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 åðéáà ìù øòöä ìãåâ ïéáäì íéìéëùî ,ìàøùé
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éë' ì"ðä áåúëä éøáãá äæ ïéðòá êéà äìòà ìà 

éáàéáàéáàéáà øòðäå åððéà éúéà ïô äàøà òøá øùà àöîé 
úà éáàéáàéáàéáà ,ìàøùé éðá ïéá ú÷åìçî ìù ïéðò ìëù .'

 ìë àåìäå ,íéîùáù åðéáàì íåöòå ìåãâ øòö íøåâ
âä ïéðò úáäà ìù äæ ïéðòá ãîåòå éåìú äìåà

 àøîâá àúéàãëå ,íðéçàîåé) è:( ùã÷î' éðù åéäù 
ïé÷ñåò äøåúá úåöîáå úåìéîâå íéãñç éðôî 

äî áøç éðôî äúéäù åá úàðù  øùàëå .'íðç
 é"ò ,íðéç úàðù ïååò ïå÷éúá ìàùé éðá åìîòé
 úåòøå íåìùå äåçàå äáäà úåáøäì ,íðéç úáäà

 ,ìàøùé éðá ïéá.åðìàåâì ùéçéå øäîé  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  äåàâ úãéîî øøâð íðéç úàðù ïéðò
 ,äñåàî íãàäù ,åøáç éôìë úåàùðúä ùéâøî

 êë êåúîå àåä éãëì àá åà úøå÷éá ìåæìæ
 úîàáå ,äéåìâå äùåáë äàðù éãë ãò ,äòéâôå

 øúåîä ïîù øåã åðøåãá ,äåàâä úåðâá êéøàäì
øåã úåðù éðôìù ãåòáù ,éåæáå áåìò ,íåúéå éðò 

,ãçà ä ãåò ,äîçìîä íãå÷ù íéðùá åëìäú
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   מאמר א

 

  :באות  אפרק י דבא"רתנ

 שנהרגו אלף ושנים ארבעים אותן תאמר ושמא'

 נדר נדר יפתח ,נהרגו מה מפני הגלעדי יפתח בימי
 ,ההם בימים עומד היה אלעזר בן ופנחס ,כהוגן שלא
 ולא נדרו לו ויתיר פנחס אצל לילך ליפתח לו היה
 ,זה אצל ואלך ישראל לכל ראש אני אמר זה, הלך

 נוהג זה ,אצלו אלך ואני לי צריך הוא אמר ופנחס
 ,בעליה את שקוברת לגדולה לה אוי ,בעצמו גדולה

וכו' , טובה גורמת אינה שלעולם לגדולה לה אוי
 מי. אלף ושנים ארבעים מאפרים ההיא בעת ויפול
 אלא אותן הרג לא אומר הוי ,אלה כל את הרג

 היה וגם ,מיחה ולא למחות בידו סיפק שהיה פנחס
 פנחס ולא, התיר ולא ליפתח נדרו את להתיר לו

מוחה  ולא למחות בידו שסיפק מי כל אלא בלבד
 הדמים כל ,מחזיר ואינו למוטב ישראל את להחזיר

(יחזקאל  שנאמר ,ידו על אלא אינם בישראל הנשפכין

 לפי, אבקש מידך ודמו ימות בעונו רשע הוא ג, יח)
 לספינה דומים הן ולמה. לזה זה ערבים ישראל שכל

 בית בה נקרע אומרים אין ,חדא בית בה שנקרע
  .'להוכ נקרעה הספינה כל אלא חד,א
  

פרטית זכינו ללמוד דברי אליהו  בהשגחה
בענין כל ישראל ערבים זה הנביא זל"ט הללו, 

ויגש דייקא, שרש"י פרשת במוצאי שב"ק לזה, 
 כל )כו, מו(ין זה, בדברי הכתוב הביא בפרשתן מע

שישים ושש'. וגו' מצרימה  ליעקב הבאה הנפש
 היו נפשות שש עשו) ו ד( רבה בויקרא מצאתיוז"ל '

 לשון, ביתו נפשות )ו לו שם( אותן קורא והכתוב לו
 יעקב, הרבה לאלהות עובדין שהיו לפי, רבים

 שהיו לפי, נפש אותן קורא והכתוב לו היו שבעים
זה קוטב ענין באמת ו אחד'. ל- לא עובדים

לפי שכולם הערבות, שכל ישראל ערבים זה לזה, 
  .ל אחד- לאהם שווים בעבודתם ו כאיש אחד,

  
כאשר מתבוננים בענין השבעים נפש  והנה

כל אחד היו חלוקים ששירדו למצרים, באמת 

ואחד לדרכו, ולא הרי זה כהרי זה, וכבר ידוע מה 
 דרוש לשבח עלינו דרושי הכוונות שער( האר"י הק'שכתב 

שי"ב שערי המקדש  )התפילה לשער הקדמה ח"פע א, ועי'
הם כנגד י"ב שערי שמים, ורומזים לי"ב דרכים 
בעבודת ה', שכל שבט ושבט מהשבטים 

לו דרך לעצמו בעבודת ה', וכולם  היתההקדושים 
 'ויקחיא) , (בראשית כחאהובים כולם ברורים, וכתיב 

מראשותיו'. ואיתא במדרש  וישם המקום מאבני
 יהודה רבי אמרהמקום,  מאבני 'ויקח סח, יא) (בר"ר

 לא אברהם אמר נטל, אבנים עשרה שנים
 הן מתאחות אם אני, העמידן לא יצחק, העמידן

 מעמיד שאני אני יודע לזו, זו אבנים עשר שנים
 ידע לזו זו אבנים ב"י שנתאחו כיון שבטים, ב"י

כל שבט לכן באמת לשבטים'. ו ב"י מעמיד שהוא
מאד לעבודת ה', ובתוך השבט  יש דרך מסוימה

ו דרך עבודה לפי בחינתו נבחרה לעצמו כל אחד 
ומידתו, ומכל מקום נתאחדו כולם והיו לנפש 
אחת, משום שלא הביטו על החילוקים שבין 

  הדרכים, אלא על הענינים שמתאחדים בהם.
  

לנו אליהו הנביא זל"ט את ענין  והמשיל
הזידונים, הערבות, במשל לספינה השטה במים 

ואם נקרע בית אחד או חדר אחד בספינה, אע"פ 
שהספינה גדולה מאד, ובה חדרים לרוב, מכל 
מקום חזקה על המים שיטביעו את כל הספינה 
כולה, לפי שאי אפשר להפריד בין הדבקים, וח"ו 
מי שאינו מרגיש בצרת האחר, ואינו מרגיש 
מחובר ומאוחד עם כל נפש מישראל, אזי ח"ו 

ד את מעלת הערבות, ואת זכות הרבים, הוא מאב
ומי יאמר זיכתי לבי לעמוד לבדו לדין שמים 

  רח"ל.
  

ענין פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שהיה  וזה
האדם הגדול בדורו, והציל את כל כלל ישראל 
מכליה, וזכה לשכר שלא קיבל אדם מעולם, 

 (במדברשהקב"ה בכבודו ובעצמו אמר למשרע"ה 

 השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס' יג)-יא, כה
 קנאתי  את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את

 לכן בקנאתי. ישראל בני את כליתי ולא בתוכם
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 לו והיתה שלום. בריתי את לו נותן הנני אמר

 קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו
ומכל מקום חז"ל ישראל'.  בני על ויכפר לאלקיו

קטון ברוחב בינתם וקבלתם, מצאו איזה נדנוד 
גבהות הלב לפי ערכו והשגתו הנוראה, של 

ערה מאד, ועל כן תלו הקולר ששסביביו נ
בצווארו, ואמרו שכביכול פנחס הרג לאותם מ"ב 
אלפים מישראל רח"ל, משום שלא נתחבר עם 
הנחותים הימנו, ולא מחה בהם ולא הטריח עצמו 

צל יפתח להתיר נדרו, ואע"פ שבאמת לילך א
מידת הדין נתנה שהיה לו ליפתח לבוא אצלו, 
והטענה מכוונת גם אל יפתח, מכל מקום מאחר 
ולא הלך אצלו להתיר הנדר, נתלה הצרה בו, 

  והוא נורא למתבונן.
  

חודש טבת שאנו שרויים בו, איתא  והנה
(שמות ב, ירחים  שלושה 'ותצפנהו קעד.) (ח"גבזוה"ק 

, בעלמא שריא קשיא דדינא ירחין תלת אלין, ב)
איתא ובספה"ק '. ת"טבו ב"וא ז"תמו נינהו ומאי

הוא מירחין דעשיו רח"ל, ובענין זה  תשחודש טב
בעם בני  מטיל כוח קליפת עשיו את זוהמתו

ישראל, ומחרחר מחלוקות בקנאות ושנאות בין 
מחנות היראים וחרדים לדבר ה', שזוהי בחינת 
עשיו, בנפשות רבות, היפך מידת יעקב אבינו, 
בנפש אחת ירדו אבותיך למצרים, ועתה הוא 
הזמן הראוי והמוכשר ביותר להתחזק בעניינים 
הללו, של כל ישראל ערבים זה לזה, להגביר 

ראל, ולהרבות שלום ורעות אהבה אהבת יש
  ואחוה בעם בני ישראל.

  

זה יש לנו ללמוד מגדולי ישראל מנהיגי  ובענין
חלוקים  הדורות, שהיו יכולים להיות

וריחוק עצום, ולא  גדול בחילוקבהשקפותיהם 
הרי דרך החסידות כדרך המתנגדים, ולא הרי 

ד י עדות המזרח, וכל אחשניהם כדרך אחינו בנ
בדרכו ושיטתו עובד את ה', ונהרא נהרא 
ופשטיה, ומכל מקום חילוקי הדעות וההשקפות 
השונות, עד כדי מחלוקות מן הקצה אל הקצה, 
לא נגע ולא פגע בענין האהבה והחיבה ששררו 
בין גדולי ישראל, ואזכיר כדוגמא בעלמא את 
הרה"ק הבית ישראל מגור זיע"א, שהיה חלוק 

ק גדול ועצום מחכמי בשיטתו והנהגתו חילו
המוסר מאחינו המתנגדים, ומכל מקום היה נערץ 
ואהוב על גדולי ראשי הישיבות בדורו, ועדיין 

והוא מנגד העריץ וחיבב חביבותא היא גבן, 
היה ולמד מכל אחד מהם באחדות אמיתית, וכן 

ר ק בהשקפתו ושיטתו עם הרה"ק מסאטממחול
ה זיע"א, ומכל מקום היה עמו בידידות עמוק

ואיתנה, לפי שבאמת לא קרב זה אל זה כל 
הלילה, ואין להשוות השיטות משום אהבת 
ישראל, ואין לבוא לכדי שנאה ומחלוקת רח"ל 

דייקא  אמשום חילוקי הדעות והשיטות, ואדרב
ריבוי השיטות והדעות, הוא שמביא להתכללות 
כל השיטות לתפארת עבודתו ית"ש, והכל 

ד ואחד בדרכו מסייעין לעבודת המלך, כל אח
  הנפלאה והמיוחדת.

  

החתן שיחי', אזכיר בכאן היסוד  ולכבוד
שהזכרנו בארוכה כמה פעמים, בענין שלום בית 

שרוב בני אדם טועים לסבור בין איש לאשה, 
שהענין שיש לתור ולחפש בעת שידוכים, הוא 
שיהיו החתן והכלה דומים זה לזה כמה שאפשר 
בתכונות נפשם ומדתם, ושיהיו שווים בכל 
עניניהם, ובאמת שהיא טעות חמורה ביותר, 
הגורמת פעמים לאחר הנישואין לענינים שאינם 
 רצוים, וכבר מילתנו אמורה פעמים רבות,

שדווקא מה ששונים ומחולקים החתן מהכלה זה 
ווקא אותו החילוק  מזו בתכונות נפשם, ד

שמביא את השלמות הגמורה  והשינוי, הוא
בדברי  בעלי המוסרבאותו הבית, וכאשר דייקו 

 רבי עקיבא איש שאמרו 'דריש ).יז (סוטההגמרא 
אוכלתן',  אש זכו לא ביניהן שכינה זכו ואשה

 חלק שהרי -  ביניהם שכינהופירש"י לשם 'זכו 
 .באשה י"וה באיש ד"יו ביניהן ושיכנו שמו את
 שמו מסלק ה"שהקב -  אוכלתן אש זכו לא

והמתבונן ימצא  .ואש' אש ונמצאו מביניהן
שהשראת השכינה רמוזה דייקא באותן האותיות 
השונות ואינן שוות בין איש ואשה, אות יו"ד 
באיש ואות ה"א באשה, שדייקא אותיות הללו 
מצרפות לבחינת השראת השכינה, ואילו 
האותיות השוות, הן היפך השראת השכינה, 

אוכלתן', שמן האותיות  אשומביאות עד כדי '
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ת בחינת האש האוכלת ומכלה את השוות נברא

  בית האדם ח"ו.
  

הגה"ק מקוטנא הזכרנו כמ"פ מאמר  וכבר
, שאמר בדרך צחות נוקב לבאר דברי זצ"ל

 לבדו האדם היות טוב 'לא .)סג יבמות(הגמרא 
 זכה לא עזר זכה ,יח) ב, (בראשיתכנגדו  עזר לו אעשה

 י"שעפ ל"זצ מקוטנא הגאון כ"ע כנגדו'. ודייק
 כמו היא הכוונה' כנגדו'הקודש  לשון דקדוק

 ליעקב אמר שעשיו יב) (לג, וישלח בפרשת שנאמר
 י"רש שם וביאר. 'לנגדך ואלכה ונלכה 'נסעה

' כנגדו'תיבת  שביאור נמצא .לך' בשוה -  'לנגדך
 זכה לא' בגמרא שנאמר מה וזהו', לך בשוה' הוא

 מה כל, לו בשוה הולכת שזוגתו היינו ,'כנגדו
 ואף מתפלל הוא, האשה גם עושה הבעל שעושה

 עושה הוא, לומדת והיא לומד הוא, מתפללת היא
 מפורד הבית ונמצא, כך היא ואף חצות תיקון

 אזי , אם זוכה הבעל'עזר זכה' ואילו, ומפורר
מבשלת ואופה לו כדי  זוגתו, מתפלל הוא כאשר

 זוגתואזי  עוסק בתוה"ק, הואוכאשר , מחייתו
 וכך, ועושה כל צרכי הבית ומכבסת מסדרת

חילוק הטבעים  שדוקא להדיא חזינן. הלאה
ותכונות הנפש, הם שבוראים שלמות השלום 

  בית.
  

זה צריכים אנו להתחזקות גדולה  ניןעוב
ועצומה בדור האחרון, שלרוב קטנות המוחין 
וצרות הדעת הנוראה, אזי חילוק ההשקפות 
ושינוי הדעות, מביא אנשים לכדי שנאה 

וקת ממש, ואין משכילים להבין שחילוקי ומחל
הדעות וניגוד השיטות, אין בזה ענין למחלוקת 
כלל, אלא יאחוז צדיק דרכו בעבודתו התמה 
הנהוגה אצלו מאבותיו ורבותיו הקדושים, כל חד 
וחד לפום שיעורא דיליה, בדרך הנקוטה בידו 
מדורי דורות, אך יחד עם זאת יעריך וייקר כל 

ה', ויתאחד בבחינת נפש  דרך שהיא בעבודת
ובזה נזכה שיקויים אחת עם כל עם בני ישראל, 

 נפש' ה 'פודה כג), לד (תהלים תובכר הבנו מאמ
  בו'. אכי"ר. החוסים כל יאשמו ולא עבדיו

  

  בר מאמ

  

הרה"ק הבית מאמר יקר שאמר לי  אזכיר
בענין פרשתן, בעת שבנו והקימו  ישראל זיע"א

בנין חדש לישיבת סוכטשוב, שהרה"ק הבית 
מאחורי  מייסד הישיבהבאמת ישראל זיע"א היה 

, כידוע עבודתו הקדושה לקומם ההריסות הפרגוד
הקודש, ועוד רבות יסופר לדור גודל  ותחצרכל מ

מעשיו הקדושים, שהוא הגבר הוקם עול, להקים 
סידות, מן האודים עולה של תורה ותפילה וח

המוצלים מאש, לקומם חצרות הקודש אחר 
ובאחד הימים בשעות שלפנות החורבן הנורא, 

מסר בידי סכום כסף גדול, ליתן לעוסקים הבוקר, 
במלאכת הבנין, והורה לי לספור שוב את 
המעות, וחייב אדם לומר בלשון רבו, 'צייל 
איבער'. לראות שאכן החשבון מדוייק, והדריכני 

ל עת שמקבלים מעות, יש צורך לחזור שבכ
ולמנות המעות לראות שהחשבון מדוקדק, ואחר 
מכן הזהירני בשבע אזהרות והתראות, לבל אהין 
להזכיר שהוא שלח את המעות, אלא שאומר 

  שאיזה יהודי ביקש למסור המעות בעילום שמו.
  

פניתי לצאת והחזקתי את צרור הכסף  כאשר
ת, על שאני מחזיק בידי, גער בי בנזיפה וחביבו

המעות בידי, והורה לי להטמין המעות בכיסי 
שלא יידע אדם בדבר, ואחר נתחייך ואמר לי 

 תי עם אבישיאמר לי דבר יקר, פעם בעת שלמד
 ).טז (מגילהדברי הגמרא  הרה"ק האמרי אמת זיע"א

 נתן ולבנימין שמלת חלפות לאיש נתן 'לכולם
(בראשית שמלות  חליפות שלוש מאות כסף וחמש

 צדיק יכשל אותו בו שנצטער דבר אפשר ,מה, כב)
 בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא דאמר בו,

 מילת סלעים שני משקל בשביל רב, אמר גוריא
 הדבר נתגלגל אחיו, משאר ליוסף יעקב שהוסיף

 יפת בר בנימין רבי אמר למצרים, אבותינו וירדו
 מלפני שיצא ממנו לצאת בן שעתיד לו רמז רמז

מלכות'. הזכיר האמרי  לבושי בחמשה המלך
 תורת משה למרנא החת"ס(עי' אמת תמיהת המפרשים 

  להקשות  יש  שעדיין   שם, ועוד) ובפנים יפותבפרשתן שם, 



−"íë−"íë−"íë−"íë                    ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð             í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô¾è−î¾è−î¾è−î¾è−î    "½¾³"½¾³"½¾³"½¾³ìììì                        ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš            ïïïï 
קושיית הגמרא על השלוש מאות כסף שנתן 
לבנימין יתר על אחיו, וכי דבר שנצטער בו אותו 

  צדיק יכשל בו, ולמה שינה אח בין האחים.
  

הרה"ק האמרי אמת זיע"א ואמר, שהנה  והשיב
יוסף הצדיק היה בנישואי כל אחיו, ונתן להם 
מתנת נישואין כנהוג, אמנם בנישואי אחיו בנימין 
לא היה יוסף הצדיק, שהרי ירד למצרים, וע"כ 

(מו,  א בנימין שם בניו 'מופים וחופים'קרבאמת 

 לא הוא ,וחופים 'מופים) :לו (סוטהודרשו חז"ל  .כא)
בחופתו'. ומאחר  ראיתי לא ואני בחופתי ראה

נתן לו עתה ע"כ נישואין,  מתנתולא נתן לו 
דרשה גישאנק מתנת נישואיו, ובזה לא יתקנאו 

  האחים שהלוא כבר קיבלו חלקם.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הרבי הבית ישראל זיע"א וסיפר,  המשיך
כשסיים הרה"ק האמרי אמת זיע"א לומר דבריו, 

, שיש לי איזה יישוב אחר בענין, הבחין על פני
וביקש שאומר את אשר עלה בדעתי, והשבתי לו, 
 שהנה את חמש החליפות שמלות שנתן יוסה"צ
, לבנימין, לא היה בנימין יכול להצניע ולהסתיר

את אמנם ויקרים,  גדולים  שהלוא הם בגדים 
הטמין בוודאי שלוש מאות הכסף שצרר לו, 

אלא בגדיו, ולא ידעו בו אחיו כלל,  בתוךבנימין 
וע"כ הקשו בגמרא על שהתוה"ק מגלה לנו זאת, 

על השלוש החמש חליפות שמלות ולא הקשו 
ישראל זיע"א את הבית  הרה"ק סיים מאות  כסף,

דבריו ואמר, כאשר שמע אבי האמרי אמת זיע"א 
לוס, את דברי, חייך בקורת רוח, ואמר לי בקי

תירוצך עוד עולה יפה יותר מתירוצי. עד כאן 
 דבריו היקרים והנפלאים, הראויים אליו, ודפח"ח.
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 א         קודש        "התשעויגש  פרשת       ותשיח    בה"י

 

  גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות
  

'ועיני ז"ל בזה"ל רש"י וכתב  '.אות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכםווהנה עיניכם ר'יב) מה, (כתיב בפרשתן 

שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במכירתי, כך אין  ,השוה את כולם יחד לומר -אחי בנימין 

  בלבי שנאה עליכם'. 

