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  [יח]

ַוֹּיאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתוֹ ָהֵבא ַוַּיְרא יוֵֹסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין ) מג, טז(

ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן ִּכי ִאִּתי ֹיאְכלּו ָהֲאָנִׁשים 

  ַּבָּצֳהָרִים:

 מהו לשון "והכן"

 בשלח מכילתא[ לשבת שבת 1מערב ,והכן טבח טבוח) טזמג, (

 חוליןב חנינא ברבי יוסי כרבי דלא זהו. (מסכתא דויהי פתיחתא)]

                                                 
ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין ) "בראשית מג, טז[יח] תוכן דבריו, על הפסוק ( 1

ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן ִּכי ִאִּתי ַוֹּיאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה 

", ואמרו חז"ל ְוָהֵכן", יש לדקדק מהו לשון "ֹיאְכלּו ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים

במכילתא (בשלח מסכתא דויהי פתיחתא), דבא ללמד, שאמר יוסף שלא 

ְוָהָיה ַּבּיֹום ) "שמות טז, היבשלו בשבת אלא יכינו מערב שבת, כדכתיב (

", [ושם מאריך המכילתא לבאר, שהיו נושאים ִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּוַהִּׁשִּׁשי ְוהֵ 

ארונו של יוסף עם ארון הברית, ואומרים, קיים זה מה שכתוב בזה, והולך 

  ומונה איך יוסף קיים כל התורה כולה, ובכלל זה שמירת שבת].

אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי ) וז"ל "צא, א(חולין ויש לדקדק, דתניא ב

טול גיד הנשה  -והכן  .פרע להן בית השחיטה -כתיב: וטבוח טבח והכן ד

ופרע וז"ל ":רש"י ופירש  " ע"כ.בפניהם, כמ"ד גיד הנשה נאסר לבני נח

לפי שבני יעקב  ,שלא יאמרו בשר הנחירה אני אוכל -להן בית השחיטה 

: מקובלין היו מאבותיהם ,דאף על פי שלא נתנה תורה ,שומרי מצות היו

" ) גיד הנשה נאסר להם בעודם בני נח, בבמתניתין (חולין ק -דאמר  כמאן

עכ"ל. והשתא יש להקשות, איך דורש המכילתא על הכנה לשבת, אולי בא 

ללמד על גיד הנשה. וכן קשה להפך, על הא דתניא בחולין, מנין דבא ללמד 

  על גיד הנשה, אולי בא ללמד על הכנה לשבת, זה בא המשך חכמה לבאר.

לבאר זאת, יש להקדים ולהקשות עוד בסוגיא דחולין, מנין לש"ס  וכדי

דסובר רבי יוסי בר חנינא דגיד הנשה נאסר לבני יעקב כשהיו עוד בני נח, 

והא אמר להם לקיים מצות שחיטה אפילו שלא היו חייבין, אלא שכך קבלו 

מאבותיהם, כדפירש רש"י, אם כן הוא הדין נמי נימא בגיד הנשה דלא 

, אלא שכך קבלו עליהם כמצות שחיטה, וכן הקשו התוס' בחולין חייבין

  (שם, ד"ה כמאן) על פירוש רש"י.

ומבאר המשך חכמה, דהכל מתורץ חדא בחברתא. דבאמת יותר מסתבר 

 לא הנשה דגיד דסבר משום ,בפניהם הנשה גיד טול ,והכן א, צא

 כמאן ,שם חנינא בר יוסי רבי על קאמר ולכן. יעקב לבני נאסר

 רק, יםומצו היו לא דאם, היינו, נח לבני נאסרה הנשה גיד דאמר

 כמו, לשבת והכן הך לדרוש ליה הוה טפי, מעצמם מקיימין שהיו

, כרחך ועל). ה, טז שמות( יביאו אשר את והכינו קרא דאשכחן

 על לדרוש טפי מסתבר לכן, נח לבני נאסר הנשה גיד דסבר משום

  .2ק"ודו, הנשה גיד

) שמות טז, הלדרוש דהכן היינו מלשון הכנה לשבת, כיון דקרא כתיב (

", לכן היה קשה לש"ס בחולין ָיִביאּו ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר"

מדוע דורש רבי יוסי בר חנינא על גיד הנשה, ועל זה מתרץ הש"ס, דסובר 

רבי יוסי בר חנינא, שבני יעקב היו אסורים מהתורה בגיד הנשה, לכן טפי 

מסתבר לדרוש על גיד הנשה כיון שאסורים בו מהתורה, מאשר לדרוש על 

רק מקבלה מאבותיהם, ומיושב קושיית  הכנה שאינם אסורים בו מהתורה

  התוס' היטב.

ועל פי זה מבואר היטב דברי המכילתא, דתנא דמכילתא סובר כמאן דאמר 

דגיד הנשה לא נאסר לבני יעקב, לפיכך טפי עדיף למדרש על הכנה דשבת, 

מלדרוש על גיד הנשה, דכיון שעל שניהם אינם חייבים, עדיף למדרש על 

הכנה דשבת דכתיב ביה קרא. ומיושב הכל ככפתור ופרח, בס"ד. זה תוכן 

  יו. דבר

 ,יש דורשים מלשון הכנה ,תמצית דבריו: הא דכתיב "הכן" 2

ויש  .אלא יכינו מערב שבת ,שיוסף הזהיר שלא יבשלו בשבת

ולהוציא ממנו את הגיד הנשה.  ,דורשים מלשון להכין את הבשר

תלוי אם בני נח היו חייבין בגיד הנשה  ,והטעם לדרוש כך או כך

  מהתורה.
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  [יט]

  ַוֹּיאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:) מג, כ(

 מה הפירוש "בתחלה"

 דרך כי, צחות דרך על 3יתכן. אוכל לשבור בתחילה ירדנו ירד) כ(

 יקנה רק, בדרכים להסתכן בחנם אוכל לבקש הולך שאינו העשיר

 יחזק וכאשר. רעב בעת לרוב נמצאים אשר התבואה מסוחרי

 בכפו נפשו וישים, הזול במקח תבואה יבקש, הכסף ויתום הרעב

 תתראו למה אביהם להם שאמר מה וזה. לחמו ממרחק להביא

 מארץ מהמביאים תבואה קונים אתם אם, פירוש), א, מב(

 לבני וזהב בכסף שלכם העושר יתראה הלא, לכנען מצרים

                                                 

 [יט]

ַוֹּיאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיַרְדנּו ) "בראשית מג, כ[יט] תוכן דבריו, על הפסוק ( 3

". זה בא המשך חכמה ַּבְּתִחָּלה", יש לדקדק, מהו לשון "ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל

  לבאר.

ומבאר, דהנה כאשר יש רעב בארץ אחת, מחירי התבואה בארץ הסמוכה 

חוסר תבואה בארץ, אבל מכל מקום, אינו דומה מחיר יתייקרו מחמת 

התבואה בארץ שיש בה תבואה, לארץ שיש בה רעב, מחמת הוצאות 

ההבאה של התבואה, לפיכך, כשהיה רעב בארץ כנען, מחיר התבואה בארץ 

מצרים היה יקר יותר, אבל בארץ כנען היה יקר פי עשר מונים בגלל הוצאות 

, שמי שאין הפרוטה מצויה בכיסו, אינו הדרך של התבואה. ודרך העולם

קונה תבואה במקום היוקר ביותר, ומשים נפשו בכפו ללכת למקום 

שהתבואה זולה יותר, אבל העשיר קונה ביוקר, כי אינו משים נפשו בכפו 

ללכת למקום הזול, וחושב שעוד מעט ויעבור הרעב, אבל כאשר תם הכסף 

  בעל כורחו ילך למקום הזול לקנות תבואה.

וזה כונת השבטים לומר לאשר על בית יוסף, שאל יחשוד בהם שגנבו את 

הכסף בחזרה, מפני שתם להם הכסף, ומחמת הדחק גנבו אותו, כי אינם יש 

להם הרבה כסף וזהב בביתם, ומיד בתחלת הרעב כבר עלו למצרים לקנות 

אוכל, ולא המתינו לקנות אוכל ביוקר בארץ כנען עד שתם הכסף, אלא מיד 

חלה כבר עלו לקנות אוכל, ולכן יש בידינו עוד הרבה כסף וזהב וסגולות בת

מלכים, ואיננו צריכים חלילה לגנוב את הכסף ששילמנו, לכן דקדקו לומר 

  "בתחלה".

ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ) "בראשית מב, אועל פי דרכו מפרש הכתוב לעיל (

 בתחילה ירדנו ירד, יוסף בית על אשר לאיש אמרו ולכך. המדינה

 ידמה אשר, הכיס מן פרוטה כלות עד המתינו ולא ,אוכל לשבור

 התחיל כאשר תיכף ,בתחילה דרק. זהב או כסף בכליהם שמו כי

, זהב או כסף רוב לנו יש כי ,לשם ותודה, אוכל לשבור ירדנו הרעב

 .4והבן, מלכים סגולות וכל

  

  [כ]

ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין ָאִחיו ֶּבן ִאּמוֹ ַוֹּיאֶמר ֲהֶזה ) מג, כט(

ִהים ָיְחְנ ְּבִני:   ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי ַוֹּיאַמר ֱא

 שקראו "בני"מדוע מפורש בתורה 

, מקום מכל אבל. בנו קראו 5לחיבתו. בני יחנך אלקים) כטמג, (

", דנתקשו מפרשי התורה מהו לשון ָלָּמה ִּתְתָראּו ְּבִמְצָרִים ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו

למה תראו עצמכם בפני  -למה תתראו פירש וז"ל "רש"י ו ",ָלָּמה ִּתְתָראּו"

בני ישמעאל ובני עשו כאלו אתם שבעים, שבאותה שעה עדיין היה להם 

" עכ"ל, וצריך ביאור, מדוע היה להם תבואה. ומפרש המשך חכמה, תבואה

להם, אלא שכל אנשי ארץ כנען היו יורדים למצרים לקנות דבאמת לא היה 

תבואה, אבל העשירים היו קונים ביוקר רב בארץ כנען מהתבואה שהביאו 

הסוחרים ממצרים, וגם בני יעקב נהגו כך, ועל זה אמר להם יעקב אבינו, 

למה תתראו לאנשי כנען שאתם עשירים ואתם קונים ביוקר, רדו למצרים 

  א יראו שיש לנו עושר.כשאר האנשים, ול

תמצית דבריו: השבטים אמרו לאשר על יוסף, שיש להם  4

ולא היו צריכים לגנוב את הכסף  ,בביתם הרבה כסף וזהב

כיון שמיד בתחלת הרעב לא קנו תבואה ביוקר רב בארץ  ,ששילמו

ותחשוב  ,צרים ומכרו ביוקר רבשבאו ממ כנען מסוחרי תבואה

אלא מיד  ,לכן באו למצרים לקנות בזול יותר ,שנגמר להם הכסף

ובביתם הרבה כסף  - בתחלת הרעב הלכו למצרים לקנות תבואה

  וזהב.

    

 [כ]

ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ) "בראשית מג, כט[כ] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 5

ֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי ַוֹּיאַמר ִּבְנָיִמין ָאִחיו ֶּבן ִאּמֹו ַוֹּיאֶמר הֲ 

ִהים ָיְחְנ ְּבִני ", יש לתת טעם, מדוע כתבה תורה שיוסף אמר לבנימין ֱא
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 שמונה רק ממנו גדול היה לא כי אם, בנו להיות יכול שהיה למדנו

 ומורה סורר בן פרק בריש שביארו כמו וזה. (עיין בביאור) שנה

 ולמדנו. שנים לשמונה ילדו הראשונים בדורות) ב, סט סנהדרין(

 בן בעודו זאת ובכל, שנים לשמונה הולדה כלי אצלו נגמר יוסף כי

 מאשת חומו ותוקף יצרו על התאפק (סדר עולם רבה, ב) שנים יח

 .6פוטיפר

  

  [כא]

                                                 

  לשון חיבה "בני".

דהנה, אם לא היה יכול להיות בנו, לא היה קוראו בני, גם לא בלשון חיבה. 

ים, שהרי לאחר שנולד והנה יוסף לא היה גדול מבנימין אלא שמונה שנ

יוסף ביקש לחזור לביתו (ל, כה), ואז עבד את לבן עבור צאנו ששה שנים 

(לא, מא), ושהה בדרך לביתו שנתיים (מגילה יז, א), וכשהגיע סמוך לארץ 

יח). נמצא יוסף גדול מבנימים  –כנען מתה רחל ונולד בנימין (לה, טז 

ביו, כי מבואר בסנהדרין (סט, שמונה שנים. ואף על פי כן היה יכול להיות א

  ב) דדורות ראושנים היו יולדים בני שמונה שנים. 

והנה בן שבע עשרה שנה נמכר לפוטיפר, כמבואר בקרא (לז, ב), ושהה 

בבית פוטיפר שנה (סדר עולם רבה פרק ב), ואז אשת פוטיפר באה אליו 

נה והוא בן יח שנים. וזה בא הכתוב ללמד, שאף על פי שכבר בגיל שמו

 על התאפקשנים נגמר אצלו כלי ההולדה, מכל מקום, בעודו בן יח שנה 

  . זה תוכן דבריו.פוטיפר מאשת חומו ותוקף יצרו

על כורחך היה יכול  ',בני'תמצית דבריו: כיון שקראו בחיבה  6

ואף על פי שהיה יוסף גדול מבנימין רק שמונה  .להיות אביו

שאף על פי כן  ,וקמ"ל .כבר בגיל שמונה היה ראוי להוליד ,שנים

  התאפק על יצרו ותוקף חומו מאשת פוטיפר. ,בהיותו בן יח

    

 [כא]

[כא] כדי להבין תוכן דבריו, יש להקדים את המבואר בסוף דבריו. דהנה,  7

ַאת ַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם ַוֵּתֶרב ַמְׂש ) "בראשית מג, לדעל הכתוב (

בראשית ", איתא במדרש (ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמוֹ 

וישא משאת מאת פניו וגו', נתן לו יוסף ), וז"ל "ה ,רבה מקץ פרשה צב

וא הדא ונתנה לו אסנת, נתן לו מנשה, נתן לו אפרים, וחלקו עם אחיו, ה

ַוָּיִׂשימּו לוֹ ְלַבּדוֹ ְוָלֶהם ְלַבָּדם ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתוֹ ְלַבָּדם ) מג, לב(

א יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִעְבִרים ֶלֶחם ִּכי  תוֵֹעָבה ִהוא  ִּכי 

  ְלִמְצָרִים:

ַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ) מג, לד(

  ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידוֹת ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמוֹ:

 מי הם המצרים, ומדוע לא אכל עמהם

 אתו האוכלים ולמצרים לבדם ולהם לבדו לו וישימו) לבמג, (

 כי .מצרים היו אשר ובניו ואשתו ביתו בני הם, 7נההכו. 'כו לבדם

 יאמרו הלא, עמהם יאכל ואם כו'. לחם לאכול המצרים יוכלון לא

" ע"כ. [ומובא ברש"י כאן]. ויש ן ממשאות כולםותרב משאת בנימי כתיבד

" משמע, שבנימין קיבל פי חמש מכל ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם" לדקדק: א. דהלשון

האחים, ולפי המדרש קיבל פי חמש מכל אחד מהשבטים, ולא פי חמש 

מכולם. ב. לפי המדרש קיבל רק פי ארבע מכל אחד, ולא פי חמש מכל אחד, 

  ו לחומש.וכן הקשה ריב"א בפירוש

ַוֵּתֶרב ומבאר המשך חכמה, דביאור הכתוב הוא בדרך אחרת. דהא דכתיב "

", אין פירושו שרבתה משאת בנימין ממשאת ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם

ועל ידי מה רבתה,  – "ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמןהאחים, אלא כך פירוש הכתוב, "

", שמכולם שנתנו לבנימין מתנות, רבתה מתנתו, ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם -על ידי 

" פירושו, שסך ָחֵמׁש ָידֹותומתורץ דקדוק א'. ולפי זה הא דמסיים הכתוב "

", ואין הפירוש שהיתה רבה פי חמש, אלא ָחֵמׁש ָידֹותהכל היתה מתנתו "

  שסך הכל קיבל חמש ידות, ומתורץ דקדוק ב'.

המדרש רבה. אלא שהנסתר רבה הנה נתבאר לנו הכתוב בדרך נפלאה על פי 

על הגלוי. דלפי פירוש זה, יש לדקדק, היכן מוזכר בכתוב שהיו שם אסנת 

מנשה ואפרים שיתנו מתנות לבנימין, לפיכך מקדים המשך חכמה ומבאר 

  בדרך אחרת את פסוק לב. עד כאן ההקדמה לדבריו.

ְוָלֶהם ְלַבָּדם ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ) "בראשית מג, לבדהנה על הא דכתיב (

א יּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִעְבִרים ֶלֶחם  ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי 

", יש לדקדק דלא מפורש בכתוב אלא הטעם שלא ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים

אכלו המצרים עם השבטים, אבל לא מבואר למה לא אכל יוסף עם המצרים, 

לבדו. ומבאר המשך חכמה, דאם היה יוסף אוכל עם המצרים ומניח  ואכל

לשבטים לאכול לבדם על שולחנו, הרי הוא מביישם ולא רצה לביישם, לכן 

לא אכל עם המצרים, ועמהם גם לא אכל, כדי שלא יאמרו שהוא לא מצרי, 

  ולכן אוכל עם העברים, זה פירוש הפשוט בפסוק.

בפסוק לד נתנו מתנות אסנת מנשה אבל לאור המבואר לעיל, דלהלן 



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ד

, ביתו ובני הוא יאכל ואם. עמהם אוכל אשר ,מצרי אינו הוא כי

 יאכלו אשר ,אותם לבייש הכבוד מדרך זה אין הלא, לבדם והם

 והם, לבדם ביתו ובני, לבדו הוא אכל ולכן. שולחנו על לבדם

 משאות ותרב) לד פסוק( אמר לכן. יתביישו שלא כדי, לבדם

 שהנומ אסנת :נתן אחד שכל, כולם ממשאת ,מהיכן ,בנימין

ברכה (בראשית רבה צב, לכרונם זבותינו ר שפירשו כמו, ואפרים

  .8לחם עמו האוכלים המצרים היו הם כי ה)

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

ואפרים, יש להקשות היכן מוזכרים אסנת מנשה ואפרים. לפיכך מקדים 

המשך חכמה ומבאר, דמצרים הללו, אינם סתם מצרים אוכלי שולחנו של 

יוסף, אלא הם בני ביתו, אשתו אסנת, ובניו מנשה ואפרים, ועל זה קאי פסוק 

. [ומה שביארנו הוא הכרחי לד, דהם נתנו מתנות, ומיושב הכל בס"ד

בדבריו, דיש להקשות טובא, מי הכריחו לפרש דהמצרים הם אסנת מנשה 

  ואפרים. ועוד הוא מוכרח, שעל פי זה, מבאר המשך חכמה פסוק לד].

