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 )לז, ג( כי בן זקונים הוא לו
, כל מה שלמד בבית שם ועבר מסר ליה אוברש"י: "ואונקלוס תרגם בר חכים הו

לו".
 ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, שאל:

ד, וגם משם ועבר. את יוסף הוא לימ יעקב אבינו למד תורה גם מאברהם ויצחק,
לפי המבואר ברש"י, את מה שלמד משם ועבר. ויש להבין מה ההבדל בין שתי התורות 
הללו? מדוע את יוסף לימד יעקב את "תורת שם ועבר", ואת יתר השבטים, כך משמע, 

  תורת אברהם"?"לא לימד תורה זו אלא 
הוא מבאר: תורתו של אברהם אבינו היתה להשפיע אמונה בעולם, להשפיע 

 "תורת אברהם" היתה מסכת עבודה זרה של ארבע מאות פרקים... אידישקייט.
כן תורתם של שם ועבר. להם היה סוג אחר של "עבודה". שם חי בתקופת דור לא 

המבול, דור מושחת, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ". עבר חי בתקופה של 
תורתם של שם ועבר היתה שלא להיות  כביכול. ,הולך להילחם עם ה'דור הפלגה, דור ש

מן הסביבה, שהסביבה הקלוקלת לא תחלחל, חלילה, אל תוך בית המדרש מושפעים 
 שלהם.

"תורת "שם ועבר" היא לא להיות "תורת אברהם" היא להשפיע על אחרים. 
 מושפע מאחרים.

ועבר, שם  ת מדרשם של שםיעקב אבינו, בטרם לכתו לבית לבן הארמי, ישב בבי
למד כיצד מפתחים את הכוחות לחיות בתוך סביבה קלוקלת ולא להיות מושפע ממנה 

לשהות במחיצתו של חות וארבע עשרה שנה, נתן לו את הכלרעה. לימוד זה שנמשך 
 לבן הרמאי ולא ללמוד, חלילה, ממעשיו הרעים.

ף. יוסף שעתיד לחיות את התורה הזאת, "תורת שם ועבר", לימד יעקב רק את יוס
עשרים ושתים שנה בתוך טומאת מצרים, תועבותיה וערוותה, צריך ללמוד כיצד לא 

 להיות מושפע מן הסביבה.
יתר האחים לא היו זקוקים ללמוד את התורה הזאת משום שכשהם ירדו למצרים 

 )יחי ראובן(  יהודה לפני בואם מצרימה.ה שהקים ירדו כולם יחד, ולמדו בישיבהם  –
 (לז, ב) בני זלפה והוא נער את בני בלהה ואת

 אותן מבזין אחיו שהיו לפי בלהה בני אצל רגיל כלומר - בלהה בני "את י"כתב רש
 מקרבן". יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני השפחות? והוא

אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע, שדרכו 
לקנות משהו או לסדר היה אומר שיתנו לו  היה, שאם נצרך אחד לאיזה שליחות כגון

לסדר זאת כיון שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל השליחויות, במשך הזמן עקבו 
 אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצע הכל. שאלוהו למה אמר שיש לו נער?

ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער צעיר, מוכן לבצע שליחויות 
ל כשגדלים, מפסיקים מכך. אמר רבי מאיר, אני, נשארתי "נער" לאנשים מבוגרים, אב

 לגבי המידה הזאת, ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני...
לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה כפחיתות כבוד 
להתרועע עימהן ולא עם אחיו בני האמהות, אבל יוסף העדיף לעשות "מעשה נערות", 

 (ציוני תורה)            אמר הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה". וזה מה ש
 (לז, כא) מידם ויצלהו ראובן וישמע

במדרש רבה (רות, ה, ו) "אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו 
היה מוליכו לאביו". וכבר נלאו כל המפרשים   וישמע ראובן ויצילהו מידם, על כתיפו

 למצוא פשט בדברי המדרש.
אבל נחשים ועקרבים יש בו". יש  –והנה בגמ' שבת (כב, א) " והבור ריק אין בו מים 

הרי ימות מחמת הנחשים  להבין אם יש בו נחשים ועקרבים, אם כן מה הצלה שייך בזה?
 והעקרבים.

שתמיד יותר קל להציל מיד מזיק שאינו בעל ויש לישב על פי דברי הזוהר הק' 
בחירה מאשר להציל מיד אדם שהוא כן בעל בחירה. לכן אמר ראובן להשליכו אל 
הבור שאז צריך להינצל מידי נחשים ועקרבים שאינם בעלי בחירה, כיוון שראובן סמך 

 על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע, יזכה להינצל.
היה מסופק האם באמת יוסף אין בו נדנוד של לשה"ר או שמא  והנה ראובן עצמו

הדין עם אחיו השבטים הקדושים. לכן אמר להשליכו אל הבור כאמור. אמנם, אם היה 
יודע ראובן בוודאות שיוסף אין בו שום נדנוד של לשה"ר, היה מצילו בידיים. וזה מה 

אל הבור היא הצלה שאמר המדרש, שאם היה יודע ראובן שעצתו להשליך את יוסף 
גמורה שהרי התורה אומרת "ויצילהו מידם", אם כך וודאי שיוסף אין בו שום חטא, 

