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 ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה
 כהיום הזה'?מה פירוש הלשון 'ופורקן 

מסביר בעל ה'בני יששכר' זיע"א: היוונים הם בחינת חושך  
והחשמונאים הם בחינת אור. כמו כן היוונים היו רבים 

של החשמונאים מעט האור אשר בבחינת הרבה חושך מ
 ניצח את החושך המרובה.ואעפ"כ מעט האור 

)ובימים  ולכן הדלקת נר חנוכה מתחילה ביום כה' בכסלו שבו 

שעות החושך ביממה הם רבים מאוד ושעות האור  שאחריו(
נר החנוכה בתחילת  ואף על פי כן אנו מדליקים את מעטות.

שבו   היום הזהכ והישועה הייתה פורקןשההלילה להורות 
 מתוק מדבש!  .של תרבות יווןעל החושך  גבר אור התורה

***** 
 וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור )מא',יד'(

כדרך כל ישועת ה' שנעשית כמו  -ויריצוהואומר ה'ספורנו': '
 כי קרובה ישועתי לבא'.)ישעיה נו, א( רגע כאומרו  

   המדויקת.שועת ה' היא כהרף עין ובעת צריכים לזכור שי
 

ופריו מעובד ע"פ ) בעניין זה סיפר ר' יצחק זילברשטיין שליט"א

שדכנית מפורסמת בירושלים פנתה   מעשה נפלא: מתוק(
לבחורה בעלת תשובה והציעה לה בחור בשם 'משה'. 'כבר 
ערכתי עבורך את כל הבירורים תוכלי להיפגש עמו הערב?' 
הבחורה ענתה בחיוב. 'הפגישה תיערך הערב בשעה שמונה 
במקום פלוני לבחור קוראים...אריאל' השדכנית התבלבלה  

 שגם בעניינו היא מטפלת.ופלטה בטעות שם של בחור אחר 
בשעה שמונה וחצי מתקשרת הבחורה לשדכנית 'היכן  
הבחור?' היא ציינה שיש כאן בחור שגם ממתין אך הוא לא 
אריאל' השדכנית ממהרת להתקשר לאריאל ושואלת 'היכן  
אתה?' 'בכותל' עונה אריאל. 'בכותל? מדוע אתה לא 

ונו  בפגישה שקבעתי לך?' הבחור המבולבל איבד את בטח
וענה 'אני מצטער אני לוקח מונית תני לי שוב את המיקום 

 תוך עשרים דקות אני שם'. 
)שכבר חזר לביתו כיוון שלא בשעה  עשרה לתשע מתקשר משה 

לשדכנית ושואל 'מה קורה?'  השדכנית  היה לו טלפון נייד(
מבינה את הטעות ומתקשרת שוב לאריאל שאומר בחטף 

להתראות' וניתק את הטלפון   'אני בפתח המלון הכל בסדר,
 שכבר לא היה זמין.

כעבור מספר שבועות עומד אריאל במסיבת האירוסין שלו  
ואומר לציבור: בואו תראו כמה גדול כוחה של תפילה  
מעומק הלב עמדתי בכותל והורדתי דמעות כמים לה' 
שימציא לי את השידוך הטוב ביותר עבורי. והנה 'טרם 

לפון מצלצל והשדכנית מקיימת כיליתי לדבר אל ליבי' הט
 בי 'ויריצוהו מן הבור' אל השידוך שמוכן משמים עבורי.

***** 
 )מב', כא'(...יאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנוו

 בפסוק זה יש שש מילים רצופות המתחילות בא'. 
 ששה אלפין אילו  ': )ד"ת לפ"ש(אומר ה'מגלה עמוקות' זיע"א 
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  תשע"ז מקץ פרשת
 שבת חנוכה

 107גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.64 – כניסת השבת
 61.91 –יציאת השבת 

   61.41 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

   לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

תהיה תביעה עליהם כל ששה  הן רמז כי על מכירת יוסף
 אלפי שנות ימות עולם'.

***** 
 מצוותה עד שתכלה רגל מן השוק

 מדוע נקטו חז"ל בלשון הזו ולא קבעו את הזמן?
הסביר נפלא הרה"ק משה לייב מסאסוב זיע"א: נס פך 

פקות, שהרי הקב"ה השמן מעורר את האדם למידת ההסת
 מועט שיספיק להרבה ימים.שלח ברכה בשמן ה

ומכאן יש ללמוד ש'לא כל המרבה בסחורה מעשיר אלא 
 הכל תלוי ברצון הבורא יתברך שמו'.

 מצות נר חנוכה היא 'עד שתכלה רגל מן השוק'. לכן 
איך תדע שקלטת את אור החנוכה? ע"י שתמעט ברדיפה 

 מתוק מדבש!  בשוק אחר הבצע ותעסוק בתורה. 
 