הם אשתו ובניו. ולא אכל  ,תמצית דבריו: המצרים שבכתוב 8

ם וע .לא לבייש את השבטים שאוכלים לבדםשכדי  ,עמהם

ואוכל עם  ,כדי שלא יאמרו שאינו מצרי ,אכל לאהשבטים 

ם רבתה מתנת , ועל ידואשתו ובניו נתנו מתנות לבנימין .העברים

  בנימין חמש ידות.

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  חתשע"מקץ ערב שבת קדש פרשת   361 ב"ה  

 עבדך אבינו
בפרשת השבוע מסופר כל הסיפור של הרעב שהיה בכל העולם שגרם לכך שאחי יוסף ירדו פעמיים 

 –למצרים ופגשו את אחיהם יוסף בתור משנה למלך מצרים. כשהגיעו אליו בפעם השניה יוסף שאל אותם 

וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי. ויאמרו שלום לעבדך לאבינו "

 עודנו חי ויקדו וישתחוו". 

'עבדך אבינו', הסבה שהם כינו אותו 'עבד' ליוסף, הוא  –נשים לב לכינוי שקראו אחי יוסף לאביהם יעקב 

 –א אחיהם, וזהו דרך כבוד. אבל בכל זאת מכיון שחשבו שהוא משנה למלך מצרים ולא ידעו כמובן שהו

מחמת העובדה שיוסף הצדיק לא מחה על כך אומרים חז"ל דבר חריף: "אמר רב יהודה אמר רב מפני מה 

נקרא יוסף 'עצמות' בחייו?", נעצור לרגע ונסביר איפה יוסף נקרא 'עצמות' בחייו. לפני פטירת יוסף אסף את 

לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה". נשים לב "וישבע יוסף את בני ישראל  –אחיו 

שהם קורא לעצמו עוד בחייו "עצמותי", בשונה מיעקב למשל כשביקש על רצונו להיקבר בארץ ישראל לא 

"שאמרו לו 'עבדך אבינו'  –נקט לשון של עצמות. אם כן הסיבה שיוסף נקרא "עצמות" עוד בחייו היא בגלל 

 כיון שלא מחה על כך שקראו לאביו עבדו, שלא כיבד בכך את אביו יעקב.  ולא אמר ולא מידי",

מה יוסף היה יכול לעשות? הרי אם היה מוחה על כבוד  –יש מפרשים ששואלים את השאלה המתבקשת 

היה מקלקל בכך את כל התכנית שעשה עם אחיו. הרי גם כך  –אביו והיה אומר שלא ראוי לקרוא לו אביו 

מנים שהשבטים הקדושים היו יכולים 'לעלות' על כך שיוסף הוא לא בדיוק מלך מצרי רגיל, היו כל מיני סי

ואם היה נוסף הדבר הזה הם בודאי 'עולים' על כך באופן סופי שזהו יוסף אחיהם. אם כן מדוע אומרים 

 שיוסף נענש על כך שלא מחה על כבוד אביו?

אכן, כיון שמדובר כאן על כבוד אביו היה  –אלא שהשאלה המתבקשת מזמינה תשובה מתבקשת ופשוטה 

על יוסף לוותר על חלק )וסיום( התכנית שלו ולמחות על כבוד אביו על אף שהם היו מגלים שהוא יוסף 

 אחיהם.

המוסר השכל כאן מאוד ברור, ישנו משפט באידיש שהתרגום שלו הוא "האדם מתכנן תוכניות והקב"ה 

תכנית 'פיקס', הנה כאן בשביל התכנית הוא ויתר על כיבוד אב. כל מה צוחק", וגם כאן שיוסף תכנן את כל ה

שעשה היה כדי לתקן את עוון אחיו במכירתו שציערו מאוד את אביו, אבל מוטב שתקלקל את כל התכנית 

 הזאת מאשר לעבור על כיבוד אב.

מצות כיבוד אב עור, -בשר-גידים-מדוע העונש היה שנקרא עצמות בחייו? יש להם ארבע מדרגות: עצמות

ואם היא בסוד "ומשם רעה אבן ישראל", אבן נוטריקון אב בן, אבן היא גם קשה וגם כבדה. האב נותן לילד 

את הקושי, וזה העצמות שהאב נותן לבנו, והבן צריך לתת לאב את הכובד, וזהו "כיבוד אב", הכובד זה כל 

הלבושים גידים בשר ועור, ונשאר עם  הפסיד את כל –הלבושים, ולכן יוסף כשלא כיבד את אביו בזה 

 עצמות, מה שקיבל מאביו. 

ביציאת מצרים כתוב "ויקח משה את עצמות יוסף", והיו הולכים איתם במדבר ארונו של יוסף ליד ארון 

הברית והיו אומרים "קיים זה מה שכתוב בזה", אבל יש בכך גם חסרון, שהיה זה רק עצמות ולא גידים, בשר 

ה צדיקים שנשארו עם הגוף שלהם גם אחרי הסתלקותם. אבל יש בכך גם מעלה, שעצמו  ת ועור, כמו הרב

הוא מלשון עצמּות, ה' רצה שהעלילה תמשיך וכך נפגשו כל אחיו איתו בהתוודע אליהם שזה היה מעמד 

 כמו מתן תורה. שנזכה בקרוב להתגלות ואיחוד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת מקץ ע"א(

 

 צמח צדקשל ה נפשומסירות 

אסיפה בפטרבורג בקשר לגזרות  כידוע בשנת תר"ג היתה 

קשות נגד החינוך היהודי שהוציאו המשכילים בהסכמת 

רצו לכפות ולאלץ את כולם לקבל את  –ממשלת רוסיה 

המסוכן. אפילו הרבנים הגדולים -התקנות של החדר המתוקן

שהיו שם, חוץ מהצ"צ, לא מסרו את הנפש ממש על הענין. 

פש, וכמו שכתוב אבל הצמח צדק בא על מנת למסור את הנ

על חנניה, מישאל ועזריה שלא מסרו את הנפש על מנת 

 התכוונו למסור את הנפש ממש.  –שיעשו להם נס 

ברוב הישיבות הצאר לא היה נוכח. לפעמים הוא נהג 

להתלבש בבגדים פשוטים ולהסתובב, ורק מי שהכיר ידעו 

הרבנים על פי פשט לא ידעו. בשלב מסוים,  –שהוא שם 

כריח את הרבנים לקבל את התקנות, הצמח צדק כשרצו לה

שהצאר ידע  –אמר שאם התקנות תעבורנה נגד התורה 

שעוד חמשים שנה תהיה מהפכה ברוסיה וכל ממסד הצאר 

יתבטל. הצ"צ דבר באידיש, והרוסים לא הבינו, לכן היה 

אחד החסידים שידע טוב רוסית. כשהוא שמע  –מתורגמן 

הוא תרגם הכל חוץ  את המשפט הזה יוצא מפי הרבי

מהמשפט הזה. הצ"צ הרגיש שהוא לא תרגם את המשפט 

החסרת משהו, תתרגם שוב את הכל.  –הזה, ואמר למתרגם 

הוא חזר על כל מה שאמר שוב, ועוד פעם השמיט את 

המשפט הזה. הצמח צדק הקפיד עליו ואמר שלא תרגמת כל 

מה שאמרתי. הוא חזר פעם שלישית, ואז היה ממש מוכרח 

 ומר את המשפט הזה. ל

הכל היה  –כשהצאר שמע זאת פניו החווירו והוא רמז 

למשטרה החשאית שהיתה שם שזו נקראת  –ברמזים 

מרידה במלכות, ושמיד יאסרו אותו ו"אחת דתו להמית". כך 

יצא מפי הצאר, ועצרו אותו בצד. הצאר הזה היה רשע 

 והצמח צדק יותר מאוחר דאג גם לחסל אותו, אך –מרושע 

כמה שעות, חצי יום  –היה ידוע גם כהפכפך. עבר כמה זמן 

שהוא היה במעצר חמור מאד, כאשר עונש היפך  –או יום 

החיים מרחף עליו. באיזה שלב הצאר סתם החליט לבטל 

 זאת ואמר לשחרר אותו. 

נעצר, והלך על שהצ"צ הרבה פעמים  אחת מתוך זו דוגמה

לו בצלאל מסירות נפש. עד שראש המשכילים, שקראו 

שטרן, התפלא לגמרי ממסירות נפשו של הצמח צדק, עד 

כדי כך שאחרי הסיפור הזה הוא נסע באופן מיוחד 

לליובאוויטש להסתובב קצת בצלו ולשאול אותו שאלות. 

הוא התפעל מאד וחזר לחבריו באמירה שכל השכל שלנו 

                                 בטל, גארנישט, מול השכל שלו.

