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הוד       התורה

  
  

  י ארגו�"ל ע"יו

  "הוד התורה"
   אלעד54יוחנ� ב� זכאי ' ר

  547630"0503'   טל
  

�ֹת ַ�ֲעֶ�ה ְלָ� ִ�ְבַעת ָיִמי�    � ְוָ�ַמְחָ� ְ&ַחֶ%ָ� $ָ�ה #ִבְנָ� #ִבֶ�ָ� ...ַחג ַה�
ִ�ְבַעת : ְוַעְבְ+ָ� ַוֲאָמֶתָ� ְוַהֵ*ִוי ְוַהֵ%ר ְוַהָ)ת'� ְוָה$ְלָמָנה ֲאֶ�ר ִ&ְ�ָעֶריָ�

  .)ג"ז י"דברי� ט(  ְוָהִייָת $ְ� ָ�ֵמַח...ָיִמי� ָ�חֹג
, יהודי� מכל העדות והחוגי� והגדלי� הגווני�,    במש� אלפי שני�

לטובת איזה צרי4 , נוטשי� את בית� האהוב והמושקע בכל טוב
עשויות מכמה סדיני� " החסונות"אשר קירותיו , פצפו6 וקט6

ובפתחו מכהנת פאר איזו דלת עראית שבקושי עומדת ברוח , וחוטי�
כמוב6 . ת ותלויה על בלימהובפני� התאורה ערטילאי, מצויה

שצריפו6 זה לא התבר� ברצפת קרמיקה וברז מי� וחדר בידוד 
שהרי היא חלולה ונית6 דרכה , אפילו תקרתו לא מעודדת, )שירותי�(

כמו כ6 הדלת לא ,  ואפילו לספור את הכוכבי�8לראות את הירח 
 ומאפשרת מעבר לכל דכפי6 מקבוצת 8מגיעה לקרקעית הרצפה 

  ".מעופפי�החרקי� וה"
, דווקא בשבוע הזה שיש לנו חוסר תנאי� ונתוני�,    ולמרבה הפליאה

... ְוָ.ַמְחָ& ְ-ַחֶ+ָ� *ָ&ה )ִבְנָ� )ִבֶ&ָ�: מכריזה התורה ומצווה אותנו
  . ְוָהִייָת *ְ� ָ.ֵמַח...0ְִבַעת ָיִמי�

דורשת התורה ,    בלי מזג6 וללא חדר מוג6 וע� כל הצפיפות והבלג6
 כיצד נית6 לפתור את ".והיית א� שמח ""שבוע ימי� מהאד� 

 לציווי התורני השמח 8ולגשר בי6 המציאות הקודרת , החידה הזו
  ?והעליז

כ� היא : )'ד 'ואבות (אומר התנא :    בואו נעצי� ונחרי4 את הדברי�
 ועל האר> , ומי� במשורה תשתה, פת במלח תאכל!דרכה של תורה

 ... א� אתה עושה כ6... ובתורה אתה עמל, וחיי צער תחיה,תיש6
  . וטוב ל� לעול� הבא8 אשרי� בעול� הזה

כיצד נית6 לומר על מי !  הלבבות   ושוב מתרוממות הגבות ותמהי�
מי שזכה , מילא? " בעול� הזהאשרי�", שחי ברמה רדודה שכזו

8אורנגאו לרקוד באינדונזיה ע� , ה ולהצטל� ע� קופי�ָיְנֵקלטוס ְל
 8150או לחגוג את יו� הולדתו ה, )קו4 חמוד ע� ידיי� ארוכות(נג אוט

2858בתארי� (של הרצל ולהצטל� ע� בבואתו בכיכר ציו6 בירושלי� 
אד� שכזה , "לדת8היו� יומו" שני� לפטירתו 106ולשיר אחרי ) 2010

א� מי שרחוק מכל העוצמה הגרעינית הזו . עוד יש לו סיבה לשמוח
אשר מאכלו פת , "יש ת� יושב אוהלי�א"ועונה על התואר והטוהר 

א� "כיצד בדיוק מתלבשות עליו המילי� , במלח ויצועו על האר>
  ?" בעול� הזהאשרי� 8אתה עושה כ6 

חכמינו לא השאירו ,    ידידי היקרי� והמתוקי� המסולאי� בפז
בוא .  וה� רמזו לנו את התשובה בתו� דבריה�8אותנו בממתינה 

  : ונחזה במאורותניצמד למילותיה� הטהורות
  . לעול� הבאוטוב ל� 8  בעול� הזהאשרי�,    א� אתה עושה כ6

