
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וישב יעקב" )לז, א("                                                                       
 בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף". )רש"י( "ביקש יעקב לישב                          

 היצר הרע, שפעם הופיעו בדמות לבן ופעם בדמות עשו, יכל ימיו ניהל יעקב מלחמה נגד כוחות הרע ושליח                            
ביקש לשבת בשלוה ולא ללחום עוד נגד היצר, בסוברו שכבר ניצח אותו לחלוטין. אולם  כעת כשהגיע לזיקנה                           .

 נלחם ביצר ומכניעו. נגד הרע, כי אף שכשלעצמו לא היה זקוק לכך, הרי יש טובה לעולם שהצדיק להילחםמשמים רצו שיעקב ימשיך 
שהרי רש"י )לז, לה( כתב שסימן היה ביד יעקב, דהיינו,  ומה עשה ה' כדי שיעקב ישוב להילחם ביצר ? "קפץ עליו רוגזו של יוסף",

שחשש שהוא מת, אמר  –, אבל עכשיו שקפץ עליו רוגזו של יוסף שאם לא ימות אחד מבניו בחייו, מובטח לו שאינו רואה גיהנום
יצר ועליו להתחיל יעקב: "כי ארד אל בני אבל שאולה", והחל להתיירא מהגיהנום, ואמר לעצמו שאם כן הוא לא גמר להילחם ב

 (הרה"ג יעקב אהרון ז"ל מקוסטנטין)                                                                                     .. מחדש את המלחמה בו.
 

 (לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר" )לז, יד"
המקיים בהליכתו יעקב ידע שהאחים שונאים את יוסף וחשש שמא יאונה לו רע, לכן אמר לו "לכה ואשלחך", לעשותו לשליח מצוה 

יש אינו שליח מצוה, ויכול להינזק, כי  יוסף, שאז כבר של הרהדרך חזכיבוד אב, ו"שליחי מצוה אינם ניזוקים". אולם עדיין חשש מפני 
ינם ניזוקים דוקא בהליכתם ולא בחזרתם", לפיכך אמר ליוסף "והשיבני דבר", וציוהו להחזיר לו מצוה א ידעה האומרת ש"שליח

 )אור החיים(                                                            תשובה, כדי שיהיה שליח מצוה גם בחזרתו...                           

 חלום" )לז, ה("ויחלום יוסף    

 )א(בדורינו חלומות אמת מפליאים       
 'יוסל-יוסףבתחילת חודש חשון השנה, נפטר החסיד ר' 

 הנערכ , שלא זכה לזרע של קיימא, הלויתוז"ל גרוסמן
 מגדל העמק. ובעיר ,ובני משפחתו ישבו עליו שבעה בצפון ,בירושלים

, רב העיר מגדל העמק, אמר לאחותו, "אשליט יצחק דוד גרוסמןאחיו, הרה"ג 
לא יטרח שליט"א ש נפתליתחי', שתאמר לבעלה הגאון רבי  הרבנית נוסבוים

, אלא ימשיך ללמוד ולמסור שיעורים וזה יעמוד לבוא מירושלים לנחם אותם
 לזכות הנפטר, וכך אכן נעשה.

לים, באחד הימים, בעודו מתכונן למסור שיעור בבית הכנסת 'אור הצפון' בירוש
משוחח בטלפון ואומר בטון מעט בהול שהוא מנסה ללא שמע הרב נוסבוים אדם 

תמיד קשה להשיג אותו, כל שכן כעת אך אם הצלחה להשיג את הרב גרוסמן, 
 יכולתו לעזור.וב ,גיסוהוא הרב גרוסמן שלו שבעה, הרב ניגש ואמר בכשהוא 
 הרב האדיה, שהוא לומד ב'ישיבת השלום' ואחד מרבני הישיבה סיפרהלה 

מבקש את עזרתו: לא מאפשרים לו להיכנס  חלם שהנפטר ר' יוסל'שליט"א, 
ליהודי בשם דוד אוחיון, ₪ למקומו הראוי בשמים, מאחר שנותר חייב מאה 

 "ואני" סיפר האברך "מנסה להשיג את המשפחה בענין הזה"...
ל' היה הרב נוסבוים מיהר להתקשר לבית האבלים, ובירור מהיר העלה שר' יוס

המשמש כמשגיח במתיבתא יהודי  ,שכן כשלושים שנה של ר' דוד אוחיון הי"ו
הרבה, גם כספית, ובדרך כלל היו  יוסל'ים לזרוער' דוד ואשתו היה  במגדל העמק.