 ו("א תשרי ע"ימשיעור ) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. האור קשור לעינים, חום וגם חג של אור הוא גם חג של חנוכהכתוב ש

כל הסתכלות וראיה, כל חידוש, קשורות לעינים. החום קשור ללב. 

הבעל שם טוב הקדוש הכי חבב את חג חנוכה מכל החגים. הוא מאד 

אהב אור, וגם מאד אהב חום בלב. לפני שהוא התגלה, הוא היה 

מסתובב בעיירות באוקראינה, ושם לכל ילד יהודי את היד על הלב 

 שיהיה יהודי חם.  וומברך אות

מה הוא חום? אהבה, אהבה חמה, אהבה לכל יהודי, אהבה בעצם לכל 

הבריאה. הבעל שם טוב למד אותנו שאם ה' ברא משהו הוא אוהב 

לאהוב אותו. החל  תו, ואם הוא אוהב אותו גם אנחנו צריכיםאו

אם יש אור יש  –כמובן שאור וחום הולכים יחד  .מעמנו עם ישראל

קרני  –חום, ואם יש חום יש בתוכו ומאחוריו אנרגיה, אור, הקרנה 

. גם בעם לבוהחום מתגלה בעינים אור. אבל שוב, האור מתגלה ב

ם, אלה שמלמדים את התורה, הם החכמי –ישראל יש "עיני העדה" 

העינים שלנו. צריך להתקשר לעינים. מי שרוצה לראות אור, וכל שכן 

מי שרוצה להאיר אור, להפיץ אור, צריך עינים טובות ובריאות, אז 

 צריך להתקשר לעיני העדה, אלה הצדיקים שבדור. 

בחג חנוכה מדליקים שלשים וששה נרות. בלילה הראשון אחד, בשני 

אם מחברים את כל הנרות יחד, מאחד עד שמונה,  –עד שמונה  שנים,

כל נר הוא צדיק, כל נר  –. כתוב שיש לו צדיקים בדור לוהכל עולה 

צדיקים הם אלה שרואים,  לו-הוא עין מ"עיני העדה", כי כתוב ש

שמקבלים את פני השכינה בכל יום ויום, כלומר שעיקר גילוי האלקות 

שאסור  –שמסתכלים על הנרות שלהם הוא בעינים שלהם. כ

אנחנו מתקשרים לעינים,  –להשתמש בהם, אלא רק לראותם בלבד 

 , לחכמים. עיני העדהל

אבל החום שייך ללב. מי הוא הלב? המלך של עם ישראל. כמו שכל 

האיברים תלויים בלב והוא המחלק את כל החיות, את רוח החיים 

. כתוב בספר המלך – בני ישראללשבדם, לכל איברי הגוף, כך יש לב 

הלב  –הכוזרי שגם עם ישראל בעצמו הוא לב ביחס לכל האנושות 

הלב של עם  –הפועם הוא עם ישראל. בתוך עם ישראל גם יש לב 

רות לעינים, ישראל הוא דוד המלך. אם כן, החג הזה הוא התקש

 .לאור, והתקשרות למלך

, לחמהנס של נצחון המבנס של חנוכה היו שני נסים: קודם כל ה

יון  צבא .החשמונאים היו רק מעטים וה' מסר את הרבים ביד המעטים

אדיר, של מאות רבבות, וכנגד הצבא האדיר הזה קמו כמה  היה צבא

נס הכי גדול שאפשר  –יהודים והמעטים האלה נצחו את הרבים 

שה' עשה, שפך אחד  פך השמן נסלשער בשכל. אחר כך היה 

שאר, שהיה בו שמן שהספיק רק שמצאו, של שמן זית זך טהור שנ

 לגמרי.  תסייללילה אחד, הספיק לשמונה ימים, בדרך נ

 זה האור, זה העינים, זה –ברור שאת נס פך השמן ה' עצמו עשה 

 

ההתקשרות לחכמים, ל"עיני העדה". אבל נס הנצחון הוא גבורה של מעטים, 

עצמנו החשמונאים. הנצחון הוא גם נס שה' עשה, כי לנו מצד -של המכבים

כתוב היהודי מצד עצמו אינו הגבור הכי גדול, ורק ה' נותן לו את  –אין גבורה 

 כלומר שהמתנה הזו של ה' מתלבשת בתוכו.  –הגבורה 

להיות יהודי חם עם המון אהבה ויכולת לחבוק את כל  – בחג להתחמם כדי

העולם באהבת ה' )"וימינו תחבקני"(, כלומר לגלות כמה ה' אוהב את כל 

לם, וממילא "טבע הטוב להיטיב" והוא רוצה שיהיה לכולם הכי טוב בכל העו

כל חג הוא בגלל דבר שקרה בהסטוריה . ת המכביםצריכים את גבור –הענינים 

צריך להתחבר מאד חזק למכבים, וככל שמתקשרים ובחג החנוכה שלנו. 

כל מלחמה היא ש ,לגבורה מתגבר החום בלב, וגם מתגברת ההתקשרות למלך

. בסיפור הזה מתתיהו היה המלך, האב של כל המכבים. המכבים המלך מכח

ההתקשרות למכבים היו גם כהנים, ובתורה הכהנים הם החכמים, העינים. 

בתור כהנים שמלמדים אותנו תורה ומוסרים את הנפש על התורה היא האור, 

היא מה שמעורר את הנס שה' עושה בנר שמונה ימים. אבל כדי  – היא העינים

צריך להתקשר לגבורת המכבים  –הדבר השני העיקרי  –התחמם בחג הזה ל

  ולחשוב על דמות המלך, שהוא הלב של כל עם ישראל. 

           

 (ח כסלו ע"א"כמשיעור ) 

 

/ צדיקי הדור  נים ולבעי –אור וחום בחג החנוכה 
 ומלך
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 חולשה למעליותא

הם הגבורים ואנחנו,  –" מסרת גבורים ביד חלשיםאיך מוסבר בחסידות "

הרי מוסר גבורים ביד חלשים, שואלים  היהודים, החלשים? נס שהקב"ה

מהיונים. למה קוראים להם חלשים?  אבל  המכבים היו הכי גבורים, פי מליון

התיאור שלנו כחלשים אומר שיש בכך איזו מעלה, שיש איזו נקודת אופי של 

בחסידות מסבירים יהודי, שהוא חלש )לעומת הגוים שהם חזקים וגבורים(. 

שמי שיש לו נקודת בטול בעצם, שהוא אין )"אין מזל לישראל"(, זו חולשה 

שיודע בעצם  ינת האגו שלו, אין לו אגו חזק.הוא חלש מבח –למעליותא 

שהכח לא מעצמו )לא ש"כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה"( אלא בעצם 

אני חלש, והכח שיש לי בא מלמעלה, ה' נותן, "כי הוא הנתן לך כח לעשות 

    חיל". 

 (ו' אלול ע"גמשיעור )

 שמחה וחן

שמר על מצב רוח מרומם, ומצא חן  שהיה במאסר אפילו, שיוסףכתוב על 

בעיני כל רואיו, עד ששר בית הסהר מסר לו את האחריות על הכל. בכל 

סיטואציה בחייו היה לו חן, היה שמח, מאמין שהכל בהשגחה פרטית מה'. כדי 

 3, הערך הממוצע של חן= ו"פ  שמח –שיהיה לך חן אתה צריך להיות גם שמח 

   ".חן חן= " שמחאותיות 

 (ח' תמוז ע"זמשיעור ) 

 
  



ח"עשת הכונח | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תשע"ח

נעקדכהם תיעם עמחרנ

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שם  רבי  הגה"ק  של  הנשגב  הפירוש  מלכים 

בספר  הי"ד  זצ"ל  זאלאשיץ  אבדק"ק  קלינגבערג 

במתן  שכתוב  מקרא  על  יתרו(  )פרשת  שם"  "אהלי 

תורה )שמות יט-י(: "ויאמר ה' אל משה לך אל העם 

נכונים  והיו  וכבסו שמלותם,  וקדשתם היום ומחר 

כל  לעיני  ה'  ירד  השלישי  ביום  כי  השלישי  ליום 

העם על הר סיני".

ויש לומר שרמז הקב"ה למשה רבינו: "וקדשתם 

בדברים  רק  לא  ישראל  את  שיקדש  ומחר",  היום 

בדברים  גם  אלא  בתורה,  המפורשים  החמורים 

שהיצר  דהיינו  ומחר",  "היום  בבחינת  שהם  קלים 

כך  עשה  לו  אומר  "היום"  האדם:  את  מפתה  הרע 

עצמם  יקדשו  אם  כי  כך,  עשה  לו  אומר  "ומחר" 

בדברים קלים של "היום ומחר", מובטח להם שלא 

יבואו לעבור על עבירות חמורות עכדה"ק.

יומתק לפרש בזה דברי הנביא )הושע ו-א(: "ְלכּו 

י ְיִקיֵמנּו  ִלישִׁ ּיוֹם ַהשְּׁ ְוָנׁשּוָבה ֶאל ה'... ְיַחיֵּנּו ִמּיָֹמִים בַּ

שלא  ה'  אל  נשובה  הבה  פירוש,  ְלָפָניו".  ְוִנְחֶיה 

ללכת אחר עצת היצר על ידי שנתפלל לה': "יחיינו 

בבחינת  להיות  שלא  אותנו  שיחיה  מיומיים", 

מתים",  קרויין  שבחייהן  "רשעים  יח:(:  )ברכות 

האדם  את  מפיל  הרע  שהיצר  יומיים  באותם 

לו  ולמחר אומר  כך  לו עשה  "היום אומר  ברשתו: 

"ביום השלישי יקימנו  עשה כך", ועל ידי זה נזכה 

ונחיה לפניו", שלא ניכשל ביום השלישי כשיאמר 

לנו לעבוד עבודה זרה.