התנא . טוב ל�ולא נאמר  8 אשרי�בעול� הזה נאמר רק !    אמת
6 על האר> ואוכל ֵשָישאי אפשר לומר על אד� ְ�, הקדוש מסכי� לכ�
א� למרות ". שטוב לו", "חיי� טובי�" שיש לו 8לכ� צר ומי� לח> 

א4 על פי שכעת מבחינה , תה נשימה התנא מכריז ומודיעבאו, זאת
, "ולכאורה לא טוב לאותו אד�"גשמית איכות חייו רדודה וחסרה 

  . שהאושר יהא מנת חלקו8" אשרי�" נאמר עליו 8ע� כל זה 
ברכת " אלא זו "משו� שאושר כלל לא קשור לנתוני שטח    

ומי שלא .  מקבל את זה בדליי� גדושי�"ומי שמגיע לו ". שמי�
כל " וכבר שמענו על הרבה שהיה לה� . לא ישיג זאת לעול�"ראוי 
עד , "אשרי� בעול� הזה"ולמרות זאת לא זכו שהתקיי� בה� , "טוב

" העקשני�"עבור , וכדרכנו בקודש. כדי כ� שה� מאסו בחייה�

נביא שתי דוגמאות קצרצרות לחידוד , שחוששי� שאנו מגזימי�
  :החושי� והוכחת הנתוני�

, ז על המדרכה בפארינמצאה "מייק ברנט"גופתו המרוטשת של ) 1   
וא� תאמר שמדובר ). 25/4/1975( שהתאבד בקפיצה מדירתו לאחר

דע ל� , באד� מסכ6 ללא עבר ועתיד וממילא לא היה לו מה להפסיד
צליח הש, ומוצלחמוכשר ווכב ענק משו� שמדובר בכ! שטעות ביד�

שהוא התאבד ביו� , ומה שמעניי6.  המוני� בשירתו וזימרתולכבוש
, במקו� לרקוד ולשמוח. יצא לשוק דיסק חדש שלובו , מוצלח בחייו

  !   ועד היו� א4 אחד לא מבי6 מדוע8הוא בחר לשי� ק> לחייו 
של מועדו6 והמוצלחי� אחד מהסמלי� הגדולי� , מוני פנא6) 2   

 בדירתו ברמת אביב יו ש� ק> לחי, הכדורסל מכבי תל אביב
 ג� כא6 לא מוב6 מדוע אד� כל כ� מוצלח ששמו .)19/10/2009(

מה ראה לשטות זו ולהפסיד במו , ומשכורתו וכבודו הולכי� לפניו
  . ולאלוקי� פיתרוני�8ידיו את עולמו 

שהרווחה מלמדות אותנו ,    דוגמאות אלו ועוד רבות שכמות6
  .יהועמוק לבעֵלהגשמית לא בהכרח מביאה אושר פנימי 

, החפ> חיי�, הרב מרדכי שרעבי, ניקח את באבא סאלי,    מצד שני
.  וא4 עשו צומות וסיגופי� לאי6 מספר8אנשי� אלו חיו בתת תנאי� 

 והיו פרושי� מכל תענוגות 8התנזרו והתרחקו מכל הנאה ומותרות 
את החיו� "! קר6 מה�"האושר הרוחני , ולמרות זאת. העול�

מעול� לא !  חשה הסביבה כולה8עו מליב� הרחב והחמימות שבק
 לעול� הזה ז)ה� ָ-! שידרו אות� צדיקי� סימני מצוקה ומחסור

" אשרי�"ולמרות זאת נתקיי� בה� דברי התנא שאמר , וצעצועיו
  .בעול� הזה

א "לכו לביתו של הרב יצחק זילברשטיי6 שליט? "מסמכי�"   רוצי� 
מה זו , אמיתי של ב6 תורה" �מאור פני"ותראו מה זה , בבני ברק

, טוהר ואצילות ואיכות פנימית עמוקה, "חיו� מדבק"הקרנה של 
  . אינו קשור כלל לנתוני העול� הזה"ותבינו שאושר עמוק ונשגב 

ת6 לארג6 ולא חפ> שני, אינו מותג הנרכש בכס4" אושר אמיתי"   אכ6 
ומי . בדזו מתנת שמיי� בל" אושר. "פרי8יט או להזמי6 בדיו8ל "מחו