  

בוודאי ו, הדברים תמוהים עד למאוד מאוד, כיצד יתכן להשוות בין בנימין לאחיו, הלא תורתינו היא תורת אמתו

כך אין  שנאה על בנימין כשם שאין לולדברים שאמר שאלא התכווין באמת  ,יוסף הצדיק לא דיבר מן השפה ולחוץ

בין ה אהשווהניחא, אבל היה ליבו משנאה היה אומר שהוא סולח להם והוא מבטל כל ובשלמא אם , לו שנאה עליהם

  .הוא דבר תימה רבתיאין שום חילוק ביניהם, כאילו  ,לבנימיןהאחים 

  

  'לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו'

  

וזת"ד  ,גבי מצות לא תעשה שלא להונות אחד מישראל בדבריםיסוד גדול וחשוב (מצוה שלח) כתב  החינוךהחינוךהחינוךהחינוךהרב הרב הרב הרב הנה ו

שאי אפשר להיות האדם כאבן שאי אפשר להיות האדם כאבן שאי אפשר להיות האדם כאבן שאי אפשר להיות האדם כאבן הרעים שלא יענהו השומע,  ער חבירו בדבריםיצהרשיע וישראל  'אין במשמע שאםשם 

אלו אנו  לפי דבריוו .''''למברכיולמברכיולמברכיולמברכיו    לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמולא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמולא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמולא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו, ובאמת שאין לה הופכיםשאין לה הופכיםשאין לה הופכיםשאין לה הופכים

  אחיו בנימין שלא מכרו. בין אחיו שמכרוהו, לשווה בין שילא תצווה התורה ליוסף הצדיק שבוודאי מבינים ש

  

שלא ירצו להכניס  ,יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כךואומר 'בדבריו ממשיך שם שהרב החינוך אמת הוא 

ויוסף הצדיק בוודאי ע"כ. '. עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדי

היה מכת החסידים, אולם דברי הרב החינוך ברור מללו, שמידת החסידות היא לשתוק מפני החשש של תגבורת הכעס, 

, ולפי זה בנידון דידן למברכים מחרפיםאין להשוות בין הדת החסידות מצד מי פילואאזי ומשמע להדיא שלולי זאת 

לכאורה אלא אך ורק על הרגשת הלב של יוסף הצדיק, למחרפים, ין אנו מדברים על להשיב דבר ביוסף הצדיק, שא

  . הופכין'לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שאין לה שהרי ', אין בזה שום מידת חסידות להשוות בין האחים לבנימין

  

סיפורי התורה הינם הוראה כל כידוע הלא בזה, עדיין יל"ע  ,חסידותהמידת בכל זאת נמצא שיש בזה מ ף אםוא

בזה"ל 'הנה נודע היות התורה נצחית בכל אדם ובכל זמן, והיא  וישב)פר' (דיליה  במאור עיניםבמאור עיניםבמאור עיניםבמאור עיניםאא"ז וכמו שכתב לדורות, 

, דהיינו בעת שהיו האבות אברהם יצחק ויעקב, נתלבשה כפי הזמןכפי הזמןכפי הזמןכפי הזמן    אלא שנתלבשה בסיפורי מעשיותאלא שנתלבשה בסיפורי מעשיותאלא שנתלבשה בסיפורי מעשיותאלא שנתלבשה בסיפורי מעשיותקדמה לעולם, 

התורה בסיפורי המעשיות שלהם, אך מכל מקום צריך להיות כן בכל זמן, ונקרא תורה מלשון מורה דרך, וא"כ צריך 



 ב         קודש        "התשעויגש  פרשת       ותשיח    בה"י

 
ם אנשים פשוטילפי דבריו אלו יל"ע איזה הוראת דרך יש לנו ועכלה"ק. . 'להבין בפסוק זה מה הוראת דרך יש כאן

 לענותשלא רק שלא שהיא דרגה כל כך גבוהה ועליונה עוד יותר ממידת חסידות, מהנהגת יוסף זו, קרוצים מחומר 

   . , ולהרגיש שהם שווים לאלו שלא פגעו בהם ולא עשו להם כל אווןםה אותאהבלרפיו דבר, אלא עוד מחל

  

  לזכות ממשים עשו תשובה מאהבה על מכירת יוסף ונתהפך להם אחה

  

הראשון  ,בפרשתן, זיע"א מתמתמתמתאאאא תתתתהשפהשפהשפהשפמרנא ורבנא ב' מאמרים נפלאים שכתב על פי נראה לומר בביאור הענין, ו

עתה עתה עתה עתה  כו'ו ,כי ועתה לשון תשובה(בר"ר כא, ו) ועתה אל תעצבו. איתא  (מה, ה)'בפסוק וז"ל  (ד"ה בפסוק ועתה) ח"תרנהוא משנת 

כי כל  ,דהיוכן הוא המ .(מה, ה) שלחני ה. וזה הראה להם יוסף כי למחיעשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכותעשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכותעשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכותעשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכות

נעשה מכל חטא נעשה מכל חטא נעשה מכל חטא נעשה מכל חטא אבל כשמתקבל בתשובה  ,החוטא משתלם על חטאו קוםמכל ומ ,הסיבות מתהוים מבעל הסיבות

אחר  -אבל עתה  ,מתחלה ההגם כי כן הי ,ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה שם ח)(ך כ ראח אמרשהו . וזזכות ממשזכות ממשזכות ממשזכות ממש

  עכלה"ק '.אל תעצבו כנ"ל אמרשהו ז ,קים שעשו תשובה מאהבהוהתשובה נתהפך הכל להיות רק מעשה האל

  

עשו כבר לפני יוסף,  בשעה שהשבטים הק' עמדושנמצינו למדים  ,עמוקים מיני יםהדברי השפת אמת הללו מ

על  (יומא פו:)כמו שאמרו חז"ל ו מצוה,את עצם החטא להפכה מאהבה  תםובתשותשובה מאהבה על חטאם כנגדו, 

ילת איסור ושב אכל אכחוטא שולמשל . 'תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות תשובה מאהבה 'אמר ריש לקיש, גדולה

שכר הוא מקבל על מעשה החטא מצה בליל ראשון של פסח, וכמו אכילת  ,כאילו אכל אכילה של מצוה מאהבה, הרי"ז

כיוון ששבו האחים הק' בתשובה שלימה ומאהבה, ממכירת יוסף  חטאב ,הכי נמי בנידון דידןאם כן עשה מצוה,  כאילו

יוסף הצדיק השווה אותם מעתה מובן מה ש, וכי זדונותיהם נהפכו להם לזכויות ,נתהפך החטא הזה למצוה ממש

נהפך לבנימין אחיו, שהרי כיוון שעשו תשובה מאהבה, לא רק שנמחה חטאם מן העולם, אלא שעצם מעשה המכירה 

    ., ובאמת אין שום חילוק בין השבטים הקדושים לבין בנימין הצדיקמעשה של מצוהל

  

  ועל ידי מכירתבוהה יותר גבא למדריגה יוסף 

  

וז"ל במקום אחר בפרשתן, שכתב בזה דברים מופלאים  שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתההההמרן הנה מצינו ל ,זה למצוה ובמה נתהפך חטא

יוסף יוסף יוסף יוסף והשיב להם  ,נבהלו מפניו דייקא כתובשהו הרגישו אז קדושת יוסף הצדיק. וז דאי השבטיםובו' (תרל"ו ד"ה בפסוק ולא)

בזה סר מהם הצער אשר חשבו כי אם היה . וושהם גורמים בצדקתוושהם גורמים בצדקתוושהם גורמים בצדקתוושהם גורמים בצדקתו    ,,,,למדריגה זו על ידי מכירתם אותו למצריםלמדריגה זו על ידי מכירתם אותו למצריםלמדריגה זו על ידי מכירתם אותו למצריםלמדריגה זו על ידי מכירתם אותו למצרים כי באכי באכי באכי בא

  .' עכ"לכנ"ל האבל לא כן הי ,אצל אביו היה גדול בצדקו יותר
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כי היא זו שהביאתו  ,באמת מכירת יוסף נהפכה לזכותכי משלימין את דבריו דלעיל, השפ"א הללו שדברי נמצא 

  בהיותו אצל אביו.זו כעליונה  קדושהדרגת לגודל שגב קדושתו הנוראה, ואילולי המכירה, לא היה יכול להגיע ל

  

  יוסף היה בדרגה של למעלה מן החושים

  

מה בלבב אחיו אם שבו באמת בתשובה שלימה ומאהבה או היאך יכול היה יוסף הצדיק לידע  ,אמנם עדיין יל"ע

תשובה היא , ואם תשובה זו ה תשובה אם לאאם עשואין אדם רואה מה בלב חברו, ללב, הדבר הזה מסור לאו, שהרי 

 גבוהה כל כך, היה יכול לראות בעיניו הגידרמבעל בהיותו אבל יוסף הצדיק מאהבה או מיראה, אם נעשתה ו ,שלימה

'והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם'. שאנו מדברים בו זה פסוק מוכח מכך ו ,את לבב אחיו

וכתב על כך רואות',  'עיניכם'עיניכם'עיניכם'עיניכםולא שומעות כי פי המדבר אליכם,  אוזניכםאוזניכםאוזניכםאוזניכם''''הוי ליה למימר יש להקשות דדלכאורה 

  . 'רואים את הקולות (שמות כ, טו)ורמז עיניכם רואות כו' כענין שכתוב במתן תורה 'בזה"ל  )ד"ה בפסוק עיניכם (תרמ"ב אמתאמתאמתאמת שפתשפתשפתשפתהההה

  

אף העלה את אלא  ,הקולותלראות את לא רק שהוא עצמו יכל ש ,שכזועליונה היינו שיוסף הצדיק היה בדרגה 

בזה"ל  (א, ד) ספר יצירהספר יצירהספר יצירהספר יצירהעל  הראב"דהראב"דהראב"דהראב"דפירוש פירוש פירוש פירוש בבבבאיתא דהנה , הנשמעאחיו הק' לדרגה גבוהה כזו של היכולת לראות את 

אע"פ שהן פעולות שונות זו מזו, כולן יוצאות ונובעות מכח החכמה  ,'הראיה והשמיעה והריח והטעם והמישוש והרצון

ואין ראיה  ,כמו הראיה לעינים והשמיעה לאזנים ,שיתפשטו כל אחד מהם לכלי המיוחד לואע"פ וכו', והבינה שבאדם, 

ולפיכך  ,אלא מצד הכלים ,יש לך לחקור ולדעת שאלו החלוקים אינן מצד הכח הפשוט ,לאזנים ואין שמיעה לעינים

בני. וכל העם רואים את ראה ריח  (בראשית כז, כז)כמו שנאמר  ,נאמר בכמה מקומות תמורות שמותיהן זה במקום זה

  '. ע"כ.(שמות כו, ט) לותהקו

  

פו זו בזו, כמו ראה בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד, יחלי -'וירא יעקב  (בראשית מב, א) האבן עזראהאבן עזראהאבן עזראהאבן עזראוכ"כ 

  '.ב) ,מב שית(בראב, כי אחריו כתיב הנה שמעתי וכן וירא יעק (קהלת יא, ז),ומתוק האור כז, כז),  שית(בראריח בני 

  

  הנשמע ולשמוע את הנראה לראות אתיכול  מטהר חושיוה

  

'ואתה תחזה, שיש באדם  וזת"דהאריך בזה במתיקות לשונו כדרכו, וכתב  (פרשת עקב) אור המאיראור המאיראור המאיראור המאירבספה"ק  ואא"ז

כלי  -הגשמי חמש חושים שמשתמש בהם לצורך הגוף, והם נחלקים כל חוש יש לו כלי מיוחד לתשמישו, חוש השמע 
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בכלי העינים, וכדומה מפרטי החושים, יש להם כלים נפרדים לצורך תשמישם,  -תשמישו בכלי האוזן, וחוש הראות 

ינו יכול לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה, אמנם באמת יש גם כן שאין חוש אחד יכול להשתמש בכלי זולתו, וא

באדם הגשמי, חוש המשותף, ובו מעורבים כללות החושים יחד, ושם יכולים לפעול כל חוש בכלי זולתו, לראות את 

הנשמע ולשמוע את הנראה, וכו', והנה איש הישר הולך, ומטהר פרטי חושיו לקדשם אל עבודת הבורא ברוך הוא, 

לצורך הנאתו הגשמית, אזי מעלה בחינת התחלקות החושים לשורשם, חוש המשותף, וכיון רק לבלתי השתמש בהם 

שכן תועלתו גדולה לבוא למדריגה מעולה וגבוה, לראות את הנשמע, כאשר מאז בהכינו בני ישראל את קומתם, 

  עכת"ד הק'.. 'במעמד הקדוש קבלת התורה, זכו כל ישראל לראות את הנשמע

  

הוא זכה קשים, הכי שטיהר את כל חושיו לעבודת הבורא יתברך, ונתנסה בנסיונות יוסף הצדיק נמצינו למדים, ש

אלא לראות את הנשמע לא רק יכל על כן עלה למעלה מהתחלקות החושים, ושהגיע למדרגה המעולה והגבוהה הזו, ו

ולידע הק',  הצדיק לראות את אשר בלבב אחיוכל יוסף י על כןאשר , ולאחיו השבטים הק' אף להראות את הנשמע

זדונות נעשו להם כזכויות, ועל כן יכל להשוות ביניהם לבין , עד שבתשובה שלימה בתשובה מאהבהבאמת שבו הם ש

זה לזה ואין שום חילוק שווים הרי הם באמת ואהבה, תוך מהשלימה נעשתה תשובתם ידע וראה שאחיו בנימין, כי 

  רתו נתהפכה לזכות.ביניהם, שהרי כל מכי

  

  לשוב בתשובה מאהבה, כח אלוקייש להם בני ישראל 

  

סיפור זה על עוצם שגב גדלותו הרוחנית של יוסף אנו פשוטי העם יכולים ללמוד ממה  ,והנה בריש דברינו הקשינו

שהלימוד מזה עבורנו, הוא על היכולת בין נוכל להעל פי דברינו הנ"ל אמנם שיכל לאהוב את אחיו אע"פ שמכרוהו, 

, ולהפך את החטאים הקשים ביותר למצוות ממש, בדייקא מאהבהשלימה ולעשות תשובה תנו של כל אחד ואחד מא

במקום  השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתמרן כתב שכך אין לך אדם מישראל שאין בו את הכוח לחזור בתשובה שלימה ומאהבה, באמת כי 

 ,נהפך עונות לזכיות ,תשובה מעומקא דלבא דייל עכ"ז ע ,'ואף שנתלכלך כל כך בחטא וז"ל  ,)ד"ה ויגש ו"(תרל אחר בפרשתן

יכול להתחזק לגשת לכח אלקי יכול להתחזק לגשת לכח אלקי יכול להתחזק לגשת לכח אלקי יכול להתחזק לגשת לכח אלקי לכן  ,ישראל הוא -ואף על פי שחטא  ,ובאמת בני ישראל שהם חלק ה' ונחלתווכו', 

  עיי"ש.  .''''רבורבורבורבובקבקבקבקאשר נסתר אשר נסתר אשר נסתר אשר נסתר 

  

ועל  ,הכוח האלוקי תמידחי וקים בו יש לו חלק נסתר בליבו  ,שכל אשר בשם ישראל יכונה ,למדנו מדבה"קהנה 

ימה ומאהבה, ולהפך את כל הזדונות יכול לשוב בתשובה שלתמיד שחטא בחטאים הקשים ביותר, עכ"ז הוא כן גם מי 

   לזכויות.
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  יש בו רצונות מנוגדים של טוב והפך הטובעושה אדם כל מעשה שב

  

בעל בעל בעל בעל הרב ל ליקוטי תורהליקוטי תורהליקוטי תורהליקוטי תורהבבבבליבו של אדם יש בו עומק לפנים מעומק, וכמו שאיתא פעמים, וכאמור אצלנו כו"כ 

יכולים  ,, וכאשר אדם עושה מעשה מסוייםמעומקלפנים עומק  ,האדםכל שיש יו"ד עומקים בנפש (תצא לט, ב)  התניאהתניאהתניאהתניא

ואפילו פעולה שאדם יחד עם כוונות הפכיות, והכל בשעה חדא וברגע אחד,  ,בו כוונות טובות מאוד ורביםעלהיות מ

בעשיית של רצון גם כוונה הפכית בו רבת תעפעמים שמשכזו ה פעולנגד רצונו ובעל כרחו, גם בממש כעושה בכפייה 

יש  ,בשעת העבירה עצמההנה בוודאי  אדם שיצרו הרע אנסו בעל כרחו לעשות מעשה עבירה, ,ולמשלהמעשה הלזה, 

מאידך גיסא באותה שעה עצמה הוא מתחרט על אבל רוצה בעבירה, מצד אחד הוא  ,בליבו של אדם רצונות מנוגדים

    .מעשהו זה ואינו רוצה בו

  

מאוד  ים בליבו הרוציםחלקלו יש  "כפעאו, ונגד רצונו פעמים שאדם עושה מצוה בכפייה ובעל כרחו ,וכן גם להפך

ידועים ה הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םדברי כו ,וכופין אותו לדבר מצוה ,אם הוא בר ישראל דבר, ובפרט, אע"פ שהוא כפוי בבעשיית המצוה

'לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות  (ב, כ)דיליה שכתב בהלכות גירושין 

  כל המצות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו'. 

  

הטוב החלק את ראו תמיד  ,,,,זיע"אזיע"אזיע"אזיע"ארבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק הרה"ק הרה"ק הרה"ק הרה"ק  מבארדיטשובמבארדיטשובמבארדיטשובמבארדיטשובהרב , כמו על כן אוהבי ישראל לדורותיהםו

   מתחת לכל המסכים המבדילים.המסתתר שאינו נמחה לעולם הטוב כי הם ראו את החלק בכל יהודי באשר הוא, 

  

  גילייגט'ט שוין קיין תפילין ניט אוויי צו דער האנט, וויפל יאהרן זי ה'

  

ז"ל, ששמע מאביו שזכה  ר' חיים עוזר מרינובסקיר' חיים עוזר מרינובסקיר' חיים עוזר מרינובסקיר' חיים עוזר מרינובסקיהרה"ח הרה"ח הרה"ח הרה"ח ששמע מפי  ,אדמו"ר זיע"אאדמו"ר זיע"אאדמו"ר זיע"אאדמו"ר זיע"אמרן מרן מרן מרן מזקני כ"ק מזקני כ"ק מזקני כ"ק מזקני כ"ק שמעתי וכך 

היו החיים,  יתבמקום להיה מקובל אצל החסידים שכשמוסיפים בטאלנא, ש אא"ז רבי דוד זיע"אאא"ז רבי דוד זיע"אאא"ז רבי דוד זיע"אאא"ז רבי דוד זיע"אלהסתופף בצל 

בבואו ו, שכזהלצורך אחת  עירל הזמינו את הרה"ק רבי דוד זיע"אשפעם ואירע , שיקדש את המקום קוראים לרבי

עמד אצלו, שא' מהחסידים לחברו קבר שנכרה מחוץ לגדר, ואמר והיה שם מקום ליווהו קהל גדול של חסידים, אותו ל

של  בשעת פטירתו הייתי נוכחאני  ,לו אמרכששמע זאת חברו  לי, ולכן נקבר שם,היה מאינשי דלא מעהזה  נקברהש

ט אוויי וויי צו דער האנט, וויפל יאהרן זי ה' , ואמר בכאב לב עמוקהשמאלית וראיתי שהסתכל על ידו, הנקבר הזה

ק ורחזיע"א שעמד מרבינו ועיניו זלגו דמעות. ניחה תפילין] כמה שנים לא השכזאת ש"יד" -[אוי ואבוי ל .תפילין ניט גילייגט' שוין קיין

וענה  ,במו אזניוהדברים את ושמע  ,בשעת מעשה האם היה נוכח בעצמוו ושאלמספר לקרא שמע את הדברים, ו



 ו         קודש        "התשעויגש  פרשת       ותשיח    בה"י

 
העוסקים במלאכת הקודש חסידים לגדולה . מיד אמר רבינו בהתרגשות שאכן כן שעיניו ראו ואוזניו שמעו ולא זר

החלק החדש של הבית החיים, וכך יהיה הוא  את תכניסוהו לפנים מן הגדר, ותתחילו מקברו[און מאכט פון אים דעם אויבן אן'  ,נעמט אים אריין'

   .]מהמזרח –מהשורה הראשונה 

  

לדרכנו למדנו שכל נפש יהודית באשר היא, יש לה חלק אלוק ממעל שאינו כבה לעולם, ובוודאי שאנו המשתדלים 

ת, ותחתישאול מעמקי אם כשלנו ונפלנו באפילו מעלה מעלה בעשיית המצוות, שיש לנו את הכוח ואת היכולת לעלות 

  ו לזכויות. נלשוב ולעלות בסולם בית קל ולשוב בתשובה שלימה מאהבה, שכל הזדונות יהפכו עליבידינו היכולת ו

  

  הנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה עד סוף טבת

  

 בודאי מקבל הר"ח הארות הנרות על כל ימי החודשבודאי מקבל הר"ח הארות הנרות על כל ימי החודשבודאי מקבל הר"ח הארות הנרות על כל ימי החודשבודאי מקבל הר"ח הארות הנרות על כל ימי החודשבחנוכה 'ר"ח טבת שהוא  חנוכה תר"נ)( בשפת אמתבשפת אמתבשפת אמתבשפת אמתוהנה איתא 

. שהנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה עד סוף טבתשהנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה עד סוף טבתשהנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה עד סוף טבתשהנרות מאירין ל"ו יום מתחלת חנוכה עד סוף טבתכי בראש תלוי כל החודש. ויתכן לרמוז מה שמדליקין ל"ו נרות 

כי טבת מלשון הטבת הנרות עכ"ד. ויתכן לפרש כמ"ש בספרים כי ימי טבת הם ימי הסתר ולכן  מו"ז ז"לושמעתי מפי 

  '. כי טוב שע"י הנרות מאירין גם ימי חושך אלו ואור ,הקדים הרפואה

  

להאיר לנו עד סוף החודש עדיין ממשיכים אורות הנרות  ,י החנוכהעתה אחר כלות ימגם נמצא על פי דבה"ק, ש

ען כי ידבימי חנוכה יוכל האדם לעשות תשובה מאהבה,  )ד ', חנוכה אולהבני"שעי' ב'דברים נחמדים' ( בספה"קבספה"קבספה"קבספה"קוהנה איתא הזה, 

בני בני בני בני בימים הללו יש התעוררות גדול והארה נפלאה ע"י הנרות הקדושים, שהן מאור הגנוז, כמבואר בספר הקדוש 

מי גם אורות אלו של תשובה מאהבה נמשכים על כל החודש כולו, ועל כן ש ,מדברי השפ"א למדנוו .)ב"כסלו מ( רררריששכיששכיששכיששכ

, לנצל את הזמן הזההנה עתה יש בידו את היכולת לשוב אל ה', ונשמתו לבבו ואת שלא זכה בימי החנוכה לעורר את 

אי"ה נזכה אהבת עולם,  אהבה גדולהתחזק בכל כוחינו לשוב אליו ית"ש מתוך אשר נוכ ,ולשוב בתשובה מאהבה

  אכי"ר.  ,בבוא לציון גואל במהרה בימינו ,'י נר למשיחיערכת'ל

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

 çåë ùé àåä øùàá ìàøùé ùéà ìëì  äîéìù äáåùúá áåùì ìåëéù ,åáø÷á ÷åìà

äáäàî äáåùúá øåæçì òåéñ íäá ùéù äëåðçä úåøåàå ,íéù÷ éëä íéàèçäî äáäàîå ,

 íéøéàî íâúáè ùãåç éîé ìëá.  
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בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח" 
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב. בשעה 20:00

לקבלת העלון:
bait.neheman@gmail.com
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גליון מס': 93 פרשת ויגש 
ה' טבת תשע"ח )23/12/17(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:55  17:21  16:21 ת"א: 
17:59  17:20  16:05 י-ם: 
17:52  17:19  16:08 חיפה: 
17:56  17:23  16:23 ב"ש: 

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

יו"ל על ידי

עורכים: הרה"ג שלום דרעי, משה חדאד, אביחי סעדון שליט"א
עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

מוצאי שבת פרשת "מקץ", כ"ט כסלו התשע"ח

079-9-367-367או ב'קול נאמן': בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

 כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י
 מכון ארח צדיקים

 שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

 א. קריאת תיבות: חשמונאי, הרשעה, גבורים. ב. מרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל. ג. הסידור המדויק "איש מצליח". 
 ד. תורת המנהגים. ה. הדלקת נרות חנוכה ברחובות ובאולמות. ו. מלחמות או נחמות. ז. נס השמן לדורותיו.

