' אמר רובי, וניגב 
בסוף  'אבל  דמעותיו,  את  כמה  יודע  המי  בפעם 
מצאתי את האומץ והתעוזה, ופשוט עשיתי את זה. 
אותי  שאוהב  אחד  אף  אין  כי  והגעתי,  התקשרתי 

בעולם כמו אמא שלי, אני בטוח!'
לו  התפוגג  כבר  חמץ  בדיקת  ליל 

לנוכח קרני השמש העולה. רוח של 
שחר חדש נשבה בעדינות, הניעה 
הגדול  הוילון  את  בממלכתיות 
בסלון. ואז, הביאה את אמא את 
צרור המכתבים שכתבה וגילתה 

את סוד המגנט...

'בחודשים האחרונים, רובי שלי, 
החלטתי להתגעגע. שמתי בצד את 

כל הכאב והאכזבה, והתחלתי לראות 
טוב,  רק  עליך  לחשוב  הטוב,  את  רק  בך 

להחמיא מכל הלב על כל מה שיכולתי. לא יכולת 
להיות כאן לשמוע, אבל הנשמה שלך שמעה, הלב 

שלך הרגיש...
עשו את  הללו  כי המכתבים  כאן!  ועכשיו אתה 
כי קשר של  פעילותם, חיברו אותך חזרה הביתה. 
תקשורת  מכל  פיזי,  קשר  מכל  יותר  חזק  לבבות 
וכמה  טוב  אתה  כמה  לחשוב  כשהתחלתי  אחרת. 
אתה מיוחד – התחלת לחשוב את אותו הדבר, וזה 

מה שהביא אותך חזרה הביתה'...
של  וים  צער  של  אוקיינוס  אינסופי,  כאב  כמה 
אכזבות ותסכולים, מתלווים לקשרים שנפרמים בין 
הורים לילדים, בין מלמדים לתלמידים, בין שותפים 

צער  מבועי  כמה  משותפים.  חברים  ובין  בעסקים 
ונהרות של דמעות, שוטפים לא פעם את היחסים 
ואחיות,  אחים  בין  משפחות,  בתוככי  הבינאישיים 

בין דודים ואחיינים, ובין שכנים קרובים...
הלב זועק, בוכה, מבקש לקרוא ולצעוק. היחסים 
מתערערים, הקשר איננו, הסכסוך הולך ונוצר, ואיננו 
איך  עושים?  מה  בנפשנו.  עצות  להשית  מצליחים 

עוצרים את ההידרדרות, איך משנים את המצב? 

בואו  בנו.  רק  תלוי  זה  לשנות,  יכולת  לנו  יש 
נהפוך את הראש, נשנה את החשיבה. הבה נראה 
את  אליו,  ורק  אליו,  נישיר  בו,  נתמקד  הטוב,  את 
המבט. כן, גם השכן שמרגיז לפעמים, בואו נראה 
כמה הוא מתאמץ בכיבוד הורים ומארח את הוריו 
זה שיושב בסוף השולחן  גם  הקשישים מדי שבת. 
בבית הכנסת, שהיינו רוצים קשר אתו אבל זה לא 

הולך, בואו נחשוב איך תפילתו נעימה וקולחת...
ומפריע  הכיתה  בשולי  שיושב  והתלמיד  כן, 
פעם אחר פעם, האם לא שמנו לב שויתר לתלמיד 
 - בקול  זה  את  לומר  כדאי  אולי  הכדור?  על  אחר 
לעצמנו, אולי כדאי לרשום את זה על פיתקא 
הבת  וגם  השינה?  לפני  ולקרוא  קטנה 
שלאחרונה הידרדרה בלימודים, וגם 
הבן שמעדיף לשחק במקום להיות 
לחשוב  ננסה  אולי   - בשיעורים 
ומפרגנים,  חייכניים  הם  כמה 
והחבר  ולב?  עין  טובי  הם  כמה 
בשבועות  עליי  שמתנשא  ההוא 
לחשוב  זכרתי  - האם  האחרונים 