בשם  רמוז  זה  נפלא  ענין  כי  נראה  מעתה 

הניסים(:  )על  אומרים  שאנו  מה  פי  על  יו"ן,  קליפת 

ישראל  עמך  על  הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה 

יו"ן  אותיות  בג'  הרמז  וזהו  תורתך".  להשכיחם 

שהלכו בדרכו של היצר הרע שכך אומנתו: "היום 

שהיא  קלה  עבירה  לעבור  כך",  עשה  לו  אומר 

אומר  "ולמחר  י',  האות  של  הקצר  הקו  בבחינת 

בבחינת  שהיא  גדולה  יותר  עבירה  כך",  עשה  לו 

"עד  יותר למטה,  היורד  ו'  הקו הבינוני של האות 

ִמְפֲעלוֹת  ֲחזּו  ְלכּו  מו-ט(  )תהלים  קרא  דאמר  אלעזר, 

אלא  ּמוֹת  שַׁ תקרי  אל  ָאֶרץ,  בָּ ּמוֹת  שַׁ ם  שָׂ ר  ֲאשֶׁ ה' 

על  שמורה  רשע  של  בשמו  מצינו  וכן  ּמוֹת".  שֵׁ

הוה  מאיר  "רבי  פג:(:  )יומא  בגמרא  כמבואר  מהותו, 

ששמו  האכסניא  בעל  לו  וכשאמר  בשמא".  דייק 

רשע  אדם  מינה  "שמע  מאיר:  רבי  אמר  "כידור", 

הוא, שנאמר )דברים לב-כ( כי דור תהפוכות המה".

הנה כי כן נתתי לב להתבונן בשמה של מלכות 

שהן בצורת  יו"ן  יון הרשעה, המורכב מג' אותיות 

י'  האות  כי  קווים המשתנים בהדרגה באורכם,  ג' 

היא בצורת קו קצר, האות ו' היא בצורת קו בינוני 

היא  פשוטה  ן'  האות  ואילו  למטה,  יותר  היורד 

בצורת קו ארוך שיורד עוד יותר למטה מן השורה, 

ג' אותיות הללו  וצריך להבין מהי המשמעות של 

יו"ן בצורתן המיוחדת, ואיך הן קשורות למלחמת 

החשמונאים כנגד מלכות יון ולנס חנוכה. 

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה על פי מה 

בחמתו,  בגדיו  "המקרע  קה:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהא 

בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנתו של יצר הרע, 

היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד 

שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד".

יסוד גדול בדרכו של היצר  נמצינו למדים מזה 

ביודעו  ברשתו,  האדם  את  להפיל  המשתוקק 

עבירות  על  מיד  לעבור  בקולו  ישמע  לא  שהאדם 

לזלזל  תחילה  לפתותו  מתחכם  הוא  לכן  חמורות, 

במצוות קלות, ומאחר שעבירה גוררת עבירה הוא 

מביאו אט אט לעבור ח"ו על כל עבירות חמורות.

מזה נשכיל להבין שעיקר המלחמה עם היצר 

נשמע  לא  אם  כי  קלות,  עבירות  על  הוא  הרע 

בקולו לעבור על עבירות קלות, לא נבוא לעבור על 

"והיה  ז-יב(:  )דברים  שכתוב  וזהו  חמורות.  עבירות 

עקב תשמעון את המשפטים האלה". ופירש רש"י: 

"אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון". 

אומר,  עזאי  "בן  מ"ב(:  פ"ד  )אבות  במשנה  שנינו  וכן 

העבירה,  מן  ובורח  כבחמורה,  קלה  למצוה  רץ  הוי 

שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה".

לקראת שבת חנוכה הבאה לקראתנו לשלום, 

דבר בעתו מה טוב להתבונן בכמה ענינים הקשורים 

לחנוכה, וזה יצא ראשון מה ששנינו בגמרא בענין 

סדר מצות הדלקת נר חנוכה )שבת כא:(:

"תנו רבנן, מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין 

בית  המהדרין,  מן  והמהדרין  ואחד,  אחד  לכל  נר 

מכאן  שמונה,  מדליק  ראשון  יום  אומרים,  שמאי 

ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון 

מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך".

מה  לבאר,  הקדושים  בספרים  נתייגעו  וכבר 

הדלקת  מצות  לתקן  ככה  על  ז"ל  חכמינו  ראו 

איש  "נר  פשוטה:  בדרך  א.  דרכים:  בג'  חנוכה  נר 

וביתו", כלומר נר אחד לכל הבית. ב. בדרך מהדרין: 

"נר לכל אחד ואחד". ג. בדרך מהדרין מן המהדרין 

כשיטת בית הלל שהלכה כמותם, כל לילה "מוסיף 

והולך", מה שלא מצינו בשום מצוה דרבנן שתיקנו 

לקיימה בג' אופנים.

בענין  בגמרא  ששנינו  מה  ביאור  צריך  שנית 

מקום הדלקת נר חנוכה )שבת כב.(: "נר חנוכה מצוה 

להניחה בטפח הסמוכה לפתח, והיכא מנח ליה, רב 

אחא בריה דרבא אמר מימין, רב שמואל מדפתי אמר 

חנוכה  נר  שתהא  כדי  משמאל  והלכתא  משמאל, 

משמאל ומזוזה מימין". וצריך להבין מהו הקשר בין 

מצות מזוזה מימין לנר חנוכה בשמאל.

שמבואר  במה  להתבונן  ראוי  בקודש  שלישי 

כי  חנוכה(,  שער  חיים  עץ  )פרי  האריז"ל  רבינו  בכתבי 

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול תיקן בחנוכה את הפגם 

בכף ירך יעקב שפגם בו שרו של עשו, כמו שכתוב 

)בראשית לב-כה(: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו 

עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו 

ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו". וצריך ביאור מהו 

הקשר בין נס חנוכה לתיקון של כף ירך יעקב.

 נתיעם אעמר לע וכת שך
עלמחר אעמר לע וכת שךנ

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה ששנינו 

רבי  אמר  גרים,  דשמא  לן  "מנא  ז:(:  )ברכות  בגמרא 

 "ר ח"עשת מעסיף עתעלך שדי לתש"יו
ג’ קעעים כל קליפה יענן קצר בי"ע"י עארעך
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שאומר לו עבוד עבודה זרה", שהיא בבחינת הקו 

הארוך של האות ן' היורד למטה מן השורה, לרמז 

על היציאה מקדושת ישראל.

 ג' קעעים בג' אעהיעה יענן
ג' בחי"עה תלך אערח איכ

ויש להוסיף פרפרת נאה בביאור ג' אותיות יו"ן 

בצורת ג' קווים קצר בינוני וארוך, על פי מה ששנינו 

בגמרא )סוכה נב.( על דרכו של היצר הרע להפיל את 

הלך,  קראו  בתחילה  רבא  "אמר  ברשתו:  האדם 

והביא  איש".  קראו  ולבסוף  אורח,  קראו  ולבסוף 

ראיה לכך ממה שהזכיר נתן הנביא ג' תארים הללו, 

במשל שאמר לדוד המלך על היצר הרע שמתחכם 

ֵהֶלְך  "ַויָּבֹא  יב-ד(:  ב  )שמואל  הרש  כבשת  את  לגזול 

ָקרוֹ ַלֲעשׂוֹת  יר ַויְַּחמֹל ָלַקַחת ִמּצֹאנוֹ ּוִמבְּ ְלִאיׁש ֶהָעשִׁ

ָה  ת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַויֲַּעשֶׂ ְבשַׂ ח ֶאת כִּ קַּ א לוֹ ַויִּ ָלאֵֹרַח ַהבָּ

א ֵאָליו". ָלִאיׁש ַהבָּ

ואינו  עליו  דרך  עובר  "הלך,  רש"י:  ופירש 

הבית".  בעל  איש,  אכסנאי.  אורח,  עמו.  מתאכסן 

ומה נפלא הוא הרמז של הרה"ק מהרי"א מקמארנא 

זי"ע ב"נתיב מצותיך" )שביל התורה נתיב א אות י(, כי ג' 

תארים הללו כפי שכתובים חסרים ו': הל"ך אר"ח 

אדם  להפיל  שפועל  הר"ע  יצ"ר  בגימטריא  אי"ש 

ברשתו בג' דרכים אלו.

יצ"ר  של  דרכו  כך  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

הר"ע, שפועל בערמה בג' בחינות אלו הל"ך אר"ח 

אי"ש במספר השוה, כי מתחילה הוא רק בבחינת 

"הלך", שהולך ונכנס בלבו של אדם ויוצא מיד כדי 

לקנות שם דריסת רגל, ואחר כך הוא מתגבר להיות 

"אורח" אצל האדם, עד שמתגבר בחוצפתו להיות 

בעל הבית השולט בבית בבחינת "איש".