ח. ההלל וקריאת התורה בחנוכה. ט. זמן רבינו תם. י. חידוש בפרשה. יא. וקראת לשבת עונג

"חשמונאי" שם פרטי או שם תואר?
שבוע טוב, חזק וברוך )לר' כפיר פרטוש הי"ו(. שמענו שני שירים: א. 

הראשון "יה הצל" של רבי יהודה הלוי, וזה ראשי תיבות "יהודה". 
והשני "מעוז צור ישועתי" של חכם אשכנזי קדמון, וזה ראשי תיבות 
"מרדכי חזק". ומשניהם אפשר ללמוד דבר אחד, אם "חשמונאי" זה 
שם משפחה או שם פרטי. בפיוט "יה הצל", רבי יהודה הלוי אומר 
"הודו לגאה על גאים, ונורא על כל נוראים, הציל את נין חשמונאים, 
מיד צר כי בהם הכה", וממה שאמר "חשמונאים" מוכח שזה לא 
שם פרטי. ואם תגיד לי שכתב ככה בגלל החרוז, זה לא נכון, כי רבי 
יהודה הלוי לא חסר לו חרוזים, והיה יכול לומר למשל "הודו וזמרו 
לה', כי הציל את זרע חשמוַנאי" וכדו', אבל הוא אמר "חשמונאים". 
וגם החכם השני בפיוט "מעוז צור ישועתי" אמר "יוונים נקבצו עלי 
חשמנים" שזה שם תואר )ולא אמר חשמונאים, כי החרוז  אזי בימי  
שלו הולך ככה: בימי חשמנים, כל השמנים, לשושנים, ורננים(, והארחות 
חיים )הלכות חנוכה אות כ"ב, מובא בבית יוסף סי' תרפ"ב( אומר )בשם יש 
אומרים( שחשמונאי זה לשון כבוד, כמו "יאתיו חשמנים מני מצרים" 
)תהלים ס"ח ל"ב(. וא"כ גם לפי זה נראה שזה שם תואר של משפחה.

איפה הבנים של מתתיה?
ואם "חשמונאי" הוא שם תואר של משפחה צריך לומר חשמונִאי ב. 

ה'(  )במדבר כ"ו  כי זה כמו החנוכי הפלואי  אל"ף בחיריק, מדוע? 
האפרתי )שופטים י"ב ה'( וכדו', אותו דבר כולם. אמנם אלה שאומרים 
"חשמונאי" הנו"ן בפתח והאל"ף נחה סוברים שזה שם פרטי, כמו 
שכתוב "מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי", ויוחנן וחשמונאי זה 
אדם אחד שיש לו שני שמות. וככה מביא הרב חיד"א בברכי יוסף 
)סי' תרפ"ב סק"א( בשם חכם הרב בירך יצחק )פרשת בהעלותך(. אבל 
אח"כ חזר בו בפירושו למסכת סופרים )פרק כ' הלכה ח'(, ואמר שאם 
זה שם פרטי איך אפשר לומר "יוחנן כהן גדול חשמונאי", הרי צריך 
לומר "יוחנן חשמונאי כהן גדול" שהרי שניהם זה השמות שלו. 
אמנם תירצו את זה, שהיו שני אנשים אחד שמו מתתיה בן יוחנן 
ואחד שמו חשמונאי. ויש אסמכתא לזה בגמרא )מגילה י"א ע"א( 
שאמרו "וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול", ומשמע שחשמונאי 
ומתתיה הם שני אנשים. אבל גם זה לא נכון, כי אם תאמר ככה 
ייצא לנו "מתתיה בן יוחנן כהן גדול" ועוד אחד "חשמונאי ובניו" 
כלומר בניו של חשמונאי, וא"כ איפה הבנים של מתתיה כמו יהודה 
המכבי ואלעזר ושמעון וכו'? וכי שכחנו אותם?! לא יעלה על הדעת. 
לכן בעל ספר יוחסין )דף ל"א ע"ב( מגיה בדברי הגמרא "מתתיה בן 

יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו", וא"כ זה אדם אחד. לכן צריך לומר 
חשמונִאי, והכוונה שמתתיה בן יוחנן כהן גדול בא מזרע חשמונאים.

חשמונאי אל"ף בחיריק
וככה אבא ע"ה היה מקפיד לומר חשמונִאי בחיריק. וככה דעת ג. 

הפרי חדש )סי' תרפ"ב סק"א(, והבן איש חי )ש"א פרשת וישב הלכות 
חנוכה אות כ"ה(. ופעם מצאתי צילום כתב יד מאיטליה בשנת ר"ל 
)ומי שלא מבין בתאריכים בעברית נגיד לו בלועזית: 1470(1, ומנוקד שם 
חשמונאי האל"ף בחיריק. ולכן יותר נכון ככה, ומי שאומר חשמונאי 
כדעת הרב )שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סי' ג"ן, וחזון עובדיה-חנוכה עמ' 

ר'( שיאמר ככה.

מרן הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל
השבוע הזה "שר וגדול נפל בישראל", צדיק וחסיד ועניו, שהנהיג ד. 

את היהדות החרדית ושם אותה על כפיים. בהלוויתו הלכו אחריו 
מכל החוגים, גם חסידים וגם מתנגדים וגם ספרדים וגם כיפות 
סרוגות וכו' כולם. והוא נתן שש שעות בלבד מרגע הפטירה עד 
רגע הקבורה, וכולם נקבצו ובאו לך. הדבר המיוחד שבו שהיה עניו 
מאד, והיה צדיק ודואג לכל ילד מישראל כמו שדואג למה שקורה 
"דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות  בממשלה. ובערב חנוכה 
לגנו גימטריא חנוכה,  ו' ב'(,  )שיר השירים  בגנים וללקוט שושנים" 
אז בערב חנוכה דודי ירד ללקוט שושנה כזאת. היה בן 104 שנים, 
כמנין שם הוי"ה כפול ארבע. "והבוטח בה' חסד יסובבנו" )תהלים 

1.  בעבר לא היו דפוסים אלא רק כתבי יד, ובאותו זמן )שנת רל"ה( התחילו להדפיס ספרים 
עבריים בעברית, והספר הראשון שנדפס באותה שנה זה החומש עם רש"י. היה גוי אחד 
יוהאן גוטנברג, שעד ימיו כולם היו כותבים בכתב יד וממילא הספר היה יקר מאד, אז הוא 
המציא את הדפוס. ובעל תפארת ישראל רבי ישראל ליפשיץ )אבות פ"ג בועז אות א'( אמר 
שמגיע לו עולם הבא כי הוא "מחסידי אומות העולם", למה? כיון שע"י הדפוס נפוצו הספרים 
בעולם ויותר לומדים בהם, כי בגלל שהכתב יד היה עולה הון תועפות היו עושים מקסימום 
עשרה עותקים, אבל בדפוס עושים חמש מאות ואלף עותקים )והיום עושים אפילו עשרים 
וחמשה אלף עותקים(, ולכן הוא בכלל חסידי אומות העולם. ובעל תפארת ישראל נותן עולם 
הבא לעוד חסידים כאלה, למשל מי שגילה את התפוח אדמה והביא אותו מאמריקה, כי 
הוא הציל מליוני אדם מחרפת רעב, ובשנה של בצורת ואין מה לאכול אז אוכלים תפוח 
אדמה. פעם הרב דבליצקי שליט"א )קונטרס חוקת עולם עמו' י"ג( כתב שכתוב במהרי"ל )הל' 
ערב יום כיפור( לאכול בערב כיפור "ארד-אפל", מה זה? "ארד" זה אדמה ו"אפל" זה תפוח, 
כלומר תפוח אדמה, כי זה מקרר את האדם ולא יגיע לידי טומאה בכיפור. אבל התפוח 
אדמה הוא חם ולא אוכלים אותו קר. אלא בימי מהרי"ל בכלל לא היה תפוח אדמה, כי הוא 

היה לפני שגילו את אמריקה )הוא נפטר בשנת 
קפ"ז(, אלא מה שאמר "ארד-אפל" הוא התכוין 
על אבטיח, שפעם קראו לו "תפוח אדמה" כי זה 

תפוח שבא מהאדמה.
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ל"ב י'(, שם הוי"ה מסביב מארבע רוחות שלו.

הסידור המדויק "איש מצליח"
פעם אחת הרב שטיינמן חתם נגד הסידור שלנו "איש מצליח", כי ה. 

יש לנו אנשים מקנאים "כעפר הארץ וכחול הים" )נזיר ח' ע"א( וטוענים 
שהסידור שלנו לא בסדר, למה? כי תמיד הספרדים אומרים מטובְך 
דבירְך היכלְך מעונְך וכדו', וגם אם תוכיח להם באותות ומופתים הם לא 
יבינו אותך, ושואלים: מי זה "לחם הביכורים"? כי הם לא יודעים כלום. 
אבל הם חושבים שיש שתי תורות בעולם, בתורה של האשכנזים כתוב 
תורֶתָך מעוֶנָך דביֶרָך וכדו', ובתורה של הספרדים כתוב תורָתְך מעוָנְך 
דביָרְך וכדו', וכאילו משה רבנו חיבר שתי תורות לספרדים ולאשכנזים. 
אבל זה לא נכון, כי גם האשכנזים פעם אמרו כמו שהרבה אומרים 
היום, כי בסידורים הישנים שלהם היה כתוב מעוָנְך דביָרְך תורָתְך )ככה 
מובא בשפת אמת(, עד שבאו שלשה גאונים היעב"ץ )לוח ארש סי' תע"ט( 
והגר"א והנודע ביהודה )ככה מוכח מדבריו במהדורא קמא חאו"ח סי' ב'(, 
ואמרו שצריכים לומר כלשון הפסוק, ושם אין תורָתְך אלא או תורֶתָך 
או תורְתָך, אבל תורָתְך זה לשון ארמית ואין לשון כזאת בתורה )ובנקבה 
אומרים תורֵתְך, אבל אין לשון נקבה בתורה(. וכיון שאנחנו עשינו ע"פ אבא 
ע"ה ולחם הביכורים ועוד כמה פוסקים, לכן שכרו אדם שיכתוב עלינו 
מרורות, אבל שיכתוב ויכתוב כמה שירצה, כי אח"כ "את הכל יקח הרוח 
ישא אויר", "ואת כולם ישא הרוח" )ישעיה נ"ז י"ג(. אבל לא די בזה, אלא 
שבעיתון חרדי הלכו והחתימו חמשה עשר רבנים נגד הסידור, ועשו 
מזה רעש גדול. וביניהם החתימו גם את הרב וואזנר והרב שטיינמן. 
באותו שבוע שפורסמו הדברים, הרב עובדיה ע"ה התקשר אלי, ואמר 
לי: אל תתייחס אליהם, הכל דברים בטלים ומבוטלים. אמרתי לו: הרב 

יכול לדבר על זה? אמר לי: בינתיים לא.

מעטים שמודים על האמת
אח"כ בא תלמיד חכם מהישיבה רבי דוד עידאן שליט"א, וקבע לי ו. 

פגישה עם הרב וואזנר ע"ה2, הלכתי והבאתי לו ספר לחם הביכורים 
והסברתי לו הכל3. הוא קרא את ספר לחם הביכורים, ואחר זמן שלח 
מכתב ואמר: "ביקורו של כבודו בביתי היה לנחת רוח, שגם כבודו לא 
רוצה לפגוע חלילה במסורת רבותינו ואבותינו. והכל אתם עושים לשם 
שמים" )ככה הסגנון של הדברים שלו, זה מופיע בכתב יד במהדורא רביעית של 
סידור איש מצליח(. והרב שטיינמן ע"ה לא פנינו אליו, אבל הוא שמע 
על כל זה ואמר גם אני חותם, והוסיף חתימה "גם אני מצטרף". כלומר 

2.  הוא קבע מעצמו לא ביקשתי את זה, כי אני כתבתי דברים ברורים, "השומע ישמע והחדלים 
יחדלו, וילכו אחרי ההבל ויהבלו". זה חרוז יפה שבזה אני מתפטר מכל העולם, "השומע ישמע 
)יחזקאל ג' כ"ז(, ואני אומר  "השומע ישמע והחדל יחדל"  והחדלים יחדלו" זה פסוק ביחזקאל 
בלשון רבים, כי יש שומע אחד והרבה חדלים. אח"כ אני מביא פסוק מירמיה "וילכו אחרי ההבל 

ויהבלו" )ב' ה'(, חדלו ויהבלו הולך יפה מאד. אבל בכל זאת הלכתי לפגישה.
3.  והיתה עוד מלה שנלחמו עליה, שכתוב בתפלה "מהר והבא עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע 
כנפות הארץ", ואנחנו אמרנו שהמלה "מהרה" מיותרת, כי מהר ומהרה תרתי למה לי?! וגם רוב 
העולם לא מבטאים מהרה כמו שצריך אלא אחד מני אלף, כי כולם אומרים "מארה" והרי זו קללה, 
וא"כ אחרי שאמרת מהר והבא עלינו ברכה ושלום אתה מבקש קללה?! ומה תקבל? כלישנא 
בתרא?! אז בשביל מה תאמר את זה? לכן מספיק לומר "מהר". אח"כ ראינו שככה העיר מהרי"ץ 
רבי יחיא צאלח, רבם של כל חכמי תימן )סידור תכלאל דף ל"ה ע"א(. וגם בסידור היעב"ץ )דף קי"ח 
ע"א בדפוס ראשון( המלה "מהרה" לא מופיעה שם. אבל עשו רעש גדול מאד, ואמרו שאנחנו 
חולקים על הרב האר"י )שעה"כ די"ט ע"א( שאמר שצריך לומר מהר מהרה )בלי לענות על השאלה 
למה יש כפל(. וכשהלכתי לרב וואזנר אמרתי לו: וכי לא חולקים על הרב האר"י?! והרי כל העולם 
אומרים פיוט "יגדל אלקים חי וישתבח" שהאר"י אמר שלא לומר אותו )שעה"כ ד"נ ע"ב(, והחתם 
סופר )חיו"ד סי' שנ"ו( אמר שקשה לו להאמין שי"ג עיקרים של הרמב"ם כולם נכונים כי יש 
עיקר אחד שלפי דעתו הוא לא עיקר, והאשכנזים מסתפרים בל"ג לעומר אפילו שלפי האר"י 
לא מסתפרים עד שבועות )פע"ח שער ספירת העומר פרק ז'(, ועוד הרבה דברים כאלה. אז מחקנו 
מלה אחת בגלל שהיום העולם לא מבטאים כמו שצריך את המלה "מהרה", וגם אין טעם לחזור 
מהר מהרה. אמנם מצאו לי איזה טעם בספר ישן שלא ראיתי אותו, אבל אין בו ממש, וכל מי 
שיסביר את הטעם הזה באלף הסברים, עפר ואפר רמה ותולעה. יש אנשים שאין להם שכל, והרי 
כשאתה אומר "מהר מהרה" זה כמו שתאמר אכול אכילה וקפוץ קפיצה ותרקוד רקידה וכיו"ב, 

ולכן "מהר" מספיק. אבל עשו רעש מזה.

חזרתי בי ממה שכתבו בשמי בעיתון הידוע. מעטים כאלה שמודים 
על האמת, כי אצל רוב העולם: "אם אני אמרתי דבר שייחרב העולם, 
וכי אני אחזור בי?! לא יתכן כדבר הזה". אבל אל תשתגעו, כי יש כח 
לאמת לפוצץ כל השקרים שבעולם. ולא רק זה, אלא פעם הראו לו 
)או סיפרו לו( את העלונים "בית נאמן", והוא בירך עליהם )אני לא זוכר 

מה הוא אמר בדיוק(4.

לקח את המכתב וקרע להם אותו
אחר זמן רצו להכשיל את הרב שטיינמן בעוד ענין, שהביאו לו ז. 

מכתב נגד הרב עובדיה בגלל הגיורים, וכמעט הטעו אותו בזה. אבל 
אח"כ הוא לקח את המכתב וקרע להם אותו, ואמר להם: לכו מכאן. 
ולא רק שקרע אותו, אלא גירש את העורכים של העיתון והחליף 
אותם בעורכים חדשים, "ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם" 
ולא יתכן שכל שני וחמישי תעשו להבה בעם ישראל,  )איוב ל"ד כ"ד(. 
זה חולק על זה וזה מחרים את זה. איך ירדה התורה בעוונות במאתים 
שנה האחרונות? בגלל הדבר הזה5. ולכן הרב שטיינמן ע"ה בחכמתו 
הרבה ידע שלא עושים דבר כזה, והעיף את האנשים האלה, והחליף 

אנשים אחרים בעלי דעת ובעלי שכל.

הוא רשכבה"ג וצריכים להספיד אותו
פעם היו לו מתנגדים שאי אפשר לתאר רח"ל6, על מה? כל אחד רץ ח. 

על הכבוד ועל השררה, ולא יודעים שהכל הבל וריק. אבל הוא יודע 
ולכן הוא צוה שלא יכתבו עליו כלום ושלא יספידו אותו וגם  את זה, 
אם ילכו אחריו רק עשרה אנשים זה מספיק, לא פחות ולא יותר. ומה 
שציוה שלא יספידו אותו, הוא לא הראשון בזה, כי לפני מאתים שנה 
היה הגאון בעל פני יהושע7, שבסוף ימיו סבל מהמלחמות בין הרבנים 
רבי יהונתן אייבשיץ והיעב"ץ על הקמיעות של רבי יהונתן, והוא נטה 
לצד היעב"ץ, ובמשך שבע שנים היו ויכוחים גדולים ומלחמות איומות 
עד השמים. וכשנפטר ביקש שלא יספידו אותו, כי הוא לא צריך את 
ההספדים האלה, שאז זה יספיד מכאן וזה יצעק משם, זה טירוף ולא 
אבל בעל הנודע ביהודה שהיה בזמנו חכם גדול  יתכן לעשות ככה. 

4.  אמרו לי שבתוך דבריו אמר "פלא פלֹואים". אבל העיקר שהוא בירך עליהם, כי כל הזמן חשבו 
שיהדות ספרד נחשלת ומדולדלת ומטומטמת וסכלה ופתייה וכסילה, ואמנם אבותיהם היו 
תלמידי חכמים אבל היום אין להם כלום. אבל זה לא נכון, וזה נובע מתוך שהספרדים מרגישים 
את עצמם נחותים. יש מאמר של הראשונים: "העושה עצמו שה - הזאב אוכלו" )מנחה חדשה ד, 
ב(, כלומר אם תעשה עצמך כבש יאכלו אותך, אבל אם תעשה עצמך בן אדם לא יאכלו אותך, 
כי אדם לא אוכל בן אדם מי שמע על דבר כזה?! לכן אני אמרתי על חמש עשרה חתימות שהיו 
ביתד נאמן בזמנו שזה גימטריא "הזאב", כי העושה עצמו שה הזאב אוכלו. אבל אנחנו לא כבשים 
אלא בני אדם. מי שיקשה יקבל תשובה, ומי שרוצה לדבר מאחורי הגב שידבר, כי הכל פתוח, 

וכמו שאומר הרמב"ם )אגרת השמד מאמר קידוש ה'( "העולם גדול ורחב".
5.  פעם הסופר שמואל עגנון ופרופסור ישעיה לייבוביץ נפגשו ביניהם, ואחד שאל את השני: 
איך ירדה התורה בעם ישראל? הרי לפני מאתים שנה כל מה שאמרו הרבנים היה קדוש, מה קרה 
שהיום כופרים ומתבוללים ורשעים? ובקושי יש עשרים אחוז שומרי תורה ומצוות. והתשובה 
פשוטה מאד, כי זה התחיל מאז שהתחילו המחלוקות, כי לפני כן הרב אומר דבר זה היה קדוש 
גם אם היו שתי דעות, וכמו שכתוב בגמרא )עירובין י"ג ע"ב( "אלו ואלו דברי אלקים חיים", אבל 
כאשר כל אחד מנדה ומחרים ואחד נלחם בשני, אחד אומר כוייפר והשני אומר סטודנט לגמרא, 

אז מה נשאר? נגמר הכבוד בעולם.
6.  פעם בירושלים באו חמומי מח והניחו פצצה באוטו שלו, שכאשר הוא יכנס זה יתפוצץ רח"ל, 
ומן השמים נתנו בלבו של הנהג שיבדוק וניטרל את זה )ככה שמעתי(. מה הרשעות הזאת?! 