מרעיפי� עליו מהמצר� הזה בשפע , בקדושה וטהרה, שחי נכו6
  .שבדברי התנא באבות" התוכ6 המוצפ6"עד כא6 . ובדליי� גדושי�

  .   זה בעצ� ג� המסר שרוצה התורה להעביר לנו בחג הסוכות
ומהיכ6 , היא בס� הכל דירת עראי רעועה,    אכ6 הסוכה קטנה ודלה

א� דווקא . ו� סיבה למסיבה ושמחה לא נמצא בה ש8שלא נסתכל 
 ...ְוָ�ַמְחָ� ְ&ַחֶ%ָ� 8" פסגת השמחה"כא6 מצווה התורה את האד� על 

 שאי� ,מפני שרוצה התורה ללמדנו!  ְוָהִייָת $ְ� ָ�ֵמַח...ִ�ְבַעת ָיִמי�
וא� ". גשמיות ונתוני השטח" לבי� "" שמחה ואושר"קשר בי� 

 הוא "ו א� חייו עראיי� ביותר אפיל', האד� זוכה וצועד בדר� ה
  .יכול להגיע לשיא השמחה ולרקוד שבוע ימי�

 שבסוכה חש,    ובאמת מי שחי נכו6 ומתנהג בסוכתו בקדושה וטהרה
 מעצ� הידיעה שהאושפיזי6 נשמתו מתרוממת. שורה השכינה

בתו� עצמותיו זורמת . הקדושי� באי� לבקרו ומתארחי� בסוכתו
 והוא מרגיש 8ע ורגע ששוהה בסוכה  בכל רג8 הרוחנית החדווה

אפילו הלימוד בסוכה הוא איכותי . הרגשה מיוחדת בכל הענייני�
 8' ק חלק ג"אור נערב לרמ(וכמו שהעידו גדולי ישראל , וטהור ועמוק יותר

שזה סגולה ללימוד "וא4 ציינו , ב"ה אות י"וכ6 ג� כ4 החיי� סימ6 קנ', פרק א
 לא פחות "מיי� חש חיבה לסוכה זה לא פלא שאד� ירא ש. ")מצליח

  .ממה שחש אב לבנו

  18:10 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  19:17 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  19:52 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 

  ו"אברה� לוי הי' הר: העור�
  מודיעי� עילית 6/1 חת� סופר 



 

 

  

  

  חוסר תקשורת
  

úøåù÷ú øñåç  
  ! זה עדיי� לא שלו� בית�" לא לריב"

וכאשר אתה מציע לאחד ,    ישנ	 אנשי	 אשר התקשורת בבית	 אינה קיימת
יש לו שלו	 , הוא מצטנע ומודיע ל� שהכל בסדר, מבני הזוג לאחות את הקשר

  ".לא רבי	" שה	 א� פע	 �" והראיה", בית
אלא זה יכול , זה לא מעיד בהכרח על שלו� בית" לא לריב"כדאי לדעת ש   

הרי ג	 ע	 הסיני המנקה מהבניי� ממול ". חוסר תקשורת"להיות ג� תוצאה של 
, יא שאפילו את שמו ושפתו איני יודעהאמת ה"! שלו	" וכלל אי� בינינו �איני רב 

  ?"שלו	"הלזה יקרא , כמו כ� איני יודע מה הוא אוהב והא	 יש לו מחסור או כאב
ה	 פשוט נועלי	 את חרצובות ". תענית דיבור"   כמו כ� יש כאלו שרבי	 על ידי 

ונראה , אי� ביניה	 מריבות וגערות. לשונ	 ולא מדברי	 ע	 בי� זוג	 מטוב ועד רע
  .ת צועד על מי מנוחותשהבי

" האחדות הזו המדומה"בכדי לכנות את , "גאו� ומבריק"   א� לא צרי� להיות 
  ".שונאי	 מושבעי	"במילי	 

 �וה	 מסוגלי	 לחיות כ� שבוע ויותר , יש אנשי	 שחושבי	 אחרת,    ולצערנו
, וה	 אינ	 שמי	 על לב, ה	 לא מזיקי	" בפועל"שהרי , "צדיקי	"ולהרגיש 

 יותר מאלו שרבי� �הינה בעצ� מריבה אכזרית , "� האילמתשזעקת"
הוא " המשבר והדיכאו�"שהרי !  וג	 התוצאות חמורות יותר.ומתווכחי� מילולית