שהוא כשרון גאוני מבריק?
נחשוב  הטוב,  את  נראה  בואו 
ויש  בזולת,  שיש  בטוב  נתמקד  טוב, 
נתחבר  טוב. הבה  כך הרבה  כל  זולת  בכל 
לטוב הזה! בואו נשכנע את עצמנו כמה הוא טוב, 
בעצם  הוא  אבל   - רחוק  שכרגע  אדם  אותו  כמה 
מלא בטוב, ייחודי ונדיר בצדדים היפים שבאישיותו, 

כמה מיוחדת ונפלאה הנשמה שלו! 
פלוני  שאותו  שנשתכנע  ברגע  ברורה:  התוצאה 
הוא באמת טוב, אישיות חיובית ומאירה, הרי ברור 
שהשדר הזה יגיע גם אליו, ברור שהלב שלו ירגיש 
התוצאה  ואת  רגע,  באותו  כבר  הזה  השינוי  את 

המבורכת, אנו נרגיש מיד!



באמצע ימי בית שני היוונים שלטו על ארץ ישראל ומלך יוון היה אנטיוכוס הרשע רצה לעקור את מצוות 
התורה , ולכן גזר על עם ישראל לא לקיים מצוות: שבת, ברית מילה וקידוש החודש. קמו החשמונאים 
ניצחו  יתברך  ה'  ובחסדי  מועטים  והחשמונאים  מאוד  מרובים  היו  שהיוונים  אע"פ  ביוונים  ונלחמו 
החשמונאים את היוונים, ונכנסו לבית המקדש ב- כ"ה בכסלו וטהרו את בית המקדש ומצאו פך שמן אחד 
טהור שהיה חתום בחותמת כהן גדול שמספיק להדליק יום אחד ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים.
ולכאורה יש להקשות מדוע חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים והרי בפך שמן היה מספיק להדליק 

 יום אחד אם כן הנס שהדליקו מהפך שמן הוא שבעה ימים?
לשאלה זו נאמרו מאות תירוצים, נכתוב שתים:

1. היום הראשון חוגגים על המלחמה שניצחו החשמונאים את היוונים (מעטים נגד רבים), ושבעה 
 ימים על נס פח השמן.

2. אחרי שביום הראשון שמו את השמן במנורה ראו שהפך מלא כאילו לא השתמשו בו, וכך 
שמונה ימים היה נס שכל יום הפך שמן היה מתמלא מעצמו.  

מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד כל יום בין שבני הבית מרובים ובין שבני הבית מועטים, א. 
אולם כבר נהגו כל בית ישראל לקיים מצות הידור להוסיף נר אחד כל לילה, והיינו שבלילה הראשון 

מדליק נר אחד ובלילה השני מדליק שני נרות וכן הלאה עד שבלילה השמיני מדליק שמונה נרות.
כל אדם איש מבן 13 שנה ואישה מבת 12 שנה חייבים בהדלקת נרות חנוכה, ולכן אישה שהיא ב. 

חיה לבדה חייבת במצות נרות חנוכה וצריכה להדליק עם כל הברכות.
חובה ג.  ידי  יוצאים  הבית  בני  וכל  החנוכה  נרות  את  מדליק  הבית  מבני  הספרדים שאחד  מנהג 

בהדלקתו והיינו כל אלו שגרים בבית וסמוכים על שולחנו (שאוכלים וישנים אצלו ללא תשלום), ולכך חייל 
שגר עם אביו או אמו ונמצא בצבא אינו צריך להדליק נר חנוכה כיוון שסמוך על שולחנם יוצא יד חובה 
בהדלקת נרות חנוכה על ידי הוריו, ולכתחילה יש לקבץ את כל בני הבית שיהיו נוכחים בעת ההדלקה 
אולם אם לא נמצאו יצאו ידי חובה, ומנהג האשכנזים שכל אחד מבני הבית שהוא זכר יש לו חנוכיה 

והוא מדליק בפני עצמו והנשים והבנות אינן מדליקות.
לכתחילה צריך להדליק את נרות החנוכה בצאת הכוכבים ובדיעבד אם הדליק לפני צאת הכוכבים ד. 