הנה כי כן זהו ביאור ג' האותיות בשם קליפת 

יו"ן, שפעלו להשכיח מישראל תורת ה' על ידי ג' 

פעולות של היצר הרע הלך אורח איש:

הרע  היצר  כנגד  היא  קצר  קו  בצורת  י'  האות 

בגדר  קטנה  נקודה  עדיין  כשהוא  דרכו,  בתחילת 

בערמתו  ומתחיל  האדם,  דרך  שהולך  "הלך" 

על  תעבור  כך",  עשה  לו  אומר  "היום  בבחינת: 

גמור,  איסור  בזה  אין  נורא,  לא  זו,  קטנה  עבירה 

הקב"ה לא יעניש אותך על כך. 

כלפי  היורד  ארוך  יותר  קו  בצורת  ו'  האות 

השניה,  בפעולה  הרע  היצר  כנגד  היא  מטה, 

האדם  אצל  להיות  במעלליו  מתגבר  כשהוא 

"אורח", והרי הוא כבר בבחינת: "ולמחר אומר לו 

עשה כך", שמפתה את האדם לעבור עבירה יותר 

בגדר  הם  שמעשיו  שקרים,  מיני  כל  עם  גדולה 

בטרוניא  בא  הקב"ה  ואין  פטריה,  רחמנא  אונס 

עם בריותיו וכדומה.

האות ן' פשוטה שהיא בצורת קו ארוך היורד 

בפעולה  הרע  היצר  כנגד  היא  השורה,  מן  למטה 

הבית  כל  על  משתלט  הוא  כאשר  השלישית, 

כבר  והוא  "איש",  בבחינת  למטה  עד  ממעלה 

מתגלה במלוא רשעותו בדרגה השלישית באומרו 

"עבוד עבודה זרה", ומפיל בכך את האדם  לאדם: 

בשאול תחתית כאות ן' היורדת למטה.

 ג' דרגעה ב"ר ח"עשת
שדי לבטל ג' קעעים כל יענן

מה  להבין,  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

המצוה  שתיקנו  ז"ל  חכמינו  מחשבות  עמקו 

להדליק נר חנוכה בג' דרגות זו למעלה מזו, דרגה 

א': "נר איש וביתו", דהיינו נר אחד לכל בית. דרגה 

ב' למהדרין: "נר לכל אחד ואחד". דרגה ג' למהדרין 

"מוסיף  לילה  שבכל  הלל,  כבית  המהדרין  מן 

בקיום  דרגות קדושות הללו  ג'  כי  נר,  עוד  והולך" 

מצות הדלקת נר חנוכה, מכוונות לגרש את חשכת 

ג' דרגות הטומאה בג' אותיות יו"ן.

דוד  פי מה שאמר  על  הוא  בזה  וביאור הענין 

המלך )תהלים קיט-צח(: "מאויבי תחכמני מצוותיך". 

קודש"  וב"זרע  נח(  )פרשת  לוי"  ב"קדושת  ופירשו 

ללמוד  שצריך  בזה,  הכוונה  הא'(  בדיבור  וירא  )פרשת 

מהיצר הרע שמשתמש בכל מיני תחבולות להפיל 

את האדם ברשתו, כך צריך להשתמש בתחבולות 

אלו לעבוד בהן את ה'. וזהו "מאויבי" הם היצר הרע 

ברשתם,  להפילני  כוחם  בכל  שנלחמים  וחייליו 

"תחכמני מצוותיך", אני מתחכם במצוותיך לעבוד 

את ה' בתחבולות אלו.

שמצד  כמו  כי  להבין,  נשכיל  מזה  כן  כי  הנה 

ישראל  על  "יון" הרשעה  הטומאה עמדה מלכות 

להשכיחם תורת ה', בכח ג' אותיות יו"ן שהן כנגד 

ג' הפעולות: "היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר 

זרה",  עבודה  עבוד  לו  שאומר  עד  כך,  עשה  לו 

את  לפתות  אפשר  שאי  להבין  שהשכילו  משום 

האדם לעבור מיד עבירה גדולה, אלא צריך להביא 

אותו לידי כך דרגה אחר דרגה. 

כך זה לעומת זה צריך לעבוד את ה' בבחינה זו, 

היום  בבחינת  למדרגה,  ממדרגה  בהדרגה  לעלות 

לעשות כך בעבודת ה', ומחר להוסיף בעבודת ה' 

כהנה וכהנה, עד שמתעלים למדרגות גדולות של 

ה'  בעבודת  לעלות  ימהר  אם  כי  וטהרה,  קדושה 

שלא על פי סדר המדרגות נפול יפול ח"ו.

אבינו  ליעקב  הקב"ה  שהראה  הענין  וזהו 

ישראל  בית  את  לבנות  בדרכו  המקדש  במקום 

ארצה  מוצב  סולם  והנה  "ויחלום  כח-יב(:  )בראשית 

וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים 

ויורדים בו". בכך ביקש הקב"ה ללמדו כי ההתעלות 

"סולם  של איש ישראל בעבודת ה' היא בבחינת: 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", וצריך לעלות 

במדרגות הסולם דרגה אחר דרגה, ולזכור כי בדרך 

מלאכי  "והנה  וירידות:  עליות  הרבה  יש  למעלה 

אלקים עולים ויורדים בו", עד שזוכים להגיע לרום 

מעלות הסולם שראשו מגיע השמימה.

דברים "עראים ול תסש"ת תגדעלת 
לולעה כלא לפי סדר תמדרגעה

בענין  שמצינו  מה  להביא  טוב  מה  בעתו  דבר 

ונפתח  עולם,  מאורי  משלשה  חמורה  אזהרה  זה 

)פרשת  אלימלך"  ה"נועם  של  קדשו  בדברות 

משפטים ד"ה או יאמר ואלה המשפטים( שמפרש הפסוק 

)שמות כ-כג(: 

"ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה 

ערוותך עליו. פירוש, כשתרצה לעלות על מזבח... 

לא תלך מיד בהתחלתך במעלות ומדרגות צדיקים 

בהדרגה  עצמך  את  תרגיל  מתחילה  רק  גמורים, 

גדולה. אשר לא תגלה  ממדרגה למדרגה בהכנעה 

ערותך עליו, רצונו לומר דאם לא כן סופך להתגלה 

קלונך וערוותך".

ומה נוראים הם דברי תלמידו הרה"ק מאפטא 

ויקרא(  פרשת  חדשים  )ליקוטים  ישראל"  ב"אוהב  זי"ע 

הסולם  במעלות  לעלות  המשתוקק  לכל  שראוי 

דבריו  והנה  ולשנן,  ולחזור  לשנן  ה'  בעבודת 

הקדושים על הפסוק )ויקרא א-א(:

 ג' אעהיעה יענן תן בצערה ג' קעעים קצר בי"ע"י עארעך,
רמז ליצר כפעול בג' דרשים: נתלךנ, נאערחנ נאיכנ

 תאעה י' כל יענן תיא בבחי"ה נתלךנ,
תאעה ע' תיא בבחי"ה נאערחנ, תאעה ן' תיא בבחי"ה נאיכנ

 תיצר פעול בג' כלבים: נתיעם אעמר לע וכת שך,
עלמחר אעמר לע וכת שך, וד כאעמר לע ובעד ובעדת זרתנ

 ש"גד ג' דרשים אלע היק"ע "ר ח"עשת בג' דרגעה: א. נ"ר איכ עביהענ.
ב. נמתדריןנ. ג. נמתדרין מן תמתדריןנ
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"ויקרא אל משה וגו'. ופירש רש"י לכל דברות 

לשון  קריאה  קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות  ולכל 

גדול  כלל  ללמדנו  כאן  ז"ל  רש"י  שבא  דע  חיבה. 

בתורה, והיינו כמו שמשה לא היה ניגש לדבר עם 

האדם  צריך  כן  כמו  קריאה,  שקדמו  עד  השכינה 

הרוצה לעלות אל ה' ממדרגה למדרגה, בכל מדרגה 

לו  וליתן  השמים  מן  קריאה  שיקדימו  הוא  צריך 

אותו המדרגה, כי העבדות האמיתית להשי"ת הוא 

דוקא מי שעובד את השי"ת ואינו רוצה באמת שום 

מדרגה, עד שקוראין לו וכופין אותו מן השמים על 

זה כי הוא צורך העולם.

והנה בעינינו ראינו רבים מן החסידים, שנעשו 

ומאין נמצא  משוגעים ח"ו או בעלי מרה שחורה, 

אדרבה  ושלום,  חס  התורה,  מן  אם  הזה,  הדבר 

אסרו  זו  ולסיבה  הלב,  את  משמחת  עוד  התורה 

באב  בתשעה  התורה  לימוד  ל.(  )תענית  ז"ל  חכמינו 

פיקודי  יט-ט(  )תהלים  הלא  המצוות,  מן  אם  ולאבל, 

ה' ישרים משמחי לב. אבל הענין הוא, כי האנשים 

נעלמה  והסולם  ה',  אל  לעלות  הרוצים  הם  ההם 

בהדרגה,  השי"ת  את  עובדים  אינם  כי  מעיניהם, 

קריאה  שום  בלי  להם,  שייך  שאין  דבר  ותופסים 

ורשות מן השמים.