וכי מותר להרוג בן אדם?! קל וחומר צדיק שבצדיקים. אבל יום אחד נשכח מהאנשים האלה.
7.  אם תרצו לדעת מתי הוא נולד ומתי הוא נפטר, יש סימן כ"כ יפה לזה: נולד באמ"ת ונפטר 
ביוש"ר, כלומר נולד בשנת תמ"א )ומי שלא מבין נגיד לו בלועזית: 1,681(, ונפטר בשנת תקט"ז שזה 
516 גימטריא יושר )ובלועזית תוסיף על זה 240 ויוצא לך שנת 756(. ואני מצאתי דבר פלא שאי אפשר 
להאמין: הפני יהושע נפטר 3000 שנה בדיוק אחרי שנפטר יהושע בן נון, איך נמצא את זה? כתוב 
בסדר עולם )פרק י"ב( שיהושע בן נון חי בארץ ישראל 28 שנים, וכשבא לארץ ישראל היה בן 82 
שנה )וזה ידוע ומפורסם(, ומתי הוא הגיע לארץ? בשנת בפת"ח כלומר 2,488 )וסימן לדבר: בקריעת 
ים סוף ישראל עמדו במת"ח ובכניסת ארץ ישראל עמדו בפת"ח(, ואם תוסיף על זה 28 שנה יוצא לך 
ב' אלפים תקט"ז - 516. והפני יהושע נפטר בשנת ה' אלפים תקט"ז, כלומר 3000 שנה בדיוק 
אחרי שנפטר יהושע בן נון. הלימוד שלו בגמרא ישר פשוט אמיתי ונחמד. ולפעמים מפרש לא 
כמו רש"י, ואח"כ כותב שמצא להרמב"ם שמפרש כמו השיטה שלו )וכמה פעמים כותב דבר כזה(.
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)והיה צעיר מהפני יהושע(8, אמר עליו: הוא רבן של כל בני הגולה וצריכים 
להספיד אותו. וזה בדיוק מה שפסק רבי חיים שליט"א עכשיו על הרב 
שטיינמן, ואמר שזה לא הכבוד שלו אלא ההספד הוא בשבילנו, שיידעו 

העולם שאנחנו מכבדים את הרבנים שלנו.

בחייהם ובמותם מכבדים אותם
פעם לפני כמה שנים היה רב שהלכו אחריו מאות אלפים, ובא חיים ט. 

הרצוג שהיה אז נשיא המדינה )ואולי זה היה לפני כן( ואמר: אני לא מבין, 
הרי הרבנים העמידו תלמידים ולהבדיל גם השחקנים שלנו העמידו 
למה אחרי הרבנים הולכים מאות  תלמידים שיבעטו בכדורגל, אז 
אלפים ואילו אחרי השחקנים הולכים בקושי עשרה ולפעמים גם אין 
מנין, מה ההבדל? כי אצל השחקנים יש רק עולם הזה וכשהם מתים 
זה נגמר9, אבל התורה זה משהו אחר לגמרי, כי מאמינים בהשארת 
הנפש ומאמינים בתורה ומאמינים בכבוד של תלמידי חכמים, גם 
בחייהם וגם במותם. ולכן אמר רבי חיים שליט"א ובזמנו הנודע ביהודה, 

שצריך לכבד את החכם וללכת אחריו ולהספיד אותו כמו שצריך.

שלא לכתוב תוארים ולקנות מצבה פשוטה
עוד דבר שהוא כתב בצוואה, שלא לכתוב עליו תוארים אלא רק י. 

"רבי אהרן בן רבי פלוני", זה הכל. וזה הדהים את כולם. וגם בזה קדם 
"פה  לו הפני יהושע שאמר ככה. והנה מרן מה כתוב בקבר שלו? 
נקבר רבי יוסף קארו בעל השלחן ערוך", זה הכל. בספרים תכתוב כל 
התוארים שתרצה, אבל הוא היה אדם גדול שלא צריך לתאר אותו. 
"פה נקבר רבי חזקיה די סילוה  וגם בקבר של הפרי חדש כתוב רק 
בעל הפרי חדש", כי התוארים מיותרים לחלוטין. והרב שטיינמן גם 
אמר שיקחו מצבה פשוטה שלא תעלה הרבה, ואם רוצים שיפזרו את 
הכסף לצדקה או יתנו לחברה קדישא למנוחת הנפטר. לעשות מצבה 
הנודע ביהודה, ככה ראיתי  פשוטה, אתם יודעים מי כתב את זה? 
בהקדמת בנו לשו"ת נודע ביהודה שכתב שהמצבה לא תעלה יותר 

משמונה עשרה זהובים, כי הכל הבל.

שבע דקות של הרב שטיינמן ע"ה!
הרב שטיינמן ע"ה חי כל הזמן בפשטות. פעם הוא נסע לצרפת עם יא. 

האדמו"ר מגור שליט"א, והאדמו"ר כמעט לא דיבר שם )כי האדמורי"ם 
מדברים כמה שפחות(, ואילו הרב שטיינמן דיבר שבע דקות ותירגמו 
את דבריו לצרפתית )ככה סיפר לי מישהו שנכח שם(. מה הוא אמר להם? 
אתם רוצים שבניכם ילמדו, אז שילמדו עד בית ספר יסודי, אבל אח"כ 
אל תשימו אותם בתיכון של הגוים, אלא תביאו אותם לארץ ישראל 
שילמדו שם, כי אצל הגוים הוא יכיר איזו גויה ויגיע לחרבן ויחלל 
שבת וכו', ואח"כ יבקש לגייר לו את האשה, אבל אי אפשר לגייר אותה 
כי היא לא רוצה להתגייר באמת והכל סתם. ככה הוא דיבר איתם. 

8.  הוא נולד בשנת דע"ת, כלומר הוא היה קטן מהפני יהושע ב- 33 שנים.
9.  רבי אפרים בוכריץ )מקרית ים( סיפר לי על חילוני אחד שהלך אחרי המטה של אמו בהלויה 
בגילוי ראש, והוא העיר לו שזה לא כבוד ללכת ככה, אמר לו: היא עכשיו נבילה! ככה ענה לו. 

מה דינו של אדם שאומר על אמו בשעת הפטירה שלה שהיא נבילה?!

והדבר הזה כ"כ השפיע, עד שהרבה גמרו את הבית ספר יסודי ובאו 
לכאן ולמדו בישיבות. ואח"כ מי שרצה המשיך בישיבה ומי שרצה 
הלך למכון לב או מכון מח... מה אכפת לנו?! כי העיקר שיש לו יסוד 
בריא של תורה ואמונה. אבל בשעה שאחרים מדברים על זה שעות 
הוא בגיל תשעים מדבר רק שבע דקות וזה מספיק, כי הוא מדבר מלב 

אל לב. ככה היה הרב ע"ה.

קירב הרבה כל יהודי
היו באים אליו ילדים עם כל מיני שאלות ותסבוכות, והוא שומע יב. 

ומקרב אותם הרבה. ואצלו אין הבדל אשכנזים או ספרדים, אין דבר 
כזה. בהפטרה שקראנו היום כתוב: "תקראו איש לרעהו אל תחת גפן 
שיש גירסא "איש אל  ומנחת שי כותב  )זכריה ג' י'(.  ואל תחת תאנה" 
רעהו", והוא אומר שהנכון זה "איש לרעהו". מה ההבדל ביניהם? כי 
המלה "איש" עולה 311 והמלים "אל רעהו" עולה 312, וא"כ משמע 
מזה שיש מעמדות, כלומר יש אדם ששווה רק 311 ויש אדם ששווה 
312, אבל אסור להוסיף אפילו אחד, ולכן הגירסא הנכונה "איש לרעהו", 
וממילא המלה "איש" היא אותה גימטריא של "לרעהו", כי כולנו שוים.

לכל מנהג תמצא איזה מקור
לפעמים אתה רואה מנהג מוזר, ומתפלא: מאיפה הביאו את המנהג יג. 

הזה? תחפש ותמצא מקור לזה. והנה מנהג מוזר שהיה אצל האתיופים, 
שנהגו לא לבער חמץ בערב פסח אלא בליל פסח, כי לקחו את הפסוק 
כפשוטו "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" )שמות י"ב ט"ו(, 
ולכן בליל פסח לפני שמתחילים את ההגדה היו לוקחים את החמץ 
ומבערים אותו. אמנם לא עושים ככה, אבל המנהג המוזר ביותר הזה 
מובא בירושלמי )פסחים פ"א ה"ד( שחכם אחד סובר ש"אך ביום הראשון" 
כפשוטו, ושש שעות שלפני כן זה מדרבנן. אבל ההלכה לא ככה, כי 
שש שעות אלה הם מדאורייתא, אבל כנראה לפני אלפי שנים מישהו 
הכניס להם את זה בטעות. אבל דברים שנדחו לא צריכים לחוש אליהם 
כלל ועיקר, ולכן גם כאן הדין שאחרי שש שעות אסור בהנאה, ואפילו 

תהיה כמות גדולה של חמץ הכל ישרף ולא שווה כלום10.

לא להמציא מנהגים שלא קיימים בעולם
אבל מכאן גם אתה לומד לכל מיני חכמים שכל דבר שנוהגים יד. 

מוצאים לו פירכא, או אסמכתא לעשות דבר שלא נוהגים. למשל 
)ישעיה מ' ל"א(, שמוסכם ע"פ הרד"ק  בפסוק "וקויי ה' יחליפו כח" 
ומנחת שי ועוד כמה ספרים מדוייקים שלנו שצריך לומר "וקויי"11, 
10.  פעם היה צדיק אחד בקרית הרצוג שמו לוי ישר הכהן, שהיה יהודי תמים וישר דרך. וביום 
ערב פסח בשעה שתים-שלוש התקשר אלי ואמר לי שהוא שמע שהעוגיות יתייקרו, אז כמה 
ימים לפני פסח קנה עוגיות בשפע, ועכשיו הוא שכח למכור את החמץ. אמרתי לו: אני לא יודע 
להתיר את זה, תלך לרב פלוני שבקי בכוחא דהיתרא ואולי ימצא לך היתר מתחת השלחן )כי 
הוא עשה ביטול(. אבל באמת אין כוחא דהיתרא בזה. ובליל פסח בא ואמר לי "מועד טוב ומבורך", 

והוא בוכה בדמעות שליש ואומר לי שהלכו לו לאיבוד אלפיים שקל.
11.  כי בפסוק בישעיה אומרים "וקויי" ביו"ד, ובתהלים אומרים "וקווי ה' המה ירשו ארץ" )ל"ז 
ט'(. ולחם הביכורים )עמ' תקל"ה בנד"מ( נתן סימן יפה לזה: "ישעיה" יש יו"ד בשמו ולכן אומרים 
"וקויי" עם שני יודי"ן )יו"ד צירי ויו"ד נחה(, ואילו תהלים כתב "דוד" המלך שיש וא"ו בשמו, ולכן 

אומרים "וקווי" בוא"ו.
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ובא חכם אחד וכתב שמי שאומר בהפטרה "וקווי" אין בעיה בזה, 
למה? הוא מביא כל מיני ספרי קדמונים שכתוב בהם כן. אבל אמרתי 
לו: אם היום קיים המנהג הזה בעולם אין הכי נמי ואפשר להביא לזה 
מקורות, אבל אי אפשר להביא מנהגים מתחת לאדמה, כי אם ככה 
ולא כל אחד ואחד רשאי להמציא מנהגים ודברים  אין לדבר סוף12. 
כאלה, אלא רק מנהג שהוא קדום אה"נ13, אבל להמציא חידושים 

סתם לא עושים את זה.

"ועל זקניהם"
חכם אחד אמר לי שגילה דבר פלא, שבנוסחאות הקדמונים של טו. 

ארץ ישראל כתוב "ועל זקניהם" ואילו בנוסחאות הקדמונים של 
בבל לא כתוב את זה. ולכן האר"י )שעה"כ דנ"א ע"ב( מחק ועל זקניהם, 
והרמב"ם )סו"ס אהבה( לא גורס את זה. אמרתי לו: יישר כח, בזה אני 
מבין איך הרמב"ם התעלם מירושלמי )ברכות פ"ד ה"ב ותענית פ"ב ה"ב( 
ומתוספתא )ברכות פ"ג הכ"ה( שכתוב שם מפורש שאומרים זקנים 
במשען ומבטח לצדיקים, וכי הרמב"ם לא ראה את הירושלמי?! הרי 
יש לו ספר "הלכות ירושלמי", וגם התוספתא בוודאי שראה אותה, אז 
איך יתכן כדבר הזה?! אלא הרמב"ם ידע שזה הנוסח בארץ ישראל 
ואילו בבבל הנוסח שלא לומר את זה. אבל עכשיו כבר נהגנו לומר "ועל 
זקניהם", ולמה לא נברך את הזקנים? מה רע בזה?! וגם יש אסמכתא 
לזה בגמרא )מגילה י"ז ע"ב ע"פ מהרש"א שם בד"ה וכיון( שאומרים "ועל 
זקניהם" )עיין בספר דרכי העיון עמוד מ"ה(. ולכן זה לא דבר כ"כ נורא 
אם אמרת "ועל זקניהם" או לא, אלא רק הבנו בזה דברי הרמב"ם. 
אבל אי אפשר לשנות דברים ע"פ זה, ואם ככה כל אחד יאמר "מצאתי 
כתב יד מאוקספורד" וכו'14, ולא יתכן כדבר הזה, כי אנחנו לא רוצים 

להנציח את כל הגירסאות, שהרי אין לדבר סוף15.

12.  למשל היה מנהג בארץ ישראל בזמן הירושלמי )תענית פ"ב ה"ב( שלא עושים שתי ברכות 
בתפלה "תשכון בתוך ירושלים עירך" וברכת "את צמח דוד עבדך", אלא אומרים הכל בברכה 
אחת. וכי היום נעשה את המנהג הזה?! הרי הוא התבטל וכולם עושים שתי ברכות. ועוד מנהג 
שסיפר לי ד"ר משה רוטשילד הי"ו )הייתי השבוע במעייני הישועה(, שהוא שאל את הרב אלישיב 
ע"ה על מה שנוהגים לחכות בין בשר לחלב שלש שעות, כי בגמרא )חולין ק"ה ע"א( כתוב "בין 
סעודה לסעודה", ויש בזה שתי דעות: התוספות )שם בד"ה לסעודתא( אומרים שבין סעודה 
לסעודה, אפילו אם הסעודה הבאה אחרי שעה, כי מספיק שתעשה ברכת המזון ותסלק את 
השלחן וזה נקרא סעודה אחרת. ואילו הרמב"ם )פ"ט מהלכות מאכלות אסורות הכ"ח( אומר שבין 
סעודה לסעודה זה "כמו שש שעות", כי דרך העולם שבין סעודת צהריים לסעודת ערב מחכים 
כשש שעות. הספרדים נוהגים כמו הרמב"ם כי ככה פסק מרן )יו"ד סי' פ"ט ס"א(, והאשכנזים 
פעם נהגו כמו רבנו תם, אבל היום גם הם מחכים שש שעות, למה? כי בדרך כלל הם מחמירים 
יותר מהספרדים, ואיך פתאום בדבר הזה יקילו יותר מהספרדים? לא יעלה על הדעת... ולכן 
הם הסכימו על שש שעות. חב"ד נוהגים בשיטה ממוצעת, שאם אוכלים בשר עוף אז מחכים 
שלש שעות, כי עוף בחלב זה מדרבנן, ואם אוכלים בשר בהמה אז מחכים שש שעות. פעם 
אמרתי לאבא ע"ה ששמעתי ככה מהרב פינסון, ואמר לי: תפתח שלחן ערוך יורה דעה סימן 
"אכל בשר אפילו של חיה ועוף לא יאכל אחריו חלב עד שישהה שש שעות". וזה  פ"ט )שם( 
גם לשון הרמב"ם. וא"כ אין הבדל בזה. אז בא ד"ר רוטשילד הי"ו ואמר לרב אלישיב: אנחנו 
נוהגים שלש שעות, אמר לו: אין דבר כזה, או כמו התוספות שעה או כמו הרמב"ם שש שעות, 

כי הוא לא חילק בין עוף לבשר.
13.  למשל בפרשת וירא בפסוק "הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר כאשר 
דברת" )בראשית י"ט כ"א(, אנחנו אומרים הפכי )בכ"ף רפויה( וכל העולם אומרים הפּכי, כי ככה 
מופיע בקורן ובברוייאר. אבל לא אמרנו את זה מדעתנו, אלא בחו"ל היו לנו דפוסים של 
ליוורנו, והיה שם חומש שנקרא "אור גדול" )כי הנייר של ליוורנו היה כ"כ לבן שהאותיות היו אור 
גדול( ושם כתוב הפכי בכ"ף רפויה. וגם יש חומש של רבי אליהו בן אמוזג "אם למקרא", וגם 
שם כתוב הפכי בכ"ף רפויה. וככה היה המנהג שם לומר ככה. וא"כ מי אמר שעדיף הפּכי?! הנה 
למשל יש לנו פיוט בסליחות "יום ערכי שבחה שמע ה'", ערכי והפכי זה אותו דבר ואומרים 
"ערכי" בכ"ף רפויה. וא"כ אין לנו הוכחה ברורה, אלא אפשר לומר ככה ואפשר לומר ככה. 

ואנחנו נהגנו לומר הפכי )כ"ף רפויה(.
14.  למשל בהפטרה של נח כתוב "כי מי נח זאת לי" )ישעיה נ"ד ט'(, ויש גירסא בכתב יד "כימי" 
במלה אחת, כלומר כמו הימים של נח. אבל אף אחד לא אומר ככה, אלא "כי-מי" שתי מלים במקף.

15.  היה "חכם" אחד בעיניו שאמר לי: על כל מלה בסידור שלכם צריך להעיר עם כוכבית 
למטה, כלומר ועמָך - לעשות כוכבית ולכתוב "גירסת הגר"ע יוסף ועמְך", מעירָך - לעשות 
כוכבית ולכתוב "גירסת הגר"ע יוסף מעירְך", מארצָך - לעשות כוכבית ולכתוב "גירסת הגר"ע 
יוסף מארצְך" וכו'. אמרתי לו: תגיד לי אין לנו מה לעשות?! אדם רוצה להתפלל או רוצה לחקור 
על הגירסאות?! מה יוצא מזה?! "מגירשה ומשמנה על כל לבונתה" )ויקרא ב' ט"ז(. והרי כתבנו 

הדלקת נרות חנוכה ברחובות

נאמר כמה פרפראות לחנוכה. חסידי חב"ד נוהגים להדליק חנוכה טז. 
ברחובות, ובזה הם עושים קידוש שם שמים. פעם שמעתי שהם עושים 
ככה במגדל אייפל בפאריז16, שעולים שם למעלה ומדליקים נרות 
חנוכה. והיה יהודי זקן אחד בן שבעים שנה, שאמר "ששים שנה לא 
ראיתי חנוכה", והתחיל להזיל דמעות. ולכן זה קידוש שם שמים. אבל 
זה לא פשוט וזו מחלוקת בין הפוסקים, כי יש דעה שמצות חנוכה 
זה דוקא בבית, וכמו שאמרו בגמרא )שבת כ"א ע"ב( "נר איש וביתו", 
ולכן לא מדליקים מחוץ לבית. וככה מביא חזון עובדיה ע"ה בהלכות 
חנוכה )דף קנ"ז( בשם טורי זהב )סי' תרע"ז סק"ב( שלא יתכן שאדם 
ידליק ברחוב נרות חנוכה. ויש אומרים שכוונת הגמרא למשפחה, 
כלומר מצות נר חנוכה איש ומשפחתו, כמו בית יעקב ובית אהרן 
וכיון שיש מחלוקת בזה הרב  ובית הלוי וכדו' שהכוונה משפחה17. 
אומר ספק ברכות להקל, ומי שחושש לספק ברכות כדאי שלא יברך, 
ואם ירצה יברכו אחרים והוא ידליק18. ולכן כשמדליקים ברחובות 
לא כדאי לברך, ואם יכולים לעשות בית על מגדל אייפל וכדו', אין 

הכי נמי ויכולים לברך שם.

הדלקת נרות חנוכה באולמות
אבל אפשר להדליק באולמות, כי הראשונים אמרו שאפשר להדליק יז. 

בבית הכנסת, משום שבזמנם כולם היו באים לבית הכנסת וממילא 
יש שם פרסומי ניסא, ואפילו שבגמרא לא כתוב הדלקה בבית הכנסת 
אבל הם ראו שאם כל אחד מדליק בתוך ביתו מפחד הגוים אין פרסומי 
בתחילת הסידור שזה ע"פ לחם הביכורים, אז מי שלא רוצה לחם הביכורים שיקח ספרים 
אחרים, החסר ספרים אנחנו בישראל?! אבל אל תגנוב משלנו ותשים בכיסך, "ואל כליך לא 
תתן" )דברים כ"ג כ"ה(. פעם היה אחד לפני הבבא סאלי ע"ה שהיה אוכל ושם בכיס שלו. אמר 
לו הבבא סאלי: כתוב בתורה "ואכלת ושבעת וברכת" )דברים ח' י'(, והרי אם כתוב ושבעת אז 
בטח שאכלת, וכי אדם שבע בלי אכילה?! אז למה כתוב ואכלת? אלא "ואכלת" זה ראשי תיבות 
"ואל כליך לא תתן". למה אתה מכניס בכיס?! וככה עושים הרבה שלוקחים דברים מהסידור 
ואומרים: "זה שלנו, אנחנו לא מסתכלים על הסידור הזה איש מצליח". אל תסתכלו בסידור 
הזה, אבל אל תהיו שקרנים, כי מחר יוודע הכל, "סוף דבר הכל נשמע" )קהלת י"ב י"ג(, ואל תאמר 
דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע )אבות פ"ב מ"ד(. תהיו ישרים, תהיו אמיתיים. אם יש 

לכם קושיא תדברו כמו בני אדם, אבל לא עושים כדבר הזה.
16.  זה מגדל שבנה אותו מהנדס לפני מאה שנה ומעלה ושמו "טור אייפל", והמשכילים באותו 
זמן היו מחפשים לכל דבר מקור בתנ"ך, ומצאו בישעיה "עופל ובחן" )ישעיה ל"ב י"ד( ושם הכוונה 
מגדל גבוה, והרי האשכנזים לא מבטאים את העי"ן אז הם אומרים "אוייפל", והשם של המהנדס 
זה "אייפל", לכן קראו לו "מגדל אייפל". מה הגובה שלו בסך הכל? 300 מטר )בדובאי יש היום 
מגדל של 800 מטר, אבל אז מגדל אייפל זה היה דבר חידוש(, ואפשר להסתכל משם על כל פאריז 

כולה )פעם אחת הייתי שם ואמרו לי שזה מגדל אייפל(.
17.  ואומרים ראיה לזה, ממה שהגמרא לא אמרה איש בביתו אלא "איש וביתו" כלומר איש 
ומשפחתו, וא"כ מה אכפת לנו שזה ברחוב?! הרי יש שם הרבה משפחות ביחד. אבל יש חולקים בזה.