נזכרה  , אך אשתור אף הלואה שניתנה לודוד לא זכ 'רכך שמתנה, בנותנים לו 
 יר...ואמר לו שלא ישכח להחז ₪ 100 שפעם בעלה נתן ליוסל'

לר' דוד לסילוק החוב, והוא נתנו לבחור יתום בישיבתו שילמד ₪  100שליח העביר 
 )'יתד נאמן'(                                           ..לע"נ הנפטר...

 חסד  

 ...לדורות
 

זצוק"ל, חיים סולבייצ'יק הג"ר 

מבריסק, היה עמוד התורה והלמדנות 
ד, בחסבדורו, ועם זאת עסק רבות 

וממש הפקיר את ביתו לכל נצרך, 
שלפעמים העניים וחסרי הבית היו כ

 ישנים במיטות בני הבית.
עד כדי כך הגיעו הדברים, שפעם 

 יש דלת בביתו ? ...שאלוהו למה 
 

ר "הגבנו, בפני אנשים התלוננו  ,פעם

 אחד מבניוש ,״לוקזציצחק זאב 

 .השתהה מלעזור במעשה חסד

את דבריהם על הסף ואמר  הגרי"זדחה 
 .על הבן שזו הוצאת דיבה

 תלמידיו מהיכן הוא יודעכששאלוהו 
היה מושלם במידת  א״אב: אמרזאת ? 

החסד, וודאי שתכונה זו מוטבעת 
 "..., ולא יתכן שבני ימנע מכךבצאצאיו

16:05       17:21       17:48                                 

16:21        17:23        17:43                 

16:08        17:20        17:40                 

16:23                 17:24                17:45 

 

 .ז"התשעכד' כסלו , 175ן גליו ,בס"ד
 .נר ראשון של חנוכה

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

כג(, ונוהגים -נאמרו בנבואת חגי הנביא )חגי ב, י, הדברים כד' כסלו ג'ת"יהנחת יסוד בנין בית המקדש השני יועדה ליום 
 , נפטר הג"ר חיים חזקיהו ב"ר רפאל מדיני זצ"ל, בעל 'שדי חמד'.כד' כסלו התרס"הביום  //לקרותה היום. )כף החיים( 

  )מברכין(וישב  פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 רמזי הפרשה והקשר לחנוכה                     
פרשת וישב עוסקת בהתיישבות יעקב                                        

 .בארץ וגלותו של יוסף                                   .
ניתן למצוא  בפסוק הראשון של הפרשה                                    

 :רמז להמשכה                                   .
מר שוסף יחלום ו' -ר"ת : "וישב" "אביו יעקב בארץ מגורי "וישב

ררוהו', צק רחיו אעוד ב' -"בארץ" ר"ת ? "יעקב", שמר , מי 'ליבוב
ואביו שמר ויקנאו בו אחיו " -וזה רמז למתואר אחרי חלומות יוסף )

סבל ווסף ילה גשם מ' -" ר"ת אביו , "מגורילז, יא(", את הדבר
 המליכו'.וגאלו / וי יא בז אבות, ר/  עותר

---- 
מצא בפרשת השבוע רמז נאה לחג החנוכה הבא  קול שמחהבעל 

 עלינו לטובה:
)ונשרף נרו מבחוץ  הניח חנוני את" :כתוב :(כאבמסכת שבת )

שטעון על גמל שעבר במקום( חייב, רבי יהודה אומר בנר פשתן 
 "שברשות פרסום מצוה הניחה שם". -ואומר רש"י  ",פטורחנוכה 

 והדבר נרמז בהריונה של תמר כלתו של יהודה:
" )לח, כד(: ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף "ויהי כמשלש חדשים...
 כאשר חל חג החנוכה בחודש השלישי -"ויהי כמשלש חדשים" 