וגם יש אנשים שעיקר עבדות שלהם להשי"ת 

)שמות  נאמר  זה  ועל  מדרגה,  בעל  להיות  כדי  הוא 

כ-כג( לא תעלה במעלות על מזבחי, היינו כדי להיות 

כמו  עליו,  ערוותך  תגלה  כי  ומדרגה,  מעלה  בעל 

ולא  שחורה.  מרה  בעלי  נעשו  שח"ו  רואין  שאנו 

מרוצים  עבדים  שהם  השלמים  האנשים  דרך  כן 

ומה  מדריגה.  שום  באמת  רוצים  ואינם  להשי"ת 

שאנו רואים שיש להם מדרגות גדולות, הכל הוא 

ויזהר  העולם,  לצורך  השמים  מן  כפייה  ידי  על 

האדם בזה, ואל יהרסו לעלות אל ה' כי הרבה עשו 

כרשב"י ולא עלתה בידם".

"פרי  בספר  זה  בענין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

העץ" )פרשת וישלח( ששמע ממורו ורבו מרן ה"חתם 

סופר" זי"ע:

סופר  משה  מוה"ר  הגאון  מאדמו"ר  "שמעתי 

פסיעה  מג:(  )ברכות  חז"ל  שאמרו  מה  לפרש  זצ"ל, 

גסה נוטלת ממאור עיניו של אדם, כי מאור עיניו של 

אדם היינו אור אלקי המעוררו אל הטוב, אכן לעומת 

ניגוד היצר. והסגולה לילך בעבדות השי"ת  זה הוא 

רק בהדרגה, כי בזה מרגיל עצמו להילחם נגד היצר, 

מה שאין כן אם ירצה לעלות פתאום במעלה רמה. 

ובזה  והבן.  עיניו  ממאור  נוטלת  גסה  פסיעה  וזהו 

פירש גם כן הפסוק )שמות כ-כג( ולא תעלה במעלות 

פירוש עלייה פתאומית בקדושה, אשר  על מזבחי, 

לא תגלה ערותך עליו, כי על ידי זה עוד יפול הנופל 

ירידה פתאומית על ידי התגברות היצר".

נפלא לצרף מה שהביא ב"תולדות יעקב יוסף" 

בשם  תצא(  כי  שופטים,  בשלח,  )פרשיות  פעמים  כמה 

הרמ"א בפירושו "מחיר יין" על המגילה, שמפרש 

)אסתר  הרשע  המן  של  אוהביו  שייעצו  מה  שם 

את  ויתלו  אמה...  חמישים  גבוה  עץ  "יעשו  ה-יד(: 

זו היא עצת היצר הרע כשרואה  מרדכי עליו", כי 

עבירה,  לדבר  האדם  את  לפתות  מצליח  שאינו 

עליונה  למדרגה  אחת  בבת  לעלות  מפתהו  הוא 

גבוה חמישים אמה שלא יוכל לעמוד בה, ועל ידי 

זה נפול יפול מרום המעלות עד שאול תחתית.

הנה כי כן הרווחנו להבין מה שתיקנו חכמינו 

מדרגות  בג'  חנוכה  נר  הדלקת  מצות  לקיים  ז"ל 

וביתו".  איש  "נר  א.  מדרגה  למעלה:  מלמטה 

מדרגה ב. מהדרין "נר לכל אחד ואחד". מדרגה ג. 

בכל  והולך"  "מוסיף  להיות  המהדרין  מן  מהדרין 

לילה. ללמדנו שצריך לעלות בעבודת ה' בהדרגה 

מכוחו  למעלה  לקפוץ  ולא  למדרגה,  ממדרגה 

ומדרגתו בבת אחת.

של  הללו  דרגות  ג'  מכוונות  המבואר  ולפי 

יון  מלכות  של  דרגות  ג'  כנגד  חנוכה,  נר  הדלקת 

הרשעה שעמדו על ישראל להשכיחם תורת ה' בג' 

ג' פעולות  כנגד  יו"ן, המכוונים  קווים של אותיות 

של היצר הרע בבחינת: הלך, אורח, איש, שהן כנגד 

אומנותו: "היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו 

עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".

הנוהג  כי  הלל,  בית  שיטת  בזה  להבין  יומתק 

והולך כל לילה עוד  כמהדרין מן המהדרין מוסיף 

משום:  לכך  הטעם  כא:(  )שבת  בגמרא  ומפרש  נר, 

"דמעלין בקודש ואין מורידין". לפי האמור הכוונה 

בזה, כי אפילו כשכבר מגיע לדרגה הג' של מהדרין 

מן המהדרין, גם אז יזכור שצריך להמשיך לעלות 

בהדרגה ממטה למעלה.

 מצעה מזעזת כמירת
מתיצר בבחי"ה נתלךנ

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שקבעו 

ומזוזה  משמאל  חנוכה  "נר  להלכה:  ז"ל  חכמינו 

שצונו  הטעם  לבאר  שהארכנו  מה  פי  על  מימין", 

הקב"ה להניח מזוזה לשמירה בפתח הבית, לפי מה 

האדם  את  להפיל  מתחכם  הרע  היצר  כי  שלמדנו 

בגימטריא  אי"ש  אר"ח  הל"ך  שלבים  בג'  ברשתו 

יצ"ר הר"ע. מתחילה הוא "ֶהֶלך", שנכנס בבית ויוצא 

"אורח"  להיות  יותר  מתקרב  הוא  כך  אחר  משם, 

בבחינת  הבית  כבעל  מתיישב  שהוא  עד  בבית, 

"איש" ועושה שם ככל העולה על רוחו. 

לפי זה נשכיל להבין מה שמגדיר הקב"ה את 

כי  רובץ".  חטאת  "לפתח  ד-ז(:  )בראשית  הרע  היצר 

הוא רובץ בפתח הבית ומחפש בכל מיני תחבולות 

שתהיה לו לפחות דריסת רגל בתוך הבית בבחינת 

"אורח",  שם  ולהיות  להתגבר  שיוכל  כדי  "הלך", 

עד שיצליח ח"ו להיות בעל הבית בבחינת "איש", 

לשלוט על יושבי הבית.

הנה כי כן מטעם זה צונו הקב"ה לכתוב מזוזה 

קריאת  של  פרשיות  שתי  בה  שיש  הבית,  בפתח 

כדי  המצוות,  ועול  מלכות  עול  קבלת  שהן  שמע 

שתהיה שמירה למנוע מהיצר הרע שלא תהיה לו 

דריסת רגל בתוך הבית אפילו רק בבחינת "הלך", 

וכל  כאורח  בבית  יכנס  שלא  מובטח  זה  ידי  ועל 

שכן כבעל הבית.

יומתק להבין בזה מה שנפסק להלכה )יו"ד סימן 

רפט ס"ב( שצריך להניח את המזוזה בשליש העליון 

הפתח  של  שלישים  ג'  כי  לומר  ויש  הפתח.  של 

רובץ",  "לפתח חטאת  היצר הרע שהוא  כנגד  הם 

הלך,  בחינות  בג'  האדם  את  להחטיא  ששואף 

להניח את המזוזה בשליש  צריך  לכן  איש,  אורח, 

העליון שהוא כנגד הבחינה הראשונה של "הלך", 

הבית  בפתח  יכנס  שלא  הרע  מהיצר  למנוע  כדי 

אפילו בבחינת הלך.

הנה כי כן מטעם זה תיקנו חכמינו ז"ל להניח נר 

חנוכה בשמאל הפתח: "כדי שתהא נר חנוכה משמאל 

ומזוזה מימין", כי שתי המצוות קשורות זו בזו בקשר 

אמיץ בל ימוט, כי מזוזה מימין היא שמירה בבחינת 

בבית  יכנס  שלא  הרע  מהיצר  למנוע  מרע,  סור 

 אעתב יכראל: נבוי"י"ע ראי"ע רבים מן תחסידים כ"וכע מכעגוים חנע...
 שי תא"כים תתם תם תרעצים לולעה אל ת' עתסעלם "ולמת מוי"יתם,
 שי אי"ם ועבדים אה תכינה בתדרגת, עהעפסים דבר כאין כייך לתם,

בלי כעם קריאת ערכעה מן תכמיםנ

 מזעזת מימין תפהח לכמער ול תיצר תרו
כרעבץ בפהח תביה כלא יש"ס אפילע רק בבחי"ה נתלךנ

 "ר ח"עשת בג' דרגעה מכמאל תפהח, לובעד אה ת' בג' דרגעה
לתש"יו אה תיצר תרו כפעול בג' דרשים
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הקלות  במצוות  האדם  את  להכשיל  השטן  של 

מוטלת  עלינו  אולם  קטנים",  "פכים  בבחינת  שהן 

על  לחזור  אבינו  יעקב  של  בדרכו  ללכת  החובה 

"פכים קטנים" להדר עליהם ולתקנם כראוי.

הנה כי כן יאירו עינינו להבין איך תיקן מתתיהו בן 

יוחנן גדול בחנוכה הפגם בכף ירך יעקב, לפי המבואר 

להשכיחם  ישראל  על  עמדה  הרשעה  יון  שמלכות 

תורת ה', על ידי שהתחכמו עליהם בג' קווים של ג' 

ממטה למעלה, שהם כנגד הפיתוי של  יו"ן  אותיות 

היצר: "היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה 

כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".