18.  פעם קלינטון ביקש להדליק נרות חנוכה, ואמר: אני הנשיא של אמריקה וכי לא מגיע לי 
זכות כזאת?! אמרו לו: כיון שאתה "השוטר של העולם" )לא שוטה אלא שוטר...( אז תדליק את 
הנר הכי גבוה, וכל השאר יהיו בשבילנו הקטנים. מה הנר הזה? השמש... ומזה אפשר להבין 
שהנשיא של אמריקה הוא השמש של הקב"ה, והוא מינה אותו לעשות דברים טובים בעולם. 
היה לנו נשיא שאכלנו ממנו מרורות, והרב עובדיה ע"ה היה אומר עליו: "עבדים משלו בנו פורק 
אין מידם" )איכה ה' ח'(, כי היה שחור כפחם, מה הוא רוצה מאיתנו?! כתוב בפסוק "ארור כנען 
עבד עבדים יהיה לאחיו" )בראשית ט' כ"ה(, המלה כנען במספר קטן עולה 19 כמו המלה אובאמה 
במספר קטן בדיוק. וגם המלה לאחיו במספר גדול עולה 55 כמו המלה אובאמה בדיוק, וא"כ 
יוצא: "ארור אובאמה עבד עבדים יהיה אובאמה". מה זה עבד עבדים? עבד של עבדאללה מלך 
סעודיה, כי הוא הלך אליו והשתחווה לפניו ארצה, השתגעת?! מעולם לא קרה דבר כזה. אבל 
עכשיו גמרנו איתו, "נשיאים ורוח" )משלי כ"ה י"ד(, ובא נשיא אחר נורמלי יותר, שיודע לכבד את 
התורה ולכבד את עם ישראל, ואמר "ירושלים בירת ישראל". נקודה. ויש אומרים שזו רשעות 
כי רבי יהונתן אייבשיץ אמר שרק המשיח יגאל אותנו, אבל איזו גאולה יש לנו מזה?! הרי יום 
פיגוע כאן ויום פיגוע שם, וכי זו גאולה?! וגם הרמב"ן )בפירושו לשיר השירים, כתבי הרמב"ן ח"ב 
עמ' תקט"ו כמנין "תפלה"( כותב בלשון הזאת: "כי ברשיון מלכי האומות ובעזרתם ילכו לארץ 
ישראל", וא"כ אין בזה כלום. ומי שיאמר רבי יהונתן אייבשיץ הרי יש לנו הרמב"ן שאמר ככה. 
והוא מביא לזה פסוקים, כמו "והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה' בסוסים וברכב 
ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים" )ישעיה ס"ו כ'(, וגם במטוסים ובכל. ולכן 
גם כאן הנשיא היום עשה סיוע לזה, וכל אחד שעשה דבר טוב יבוא על שכרו: כורש יבוא על 
שכרו, בלפור יבוא על שכרו, טרומן יבוא על שכרו, וטראמפ יבוא על שכרו. אבל השכר האמיתי 

יהיה כשיבוא המשיח, ואז כל עם ישראל יכירו בקב"ה, ולא יוכלו לברוח ממנו.
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ניסא בזה, ואילו בבית הכנסת באים הרבה ורואים את זה. אבל היום 
לצערנו גם בבית הכנסת באים פחות אנשים, ואילו באולם באים 
כולם כי יש שם אוכל ושתיה ובר... "ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר" 
)בראשית מ"ב כ"ה(, ובאים שלש מאות-ארבע מאות ואפילו אלף איש, 

וממילא יש בזה פרסומי ניסא, ולכן אפשר להדליק שם.

על הנחמות או על המלחמות?
בנוסח על הנסים אנחנו אומרים "ועל הנחמות", ואילו האשכנזים יח. 

ושניהם נכונים. "ועל הנחמות" כי נפלו  "ועל המלחמות".  אומרים 
במלחמה, כמו יהודה המכבי שנפל אחרי כמה מלחמות, ואלעזר 
שראה פיל מקושט ואמר מסתמא אנטיוכוס נמצא שם, אז חשב 
לתקוע חרבו בפיל ותמות נפשו עם פלשתים, אבל היוונים היו עושים 
כפילים, וכמו היום שראש הממשלה נוסע ויוצאים איתו עוד שתי 
מכוניות אחת מכאן ואחת מכאן ושלושתם דומים, ולך תנחש איפה 
נמצא ראש הממשלה, "הכפילים היו בארץ בימים ההם" )ע"פ בראשית 
ו' ד'( וגם בזמן הזה... וגם שם לא היה בפיל הזה כלום והוא מסכן הלך 
תחת הפיל שם. והאשכנזים אומרים "ועל המלחמות", כמו שכתוב 
בגמרא )עבודה זרה ב' ע"ב( "ומלחמות אני עשיתי", כי הקב"ה עורך את 
המלחמות בעולם, "ה' איש מלחמה" )שמות ט"ו ג'(19. ולכן גם נחמות 

וגם מלחמות.

ָעה ָעה" ולא ָהִרְשׁ ְרָשׁ מלכות יון "ָהֽ
"ומלכות יט.  כמו  ָעה,  ָהִרְשׁ אומרים  הרבה  ָעה".  ְרָשׁ ָהֽ יון  "מלכות 

ָעה מהרה תעקר ותשבר", מה ההבדל ביניהם? אבל יש הבדל  ָהִרְשׁ
ע ולכן  ָעה" פירושו מלכות ָהֶרַשׁ גדול, כי כשאתה אומר "מלכות ָהִרְשׁ
ָעה, אבל כשאתה מזכיר את שם המלכות כמו כאן "מלכות  אומרים ָהִרְשׁ
ַעת, ולכן אומרים  ְרַשׁ ע" אלא יון ַהּמִ יון" אתה לא יכול לומר "יון ָהֶרַשׁ
ע" זה שם תואר והנקבה של רשע  ָעה שזה שם תואר, כי "ָרָשׁ ְרָשׁ ָהֽ
ָעה"20. נקח לדוגמא ָרָחב-ְרָחָבה ָרחוׂק-ְרחוָׂקה, שמתחילה זה  זה "ְרָשׁ

19.  פעם הרב בן ציון עוזיאל ע"ה )שהרחוב כאן על שמו( עמד ואמר: אני משוכנע שכל מלחמות 
העולם הראשונה והשניה נעשו לטובת עם ישראל, כדי שיכירו אומות העולם בעם ישראל 
שמגיע להם מקום ומקלט לגור בו, "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא 
כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער" )ישעיה ס"ב א'(, ובתרגום יונתן שם אומר: אני לא אשקוט 
עד שירושלים תירגע ותקבל את המקום שלה. ולכן כל זה תהליכים של הקב"ה. ואפילו 
שראשי המדינה אינם מכירים ואינם יודעים, אבל בסוף יידעו על אפם ועל חמתם, כי אין מה 
לברוח מזה, והקב"ה לא נותן לבני אדם לברוח ממנו, איך אמר דוד המלך? "אנה אלך מרוחך 
ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים – אקח מטוס – שם אתה ואציעה שאול הנך" )תהלים קל"ט 
ז'(. אתם יודעים מה היופי בנסיעה במטוס? כתוב בתרי עשר "כשחר פרוש על ההרים" )יואל ב' 
ב'(, מי רואה את זה? כשאתה במטוס אתה רואה בבוקר כשעולה עמוד השחר, אור על ההרים, 
וככה למטה חושך ולמעלה שחר פרוש על ההרים, זה יופי וחן. בזה אתה רואה את הגדולה 
והחכמה של הקב"ה. השבוע רופא אחד אמר לי: בתוך הריאות שלנו יש 800,000,000 )שמונה 
מאות מליון( כדורים שנושמים דרכם, ואני לא מבין איך רופא שלומד רפואה לא מאמין בקב"ה, 
איך יכול להיות דבר כזה?! וכי זה בא מאליו?! אבל שלא תחשבו שהכופרים יש להם הסבר לדבר 
הזה, כי אין להם שום הסבר ונסגרו עליהם כל ההסברים בזה. וכמו הד.נ.א. שאין הסבר לזה. וגם 
בכליות יש מליון נקבוביות קטנות שדרכם יוצאת הפסולת, ואם הנקבובית תתרחב קצת ייצאו 
גם חלבונים של האדם והוא ימות. הכל מסודר להפליא, ורק טפשים חושבים מה שחושבים.

20.  ויש אחד שלא מבין מה זה שם עצם ומה זה שם תואר, והכל אותו דבר בשבילו. והוא שואל 
אותי: למה אתה כותב שם עצם ושם תואר? תגיד "שם דבר" על הכל, "ויקבר בביתו במדבר" 
)מלכים א', ב' ל"ד(. אבל הוא לא מבין כלום, כי יש שם עצם כמו שלחן וכדו', ויש שם תואר כמו 
גדול יפה רחב וכדו', ויש שם עצם פרטי כמו אברהם יצחק וכדו', ויש שם עצם מופשט כמו 

חכמה וכדו', שזה דבר לא מוחש.

קמץ וכאשר נעשה לשון נקבה הנגינה נדחפת לסוף המלה והקמץ 
ָעה, כי אם ככה  נעשה שוא. ולכן כאן לא אומרים מלכות היון ָהִרְשׁ
ָעה, ולכן הנכון  ע", אלא מלכות יון שהיא ְרָשׁ זה יוצא "מלכות יון ָהֶרַשׁ
ָעה". וככה יוצא מדברי ארחות חיים )הלכות  ְרָשׁ ָהֽ לומר "מלכות יון 

חנוכה אות כ"ב, מובא בבית יוסף סימן תרפ"ב(.

"מסרת גבורים" - גימ"ל רפויה
"ָמַסְרָתּ ִגּבוִׂרים" בגימ"ל רפויה. ככה שמעתי מאבא ע"ה, למה? כי כ. 

הקמ"ץ שבסוף המלה "מסרת" נחשב כאילו יש אחריו ה"א, ואותיות 
בג"ד כפ"ת בראש מלה שאחרי אותיות אהו"י הן רפות. פעם ראשונה 
שנתקלתי בזה בילדותי זה כשהייתי קורא תיקון סופרים לפני אבא, 
והוא היה מדקדק לנו על כל אות ועל כל פסיק ועל כל נקודה, ואני 
קראתי בפרשת בא: "כי ביום ְראְׂתָך ָפַני תמות" )שמות י' כ"ח(. אז אבא 
שאל אותי: למה "פני" בפ"א רפויה? הרי לפניה אין ה"א. ולא ידעתי. 
אמר לי: קמץ בסוף המלה זה כמו ה"א, וכמו שמצאנו "לאות על 
ידכה" )שם י"ג ט"ז( שיש בסופה ה"א אז אותו דבר גם "ראותך". ולכן 
" נחשב כאילו יש ה"א בסוף המלה, וממילא "גבורים"  "ָמַסְרָתּ גם 
גימ"ל רפויה. ולא העיקר שיש ה"א בסוף המלה, כי לפעמים יש 
ָלק בן צפור"  ְרא ּבָ אל"ף בסוף המלה והיא לא שוה כלום, לדוגמא "ַוּיַ
)במדבר כ"ב ב'( למה "בלק" הבי"ת בדגש הרי לפניה יש אל"ף? אלא 
ורק אם יש תנועת "אה"  משום שהאל"ף הזאת לא עושה כלום, 
"וירא" שמסתיימת בשוא אז "בלק"  ולכן  אז בג"ד כפ"ת רפויות, 
בדגש. אבל המלה "ראותך פני" הפ"א רפויה, וגם "מסרת גבורים" 

הגימ"ל רפויה21.

אחרי שמונה ימים כולם הודו שזה נס
פעם הרב ע"ה אמר: למה בית הלל אמרו "מוסיף והולך" )שבת כא. 

כ"א ע"ב(? כי ביום הראשון כולם אמרו שזה לא נס אלא טבעי כי יש 
שמן, וביום השני ראו שהשמן הוכפל פי שנים אז החרדים התחילו 
להאמין, וביום השלישי התחילו להאמין המפד"ל, וביום הרביעי 
התחילו להאמין הליכוד, וביום החמישי התחילו להאמין המפא"י, 
וביום הששי התחילו להאמין המפא"ם, וככה על הסדר עד שמונה 
ימים שכולם הודו שזה נס ואי אפשר להסביר אותו. איך אומרים 

הרופאים היום? "נס רפואי", כלומר זה דבר מעל הטבע.

21.  האשכנזים שכחו את הביטוי של הגימ"ל הרפויה, וגם אנחנו כמעט שכחנו את זה. לפני 
שבעים-שמונים שנה היה מישהו שלא ידע מה זה גימ"ל רפויה, וכשהלך לסלוניקי פגש את 
היהודי הראשון ושאל אותו: איך מבטאים גימ"ל רפויה? והוא ביטא לו כמו שצריך. בזמנו 
כשהלכתי לרב וואזנר ע"ה לדבר אתו על הסידור, אמר לי: בילדותי בגיל ארבע-חמש בא יהודי 
ספרדי לוינא )הרב וואזנר בא משם( ולימד אותנו איך מבטאים גימ"ל רפויה ודל"ת רפויה, ואני 
לא יכולתי ללמוד את זה. אמרתי לו: הרב, דל"ת רפויה באמת קשה כי זה באמצע לא דל"ת 
ולא זי"ן, אבל גימ"ל רפויה כל התינוקות שלנו יודעים את זה, ואם תגיד להם "פרה" יאמרו 
לך "פגה", כי קל מאד לבטא גימ"ל רפויה. ויש לנו הוכחות שככה ביטאו רש"י )ברכות נ"ד ע"ב 
בד"ה בגדתאה( והרמב"ם )פה"מ זבין פ"ה מ"ה( והערוך )ערך כש ג'( ורבי שמואל הנגיד  ועוד )ועיין 
או"ת טבת תשמ"ג דף קנ"ד ע"א(, כולם ביטאו גימ"ל רפויה. והנה הוכחה פשוטה ביותר בגמרא 
)ברכות שם(: "רב חנה בגדתאה", ורש"י כותב: בגדתאה - העיר החשובה בבבל. והרי אנחנו 
יודעים שקוראים היום לעיר החשובה הזאת? "בגדאד" במבטא כמו "ברדאד", ובגמרא כתוב 
"בגדאד" בגימ"ל )ולא כמו העיתונאים שכותבים "ברדאד" ועושים נקודה מעל הרי"ש, מה תעזור 

הנקודה הזאת?!(. ולכן צריך ללמוד את זה.
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אינטרנט חסום כהלכה לצרכי עבודה ובאישור רב!

וטובל בשמן רגלו

אבל לכאורה למה לא יאמינו כולם כבר ביום השלישי או הרביעי? כב. 
אלא יש תשובה לזה, כי התוספות )שבת מ"ד ע"א, בד"ה שבנר( כתבו 
בשם הגאונים שצריכים לשרוף מה שנשאר מהשמנים של חנוכה 
כי זה הוקצה למצוותו, למה? כי בכל יום אתה מדליק בשביל חצי 
שעה, אבל לפעמים הנר כבה באמצע וההלכה שאם כבתה אין זקוק 
האלה?  בשאריות  תעשה  מה  אז  ב'(,  סעיף  תרע"ג  סי'  א"ח  )ש"ע  לה 
כיון שהוקצו למצוותם אסור להשתמש בהם לדברים אחרים, ולכן 
עושה להם מדורה ושורפם22. ובמחזיק ברכה )סימן תרע"ז סק"ג( הביא 
שאלה מעניינת מאד: מה הדין אם נשאר שמן של חנוכה, ופתאום 
נהיה בשמן הזה ברכה, שהיה מונח בכלי ופתאום נוסף הרבה עד 
ואיך  לא?  או  הכל  את  לשרוף  צריך  האם  כלים,  לכמה  שהשפיע 
פתאום יקרה מקרה כזה?! אבל הוא כותב שם: מעשה כזה היה בדור 
שלפנינו, שראובן ושמעון קנו שמן בשותפות, והוא היה מונח בבית 
של שמעון, ופתאום שרתה בו ברכה כמו בשמן של אלישע )מלכים 
ב' פרק ד'( ומילאו ממנו כמה כלים. ועכשיו ראובן ושמעון רבו ובאו 
לפני בית דין, שמעון אומר: הבית שלי הביא את הברכה וא"כ הכל 
שלי, ואילו ראובן אומר: מה פתאום? השמן של שנינו ולכן נחלק 
הכל. ובא חכם אחד רבי יצחק ערוך וכתב שאלה ותשובה על זה, 
ועמדו כמה חכמים על הענין הזה23. וא"כ משמע ששמן יכול להתברך 
ויש דבר כזה24. ולכן אם היה הנס רק שנים או שלשה ימים אז היו 
אומרים שזה הטבע של השמן שלפעמים הוא מתברך, אבל כאשר 
הנס היה שמונה ימים ומפך קטן נעשה שמונה פכים, זה לא יכול 

להיות, ולכן כולם הודו שזה נס25.

22.  ויש מנהג שמביאים ילדים לקפוץ מעל המדורה של שריפת הפתילות )ואני לא יודע אם 
הוא קיים היום(. זה כתוב בספר אם למקרא של רבי אליהו בן אמוזג )דברים י"ח ז'( שאומר שככה 
הנהיגה אותו אמו וככה הוא מנהיג גם את הבנים שלו. ולמדו את זה מדבר דומה בגמרא )סנהדרין 
ס"ד ע"ב(, ואולי גם בג'רבא נהגו ככה. רבי אליהו בן אמוזג היה במרוקו ואח"כ היה באיטליה, ושם 
כל הזמן נלחם בכופרים ובקראים, ולכן היה קורא בספריהם. ויש מתפלאים: איך אני יודע דעות 
הכופרים? כי פעם היו ספרים כאלה של חכמים שהביאו בתוך דבריהם דברי הכופרים, וקראנו 
אותם. ויש שואלים: איך אני יודע שירים של פלוני ואלמוני? כי בחוץ לארץ הכל היה פתוח 
שם, ורק כאן בארץ מזהירים לא להסתכל בספרים האלה, ולכן אנחנו שם )בעוונות( הסתכלנו. 

אבל הסתכלנו על מנת להפריך אותם, ואבא ע"ה היה מדריך אותנו להיזהר מזה ומזה וכדו'.
23.  המעשה הזה מובא בשו"ת אדמת קודש )ח"ב חו"מ סי' ג'(. אמנם במחזיק ברכה לא ציין לזה, 
אבל מצאנו את זה בשו"ת אדמת קודש שם )והבאתי את זה, במבוא לארים נסי-גיטין עמ' 33 ע"ש(.

פעם ראשונה בזמן נס חנוכה שהיה פך שמן רק של יום אחד, ופעם שניה בזמן אלישע    .24
הנביא שאמרה לו "בלתי אם אסוך שמן" )שם פסוק ב'(. ופעם שלישית בדור שלפני הרב חיד"א 

שהוא מעיד שזה מעשה שהיה.
25.  וכל אלה שמחפשים עלילות ואומרים שהנס של פך השמן לא היה ולא נברא, לא יכולים 
להסביר לנו למה חכמים הנציחו את נס חנוכה בשמן, כי אם בשביל לזכור שנבנה בית המקדש 
אז נעשה בנין יפה ונאמר "זה זכר לבית המקדש", למה עשו את זה בשמן? לכן אין ספק שזה 

נתקן על הנס של פך השמן.

המנהג בברכת ההלל בחנוכה

כאשר מברכים על ההלל בחנוכה, נוהגים שהחזן מברך בשם ומלכות כג. 
"לגמור את ההלל" ואח"כ הציבור מברכים. וכמו שנוהגים בספירת 
העומר. האם החזן יכול לענות אחריהם אמן או לא? לא כדאי לענות 
אבל הוא  אחריהם, כי בזה הוא עושה הפסק בין הברכה שלו להלל. 
יוכל להמשיך פסוק אחד בלחש ויענה אחריהם )ועיין חזו"ע – חנוכה עמו' 
רכ"א(, ואח"כ יחזור עליו לומר עם הציבור, "הללויה הללו עבדי ה'" וכו'.

סדר הקריאה בתורה ביום "זאת חנוכת"
איך קוראים העולים ביום השמיני של חנוכה? יש כאלה אומרים כד. 

שכיון שיש לנו לקרוא הרבה "ימים", יום השמיני ויום התשיעי ויום 
העשירי וכו', אז כל עולה יקרא יום אחר. אבל זה לא נכון, אלא שלשה 
עולים הראשונים קוראים "וביום השמיני", הראשון שלשה פסוקים 
ראשונים, והשני שלושה פסוקים הבאים, והשלישי חוזר וקורא מ"וביום 

השמיני" עד הסוף "כן עשה את המנורה".

"ואין אחריותנו על המתעקשים"
אני אמרתי שדעת הרב עובדיה ע"ה לחכות במוצאי שבת עד כה. 

זמן רבנו תם, זה לא מעיקר הדין אלא דרך חומרא וחסידות )עלון מס' 
90 אות כ' והלאה, ועוד(. והקשו עלי: איך אתה אומר ככה? אז הראיתי 
להם בהליכות עולם )ח"ג עמוד קמ"ג(, ופעם אמרתי את זה )בעלון שם(. 
והנה השבוע הראו לי בשורה טובה באחד הספרים האחרונים של 
הרב, בחזון עובדיה - שבת ח"ב )בסוף עמוד שע"ו(26 הוא כותב: מה שיש 
נוהגים להחמיר כמו רבנו תם זה רק דרך חומרא, ואדם שקיבל על עצמו 
להחמיר כמו רבנו תם יכול לבקש מאדם אחר שלא קיבל עליו, שיעשה 
לו מלאכה )למשל: שידליק לו אש לברך עליה "בורא מאורי האש". והרב בעצמו 
היה עושה ככה(. אז הנה מפורש כמו שאמרנו, רק שאנשים מחפשים 
קושיות ועלילות. ופעם אמרתי שלא נכון לומר בתפלת ערבית בליל 
שבת "יום הששי ויכולו השמים", אלא להתחיל מ"ויכולו" )בעלון מס' 
54 אות כ"ד(. ואחד אומר לי: איך אתה כותב רק את המנהג שלך?27 אבל 

26.  עשיתי לי סימן שלא אשכח את זה: "ה' יברך את עמו בשלום", "בשלום" - בי"ת זה חלק ב' 
ו"שלום" זה גימטריא שע"ו. ומה הקשר בין שבת ושלום? שבת שלום...