יכבה ויחזור וידליק בצאת הכוכבים אך לא יברך על ההדלקה השניה, ומכל מקום אם לא הדליק בצאת 
הכוכבים מדליק והולך כל הלילה בברכה כל זמן שלא עלה עמוד השחר, ואם עלה כבר עמוד השחר 

ידליק בלי ברכה.
צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלק חצי שעה (ואם מדליק בנרות צריך שהנרות יהיו ראויים ה. 

לדלוק חצי שעה), ואם נתן שיעור שהוא פחות מחצי שעה לא יצא וצריך לכבות את הנרות ולתת שמן 
שיהיה חצי שעה ומכל מקום אינו יברך בפעם שניה, ואם מלכתחילה אין לו שיעור שמן שידלק חצי 
יותר שמן, כדי שיהיה  ידליק בלא ברכה. בערב שבת כיוון שמדליק לפני השקיעה צריך לתת  שעה 

שיעור של שמן שיוכל לדלוק אחר צאת הכוכבים חצי שעה.
המדליק נר חנוכה צריך לברך קודם ההדלקה, ובלילה הראשון מברך שלוש ברכות, "להדליק נר ו. 

חנוכה" (מנהג הספרדים לומר "נר חנוכה" ומנהג האשכנזים לומר "נר של חנוכה"), "שעשה ניסים", "שהחיינו", 
ובשאר ימים מברך רק שני ברכות "להדליק נר חנוכה" ו"שעשה ניסים". לא יתחיל להדליק נרות עד 

שיסיים את כל הברכות.
רוב הפתילה ז.  ידו עד שידליק את  יסלק  ולא  ידליק את הנר הראשון  אחר שיסיים את הברכות 

שיוצאת מן הנר, ולאחר שהדליק את הנר הראשון יתחיל באמירת "הנרות הללו".
שמדליק את נר החנוכה בלילה הראשון ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין ובלילה השני ידליק ח. 

קודם את הנר הנוסף ואחר כך ידליק את הנר שהדליק אתמול, וכן בלילה השלישי ואילך שידליק תמיד 
את הנר החדש שמוסיף באותו יום ונמצא שסדר הדלקתו משמאל לימין (כמו שכותבים בשפה לועזית), 

ובדיעבד אם שינה מהסדר אין זה מעכב ויצא ידי חובה.
צריך להדליק את החנוכיה במקום שיראה לאנשים אחרים כדי שיהיה בזה פרסום הנס, ולכך ט. 

מי שגר בקומת קרקע באופן שיש לו חצר שהיא פתוחה לרשות הרבים (או שביתו הוא זה פתוח לרשות 
הרבים), יניח את החנוכיה בפתח מבחוץ בגובה בין 24 ל- 80 סנטימטר.

מי שגר בבנין קומות ויש לו חלון עד גובה של תשע מטר וששים סנטימטר (בערך עד קומה שלישית), י. 
ידליק את החנוכיה בחלון הפתוח לרשות הרבים.

בחלון יא.  החנוכיה  את  להניח  יכול  שאינו  או  ומעלה)  רביעית  קומה  (כגון  גבוהה  בקומה  שגר  מי 
הפתוח לרשות הרבים, ידליק בתוך ביתו משמאל לדלת, ואם ירצה יכול להניח את החנוכיה ליד החלון 
שפונה לרשות הרבים אפילו בקומה חמישית או שישית, וכל שכן אם יש בניינים ממול חלונו שאז יש 
להם גם פרסום הנס, ואם אינו יכול, יניח את החנוכיה על שולחנו וידליק שם, שכן בינו לבני ביתו הוי 

גם פרסום הנס.
כל מה שכתבנו לענין גובה החנוכיה זה מקרקע של הרחוב ועד השלהבת של הנרות.יב. 
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