בראש  החשמונאים  עמהם  נלחמו  והנה 

את  שלימדו  ידי  על  היוונים  את  ונצחו  מתתיהו, 

בתחילת  אפילו  היצר,  בקול  לשמוע  שלא  ישראל 

דרכו כשהוא רק בבחינת "הלך", שמפתה את האדם 

להיות  יבוא  שלא  כדי  קלות,  עבירות  על  לעבור 

בבחינת "אורח" ובבחינת "איש", לכן תיקנו על ידי 

זה הפגם בכף ירך יעקב, כי לימדו את ישראל להיות 

נזהרים במצוות קלות שאדם דש בעקביו.

נתיעם אם בקעלע הכמוענ

הנה מה טוב לסיים עם מה שכתב ה"בני יששכר" 

)כסלו-טבת מאמר ב אות ח( בשם רבי פנחס מקוריץ זי"ע: 

"שבכל חנוכה בשעת הדלקת נרות נתגלה אור הגנוז 

והוא אור של משיח". מוסיף ה"בני יששכר" לפרש 

לפי זה השם חנוכה: "על כן קראו לימים האלו חנוכה, 

שאז  עתידה,  גאולה  לעתיד  על  והרגל  חינוך  שהוא 

יתגלה לנו האור הגנוז בשלימות, כמו שאמרו רבותינו 

ז"ל )חגיגה יב.( וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא".

ויש לבאר הקשר בין חנוכה לגאולה העתידה, 

על פי מה ששנינו בגמרא )סנהדרין צח.(, כי רבי יהושע 

בן לוי שאל את משיח אימתי הוא יבוא, והשיב לו 

רבי  התלונן  הגיע,  ולא  היום  עבר  וכאשר  "היום", 

יהושע בן לוי לפני אליהו הנביא שמשיח שיקר לו, 

שיבוא  לו  לומר  נתכוון  שמשיח  אליהו  לו  והשיב 

)תהלים צה-ז(: "היום אם בקולו תשמעו". פירוש, אם 

ישמעו ישראל בקולו של הקב"ה.

ונראה לבאר הטעם שבחר משיח לומר שיבוא 

כי  שמצינו  מה  פי  על  תשמעו",  בקולו  אם  "היום 

נקראים  המשיח  ביאת  שלפני  האחרונים  הדורות 

מט:(:  )סוטה  בגמרא  כמבואר  דמשיחא"  "עקבתא 

"בעקבות משיחא חוצפא יסגא". ויש לומר הביאור 

התורה  שומרי  בזכות  תבוא  הגאולה  כי  בזה 

שידקדקו במצוות קלות שאדם דש "בעקביו". ועל 

שם כך נקרא "עקבתא דמשיחא", כי המצוות הללו 

הן בבחינת עקבי המשיח, שיבוא עליהן בעקב רגליו 

בזכות המצוות הקלות שהן בבחינת עקביים.

לפי זה יאירו עינינו להבין מה שענה משיח לרבי 

יהושע בן לוי שיבוא: "היום אם בקולו תשמעו", רמז 

בכך על מה שמבואר בגמרא: "שכך אומנתו של יצר 

הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה 

כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה". נמצא לפי זה 

כי אם האדם הוא בבחינת חכם הרואה את הנולד, 

בבחינת:  היצר  של  הפיתוי  בתחילת  כבר  אז  כי 

"היום אומר לו עשה כך", איננו שומע בקולו כי יודע 

שסופו לעבור על העבירות החמורות ח"ו.

הדבקים  "ואתם  ד-ד(:  )דברים  הפסוק  רמז  וזהו 

בה' אלקיכם חיים כולכם היום". פירוש, אם אתם 

רוצים להיות דבוקים בה', העצה על כך היא: "חיים 

בעצת  תשמעו  שלא  דייקא,  היום   - היום"  כולכם 

היצר גם בתחילת דרכו, כשהוא מפתה רק לדברים 

קלים בבחינת: "היום אומר לו עשה כך". הנה כי כן 

זהו שאמר משיח לרבי יהושע בן לוי שיבוא: "היום 

ה'  בקול  נשמע  אם  דהיינו  תשמעו",  בקולו  אם 

לקיים גם מצוות קלות שאדם דש בעקביו, שהיצר 

אומר עליהן "היום" עשה כך.

הקב"ה  דברי  בזה  לפרש  פרפרת  להוסיף  ויש 

ְדכֹד  כַּ י  ְמתִּ "ְושַׂ נד-יב(:  )ישעיה  העתידה  הגאולה  על 

את  הקב"ה  יקח  לבוא  לעתיד  כי  ְמׁשַֹתִיְך".  שִׁ

האור הגדול של המצוות הקלות שקיימו ישראל 

בבחינת: "וקדשתם היום ומחר", ולא נמשכו אחר 

ולמחר  כך  עשה  לו  אומר  "היום  אשר:  הרע  היצר 

אומר לו עשה כך". והנה ביום אחד יש כ"ד שעות 

שעות. וזהו הפירוש:  ובשני ימים יש פעמיים כ"ד 

את  הקב"ה  שיחיש  שמשותיך",  כדכ"ד  "ושמתי 

הגאולה בזכות כ"ד כ"ד של "היום ומחר".

הנה כי כן זהו ביאור שם "חנוכה" חינוך והרגל 

של  הניצחון  על  היא  חנוכה  כי  העתידה,  לגאולה 

ישראל  על  שעמדה  יון  מלכות  על  החשמונאים 

להשכיחם תורת ה' על ידי ג' קווים של ג' אותיות 

ולמחר  כך,  עשה  לו  אומר  "היום  כנגד:  שהם  יו"ן, 

אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה", 

ישראל  את  לימדו  החשמונאים  עליהם  וכשגברו 

אומר  שעליהן  הקלות  במצוות  גם  זהירים  להיות 

בג'  חנוכה  נר  להדליק  ותיקנו  כך",  "עשה  היצר 

היא  חנוכה  כי  נמצא  למעלה,  מלמטה  מדרגות 

בזכות  שתבוא  העתידה  לגאולה  והרגל  חינוך 

המצוות הקלות במהרה בימינו אמן.

אפילו בבחינת "הלך", כדי שלא יבוא להיות בבחינת 

נר  מצות  ואילו  "איש",  בבחינת  שכן  וכל  "אורח" 

חנוכה משמאל שיש בה ג' דרגות בקיום המצוה, היא 

זו לעומת זו בבחינת עשה טוב להתעלות בעבודת ה' 

בג' דרגות אלו מלמטה למעלה.

 כרע כל וכע "לחם
לתשכיל אה יכראל במצעעה קלעה

רבינו  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

תיקן  גדול  כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  כי  האריז"ל, 

בחנוכה את כף ירך יעקב שפגם בה שרו של עשו, 

שכתוב  מה  צא.(  )חולין  בגמרא  שדרשו  מה  פי  על 

"ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו,  )בראשית לב-כו(: 

הכבוד".  כסא  עד  מרגלותם  אבק  שהעלו  מלמד 

וביאר ה"מגלה עמוקות" כי שרו של עשו נאבק עם 

הקלות  המצוות  מן  העולה  אבק  על  אבינו,  יעקב 

שאדם דש בעקביו ואינו נזהר בהן.

עד  עמו  איש  "ויאבק  הכתוב:  פירוש  וזהו 

הצליח  שלא  לו",  יכול  לא  כי  וירא  השחר,  עלות 

לעורר קטרוג על יעקב עצמו שהיה זהיר לקיים כל 

"ויגע בכף ירכו", לקטרג  המצוות קלות כחמורות, 

במצוות  שמזלזלים  יעקב  ירך  יוצאי  ישראל  על 

"שאדם דש בעקביו", ועל דשדוש זה פגע  קלות: 

"ותקע כף ירך יעקב  בירך יעקב המדשדש בארץ, 

בהאבקו עמו" עכדה"ק.

"ויותר  כה(:  )שם  שכתוב  מה  בזה  לפרש  יומתק 

וחזר  "שכח פכים קטנים  ופירש רש"י:  לבדו".  יעקב 

עליהם". ויש לומר כי יעקב אבינו הרגיש ברוח הקודש 

ששרו של עשו ילחם עמו על המצוות הקלות, לכן 

כדרכם של צדיקים: "ויותר יעקב לבדו", התבודד בינו 

לבין קונו לעשות חשבון הנפש, אם קיים כראוי גם 

המצוות הקלות שאדם דש בעקביו.

וחזר  קטנים  פכים  "שכח  הפירוש:  וזהו 

עליהם", כלומר ששכח לעשות חשבון הנפש על 

פכים קטנים, שהם רמז על המצוות הקלות לבחון 

אם קיים אותן כראוי, "וחזר עליהם", שכדרכם של 

צדיקים מצא בעצמו חיסרון וחזר עליהן בתשובה 

איש  "ויאבק  כך:  אחר  מיד  שכתוב  וזהו  שלימה. 

עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו", כי מצד 

ירכו",  בכף  "ויגע  השלימות,  בתכלית  היה  עצמו 

ביוצאי ירכו שלפעמים לא נזהרים בזה.

ויש להוסיף רמז נאה לפי מה שכתב ב"אמרי 

קטני"ם  פכי"ם  כי  ויותר(  ד"ה  לסוכות  ג'  )יום  נועם" 

בגימטריא שט"ן, ולפי דברינו הרמז בזה על דרכו 

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי
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