27.  והוא אומר לי: המנהג שלנו במרוקו לומר "יום הששי ויכולו", והמנהגים שלנו באו מהרי"ף. 
שאלתי אותו: איך אתה יודע את זה? אמר לי: הרי"ף זה רבנו יצחק אלפסי, ופאס זה עיר במרוקו, 
אז כל מנהגי מרוקו יש עליהם חותמת הרי"ף. אמרתי לו: אם ככה אז המנהגים שלנו בתונס באו 
מרבנו חננאל שקדם להרי"ף )הוא היה חמשים שנה לפניו(, כי הוא היה בעיר קירוואן שבתוניסיה. 
ואח"כ בני בבל יגידו: המנהגים שלנו באו מחכמי התלמוד, כי התלמוד בבלי והוא של בבל. ואח"כ 
יבואו יהודי כורדיסטן ויגידו: המנהגים שלנו באו מאברהם אבינו, כי הוא היה בחרן בכורדיסטן. מה 
השגעון הזה?! וכי הרי"ף קבע לומר בליל שבת "יום הששי ויכולו"? מה השטויות האלה?! אח"כ 
התברר שזה לא נכון, ובמרוקו לא היו אומרים "יום הששי" בליל שבת אלא מתחילים מ"ויכולו" 
)עיין בספר נהגו העם שבת אות י"א, ובספר כף נקי עמו' נ"ז(. וכי יתכן לכפות עלינו דמיונות שווא?!
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אני לא כתבתי את המנהג שלי, אלא אמרתי מה שכתבו הפוסקים 
ושמסתבר ככה, ומי שלא נוח לו שלא יקבל את זה, כי אני לא מכריח 
איש. ולהיפך כל מי שיאמר "אני עושה בגללך", עדיף שלא יעשה לי 
טובה28. אבל מי שרוצה שיתעקש ובזה יהיה לו נחת רוח שיוכל לומר 
"אני ניצחתי", חזק וברוך...29 איך אומר הרמב"ן בספר המלחמות )שבת 

דף י"ב ע"א מדפי הרי"ף(? "ואין אחריות המתעקשים עלינו".

ויצא לבם היתכן?!
בפרשה של היום יש דבר יפה מאד. כאשר ראו השבטים את כו. 

הכסף שלהם: "ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא 
לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלקים לנו" )בראשית 
מ"ב כ"ח(, ואונקלוס אומר: "ונפק מדע לבהון", כי הוקשה לו איך יתכן 
שיצא לבם? וגם אם ככה אז איך אח"כ כתוב ויחרדו ויאמרו? הרי אם 
יצא לבם אז כבר מתו, כי מי שמורידים לו את הלב איך יכול לחיות?! 
ולכן הוא פירש שיצא המדע של הלב. אבל אפשר לפרש את הפסוק 
כי כשאדם מפחד ודואג מדבר מסויים אז הלב שלו דופק  כפשוטו, 
חזק, וזה כאילו הלב שלו רוצה לצאת מהגוף החוצה, ולכן כתוב "ויצא 
לבם". התיאור של התורה כ"כ מדויק. ואותו דבר בפסוק: "פתחתי 
אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו" )שיר השירים ה' ו'(, מה 
זה "נפשי יצאה"? הרי אח"כ כתוב "קראתיו ולא ענני" אז עדיין חי. 
אלא הכוונה על הגעגועים שהאדם מרגיש כאילו נפשו יוצאת ממנו. 
וכאשר אנחנו מתגעגעים לקב"ה אז הוא מחזיר לנו בכפלי כפלים, ונותן 
לנו הרבה בריאות והרבה נחת והרבה שמחה, ונותן לנו רוגע. רק יהי 

רצון שנחזור בתשובה בענין השבת.

הפרה של "רבי יוחנן בן תורתא"
כבר דברתי כמה פעמים על השבת, אבל נאמר סיפור קטן כי כז. 

28.  פעם הייתי בברית מילה והיה שם תלמיד חכם גדול, וכשהוא בירך ברכת המילה אמר: 
"על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו ִצָוּה להציל ידידות זרע קודש שארנו משחת", ואני דעתי 
ה" )עי' בשו"ת בית נאמן ח"א חיו"ד סי' ד'(. וכששמעתי  לומר ככה, אפילו שבכל הסידורים כתוב "ַצֵוּ
אותו חשבתי שמצאתי תנא דמסייע לי, אז שאלתי אותו: האם כבודו דעתו ככה? אמר לי: לא, 
רק מפני כבודך אמרתי ככה. אבל אל תעשה לכבודי ואל תעשה לי טובות, אם דעתך לומר 
ה" )ויש לי אלף הוכחות לזה( תאמר ככה, כי הכבוד של  "ַצֵוה" תאמר ככה, ואם דעתך לומר "ִצָוּ

בן אדם לא שווה כלום.
29.  אחד אמר לי שמצאו כתובה ישנה עתיקה מדור אחרי הרמב"ם שיש בה שבועה לחתן שלא 
ישא אשה אחרת, אמרתי לו: תביא לי לראות אותה, אמר לי: יש לנו רב אחד שאמר שאסור 
להראות אותה לרב מאזוז בחייו, כי אז הוא יתרעם על זה. אמרתי לו: אני לא מתרעם, כי אם 
טעיתי אז טעיתי ולא קרה כלום. אבל בואו נבדוק ונראה את הדברים, מה אתם מחביאים אותם?! 
כדי שאחרי מאה ועשרים יגידו: מצאנו כתובה מזמן הרמב"ם ואילו היה רואה את זה היה חוזר 
בו... קודם כל לא אחזור בי אפילו אם תמצא כתב יד כזה, למה? כי אמרתי כמה טעמים בזה, 
וגם הדיינים בזמננו לא עושים שבועות בשום מקום בבית דין, כי בחושן משפט וכו' בטלו כל 
השבועות, אז מה מיוחד בשבועה הזאת?! וחוץ מזה הרי אתה משביע על כל האמור בכתובה, 
שיפלח ויפרנס ויכבד וכו', אז אם יאמר לה פעם אחת "טיפשונת" כבר עבר על השבועה, וגם 
בנוסח הרמב"ם המקורי לא כתוב שבועה, אז בשביל מה זה?! )עי' בשו"ת בית נאמן ח"א חאה"ע 

סי' א'-ב', ובעלון מס' 27 אות י"ט והלאה(. אבל מי שרוצה להתעקש שיתעקש.

חבל עליו שנפסיד אותו: בגמרא יש חכם שמו "רבי יוחנן בן תורתא" 
)יומא ט' ע"ב(, מה זה תורתא? הפרה, וכי אבא שלו או אמא שלו פרה?! 
אלא כתוב במדרש )פסיקתא רבתי פרשה י"ד( שבהתחלה הוא היה גוי30, 
ופעם אחת קנה פרה מיהודי, והיא היתה עובדת לו יפה מאד ביום 
ראשון שני שלישי רביעי חמישי וששי. והנה ביום שבת היא לא רוצה 
לעבוד, נתן לה מכות ולא עזר כלום. הלך ליהודי ואמר לו: מה הבאת 
לי? זו "פרה משוגעת"..., היא לא רוצה לעבוד. היהודי הלך ולחש לה 
באוזן: פרתי היקרה, פעם היית שלי ואז היית צריכה לנוח בשבת, 
אבל עכשיו את של הגוי ואת צריכה לעבוד בשבת. ופתאום קמה 
לעבוד. שאל אותו יוחנן הגוי: מה עשית לה? כישפת אותה? אמר לו: 
היא רגילה לא לעבוד ביום שבת ולכן היא לא רוצה לעבוד היום, אז 
הסברתי לה שזה שאת לא עובדת לא שיש לך מצוה מן התורה, אלא 
לי יש מצוה "למען ינוח שורך וחמורך" )שמות כ"ג י"ב(, אבל עכשיו את 
לא שורי ולא חמורי אלא את של הגוי. הגוי שמע ואמר לעצמו: אם 
הפרה מבינה ככה אז אני צריך להתגייר. הוא התגייר וקראו לו "רבי 

יוחנן בן תורתא", בן הפרה הזאת.

וכי הם גרועים מבעלי חיים?!
מי שמתפלא: איך זה יכול להיות? אני ראיתי דבר כזה בדרום כח. 

27 שנים( אצל משפחת רז )מנשה רז  אפריקה )תמוז שנת תשנ"א, לפני 
ואשתו חנה והילדים שיהיו בריאים(, שבליל שבת אחרי הקידוש יוצאים 
שני כלבלבים קטנים )שקוראים להם "פודל"(, והם תופסים את בעלת 
הבית בסינרה, מה הם רוצים? לטייל, איך הם יודעים שבליל שבת 
יש טיול? כנראה הם רואים את הנרות של שבת וזה סימן בשבילם 
כולנו מטיילים"... אם בעלי  "הלילה הזה  יש טיול,  שהלילה הזה 
חיים יודעים מה זה ליל שבת ויודעים לכבד את השבת ומתענגים 
בה, אז אלה שישחקו בשבת נגד רצונם גרועים יותר מבעלי חיים?! 
גרועים יותר מחמורים וכלבים?! למה תשעבד אותם בכח? "למען 
הקידמה" וכי זאת "קידמה"?! הרי זה איחור ופיגור! צריכים לשמוע 
ולהבין לשכל של הבן אדם, כי גם בלי לדבר על התורה הרי צריכים 
לתת לשחקנים האלה יום אחר באמצע השבוע לשחק בו, גם להם 
ומי  גם לחוזים גם לצופים וגם למכשפים וכו' שכולם יראו את זה. 

שלא זקוק לכדור, אדרבה תבוא עליו ברכה.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
השומעים ב"קול ברמה", ואת כל הנמצאים כאן ובכל מקום בישראל 
ויהי רצון  ובחוץ לארץ, שקוראים ושומעים ומתעניינים בדברים. 
שה' יתברך יפתח את לבנו לאהבתו וליראתו, ונזכה לגאולה שלימה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.
30.  השם "יוחנן" מצוי גם אצל הגוים, וכמו אצל הנוצרים היום.





בס"ד

גליון 
48

א. ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ָלקּום ְּבֵליל ַהַּתֲעִנית ִלְפֵני ַהּבֶֹקר ְוִלְׁשּתֹות אֹו ֶלֱאכֹל, 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ְוָיקּום ֲחִצי ָׁשָעה אֹו ְקָצת יֹוֵתר ִלְפֵני ַעּמּוד 

ַהַּׁשַחר )ְלֻדְגָמא ְּבָׁשָעה: 4:45(, ְוִיְקָרא ִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִתּקּון ֲחצֹות )ִּתּקּון 

ָרֵחל ְוִתּקּון ֵלָאה(, ְוִיְׁשֶּתה ּכֹוס ָקֶפה. ְוָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ֲאָבל 

הּוא ֹלא רֹוֶצה ַלֲעבֹר ַעל ִּדְבֵרי ַהּזֹוַהר )פרשת ויקהל דף רט"ו עמוד ב'( 

ֶׁשאֹוֵמר ֹלא ֶלֱאכֹל ַאַחר ַהֵּׁשָנה ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ָאז ִיְׁשֶּתה ָחָלב ִּכי 

הּוא ַּגם ַמְרֶוה ְוַגם ֵמִזין. ְוִאם ָאָדם רֹוֶאה ֶׁשִאם ֹלא יֹאַכל, ֹלא יּוַכל 

ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ַּבַּתֲעִנית, ָאז ֶאְפָׁשר לֹו ֶלֱאכֹל ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, 

ִּכי ִמִּדין ַהְּגָמָרא )תענית דף י"ב עמוד א'( ֻמָּתר ֶלֱאכֹל.

ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה  ַיֲעֶׂשה ְתַנאי  ֵּכן,  ְוַלֲעׂשֹות  ֲאָבל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלקּום  ב. 

ְויֹאַמר: ִאם ַקְמִּתי ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ָיכֹול ֲאִני ִלְׁשּתֹות אֹו ֶלֱאכֹל. 

ְוַהְּתַנאי ַהֶּזה הּוא ָלאו ַּדְוָקא ַּבֶּפה, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה ֵמִכין ֶאת 

ַהָּׁשעֹון ְלֻדְגָמא ְלָׁשָעה 4:30 ֶזה ַמְסִּפיק, ִּכי ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו 

ָעִׂשיָת ְתַנאי ַּבֶּפה. ְוַכָּמה ְפָעִמים ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא "ֵּכיָון ֶׁשָעָׂשה ָּכְך ְוָכְך 

ֵאין ְלָך ִמחּוי ָּגדֹול ִמֶּזה" )זה גמרא בפסחים דף פ"ח עמוד א', ויש עוד 

כמה מקומות כאלה(, ְּכלֹוַמר ֶׁשִאם ָאָדם ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה הּוא ְמַגֶּלה ֶאת 

ַּדְעּתֹו ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ָאַמר ְּבפַֹעל. )גליון 45 

אותיות ט"ו, ט"ז. וגליון 22 אותיות כ"א, כ"ג, כ"ד. וגליון 71 אותיות ל"ג, ל"ד(.

ַהְּגָמָרא )מסכת מנחות דף מ"ד עמוד א'( אֹוֶמֶרת: ָּכל ַהֵמִניח ְּתִפִלין, ַמֲאִריְך ָיִמים, 
ֶשֶנֱאַמר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ַמה ֶּזה "ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו", ֶשם ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ְוָרִאיִתי 
ִסּפּור ְּבדֹוֵרנּו ַעל ָחָכם ֶאָחד, ֶׁשְּבִגיל ֶעְׂשִרים ִּגּלּו לֹו ָהרֹוְפִאים ֶׁשֵּיׁש לֹו ִגּדּול ַּבּמַֹח 
)ֹלא ֲאֵליֶכם(, ְוָאַמר אֹותֹו ָחָכם: ַהַּתָּקָנה ִהיא ִלְלּבֹׁש ְּתִפִּלין ָּכל ַהּיֹום. ְוָאֵכן ָהָיה 

ֵמִניַח ְּתִפִּלין ֵמַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב, ְוַחי ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְּכִמְנַין ַחִּיי"ם. ְוֶזה "ה' 
ֲעֵליֶהם ִיְחיּו", ֶׁשָאְמָנם ַהִּגּדּול ִנְׁשַאר ִּבְמקֹומֹו ְוֹלא ָבַרח, ֲאָבל הּוא ֶנֱעַצר ְוָעַמד 
ָׁשם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִגִּטין )דף ס"ח עמוד א'( "ְׁשָמא ְּדָמָרְך ֲעָלְך", ְּדַהְינּו ה' ָעֶליָך 
ְוַאל ָּתזּוז, ָאז ַהִּגּדּול ָיַׁשב ָׁשם 
ְוֹלא ָזז יֹוֵתר. )גליון 18 אות ל"ה(.

ַרִּבי  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ָחָכם  ָהָיה 
ַהָּנִׂשיא  ִחָּיא  ַּבר  ַאְבָרָהם 
ֶעְזָרא(  ְוָלִאְּבן  ָלַרְמַּב"ם  )ְוָקַדם 

ּוַפַעם ַאַחת ַהֶּמֶלְך ָאַמר לֹו: 
"ָּכתּוב ַּבַּתְלמּוד ֶׁשָּלֶכם )מסכת 
בבא בתרא דף י"ב עמוד א'( 'ָחָכם 

ָעִדיף ִמָּנִביא', ַוֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך 
ָעִדיף  ַאָּתה  ֵּכן  ְוִאם  ְּכָחָכם 
ִמָּנִביא, ָאז ּבֹוא ִנְרֶאה אֹוְתָך, 
ָלִעיר  יֹוֵצא ִמחּוץ  ָמָחר  ֲאִני 
ְּכֵדי ָלצּוד ַאָּיִלים ּוְצָבִיים ְוכּו', 
ּוְכֶׁשֲאִני חֹוֵזר - ֵיׁש ָּבִעיר ֶׁשָּלנּו 
ְׁשֵני ְׁשָעִרים ַׁשַער ָּגדֹול ְוַׁשַער 

ָקָטן, ַּתִּגיד ִלי ְּבֵאיֶזה ַׁשַער ֶאָּכֵנס ָמָחר?" ָאַמר 
לֹו: "ִאם ֲאִני ַאִּגיד ְלָך ָאז ַּתֲעֶׂשה ָהפּוְך, ַמה ַּנֲעֶׂשה 

ְלָך?!" ָחַׁשב ְוָאַמר לֹו: "ֲאִני ֶאְכּתֹב ֶּפֶתק ְוִנְסּגֹר אֹותֹו, 'ְוַנְחּתֹום 
ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך' )אסתר ח' ח'(, ּוָמָחר ִנְפַּתח ֶאת ֶזה ְוִתְרֶאה ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי". 

ַהֶּמֶלְך ִהְסִּכים ְוָעׂשּו ָּכָכה. ְוָאֵכן ַהֶּמֶלְך ָהַלְך ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ְוָצד ְצָבִיים ְוכּו', ְוַאֲחֵרי 
ֶׁשִהִּגיַע ָעַמד ְלַיד ְׁשֵני ַהְּׁשָעִרים ְוָאַמר: ִמי יֹוֵדַע ַמה ָּכַתב ֶהָחָכם ַהְיהּוִדי? ִאם 
ֲאִני ֶאָּכֵנס ַּבַּׁשַער ַהָּגדֹול, אּוַלי הּוא ֶּבֱאֶמת ָּכַתב ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּגדֹול, ְוִאם ֲאִני 
ֶאָּכֵנס ַּבַּׁשַער ַהָּקָטן, אּוַלי הּוא ֶבֱאֶמת ָּכַתב ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּקָטן, ַוֲהֵרי ֲאִני רֹוֶצה 
ְלהֹוִכיַח לֹו ֶׁשהּוא ָטָעה. ָאז הּוא ֹלא ָיַדע ַמה ַּלֲעׂשֹות. ַּבּסֹוף הּוא ָאַמר: ֵיׁש ִלי 
ַרְעיֹון, ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ַׁשַער ָחָדׁש ְוֶאָּכֵנס ַּדְרּכֹו, ְוֶזה ַוַּדאי ֹלא ָעָלה ְבִלּבֹו. ָעָׂשה ָּכָכה. 
ְוַאֲחֵרי ֶׁשִהִּגיַע ְלַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ֵהִביא ֶאת ַהִּמְכָּתב ִלְפֵני ֻכָּלם ּוָמָצא ֶׁשָּכתּוב 
ּבֹו: "ַׁשַער ָחָדׁש ִיָּפֵתַח ּוָבא ַהָּנִׂשיא ּבֹו" )ֶזה ָּפסּוק ִּביֶחְזֵקאל ֶּפֶרק מ"ו ְּפסּוִקים א'-ב', 
ֶׁשְּמֻעָּבד ְלצֶֹרְך ָהִעְנָין(, ָׁשַאל אֹותֹו ַהֶּמֶלְך: "ֵאיְך ָיַדְעָּת ֶׁשֶאְפַּתח ַׁשַער ָחָדׁש?" ָאַמר 

לֹו: "ָיַדְעִּתי, ֲהֵרי ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא..."  )ֵיׁש ֶׁשְּמַסְּפִרים ִסּפּור ּדֹוֶמה ַעל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן 
ַאְיְּבִׁשיץ(.   )גליון 44 אות ח"י והערה 31(.

בית נאמן לילדים מתוך שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א

 איזה חכם נולד באמת?
)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(

תשובות ניתן לשלוח לפקס: 08-6723718 בין הפותרים נכונה יוגרל פרס. )נא לציין שם וטלפון(

ָידַׂע
ַדע ּתֵ

 ְלַמַען

ְּתַסֵּפר

חידה

לע"נ גאולה בת אסתר מאזוז ע"ה

ה ַיְלֵדי ְגֻאָלּ
א. ַּתֲעִנית ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת ִהיא ַהַּתֲעִנית 

ָהִראׁשֹוָנה ִמָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות, ִּכי ַּבְּתִחָּלה ָעׂשּו 
ָמצֹור ְוַאַחר ָּכְך ִנְבְקָעה ָהִעיר ְּבִׁשְבָעה 

ָעָׂשר ְּבַתּמּוז, ְוַאַחר ָּכְך ִנְׂשַרף ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבִתְׁשָעה 
ְבָאב )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּבִית ִראׁשֹון ִנְׂשַרף ְּבא' ְּבָאב(, ְוַאַחר ָּכְך צֹום 
ְוָלֵכן  ְוַאַחר ָּכְך ַּתֲעִנית ֶאְסֵּתר. ֶזה ַהֵּסֶדר ֶׁשָּלֶהם.  ְּגַדְלָיה, 
ִהיא ֲחמּוָרה ִמָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות, ָמה ַהחּוְמָרא ֶׁשָּלּה? ָּכַתב ַרֵּבנּו 
ַאּבּוַדְרָהם )דף ס"ט עמוד א'( ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ִהיא ָהְיָתה ָחָלה ְביֹום ַׁשָּבת 
ָהִיינּו ָצִמים. ֵאיְך הּוא ִהִּגיַע ָלֶזה? ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל )פרק כ"ד פסוק 
ב'( ְלַגֵּבי ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת: "ֶּבן ָאָדם ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה", ּוַבּיֹום ַהִּכּפּוִרים ַּגם ֵּכן ָּכתּוב "ְּבֶעֶצם" )ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ח(, 
ָאז ְּכמֹו ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ָּכָכה ַהִּדין ַּבֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת. 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת ְלעֹוָלם ֹלא ָיחּול ְּבַׁשָּבת )ֶׁשֲהֵרי רֹאׁש 
חֶֹדׁש ֵטֵבת ָיכֹול ָלחּול ַרק ַּבֲחִמָּׁשה ָיִמים ֵמַהָּׁשבּוַע ִּביֵמי אבגד"ו )כמו שכתב מרן 

בשלחן ערוך סימן תכ"ח סעיף ב'(, ְוֵכיָון ֶׁשֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת ֶזה ֶהְפֵרׁש ֶׁשל יֹוַמִים 

ֵמַהּיֹום ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחל ּבֹו רֹאׁש חֶֹדׁש, ִאם ֵּכן ְלעֹוָלם הּוא ֹלא ָיחּול ְּבַׁשָּבת(. ֶאָּלא 

ַּכָּוַנת ָהַאּבּוַדְרָהם "ִאּלּו" הּוא ָהָיה ָחל ְּבַׁשָּבת ָהִיינּו ָצִמים אֹותֹו. ֲאָבל 
ָמָצאנּו ּבֹו ָּדָבר ֶׁשֵאין ְּבָכל ַהַּתֲעִנּיֹות, ֶׁשִּלְפָעִמים הּוא ָחל ְּביֹום ִׁשִּׁשי 
ָיְצאּו ַהּכֹוָכִבים,  ְוָצִמים, ּוָמַתי אֹוְכִלים? ַאֲחֵרי ְתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשְּכָבר 
ְוִאם ֵּכן יֹוֵצא ֶׁשָּצִמים ְמַעט ְּבַׁשָּבת, ְוֶזה ַמְרֶאה ָלנּו ֶׁשַהּיֹום ַהֶּזה הּוא 

ָחמּור. )גליון 45 אות ג'(.