משו� ". מילולית"הרבה יותר מזוגות שרבי	 , נחלת	 ומנת חלק	 של זוגות אלו
, "השותקי�"א� אלו . לפחות פורקי� את המטעני�, מילולית"שאלו הרבי� 

  .ל" ואכמ,וברי� ולא פורקי�צ
להתחלק במה , לחיות ביחד". לאהוב"אלא , "לא לריב"   אכ� החכמה היא לא רק 

" תקשורת מלאה"לפעול מתו� , לדאוג לנוחות ונוחיות השני, שיש ובמה שאי�
  ".שלו	 בית"זה נקרא שיש . "לא לריב" ובנוס  לזה ג� �והרמוניה נפלאה 
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  :נחכי	 ע	 המשל הבא,    כדי לחדד את הדברי	
חפ& . 	 מושיקו את פניו%, 	 בי� גאיות והרי	י $   אל מדבר סהרה ֵא

וליהנות מפלאי , הוא להעביר את הימי	 הקרובי	 בחיק הטבע
התחושה נפלאה , ושוב זורחת השמש, ואחריו ליל, יו	 עובר. הבריאה

בלי כל הודעה , ולטלטולולפתע ביו	 השלישי לטיולו . והשמחה רבה
, החו	 גובר. הטמפרטורה ממריאה לשחקי	 ונעשה ח	 ויבש, מוקדמת

הוא שולח את ידו באופ� . והיובש בגרונו הול� ומתגבר, ראשו מסתחרר
המי	 שהיו בתוכה התאדו . א� שוד ושבר, אוטומטי לכיוו� המימייה

וב למקו	 ייש" לקפו&"אלא , לא נותרה בידו ברירה. מקרני השמש
מה !  א� קשה לביצוע� ראלא שזה קל להיאמ. ולהביא מש	 מי	

  ?עושי	
" בקבוק ע	 מי	"צדה עינו , תו� כדי שהוא מבכה את מר גורלו,    והנה

הוא מתקרב אל הבקבוק בשמחה ומני� אותו בקול . זרוק בצד הדר�
מתברר לו שהמי	 שבתוכו שחורי	 . א� אכזבתו רבה ועצומה, צהלה

  .ומפויחי	
ה להתפשר על 'החליט מוישל, חמת התנאי	 הלוגיסטיי	 הקשי	   מ

יצא , א� כאשר פתח את מכסה הבקבוק. ולנסות את מזלו, מראה המי	
הוא סיבב את . כמי� שריקה עזה ומפחידה, מתוכו רעש חזק ומוזר

א� לצערו הרב הוא לא , הבקבוק בשביל לדעת איזה חומר הוא מכיל
  .ענח את הטקסט שראה ולא הצליח לפ�ידע קרוא וכתוב 

שמא  "�חשש מושיקו לשתות את המי	 ,    כמוב� שכמו כל אד	 שפוי
ניסה , א� מחמת שלא הייתה לו ברירה". מדובר בחומצה או רעל אחר
  . אולי מכ� תצמח לו הישועה�שוב פע	 לבחו� את הבקבוק 

  ". קוקה קולה"   לפתע הוא מבחי� שעל הבקבוק מוטבע הסמל 
הוא שמח על הצבע השחור . ותוגתו סרה מעל פניו, ניו   מיד אורו עי
מפני שהצבע העז והרעש החזק מגלי	 שהבקבוק עדיי� , והרעש המוזר

  . ולא פג תוקפו�טרי 
, )ולגרו� של מושיקו(מרגש ונוגע ללב , מאוד דרמטי,    עד כא� המשל

  !  א� מהותית�אלא שיש לברר נקודה אחת קטנטונת 
הוא רעד מתכולתו , מושיקו את תכולת הבקבוק   מדוע כאשר לא זיהה 

קוקה "ואילו כאשר ראה את החותמת , "מס	 המוות"וברח ממנו כמו 
מה ?  וא� חיפש עוד אחד כזה�הוא לג	 מהבקבוק בהנאה , "קולה

  ?ההסבר לקיצוניות הזו
זה ! זה מסמל משהוא, "קוקה קולה"כאשר כתוב !    התשובה פשוטה

 עומד מפעל גדול ומכובד ליצור משקאות אומר שמאחורי הבקבוק הזה
. והביקורת עליו רבה וחזקה, שנמצא תחת פיקוחו של משרד הבריאות

הלוגו הזה מגלה שבקבוק זה יוצר במפעל שיש לו אבא ואמא וסבתא 
ולא מדובר באיזה מרקחת שנוצרה באחד ממערות ... וסבא ודודי	