 קרילוב הי"ו( )תודה לר' דניאל מילתא דבדיחותא מזל ובעניין

 . קם הרבבשעת קריאת התורה בבית כנסת אחד דיברו

כעת ברור לי מה פירוש הכל תלוי במזל אפילו 'ר מאו

קריאת שעת . כשיש דיבורים ב'ספר תורה שבהיכל

 לחבריו התורה אז הספר תורה שנשאר בהיכל אומר

 ...'איזה מזל שזכיתי לא לצאת היום'

***** 
 )מב', י'( ועבדיך באו לשבור אוכלויאמרו אליו לא אדוני 

 לכ: לא תאמר כן שהרי עבדיך באו לשבור אורש"י
שהם באו לשבור אוכל  לשאול כיצד מוכיחה האמירהויש 

 ?ראיה שהם לא מרגליםכ
: )ד"ת לפ"ש( הסביר נפלא רבי מנחם מנדל מלינסק זצ"ל

ראינו שמשה רבנו כפי ש ,הכרת הטוביסוד היהדות הוא 
ולא  .תו בתיבהושהצילו בינק ןהיאור כיווכה את ילא ה

וכן  .כה את החול שעל ידו הוא הטמין את המצרייה
ולא משה כיוון שנתגדל שם  ןאלעזר הלך למלחמת מדי

 .'בור ששתית ממנו מים לא תזרוק בו אבן'נו שווחז"ל הור
אמרו ליוסף ותם מים הקדושים בתמיטזו הסיבה שהשב

עבדיך באו לשבור 'א הל ?מרגליםכיצד יתכן שאנו נהיה 
בור ששתית 'פיות טובה כיוון שג כולא שייך שננה 'אוכל

 מתוק מדבש!'.    ממנו מים לא תזרוק בו אבן
***** 

 הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם )מד', ג'(
 מדוע התורה מציינת שגם החמורים שולחו?

מתרץ נפלא בעל ה'קהלת יצחק' בשם רבי אליעזר יצחק 
: מובא בגמרא קב ונקי( –)חתנו של רבי חיים מואלוז'ין זצ"ל זצ"ל 

מעשה בחמורו של רבי יוסי דמן יוקרת שהיה )תענית כד'( 
עומד להשכרה ובסוף כל יום היו מניחים עליו את 

בוה יותר הוא לא התשלום, ואם היו מניחים עליו סכום ג
שכחו עליו השוכרים זוג סנדלים והחמור  היה הולך. פעם

 ממקומו עד שנטלו אותם ואז המשיך ללכת. לא זז
 תכנית להטמין בשקם של האחים את הוהנה ליוסף היית
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'כל העולם   .'הבאתי אותה  מבית אבי' ענה החייל היהודי
   מדליקים הלילה את נרות החנוכה'

וכאן החל החייל לספר לגנרל וושינגטון את כל סיפור 
המלחמה של החשמונאים המעטים מול הצבא  ...החנוכה

האדיר של היוונים, עד לנס הגדול שעשה להם אלוקי  
ונס  ,ביד מעטים ישראל ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים

 פך השמן במקדש שהספיק לשמונה ימים.
החל  לזכר כל אותם נסים ונפלאות מדליקים אנו בכל שנה 

כדי   ,כה' בכסלו במשך שמונה ימים את נרות החנוכה-מ
בעל 'שהוא לבדו  ,להודיע שיש בורא ומנהיג לעולם כולו

צחו אבותינו החשמונאים המעטים יובזכותו נ 'המלחמות
 יוון האדירה.את ממלכת 

של נר החנוכה הצית את ליבו של ג'ורג'   רוסיפו
יהודי, אתה מבני 'קרא בשמחה קם והוא  ,טוןגווושינ

 'הנביאים ואתה אומר כי אנו ננצח?
אנו ננצח כמו  'ענה החייל היהודי בבטחה  'כן אדוני'

   'שניצחו המכבים
הוא לחץ את ידי החייל  ונעלם  ,הגנרל קם ופניו אורו

 בחושך.
נתקיימה במלואה וכך הוא מספר:  היהודי מונת החיילא
היה שלם, הארץ שקטה והוא הפך  ןצחון של וושינגטויהנ'

אשון של ארצות הברית ואני לאחד מאזרחיה, יאה הרלנש
  ...פורג' שמרתי בליבי כחלום יקר יוואל'את אותו לילה ב

לא סיפרתי זאת לאיש כי אמרתי בליבי מי יאמין לדברי?  
י כי הדבר נשכח מליבו של הגנרל אבל לא כך בטוח היית

 היה...
בלילה הראשון של חנוכה ישבתי בביתי  ןשנה לאחר מכ

נר החנוכה דלק על אדן   ,בניו יורק 'ברום'שברחוב 
פתחתי את על הדלת,  לפתע נשמעה דפיקה ...החלון

עמד בפתח   ןשיא ג'ורג' וושינגטונה ...הדלת ונדהמתי
 .בכבודו ובעצמו

קרא  'של עם ישראל ההתקוונר  - הנפלאהנה הנר '
יך  הנר הזה ודבר'בשמחה, הוא שם את ידו על שכמי ואמר 

בקרוב תקבל אות   ,ה ההואהיפים הדליקו אור בליבי בליל
אך הלילה הזה קבל נא   ,שלת ארצות הבריתמכבוד ממ