אומר רבי יהודה שכיון שנר  -בשנה, "ויאמר יהודה הוציאוה" 
אף אם  -חנוכה מצותו היא בחוץ לפרסום הנס, לפיכך "ותשרף" 

 ..נשרף פשתנו של אחר המדליק פטור.
---- 

הוא בחלומו מפרשתינו לחנוכה, אפשר לומר רמז נאה נוסף ש
אנחנו מאלמים  "והנה :יוסף מספר שחלם - של יוסףהראשון 

אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסבנה 
 .אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי" )לז, ז(

 כך:רמז אפשר לפרש בדרך 
ויוסף שהוא רמז לנר פסוק הן מלשון אלומת אור, אלומות בה

הנה מגיע  - , אומר(שםשבת ) חנוכה שמוסיף והולך מיום ליום
, ם נרות ומאלמים אלומות אור בשדההחג ואנחנו כולנו מדליקי

 דהיינו בחוץ כדי לפרסם הנס.
דהיינו  ,קמה וגם ניצבה אלומת האור ,ובאותה שעה של ההדלקה

שעשויה שהיא אלומה הראויה להחזיק מעמד ולא אלומה קלושה 
הנר בשעת הדלקה יהיה שלכל הפחות צריך  כי) ,מיד להיכבות
 (.נ"ב או"ח תרע"גש"ע ומש -יועד להחזיק מעמד לזמן ראוי ומ

וכל חג זה למה ? מפני שעזר ה' לישראל והחזירם לבית המקדש, 
כל האלומות לאלומת פנו  -והדליקו המנורה, שם נסובו והשתחוו 

ה מוסיף שהי יוסף,נקרא אלומת  שהוא)מנחות צח:(, י אמצעהנר ה
 .יעו"ש ברש"י(ו ,שבת כב.ודולק בבית המקדש יותר מהאחרים )

המלך תמלוך עלינו אם  ומיד בפסוק הבא כתוב: "ויאמרו לו אחיו
 משל תמשל בנו" וכו'.
 ן הדיןמדהיינו חז"ל אמרו  ,לו" -כך: "ויאמרו  ,וגם זה רומז לחנוכה

וזה נר  ,ידליק'ווסיף י חך א' -להדליק ל"ו נרות לחנוכה, "אחיו" ר"ת 
 מדליקים אותו בצורתכתוספת ולא מעיקר הדין, והשמש שמדליקו 

 כשהוא בולט ונפרד מהאחרים. -משל תמשל"  ך תמלוך...המל"
 

 שבת שלום, ושנזכה לשאוב את האור הגנוז !

ליהודי אסור להסתפק במה שכבר הספיק ברוחניות, אלא 
 לשאוף להתעלות, "מוסיף והולך".תמיד 

 :"יוסף "אלה תולדות יעקב :בפרשתינווכך מתפרש הפסוק 
שתולדות מעשיו הטובים ) –"אלה" צריכים להיות "תולדות" 

 –כל יהודי, "יוסף"  –( של "יעקב" הצדיק מעשים טובים
 להשיג יותר ויותר מפעם לפעם...

 )הרה"ק מרימנוב זי"ע(

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                             
 

השבת  טעם ממאכליאחד כשאדם  ?                                   
מצוה על  בערב שבת, האם יש עדיין                                .
 הם?מ לטעוםאדם אחר                                  .

 

אליה בשם ה כתב )ר"נ ס"ק ב(משנה ברורה ה !
כדי מצוה לטעום מכל תבשיל בערב שבת, : "רבה

 יפה כהוגן".לתקנן 
אין ענין  ,המאכליםמאחד אדם ולפי זה כשכבר טעם 

 .שאחר יטעם שוב
שלמה  שלחןאך המשנה ברורה הביא גם בשם ה

בשבת מכל מין בודאי היא מצוה, ורמז הטעימה "ש
 לזה "טועמיה חיים זכו" ".