מראה של ממילא אי� מה לחשוש מהצבע והרעש וה, ההברחה ברפיח
זה כבר מפחיד , א� כאשר על הבקבוק לא מתנוסס הלוגו הזה. הבקבוק

שהרי כל האפשרויות ,  וכל בר דעת מבי� שזו לא קיצוניות כלל�
ומי שיבוא במגע , זה יכול להיות חומצה או תמיסה מסוכנת. פתוחות

  . עלול להמריא ממדבר סהרה ולעלות בסערה השמימה�ע	 המי	 הללו 
  :הוא כ�, ד מהמשל הזה   המסר הנלמ

אלא תמיד יש לברר , ולא הרעש והגזי	 התוססי	,    לא הצבע קובע
 מפני שאז התמונה � "מי עומד מאחרי הבקבוק ".פרט אחד מרכזי
מחשש "פתאו	 הבקבוק יכול להפו� .  מעלות180יכולה להשתנות 

  . למשקה אנרגיה ועוצמה�" חומצה
אפשר לגור , הרעש והגוו�,  הצבע,לא משנה מה הנתוני	!    כ� ג	 בחיי	

ומצד , בסוכה רעועה צרה וקצרה ומוזרה ורחוקה מכל אבירות ועוצמה
זה לא הנתוני� , שהרי מה שקובע! שני להגיע לפסגת השמחה

,  וא	 מאחורה עומד אבינו הרחמ�! אלא מי עומד מאחורה�הגשמיי� 
ממילא כבר שורה אצלנו הברכה , לה יושב איתנו בסוכה'א	 אבא
  . הברכה נמצאת�שהרי א� השכינה נמצאת , והשמחה

הבריאות . החיי	 של כולנו שחורי	 ומפחידי	 ותוססי	!    יהודי יקר
זו צמד " שלו	 בית", בלבד" ארכיוני"חינו� הילדי	 הפ� למושג , עראית

וא� אחד בעול	 , הבריאות רופפת, הפרנסה שוחקת, מילי	 שפג תוקפ�
 שהיה לו כס� וזהב כמו � האביר רוטשילד אפילו לו. שיודע מה ילד יו	
ג	 האיש הזה זכה , "שלעול	 הוא לא ימות ברעב"חול וכתב ביומנו 

 ליד �" ברעב" והוא אכ� מצא את מותו �מאלוקי	 " בית ספר"לקבל 
, פע	 אחת הוא ירד לחדר אוצרותיו וננעל בכספת!!! (כספו וזהבו

ה ימי	 שנעלמו ואחרי שלוש, "לעסקי	"ומשפחתו חשבה שהוא יצא 
  ). נמצאה בכספת גופתו הנפוחה�עקבותיו ופתחו בחיפושי	 

" כל טוב"וג� א� יש לאד� ,    אכ� החיי	 לא פשוטי	 ואינ	 צפויי	
  . עדיי� זה לא מחייב את האושר�גשמי 

א	 תרצו "בעל הפתג	 הידוע , תשאלו אפילו את הוזה וחוזה המדינה   
אזרחי ישראל יצעדו ביו	 ראשו� ושאיפתו הייתה שכל " (אי� זו אגדה

אפילו הוא שהיה לו , )ל" ואכמ� ככתוב ביומנו �לקול פעמוני הכנסייה 
אביו היה מנהל בנק (, את כל הסיבות שבעול	 לשמוח ולצמוח

אפילו היה לו זק� , סופר, עיתונאי, והוא עצמו היה משפט�, "הונגריה"
בנו הנס ? ר ממנומה נשא, ולמרות זאת, )עבות כמו של אבר� בא בימי	

מכל .  השתגעה�בתו !  ולאחר כמה שני	 שלח יד בנפשו� השתמד �
א� מה ". כיכרות ורחובות"נשארו רק , "הרצל"העוצמה הזו שנקראת 

! סליחה? ער� לכ� א	 כל המשפחה נגדעת ולא נשאר מה	 שריד ופליט
  ).בתו שהשתגעה(וג	 פליט ) בנו הנס שהתנצר(נשאר שריד 

כיה� כראש  ב� גוריו� אשר ד.ד.  הסיפור קרה בשידור חוזר ג	 ְל
 והיה מראשי המנהיגי	 של תנועת ,הממשלה ושר הביטחו� הראשו�

דמותו (וזכה שתמונותיו התנוססו בגאו� בכל ארנק , העבודה הציונית

� בנו התחת� ע	 גויה �ולמרות העוצמה שלו , )הודפסה על שטרות הכס
  .ר&ונכדיו עזבו את הא