ב.  ְּבט' ְּבֵטֵבת ִלְפֵני ֵמָאה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים )ִּבְׁשַנת תר"ך(, ִנְפַטר 
ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיׁשּוָעה ְּבִסיס ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה ַרב ָּגדֹול ְּבּתּוֶנס  מֹוֵרנּו 
ּוְמֻפְרָסם ְמאֹד, ְוָכל ַחְכֵמי ְצפֹון ַאְפִריָקה ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו ְבַהֲעָרָצה 
ַרָּבה. ֵיׁש ֵסֶפר ֶׁשָּכַתב ָחָכם ִמָּמרֹוקֹו ְוָאַמר ָעָליו: "ֵאין ָּכמֹוהּו ְבָכל ַחְכֵמי 
ְצפֹון ַאְפִריָקה" )ראה בספר מגדולי ישראל חלק א' עמוד שע"ב(. ּוְבאֹותֹו 
ַהּיֹום ֶׁשהּוא ִנְפַטר, ְיהּוֵדי ּתּוֶנס ָצמּו )ְוָאְכלּו ַרק ָּבֶעֶרב(, ּוְלָמֳחָרת ָצמּו ַגם 

צֹום ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת. )גליון 45 אות י"ג(.

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה
ִהְלכֹות ַּתֲעִנית 

שמות הזוכים:
אוריאל נתן ידעי

בני עייש

 אליהו יהודה
אלחרר

 נא לשלוח התשובות עד יום שלישי 
בשעה 8:00 בבוקר

 Hilloula
 du Rav Kalfon

Moshe Hacohen

L’un des plus grands rabbins de Tunisie – Grand Rav de Djerba

בס"ד
Entrée gratuite

Avec la participation de : 
Rav Meir Mazouz Chlita (Directeur de la Yechiva Kisse Rahamim) 

 Rav Tsemah Mazouz Chlita – Rav Hananael Cohen 
Rav Issarhar Meir Mazouz (Rav du quartier Ramat Eshkol) 

 Rav Ariel Edery (Rav du quartier Har Homa) 
Rav Yossef Ben Shoushan – Rav Moshe Haviv de Beit El. 

זצוק"ל וזיע"א

A partir de 19h00

Jeudi 8 janvier 2015
Au Beit Midrach « Eikhal Yaacov »

17 rue Harav Rainess – Kyriat Moshe – Jerusalem

Divrei Thora et Prestation musicale (Yossef Tayeb)
Buffet tunisien : Fricassés, Boukha, Boutargue…

Vente de livres – Hommes et Femmes séparés
 

Ouvert à tout  public054.786.98.71 יעקב

 מ- 19:00

•יום חמישי בערב - אור לי”ח טבת•
04.01.2018

"באולם אירועים" באבד- טרייפוס
רחוב בעל השאילתות 23 - )פינת רחוב הרב ריינס)

 גבעת שאול- ירושלים
סעודת מצוה עם דברי תורה, תזמורת, פריקסה, בוכה

גברים ונשים בהפרדה מלאה - הציבור מוזמן

 בהשתתפות
נכדו של הצדיק : הרב שלום הכהן שליט"א

רב אזורי מועצה אזורית שפיר

הילולא
של הרב 

ַכְלפֹון משה הכהן
מגדולי רבני תוניסיה ושימש כרבה הראשי של ג'רבה

בס"ד

כניסה חינם

בהשתתפות רבנים: הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים,
הרב צמח מאזוז שליט"א, הרב חננאל כהן )ראש מוסדות חומת רחמים(,

הרב יששכר מאיר מאזוז רב שכונת רמת אשכול,
הרב אריאל אדרי רב שכונת הר חומה,

הרב יוסף בן שושן )רב הקהילה התוניסאית בקרית משה(,
 והרב משה חביב מבית אל.

 הציבור מוזמן

זצוק"ל וזיע"א

19:00מ-

יום חמישי בערב אור לח"י טבת
)8/01/2015(

בבית המדרש התחתון " היכל יעקב"
רחוב הרב ריינס 17 קרית משה ירושלים

סעודת מצוה עם דברי תורה, תזמורת )יוסף טייב(
)Fritcassés, Boukha, Boutargue( פריקסה, בוכה, עדם חות 

דוכן מכירת ספרים, )גברים ונשים עם הפרדה מלאה(.
 

מגדולי רבני תוניסיה ושימש כרבה הראשי של ג'רבה

 הילולא
  של הגאון הקדוש הרב

כניסה חינם
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 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" ויגשערב שבת קדש פרשת   362 ב"ה  

 ד אבי חיהעו

התוודעות יוסף הצדיק לאחיו. הפסוק המתאר את רגע השיא  בפרשתנו אנו קוראים על

א יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו הוא "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ול

פורץ פסוק הזה הוא היה מגיע לשכשרבי אליעזר היה מפניו". על כך מספרת הגמרא 

 – 'ודם כתוב 'ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניוומה תוכחה של בשר ", וכך אמר: בבכי

של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה". לפני שננסה להבין איזו תוכחה יש תוכחה 

"אוי לנו מיום כאן בדיוק, נציין שישנו מדרש מקביל שאומר אותו רעיון רק בסגנון אחר: 

וד בתוכחתו, הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטן שבשבטים היה, ולא יכלו אחיו לעמ

'ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו', וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח  כתובש

 לכל אחד ואחד על אחת כמה וכמה".

אם כן משוים חכמינו ז"ל בין תוכחת יוסף לשבטים לבין תוכחת הקדוש ברוך הוא לעם 

ישראל לעתיד לבוא. השאלה המתבקשת היא איזו תוכחה יש במילים הללו שיוסף אמר 

 !מדברי חז"ל משמע שפשוט וברור שאלו דברי תוכחה ?לאחיו "אני יוסף העוד אבי חי"

עודנו בחיים כדי לברר זאת, אותם האם יעקב אביהם  שודאי יוסף לא שאלהפירוש הוא 

אבינו עבדך "שלום לברים בשמו ובשרו לו דשהרי לאורך כל הדרך השבטים אמרו לו 

תמיהתו "העוד אבי חי" דברי מוסר ותוכחה: -. אם כן יוסף רצה לרמוז בשאלתועודנו חי"

האם  –כרתם אותי לעבד במצרים ובכך גרמתם צער נורא לאבינו יעקב שמ "אני יוסף"

 .כל השנים הללופלא שעוד אבי חי אחרי כל העגמת נפש במשך  וזה, עודנו חי

הסתם יש קשר בין מן אם חז"ל לומדים מדברים אלו לגבי תוכחת הקב"ה לעתיד לבוא 

תוכן התוכחה גם. הקב"ה גם ישאל אותנו "העוד אבי חי", הכוונה שיש כמה תארים ביחס 

הוא  –השירים בשיר  –לפעמים  שהקב"ה מלך עלינו, מלך,יש  –בין הקב"ה לעם ישראל 

גרמת צער איך  –עיקר התוכחה תהיה , וגם הוא מכונה אבינו, לעתיד לבוא דמכונה דו  

 מים?!שבש א שלךלאב

זה מה שלומדים מכל הסיפור של מכירת יוסף, את יוקר המצוה של כיבוד אב, שהרי זה 

היה הפגם של השבטים )החל מראובן שבלבל יצועי אביו עוד קודם לכן, כמו שלמדנו 

לכבד לתקן זאת ולדעת לכבד את האבא גם בפשטות, וגם לפני כמה שבועות(, ויש 

 ., שהוא הכלשמיםבולעבוד את אבינו ש

 בשאלת יוסף "אני יוסף העוד אבי חי", מסתתר מסר סמוי של יוסף :נחמד נסיים ברמז

נקבל  7-ל 217אם נחלק אותיות,  7, יש במילים הללו 217 בגימטריא שוה אני יוסףלאחים. 

כל אות ב"אני יוסף" עולה "אבי חי". כלומר אם , כלומר שהממוצע של אבי חי=  31מספר 

 לא "אני יוסף".לילה אז "אבי חי" אז "אני יוסף", ואם לא ח

 –פני משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בגאולה השלמה, והקדוש ברוך הוא  שנזכה לקבל את

 מאיתנו רק נחת!יראה  –שלנו אבא 

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת ויגש ע"א(

 

 עבודת ה' לשהמבחן האמיתי 

 אחד מן הסיפורים ששמע ה"תולדות יעקב יוסף", אשר סיפר הבעש"ט

היה כי בעיר אחת דר סבל אחד שלא ידע דבר רק להתפלל. הוא היה 

בא לבית הכנסת כאור הבקר לומר תהלים ולהתפלל בציבור, וכל היום 

היה עסוק במלאכתו הכבדה המשברת גופו של אדם. לתפילת המנחה 

היה בא לבית הכנסת להתפלל בצבור ובין מנחה למעריב היה שומע 

 מד שלמד לפני אנשים פשוטים כמותו. שיעור 'עין יעקב' מפי המל

בשכנותו גר אברך שפרנסתו מצויה לו, וכשבא לבית הכנסת להתפלל 

התפלל במתינות, ואחר התפילה למד שיעור גמרא בעיון. וכן קודם 

מנחה היה נוהג לבוא במוקדם ללמוד שעה ארוכה ותפילתו היתה 

 במתינות, ובין מנחה למעריב למד בפני עצמו.

פילת מעריב נפגשו שניהם ליד ביתם. הסבל הוציא אנחה פעם אחרי ת

ועבודתו אשר עובד את השי"ת אינה עבודה כראוי  אמלבו, אשר שמ

 וכדבעי.

שחוק עבר על שפתי שכנו האברך כאילו אמר מה לי ולך שכני הפשוט. 

 אין לך ערך לעומת עבודתי והתורה שאני לומד. 

כשהלכו לעולמם ובאו לפני בית דין של מעלה, מליצי יושר הניחו על  

כף המאזניים את התפילות והתורה של האברך, ובא המקטרג והניח 

 את השחוק על כף מאזניים השניה והכריע לצדה. 

באו המליצי יושר והניחו את אנחתו של הסבל על כף המאזנים והכריע 

 יעקב יוסף" אל הבעש"ט.            לכף זכות, ומאז נתקרב הבעל "תולדות 

עיקר מלחמתו של הבעש"ט היתה על כך שתלמידי החכמים של אותו 

דור נהגו לבזות את עמי הארצות. זהו סיפור מאד אופייני לבעש"ט. 

המידה השנואה ביותר על הקב"ה היא גאוה של תלמיד חכם. מובא 

 תו. שספר ה"תניא" מבטל את קליפת התלמיד חכם המתגאה בתור

העובדה שזה הסיפור ששמע בעל ה"תולדות יעקב יוסף" כאשר 

התקרב, מלמדת שהיתה בו בדקות שבדקות את הפגם של אותו 

האברך. הסיפור נגע בנקודה הפנימית ביותר בלבו, ואז מיד הרהר 

 בתשובה וכך התקרב לדרך האמת של הבעש"ט. 

שיש הסיפור מלמד שלא התורה והתפילה הן העיקר, אלא ההרגשה 

עבודת ה'. אם אדם לומד ומתפלל לפי  לשאחריהן. זהו המבחן האמיתי 

יכולתו ואחר כך נאנח על חוסר שלימותו וריחוקו זה העיקר בעבודת 

ה'. לעומת זאת אם האדם לומד הרבה גמרא בעיון ומתפלל באריכות 

התחושה הנכונה בכל ואחר כך מרגיש שהוא צדיק, כל עבודתו אובדת. 

גיש כאין וכאפס ולהאנח על הריחוק מה', כדי שלא מדרגה היא להר

   יבוא הנחש ויכיש את האדם במחשבת גאוה.

 ("נר ישראל"הספר )מתוך  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתחלת ספר תיקוני הזהר כתוב שבנשמות עם ישראל יש הרבה סוגים 

שונים של נשמות, הכל לפי סדר הספירות: ראשי בני ישראל, חכמים, נבונים, 

ידועים )כמו שאומרים בהגדה של פסח, יודעים את התורה(, חסידים, 

גבורים, מארי תורה )בתפארת(, נביאים )בנצח(, חוזים )בהוד(, צדיקים 

( ומלכים. כתוב שהסדר הזה של הזהר, שמתחיל מראשי אלפי )ביסוד

ישראל בכתר, ואחר כך חכמים וכו', עד צדיקים, קשור גם לסדר תולדות עם 

 ישראל לדורותיו. 

מה שקורה היום, לקראת הגאולה האמתית והשלמה על ידי מלך המשיח, 

ת הוא שאנחנו עוברים מתקופת הצדיקים לתקופת המלכים. זה אחד היסודו

החשובים אצלנו בלימוד, להבין את ההסטוריה, מה שקורה במציאות. כמה 

מאות שנים היו צדיקים הכי גדולים, תלמידי הבעל שם טוב, אבל עכשיו 

 שמצדיקים עוברים למלכים.  –צריכים לעבור פאזה 

היו חצרות של צדיקים שכבר רצו לעבור את הפאזה, הרבי מרוז'ין, גם 

אלא להיות מלך, להגיע למלכות ישראל. איך  לא להשאר צדיק –בחב"ד 

"יסוד אבא ארוך ומסתיים ביסוד ז"א", אבא הוא  עוברים זאת בנפש?

הבטחון מתחיל באמא -המציאות-היש-האחיזה באין, ואילו השמחה

המעבר מתקופת הצדיקים לתקופת משתקף במלכות, אז בעצם -ומסתיים

 המלכים היינו המעבר מאמונה לבטחון. 

מצדיקים למלכים שהוא גם מעבר מצדיקים לבעלי תשובה. יכול יש מעבר 

להיות צדיק שבוטח, אבל מי שקשור למציאות הוא דווקא בעל תשובה. 

הצדיק, מעצם הצדיקות שלו, הוא המאמין. הבוטח הוא בעל תשובה, כמו 

דוד המלך שהוא בעל תשובה. כדי להתגבר על העבר העברייני שלו בעל 

 ון. מתאים לפשט הפסוק "אל כל החיים יש בטחון".תשובה צריך הרבה בטח

 –עיקר התשובה היא מאהבה ומשמחה. דווקא תשובה היא היש האמתי

הבטחון שעל אף מה שהיה "אין שום יאוש בעולם כלל". בכלל, למה הרבה 

בעלי תשובה אוהבים את ברסלב? כי רבי נחמן באמת מדבר כבעל תשובה, 

מדגישה את הבטול, כמה שיש בתורת לאו דווקא כצדיק. חסידות חב"ד 

יחסית זו יותר עבודת הצדיק. ברסלב יותר מדברת לבעל  –חב"ד את הכל 

תשובה, לכן לקו"מ הוא "ספר של רשעים", של בעלי תשובה. זה מאד מדבר 

על תיקון  –לבעלי תשובה, ולא מדבר כמעט על בטול אלא בעיקר על שמחה 

בגימטריא  בןהמציאות של שם האגו, תיקון היש כיש, תיקון הבהמה )

 (.בהמה

איפה היתה אמונה בעם ישראל? בגלות. אמונה היא מה שהחזיק אותנו כל 

משך אלפיים שנות הגלות שלנו. אמונה גם יכולה להחזיק אותנו בלי סוף, 

מי שמאמין יכול גם לומר  –לנצח. יש פסוק שאומר "המאמין לא יחיש" 

שמה שאני מאמין בו לא נמצא במציאות עדיין, לכן הוא מחכה בשקט, "לא 

יחיש", לא ממהר שחייב להיות "משיח נאו" כמו שהרבי אומר. מי כן מחיש? 

 "הבוטח בהוי' חסד יסובבנו", שזה תיקון הישות. –לא המאמין אלא הבוטח 

ה היא בבחינת "שב ואל יש עוד כלל גדול מאד, שהאמונה של החכמ

תעשה". הרי בחכמה יש את השרש של יראה עילאה. כל יראה היא כח מניע 

תעשה של התורה, "שב ואל תעשה". אבל באמא עילאה, שמחה -את הלא

של מצוה, יש "קום עשה". באמא עילאה יש אהבה רבה, ואהבה היא המניע 

 ונה במקורהכאן דחילו ורחימו. האמ לקיום כל מצוות עשה שבתורה. יש

 

היא יראה ואילו הבטחון במקורו, בבינה, הוא אהבה רבה )מוסבר בחסידות במאמרים 

מי שמאד  –על בטחון שכאשר אני בוטח במישהו זה מפני שחויתי בו אהבה רבה 

אוהב אותי, כמים הפנים לפנים אני לא רק אוהב אותו אלא בוטח בו, והבטחון ממשיך 

 הבוטח בהוי' חסד יסובבנו"(. עוד יותר אהבה בבחינת מקיף, "ו

מה המעבר מאמונה אמונה היא "שב ואל תעשה" ובטחון הוא "קום עשה". לכן 

אדם בספק, זו לא  –המעבר ממה שבכללות האדם נמצא בתנועה של "שב"  לבטחון?

המציאות, הוא עדיין לא יכול להקים מלכות ישראל בארץ ישראל, אז מה בינתים? שב 

, "יעשה ]בסוף[ למחכה לו". אני מאמין באמונה שלמה ואל תעשה, תחכה בשקט

 להביא אותו עכשיו.  –בביאת המשיח אבל לא קם לעשות משהו בנידון 

 –בכ"ח ניסן, התאריך שבו הרבי אמר "עשו כל אשר ביכלתכם" להביא את המשיח 

צריך לעשות משהו, צריכים עשרה עקשנים להביא את המשיח נאו, מאד חריף. 

רק מבטחון, לא מאמונה. כתוב "צדיק  בנפש לקום ולעשות משהו? מאיפה בא הכח

 . אמונהשוה פעמיים  צדיקבאמונתו יחיה", ואפילו המלה 

"אל כל החיים יש בטחון", בחינת בטחון היא ישות  – כמו שיש פסוק "יש בטחון"

מתוקנת, אפילו המלה ישות שבדרך כלל היא לא חיובית בחסידות, אבל יש ישות 

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד,  –. יש שני משיח משיח משיח ?ישותכמה שוה מתוקנת. 

. רק עם ישות אפשר להביא משיח, לא עם התאיינות, לא עם צריכים את שניהם יחד

זה המעבר מהצדיק  –זו ישות מתוקנת . "שב ואל תעשה" אלא רק עם "קום עשה"

 –יכים בטחון חזק ביותר כדי לקום ולהביא משיח בפועל ממש עכשו, היום, צר למלך.

           בטחון אקטיבי.

 ה("אייר ע 'אמשיעור )

 

 )חלק א'(מצדיקים למלכים  -המעבר מגלות לגאולה

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itielgi@pnimi.org.ilלקבלת השיעורים: 

 

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

 הלב היהודי

 מהו 'הלב היהודי'? שאלה:

ל. –לפי ספר יצירה, האות של חדש תשרי היא ל'. ממילא, ל' תשרי הוא ל  תשובה:

הלב היהודי מסמל את שתי האותיות ל', כאשר הל' השניה פונה לל' הראשונה 

 הלב היהודי. –ויוצרת מעין לב 

האות ל' רומזת ל"לב מביו דעת". צורת האות ל', מסמלת את רצון הלב להתעלות 

ולענייננו כאשר נשמה אחת  –א הכח של איחוד ולהשיג את דעת ה'. דעת הי

מתאחדת עם נשמה שניה כמו חתן וכלה שמתאחדים ושואפים להתאחד. צורת הלב 

היהודי מסמלת חתן וכלה שפונים זה לזו ושואפים כלפי מעלה לקבל את ברכותיו של 

 הבורא יתברך.

 'פנימי'( –יני )מתוך שו"ת באתר גל ע

 

 טבת ותהו

 -עשירית, "העשירי יהיה קדש להוי'"אם סופרים מתחלת התורה את המלה ה

מלים[. והארץ היתה תהו".  7"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ]עד כאן 

שם החדש העשירי שוה  – תהו, ששוה בדיוק טבתיוצא שהמלה "תהו" שייך לחדש 

                                                                בדיוק המלה העשירית בתורה. 

 (ו"ד טבת ע"כמשיעור )

  



ודש טבת מתחיל באור גדול, באמצע ח
חג החנוכה שמחבר את כסלו וטבת. 
נרות  שמונה   – חנוכה  של  השיא 
דולקים בחנוכיה – הוא בחודש טבת. יפה מאד, 

אבל אחר כך נראה שהחושך 
חוזר: הנה שבוע אחרי חנוכה 
בטבת.  עשרה  צום  מגיע 
חגים,  אין  החודש  בהמשך 
קרה  טבת"  "תקופת  רק 

שבה מתכנסים בבית.
עשרה  על  נדבר  בואו 

ירושלים.  על  המצור  החל  שבו  היום  בטבת, 
אנחנו מבינים למה מתאבלים וצמים בתשעה 
תחילת  את  גם  לציין  צריך  למה  אבל  באב, 
כיום  נקבע  בחורבן  שלב  כל  לא  הרי  המצור? 