אחד אדם  שאף כשכבר טעם ,זה נראהטעם ולפי 
 טעום.האחר ל לע, מצוה מהמאכלים

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק - כבפרק ק 
 

 על החלטת הפליטים הפראנקיסטים
 המגורשים  מתורכיה   חזרה  לפולין

להתנצר, השפיעה יותר מכל תאוותם לחיי העולם הזה, ולשם כך 
כל האמצעים היו כשרים בעיניהם, גם התחפשות דתית בסביבה 

 הנוצרית, וגם הוצאת דיבה על היהודים.
תנצרו יצליחו להקים איזור הפראנקיסטים סברו שאחרי שי

מגורים משלהם, ישוב עצמאי, בו יוכלו לחיות את חייהם 
מפריע, הם השתדלו להוציא 'מכתב ברזל' ממלך  הכפולים באין

פולין אוגוסט השלישי, שיפרוס עליהם את חסותו נגד קנאת 
היהודים. מכתב חסות זה ניתן להם כעבור זמן קצר, ואז החלו 
ראשי הפראנקיסטים שישבו בתורכיה לחזור לפולין, ועימם בא 
, גם משיח השקר יעקב פראנק עצמו, כשהוא לבוש בסגנון תורכי

 ומתנהג בגינוני מלכות, וחמישים איש רצים לפניו.
יעקב התיישב הפעם בעיירה איבאני וניהל את עדתו ביד רמה, 
השמיע להם את תורותיו המשיחיות, והרבה לדבר על אהבתו 

הסביר  שהיא כביכול הארץ המובטחת לאבות. הואלפולין, 
לאנשיו בסגנון קבלי מזוייף, שתפקידם הוא להרוס את כל 

 .הדתות, על מנת לבנות עולם חדש וטהור
יעקב תבע ממאמיניו ציות מוחלט, ואסר עליהם להקשות על 
דבריו ומעשיו, ורומם את רוח חסידיו בהתועדויות של דברי 

 'תורה' משיחיים, שתיה ופריצות.
הפראנקיסטים הגישו הודעה לארכיבישוף החדש בלבוב, 

פורש להתנצר, וראטיסלאב לוביענסקי, והביעו את רצונם המ
חברי הכת בשתי  15,000 - וגם ביקשו שתינתן אחוזת נחלה ל

 הערים, בוסק וגליניאני שבגאליציה....
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 סגולות החנוכה  

 נתןהרב מורינו בחג החנוכה היו ל
 הנהגות ייחודיות. זצוק"לבוקובזה 

בנסיעות בכל רחבי הארץ לזיכוי הרבים, היה  עמוסהיה ש ,לרב
הרב ובכל זאת  להדלקת הנרות. גדול להגיע לביתו בצע'מ'זה 

לשהות ליד  מקפיד, ולאחריה בתפילה מתכונן להדלקההיה 
טירדותיו הרבות, כשהוא קורא אף ל ע הנרות זמן ארוך מאוד,

 ועוד. ,אומר תהילים, פסוקי "יושב בסתר עליון"
 את מעלתבדרשותיו הרבות הדגיש הרב, מלבד עניני ההלכה, 

סגולותיהם הרבות, ואף הוציא חוברת קטנה עם החנוכה וימי 
 : בקצרה , ממנה נביא מספר סגולותועניני היוםסגולות 

ליד  לשבת בכל יום לאחר הדלקת נרות חנוכהגדולה סגולה  •
שות מלאכה, אלא להביט הנרות הדולקים כחצי שעה בלא לע

 לשאוב מהם את האור הגנוז.כדי  ולהתפלל,בנרות 
סגולה לשמור את השמן הנותר בכל יום מהנרות שכבו • 

בצנצנת, ואדם הסובל ממחלת השושנה ימרחם על המקום 
 "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים". –לרפואה שלימה 

 ם עם החמץ.פוריש לשמור לערב פסח ולשפתילות האת • 
בכל יום מימי סגולה גדולה לתת צדקה סמוך להדלקת הנרות, • 

, ואחר כך עוד מ"ד כסף )ויפריש תחילה ק' פרוטותהחנוכה, 
 ת(, ויחלק הצדקה לתלמידי חכמים.ופרוט

וכן את הדברים בהרחבה, ובו ניתן להשיג את ספרון הסגולות לחנוכה )

 (0548455275 –ב  ,'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע הספר