יתו 3ִ,  מראשי הוגיה של הציונות)אשר צבי גינצברג" (1ַחד ָהָע	   "
  ...התחתנה ע	 גויה

, הוגה דעות(, אשר היה פעיל בתחומי	 רבי	 ומגווני	 ,מקס נורדאו  
� ָקָז"וג	 זכה לגדל , ממייסדי התנועה הציונית, רופא, נוא	 וסופר

  . ויהדותו נכחדה�התחת� ע	 גויה , ")מנופח
בפרט שיש אלמוני	 (, י� טע	 לחטט הלאה ולפתוח עוד צלקות   א

א� דבר אחד מחודד וברור כראש , )ל" ואכמ�המנסי	 להסתיר אות	 
א� לא , ל נשאר מה	 רחובות וערי	 וכיכרות ועציצי	"רוב הנ. הגפרור

  . ואפילו ה	 לא האמינו שכ� יעלה בגורל	. ולא זרע ציוני�נחת יהודי 
להגיע " בכוח הזרוע"אלא להודות שא� אחד לא יכול ,     אי� לנו ברירה

  .וכל שכ� שלא להביא את האושר לצאצאיו, אל האושר
 אינו תלוי שעושר כש	 � אינו תלוי בעושר אושר.    הוא אשר אמרנו

אז הוא , וירא אלוקי	' וא	 האד	 עבד ה. הכל זו מתנת שמיי	! בכושר
אשר� " פלומבה של ,"קוקה קולה"זוכה ומדביקי	 עליו פלומבה של 

א� א	 הוא . "טע� ואושר בחיי�"וממילא הוא מקבל , "בעול� הזה
ברכתו ועמלו , "בכוח הזרוע והמעמד והארנק"מנסה להשיג את האושר 

מי גילה לנו את הסוד ? הזה" הממתק"היכ� רמוז . ה	 לבטלה וריק
  ?הזה

  !!!   הסוכה
 70ינימאלי הוא מעיקר הדי� גודלה המ(,    למרות היותה דלה וצנומה

מצווי	 , דווקא במקו	 הכי עראי ומנותק מגשמיות, )מ" ס70מ על "ס
ללמד� שאי� ".  שבוע ימי	 רצופי	�בשיא השלמות "אנו על השמחה 

שפסגת ,  וכמו שעיננו רואות בחוש,כלל קשר בי� נתוני השטח לאושר
 ויחי �אלא היכ� שיש פנימיות , השמחה לא נמצאת היכ� שיש גשמיות

עד יומנו " צידה לדר�"ואת זה צריכי	 אנו לקחת  !דל הקט�ההב
  . וא� להנחיל לזרענו�האחרו� 

  "!קוקה קולה"את המסר של הרב ,    ושוב נזכיר לסיו	
אל תיבהל ,    א	 ראית בקבוק ע	 מי	 שחורי	 ומרעישי	 ומוזרי	

קוקה " או �" חומצה. "שהרי תלוי מה הלוגו שמודפס עליה	, ותברח
  ".קולה

מהצד ה	 ". קוקה קולה"ה	 בדיוק כמו .  ג	 התורה ומצוותיה ה	 כ�  
זה נראה , רק מתקרבי	 וכבר הגזי	 תוססי	, נראי	 שחורי	 ומוזרי	

ומגלי	 את הלוגו , א� כאשר פותחי	 וטועמי	, מתכו� לדיכאו� עמוק
וכמו שנאמר , "טע	 החיי	"מיד חשי	 שזה , האלוקי הטמו� בה	

 מאושר.  ַהֶ:ֶבר ֶיֱחֶסה $ְ%53ֵרי 'הֲעמ. .ְרא. 6ִי ט5ב ַט )'ד ט"תהלי	 פרק ל(
  .ותורתו' האד	 שחוסה בצל ה

והוא גר , ולא חזה מנופח, ג	 א	 אי� לו מכונית ע	 גג נפתח!    כ� כ�
א	 הוא טוע	 וחי את , ואוכל שאריות מזו� שמוצא בפח, בצרי� מפח

והאושר הפנימי והעמוק , "ֶבר ַהֶ:%ְ$ֵרי"עליו נאמר , התורה ומצוותיה
  .יהא מנת חלקו

  ?מה דעתכ� לבדוק !?לא מאמיני�   
  
  
  

  

  

  
  
  