צום! 
המצור אינו רק תחילת התהליך של החורבן. 
המצור עצמו 'הורג' את ירושלים ובית המקדש. 
כלומר, בית המקדש לא נועד רק בשביל אנשי 
וצדיקים.  כהנים  מובחרת של  ירושלים, חבורה 
הוא גם לא נועד לארץ ישראל בלבד, לא רק לעם 
ישראל! היעוד של המקדש וירושלים הוא להיות 
"כי   – האנושות  לכל  העולם,  לכל  מגדל-אור 
ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", כולם יבואו 
ומירושלים תצא  לעבוד את ה' בבית המקדש, 
הבשורה של האמונה והתורה לכולם. כל החזון 
שהתחיל  ברגע  בבת-אחת  נקטע  הזה  העולמי 
המצור, הכנפיים הגדולות של המקדש קוצצו, 
השפעתו נפסקה. זה באמת מאורע משמעותי, 
ולכן אנחנו צמים )בינתיים(, כדי לזכור מה צריך 

להיות ולשאוף למציאות המתוקנת.
איך  יודע  לא  מי  לחנוכה.  נחזור  ועכשיו 
אחד,  נר  הראשון  ביום  הנרות?  את  מדליקים 
ואחר כך "מוסיף והולך", בכל לילה נר נוסף, 
זו  נכון, אבל  נרות בלילה השמיני.  עד שמונה 
מוסיף  אומרים  הלל  "בית  הדעות:  אחת  רק 
פוחת והולך". לפי  והולך. בית שמאי אומרים 
שמונה  מדליקים  הראשון  ביום  שמאי,  בית 

נרות וביום האחרון נר אחד! 

ברוב  כמו  הלל,  כבית  כמובן  היא  ההלכה 
אבל  שמאי.  לבית  הלל  בית  בין  המחלוקות 
האמת העמוקה היא ש"אלו ואלו דברי א-להים 
חיים", יש משהו נכון גם בדעת בית שמאי. יותר 
אומרים  המקובלים  מזה, 
שבעתיד תהיה ההלכה כבית 
שמאי! האם זה אומר שנדליק 
רק כמו בית שמאי? לא חייב 
יכול להיות שהמשיח  להיות. 
בהתחלה  וגם":  "גם  יכריע 
לפי  שהתרגלנו,  כמו  נדליק 
בית הלל, מנר אחד לשמונה נרות, ומיד נמשיך 
כמו בית שמאי – משמונה נרות לנר אחד. כך 
15, אם  16 ימים )או  יהיה לנו חג חנוכה כפול, 
היום השמיני שייך לכאן ולכאן(. החג הזה יתחיל 

בכ"ה בכסלו, ויסתיים ב.... עשרה בטבת!
בית  מדוע  ובכן,  הדברים?  בין  הקשר  מה 
משונה?  כזו  בצורה  להדליק  אומרים  שמאי 
אור,  של  גדולה  כמות  מדליקים  בהתחלה  כי 
ואחר כך מתרכזים ומתמקדים באיכות – עד 
לנר אחד שבתוכו גנוז כל האור הגדול. והנה, 
דווקא  מתאימים  בכמות  המרובים  הנרות 
מכסה  הרוחני  החושך  והחורבן:  הגלות  לזמן 
ועוד נרות. עם  וצריך להוסיף עוד  את העולם 
ישראל עומד לבדו מול שבעים האומות, והוא 
מדליק במסירות-נפש נר ועוד נר ועוד נר בתוך 
שמתקדמים  ככל  אבל  ומפוזר.  מפורד  עולם 
לעבר היעוד המשיחי של "תיקון עולם", אנחנו 
אחדות.  ויותר  התנגדות  פחות  שיש  חשים 
דתות  את  יעזבו  העמים  כל  דבר,  של  בסופו 
יאמרו  כולם  ויכירו באמונה האמיתית,  השקר 
"ה' אחד" ויבואו לעבוד את ה' בירושלים ובבית 
הכפול  החג  בסוף  האחד  הנר  לכן  המקדש. 
הוא התיקון של עשרה בטבת. במקום המצור 
ומנע את האור שלו,  שסגר את בית המקדש 
יופיע הנר האחד והיחיד שמבשר את האמונה 
הטהורה שהופכת להיות נחלת כל העולם. כך 
יהפוך עשרה בטבת ליום של ששון ושמחה, חג 

שמח!

חנוכה מאיר 
את עשרה 

בטבת ומתקן 
את העולם

נר אחד מתקן עולם

מבט עומק יהודי על החודש
התחדשות
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סודות החודש

"דרך כ המושג  את  מכירים  ולנו 
זהו  הזהב".  "שביל  או  האמצע" 
הנפש,  מדות  בתיקון  גדול  כלל 
כמו שמלמד הרמב"ם בהלכות דעות. אל 
תהיה קיצוני לכאן או לכאן, הדרך הנכונה 
פזרן,  תהיה  אל  למשל:  באמצע.  היא 
דבר,  לעצמך  להשאיר  ולא  הכל  לתת 
אבל,  נדיב.  היה  קמצן.  תהיה  אל  וכמובן 
אומר הרמב"ם, בכעס אסור לנקוט בדרך 

עבודה  עובד  כאילו  הכועס  "כל  האמצע, 
ושובר,  הרסני, מתפרץ  הוא  הכעס  זרה". 

כמו אש שורפת.

רוגז ברוך
חוש-הנפש  הקבלה,  לפי  הפתעה:  והנה 
של חודש טבת הוא הרוגז, הכעס! כלומר, 
חוש  זהו  בכעס,  טוב  משהו  יש  זאת  בכל 
שייך  טבת  חודש  בנוסף,  לפתח.  שצריך 
כמו  בכעס  מתאפיין  דן  והנה  דן,  לשבט 
בברכת יעקב אבינו "יהי דן נחש עלי דרך". 
הזוהר  בספר  כתוב  וכך  מבורך!  כעס  זהו 
רוגז שנקרא  ויש  רוגז שנקרא ארור  "יש 

ברוך". 
מתי באמת הכעס הוא טוב? אומרים 
חז"ל: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
– לא להתרגז על אחרים אלא על  הרע" 

משחקים באש
כן,  אם  בתוכנו-פנימה.  שנמצא  משהו 
חוש הכעס החיובי הוא, קודם כל, לדעת 
את  לזהות  עצמנו,  על  ביקורת  למתוח 
ולא  שבנו  והתורפה  החולשה  נקודות 
כך,  אחר  צודקים.  אנחנו  שתמיד  לחשוב 
פשוט להתרגז ולכעוס על היצר הרע, על 
שבנו,  והשליליים  הנמוכים  הצדדים  כל 
להשפיל אותם ולא לתת להם להשתלט. 
כיוון נוסף שאליו מופנה הכעס החיובי הוא 
כנגד האויב, "הבא להרגך השכם להרגו", 
שנמשל  דן  שבט  שעושה  מה  בדיוק  וזה 
לנחש, כמו שמתבטא בדמותו של שמשון 

הגיבור משבט דן.
בלשון  הרסני.  כח  יש  שבכעס  נכון 
ל"עולם  שייכת  הזו  העצמה  הקבלה, 
בכוחות  להתעסק  פשוט  לא  התוהו". 
כאלה, מסוכן לשחק באש. אבל בלי אש 
יוצרים שום דבר! אם הכל רגוע  לא היינו 
היתה  לא   – וחיוכים  אהבה  מלא  ושלו, 
כמו  טוב  שהכל  חושבים  כי  התקדמות, 
שהוא. לכן צריך "רוגז ברוך", להתרגז על 
חיובי  לכוח  הזה  הרוגז  את  ולהפוך  הרוע 
לעשיה  שנרתמת  תוהו  של  עצמה  אדיר, 
מתוקנת. זהו הסוד של חודש טבת, טבת 

בגימטריא תהו. 

גדי קופץ
יפהפה  מדרש  גדי.  הוא  טבת  של  המזל 
ועל  ציורית,  בדרך  האדם  חיי  את  מתאר 
"בן עשר קופץ כגדי".  גיל הילדות נאמר 
זהו רמז מובהק לחודש טבת, שהרי הוא 

להניח  אפשר  בשנה.  העשירי  החודש 
שרוב הקוראים כבר עברו את גיל עשר... 
לילדות  לחזור  לכולם  כדאי  בטבת  אבל 

ולהתחיל לקפץ כמו גדיים. מה הכוונה?
קטן,  לא  שובב  הוא  הקופץ  הילד 
כדי  תוך  דברים  כמה  ישבור  הסתם  ומן 
בתנ"ך  שובב  למושג  בכלל,  הקפיצות. 
בנים  "שובו  כמו  שלילית,  משמעות  יש 
בטבת  והנה  ותועים.  חוטאים  שובבים", 
 – "שובבים"  הנקראת  תקופה  מתחילה 
וארא,  שמות,  הפרשות:  של  תבות  ראשי 
תקופה   – משפטים  יתרו,  בשלח,  בא, 
על  בתשובה  בחזרה  לעסוק  ראוי  שבה 

חטאים 'שובבים' )"פגם הברית"(. 
יש  כך  טוב,  כעס  שיש  כמו  אבל 
מבוגרים- אנחנו  אם  טובה.  שובבות 
מעל  טפח  קופצים  לא  ללא-תקנה, 
מהמקום  להתקדם  נצליח  לא  הקרקע, 
של  קורטוב  צריך  נמצאים.  אנחנו  שבו 
ילדות משוחררת, מקפצת ומדלגת מעל 
שובבים טובים  הגבולות הרגילים, להיות 
ועושים  ההרגלים  את  לשנות  שמעזים 

תשובה. 
תבשל  "לא  בתורה  נאמר  הגדי  על 
הילדים  את  תהפוך  אל  אמו".  בחלב  גדי 
רציניים  למבוגרים  כגדיים  הקופצים 
מבושלים  לזוז,  מצליחים  שלא  וכבדים 
צריכים  האלה  הילדים  מרדים.  בחלב 
וקופצת  חיובית  אש  האש",  "על  להיות 
שתהפוך את האנרגיות שלהם לכוח טוב 

וחיובי ששום דבר לא עומד בפניו.  

אל תכעס על אחרים 
אלא על היצר שלך

התחדשות
טבת תשע"ח 2



עין טובה
לפי הקבלה, חודש טבת נברא באות ע. האות עין קשורה כמובן לשתי 
בעין  להביט  צריך  הזולת  על  שמאל.  ועין  ימין  עין  שלנו,  העינים 
טובה, עין ימין, במדת החסד והאהבה. על עצמנו צריך להביט גם 
בעין שמאל, עין ביקורתית ושופטת )כדי להשתפר(. אם נכתוב עין 
במילוי – עין יוד נון – נראה שאותיות המילוי שוות בגימטריא ענו, 

כלומר העין הטובה נובעת מתכונה פנימית של ענוה. 
המלה עין פירושה ַמְעָין, וגם העין שלנו היא כמו מעין של דמעות. 
עכשיו, אם נחבר את האות ע לשבט דן )השבט של חודש טבת( נקבל 
את המלה עדן. והנה בפרשת בראשית נאמר "ונהר יוצא מעדן להשקות 
את הגן" – העדן הוא המעין שממנו נובע הנהר המופלא שמשקה את 
גן-העדן. גן עדן הוא מקום של תענוג אלוקי, והעדן עצמו הוא מקור 

התענוגים. מי שמחובר למקור הזה, רואה הכל בעין טובה.

הרמז

מדינת היהודים

מטראמפ ועד 
משיח בן דוד

כבירת נ בירושלים  הכיר  ארה"ב  שיא 
אמנם  כח!  יישר  באמת  ישראל. 
ירושלים שייכת לנו גם בלי הסכמתו, 
אומות  להסכמת  ערך  יש  ודאי  אבל 
העולם. הרי בעשרה בטבת מתענים בגלל 

על  לצור  החלו  שהגויים 
ירושלים, וממילא ההכרה 
בזכותנו בעיר הקודש היא 

התחלה של תיקון. 
אבל מה אתנו בסיפור 
ושרים  מלכים  "לב  הזה? 
מנהיג  וכאשר  ה'",  ביד 
המעצמה העולמית אומר 
הצהרה כזו – יש כאן מסר 
אנחנו  האם  ישראל.  לעם 

נותנים לירושלים את המקום המתאים לה? 
מה באמת המיוחד בירושלים שדווקא 
היא עיר הבירה שלנו? בשיעור תנ"ך למדנו 
שירושלים לא היתה עיר חשובה עד ימי דוד 
המלך. יותר נכון, דוד עצמו הוא זה שהחליט 
'ללכת' על ירושלים, לכבוש אותה ולבנות 
ולהפוך אותה לעיר הממלכה. אבל  אותה 
בירושלים  יותר מזה: הבחירה של הקב"ה 

כתוב  כך  בדוד!  הבחירה  עם  יחד  הולכת 
בספר דברי-הימים: "ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ְבִעיר  ָבַחְרִּתי  ֹלא  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ַעִּמי  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי  ִמּכֹל ִׁשְבֵטי 
ָׁשם ְוֹלא ָבַחְרִּתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ַעִּמי 
ם  ִּבירּוָׁשלִַ ָוֶאְבַחר  ִיְׂשָרֵאל. 
ָוֶאְבַחר  ָׁשם  ְׁשִמי  ִלְהיֹות 
ַעִּמי  ַעל  ִלְהיֹות  ְּבָדִויד 
בחירות  שתי   – ִיְׂשָרֵאל" 
"ואבחר  יחד  שבאות 
בירושלים... ואבחר בדוד". 
פסוקים  אותם  והנה 
מלכים,  בספר  כתובים 
"ֹלא  אחרת:  קצת  אבל 
ִׁשְבֵטי  ִמֹּכל  ְבִעיר  ָבַחְרִּתי 
ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם ָוֶאְבַחר 
– שימו לב  ִיְׂשָרֵאל"  ַעִּמי  ַעל  ִלְהיֹות  ְּבָדִוד 
לדילוג המוזר, "לא בחרתי בעיר... ואבחר 
מובן.  לא  ממש  נראה  ההקשר  בדוד", 
פירוש  מה  שואל  הקדוש  הזוהר  ספר  גם 
שלנו:  במלים  היא,  והתשובה  הפסוק, 
המלך,  דוד  בלי  לירושלים  משמעות  אין 
את  שמאפשרת  היא  בדוד  הבחירה  לכן 

הבחירה בירושלים.
אם  מאד:  אקטואלי  תנ"ך  שיעור  זה 
מה שיש בירושלים אלו מוסדות השלטון 
הנוכחיים, שרחוקים מאד מרוחו של דוד 
לא  גם  לכן  ירושלים.  לא  עדיין  זו  המלך, 
אף  של  ולא  שלנו,  כולה  שירושלים  ברור 
אחד אחר, ואת החלקים הכי חשובים בה 
מפקירים לידי זרים. כאשר נבין שירושלים 
לחדש  רוצים  אנחנו  ובה  דוד,  עיר  היא 
אז   – בית-דוד  מלכות  את  ה'  בעזרת 
ירושלים תקבל את המשמעות האמיתית 
יהיה כוח וחשק לעשות אותה  ולנו  שלה, 

לעיר-בירה שהיא עיר-הקודש.
אמריקה מאתגרת אותנו. הנה הגויים 
היהודים  עכשיו  בירושלים,  מכירים  כבר 
העולם:  ולכל  לעצמם   – לומר  צריכים 
של  העיר  זו  שלנו,  היא  ירושלים  באמת 
בן  משיח  של  העיר  תהיה  וזו  המלך  דוד 
דוד. כאשר נאמר את זה, בגלוי ובפשטות, 
עוד ועוד אומות יכירו בזה ויאמרו: הרי לזה 
שבה  דוד,  עיר  לירושלים  מחכים,  אנחנו 
נבוא  וכולנו  דוד  בן  משיח  לבסוף  ימלוך 

להכתיר אותו, בדיוק כמו שכתוב בתנ"ך.

אין 
משמעות 

לירושלים 
בלי מלך 
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 לזכות הת' שניאור זלמן דיין,
 החייל בצבאות ה', שליח בבית חב"ד

 איסלא מוחרס מקסיקו,
ליום הולדתו


להקדשת גיליון: 052-3003085

 כתב:
עודד מזרחי

מסביב...". החסידים נדהמו לשמע דבריו. 
בטרם עכלו אותם, סיים ר' יחזקאל: "איני 
על  גאוה  רוצה לצאת מהעולם בתחושת 
שצמתי שלושה ימים רצופים, לכן תביאו 
השקיעה...".  לפני  מים  כוס  בבקשה  לי 
נהיה  "שהכל  המים  על  ברך  יחזקאל  ר' 
בדברו", אמר וידוי ואז יצאה נשמתו לעיני 

החסידים הנדהמים. 
י"ט  יום  הגיע  שבועות,  כמה  חלפו 
ימי   53 לאחר  השתחרר  והרבי  כסלו, 
מאסר. דבר גאולתו נודע מיד בעיר הבירה 
ר'  של  המרוחקת  בעירו  אבל  פטרבורג, 
החסידים  הדבר.  נודע  לא  עדיין  יחזקאל 
בידיעה  כסלו  י"ט  במוצאי  לישון  הלכו 

שהרבי עדיין בכלא. 
החסידים,  עשרת  חלמו  לילה  באותו 
אותו  בהסתלקותו,  יחזקאל  ר'  עם  שהיו 
את  ראה  מהם  אחד  כל  בדיוק.  חלום 
שהרבי  בשמחה  לו  מבשר  יחזקאל  ר' 
השתחרר, ומבקש שלאחר תפילת שחרית 
פטירתו,  בעת  מהם  שביקש  מה  יקיימו 

יאמרו 'לחיים' על קברו וירקדו. 
חשב  החסידים  מעשרת  אחד  כל 
את  והסיח  בטלים,  דברים  שאלו  לעצמו 
נפגשו בבוקר  העניין מדעתו. אבל כאשר 
בבית הכנסת, אמר אחד לחברו: "אתמול 
חברו  יחזקאל".  ר'  על  חלמתי  בלילה 
החסיד  לך?"  אמר  הוא  "ומה  התעניין: 
נדהם:  והחבר  החלום,  דבר  את  לו  סיפר 
כך התברר  חלום".  אותו  אני חלמתי  "גם 

שכל העשרה חלמו אותו חלום בדיוק.
אז גם נודע להם שהרבי אכן השתחרר 

בי יוסף יצחק, מנהיג חסידי חב"ד, ר
היגר לארצות הברית לפני מלחמת 
לא  ימים  באותם  השנייה.  העולם 
מלבד  באמריקה,  ראוי  יהודי  חינוך  היה 
ניו-יורק. כבר בתחילת פעילותו רצה הרבי 
להקים תלמודי תורה רבים, ושלח שליחים 
בשיקאגו  הקודש.  מלאכת  את  לבצע 
שתרם  ליסנר,  צ'רלי  בשם  יהודי  התגורר 
סכומים גדולים לענייני החינוך וסייע רבות 
בו  מכתב,  לו  כתב  יצחק  יוסף  רבי  לרבי. 
לו על תרומותיו. לאחר מכן הוסיף  הודה 
סיפור על אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן 

מליאדי:
כאשר עצרו את אדמו"ר הזקן, הגיעה 
ברוסיה.  חסידיו  לכל  המרה  הבשורה 
בעיירה  שהתגורר  חסיד  יחזקאל,  לר' 
מיוחדת  נפש  אהבת  היתה  מרוחקת, 
שם  את  לעצמו  שבחר  כך  כדי  עד  לרבי, 
המשפחה 'ליאזנר', על שם עירו של הרבי. 
לא  המאסר,  על  יחזקאל  ר'  שמע  כאשר 
היה מסוגל לשאת זאת. הוא החליט לצום 
שאם  והתפלל  רצופים,  ימים  שלושה 
מבקש  הוא  הרבי  על  משמיים  גזירה  יש 
למות במקומו, כדי שהרבי ימשיך בהפצת 

החסידות. 
לצום,  השלישי  היום  סיום  לקראת 
חסידים,  עשרה  לביתו  יחזקאל  ר'  הזמין 
ואמר להם: "אני חש שתפילותי התקבלו. 
מהעולם,  להפטר  עומד  שאני  יודע  אני 
ואבקש מכם דבר אחד: כאשר תקבלו את 
הבשורה שהרבי השתחרר, תבואו לקברי 
ותרקדו  'לחיים'  שם  תעשו  משקה,  עם 

אמש. הם השיגו משקה והלכו לקברו של 
לכבוד  'לחיים'  עשו  שם  ז"ל.  יחזקאל  ר' 
הקבר  סביב  ורקדו  הרבי,  של  שחרורו 

לתדהמת רואיהם.
מכתבו  את  סיים  יצחק  יוסף  רבי 
יחזקאל  שר'  לך,  "דע  ליסנר:  לצ'רלי 
ליאזנר הוא הסבא של הסבא רבא שלך! 
שם משפחתך ליסנר משתלשל מליאזנר. 
החם  הרגש  את  ירשת  מנין  תבין  כעת 
זאת  שיש לך לכל פעילותנו. אני קיבלתי 
אתה  ואילו  הזקן,  אדמו"ר  של  כצאצא 
יחזקאל  ר'  של  כצאצא  זאת  קיבלת 
כדי  חייו  את  בפשטות  שהקריב  ליאזנר, 

להציל את אדמו"ר הזקן".

בכ"ד  לעולמו  הלך  הזקן  אדמו"ר 
והותיר  שנים,   205 לפני  בטבת 
שמאפייניה  חסידות  אחריו 
הבולטים הם היכולת לומר "דברי 
בשכל  שנתפסים  חיים"  אלוקים 
כל  ליהדות  לקרב  אחד;  כל  של 
ולהתוועד  הוא;  באשר  יהודי 

באהבה בין החסידים. 
ומה עם ה"לחיים"? המשקה הוא 
חריף ומר בתחילתו, אבל "גדולה 
שותים  כאשר  שמקרבת".  לגימה 
לבבות  לקרב  כדי  לחיים  מעט 
כל  את  ממתיק  זה  בקדושה, 
החלום  שלנו,  בסיפור  הדינים. 
המשותף ממתיק לגמרי את מותו 
שדווקא  ומראה  החסיד,  של 
לאחר מותו הוא מקושר לרבי וחי 

ביתר שאת.  
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