הוא תלה על צווארי מדליה של   ...'מידי את המזכרת הזו
עמדו בעיניי ולא יכולתי   זהב ונשק לי על פניי. דמעות

 .הנשיא לחץ את ידי ויצא מן הבית ,לפתוח את פי
התעוררתי כמו מתוך חלום נפלא, הבטתי על המדליה 
וראיתי ציור יפה של מנורת חנוכה עם נר ראשון דלוק  

 :כתובהיה ולמטה 
 'ןוקרה על אור נרך... ג'ורג' וושינגטולאות ה'

 
בל חיזוק ועידוד  אחים יקרים! אם נשיא ארצות הברית קי

מנרות החנוכה ומאז עד היום הם חקקו על כל שטרי 

' in god we trustהדולר האמריקאי את ההצהרה: '
אז כמה חיזוק צריך כל אחד  בה' אנו בוטחים,שפירושה 

עם ישראל לשאוב מאור נרות החנוכה ובנות בני  - מאתנו
 ולהתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא.

  
 חנוכה שמח!ו  חודש טוב    בורך!שבת שלום ומ

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    ז"ליוסף אברהם )אליתים( בן ציון / תבדל"איעקב חיימי ז"ל בן אסתר 

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

 

 

הגביע וכן את כספם, רק שהוא לא ידע אם משמים 
מסכימים לכך, שהרי הדבר יצער אותם מאוד וגם יעכב 

ביו. מה עשה? הוא הורה להטמין את אותם ויגרום צער לא
הכסף ואת הגביע בשקיהם והיה בטוח שאם הדבר לא רצוי  

 אזי החמורים לא ילכו כלל.
' וחמוריהםלפי זה מדגישה התורה 'האנשים שולחו המה 

ורק לאחר שיצאו מהעיר אמר לאשר על ביתו 'קום רדוף 
 מתוק מדבש!אחרי האנשים' כי משמים מסכימים לכך.  

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

יעקב  ולזרע קודש / -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

שהביא עצמאות לארצות הברית חנוכהה נר 
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למניינם( הייתה שנה גורלית ביותר  6,111תקל"ז )-שנת ה'
עבור ארצות הברית, מלחמה קשה התחוללה על 
עצמאותה, רוב המהגרים שהתיישבו בחבלי ארץ שונים היו  

לאחר שנים בהם  .ברובם בריטים שהיגרו מסיבות שונות
חיו תחת שלטון ממלכת אנגליה החליטו להילחם על 

 עצמאותם.
באותה תקופה ארצות הברית הייתה מורכבת מאוסף עמים 

דם של האינדיאנים המקומיים בעוני ו לצשונים, הם חי
 קשה ובמחסור.

נשיאה הראשון של ארצות הברית היה ג'ורג' וושינגטון, 
ם, הוא הקים צבא חלש הוא היה צריך להתחיל כמעט מכלו

ועני המורכב מגולים שהגיעו מארצות שונות, צבא חלש  
וזעיר זה נאלץ להילחם נגד אנגליה האדירה והגדולה 

 שהייתה ממלכה איתנה וחזקה.
 ,בתחילת המלחמה הבריטים נצחו בקלות בכל החזיתות

הם דיכאו את צבאו העני והחלש של וושינגטון שזה עתה  
חמה שגבתה קרבנות רבים הוקם, בעיצומה של המל
וולי )עמק( פורג'  שבור עצוב 'התהלך ג'ורג' וושינגטון ב

 החלטת הנסיגה החלה להתבשל בליבו.וומדוכדך 
היה זה בליל ראשון של חנוכה, אחד החיילים היהודים 
בצבאו של וושינגטון חיכה עד שכל החיילים שכבו לישון, 

עת נפרדו   הוא הוציא את החנוכייה אותה קיבל מאביו ז"ל
 לפני שנים רבות.

'כאשר תדליק את נרות החנוכייה היא תשמש לך כקמיע 
הוא הוציא את  ,להצלחה בכל אשר תעשה' אמר לו אביו

להדליק נר חנוכה... 'בירך את שלושת הברכות  ,החנוכייה
שעשה נסים לאבותינו... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן  

 והדליק את הנרות. 'הזה
גות מעיניו הוא להנרות והדמעות החלו זוהוא הביט על 

 נזכר בבית אבא ובאמו ע"ה. 
לפתע הוא הרגיש ביד רכה הנוגעת בראשו, הוא הסתובב 

 בבהלה ורואה מולו את ג'ורג' וושינגטון בכבודו ובעצמו.  
 .צער ורחמים היו בקולו 'למה תבכה חייל? האם קר לך?'

נרל, הוא החייל היהודי לא יכול היה לראות בצערו של הג
שכח שהוא חייל העומד בפני גנרל ואמר:  ,ממקומו קפץ

ואני יודע כי  ךלניצחונאדוני הגנרל אני בוכה ומתפלל '
כי הצדק   והיום הם חזקים אבל מחר הם ייפל ...ננצח

 !'קוםה תעמנו... הם ייפלו ואת
אמר וישב על  'תודה חייל'לחץ את ידו  ןהגנרל וושינגטו

 שאל. ?'מהי המנורה הזו' .הארץ ליד החנוכייה
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