 (זהב שבא)                       ואם כך היה מצילו בידיו.    
  (לז, כה)כסף  בעשרים לישמעאלים יוסף את וימכרו
 ביניהם המעות את וחלקו כסף בעשרים יוסף את שמכרו כתב אליעזר דרבי בפרקי

, נעליים דוקא לקחו למה ותמוה. נעליים מהמעות ולקחו כסף שתי אחד לכל והגיע
 .כסף שתי של החשבון רומז ומה

 בעלים לעשות בניו שעתידין בא הלזה החלומות בעל הנה במדרש דאיתא ל"ונ
 היה שלכך רצו השבטים להרג את יוסף שהטעם בהרבה מהמפרשים ואיתא. ז"לע

 לעלות מניחם היה שלא מכח ק"ביהמ חרבן ויגרם ממנו, לצאת שעתיד ירבעם בשביל
 שבני בנעלים" פעמייך יפו "מה הכתוב י"עפ בנעליים הרמז וזה ז."ע ונתרבה לרגל

 לרמז המכירה לאחר מיד נעליים קנו לכן, בנעליים לרגל בעלייתם משתבחים ישראל
' בגמ' כדאי כסף בשתי דוקא וקנו. לרגל בעלייתם בנעליים להתהדר י"בנ יוכלו שכעת
 )תקנ"ו -יוסף  פורת בן(                                        .כסף שתי לפחות עולה חגיגה שקרבן

במה שכתב שקבלו עשרים כסף, וכל אחד קנה נעליים בזה, יש להבין, מה עשו עם 
שעה שבטים וצירפו את שתי הכסף המיותרים, שהרי  הרי בשעת המכירה היו רק ת

 הקב"ה עימהם כמובא ברש"י. 
איתא חידוש נפלא ב"מדרשי תימן": באותה שעה לקחו השבטים את שתי הכסף 
וזרקו כלפי מעלה, כביכול ליתן להקב"ה את חלקו, שהרי צירפו את הקב"ה לחרם כנ"ל. 
 המעות שזרקו נפלו באיזה מקום בסביבתם. לאחר הרבה הרבה שנים, בא יוסף אבי

התנא הק' רבי עקיבא, ויוסף זה היה גר, עני ואביון, יוסף זה רצה לישא אשה ולא היה 
לו במה לקדשה, אותה האשה ג"כ היתה עניה מרודה ולא היה לה נעליים לרגליה. יוסף 

וקנה עם זה 'נעליים' וקידש את  –את אותה מטבע שזרקו השבטים  –זה מצא מטבע 
 עקיבא. אשתו בנעליים אלו. ונולד להם רבי

והנה ידועים דברי הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי ב'מעשר בהמה', הרמז 
שמביא שם שרבי עקיבא היה מעשרה הרוגי מלכות, והרי לא היה מצאצאי השבטים 
ולמה נתפס בעוון זה? אלא שהוא כנגד הקב"ה. ולפי דברי המדרש הרי זה מובן ביותר 

 (הגרמ"י רייזמן)          ל עבור הקב"ה.שהרי באמת נולד ר"ע בזכות הכסף שהיה כביכו
 (לז, ל) בא אני אנה ואני איננו הילד ויאמר אחיו אל וישב

 במדרש: "ואני אנה אני בא במעשה בלהה", וצריך ביאור.
בספר "ארץ חמדה" להמלבי"ם, וכן הוא בחומת אנך להחיד"א, ביארו עפ"י דברי 

שכשהניח יעקב מיטתו באוהל בלהה אחר פטירת רחל, חשב להעמיד ממנה  האריז"ל
עוד ב' שבטים. וכשבלבל ראובן את יצועי אביו, שוב לא העמיד עוד שבטים. אמנם, 
הספיקה מחשבתו של יעקב, בכדי שיתעקרו שתי נשמות ממקורם, וכיוון שלבסוף לא 

והוליד את מנשה ואפרים.  העמיד עוד שבטים, נשארו תלויים ועומדים, עד שבא יוסף
וזה מה שאמר יעקב מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, שנשמתם שייכת אלי וכבני 

 הם.
והנה ראובן, גם הוא ידע כל זאת, וקיווה שאכן יוסף שהוא היה הדומה ליעקב בזיו 
איקונין שלו, דוקא יוסף יכול לתקן את הנשמות הנ"ל, וכעת שראה שיוסף איננו בבור 

הל שלא יהיה תיקון למעשה בלהה, וזה מה שאמר המדרש "ואני אנה אני בא נתב
 (ארץ חמדה)                                                                                           במעשה בלהה".  
 (לח, כה) היא מוצאת

ון בר יוחאי: נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן "אמר רבי יוחנן משום רבי שמע
 מתמר, שנאמר "היא מוצאת" (ברכות מג, ב) –האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן 

ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל, כי רבי  יהושע לייב דיסקין 
 זצ"ל, מטעמי בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר.

היום, ובעת השיעור הכניס לו השמש כוס תה שבטעות הניח שם מלח במקום ויהי 
 ה, הכניס הרבה מלח...סוכר, וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק להרב

 רבי יהושע לייב שתה את התה, ולא ראו עליו שום תגובה חריגה, שתה עד הסוף.
מגלה באמצע נכנסה הרעבצין בבהלה ולחשה לתלמידים: "אוי וי, היכן התה? אני 

 שהשמש טעה והשתמש עם צנצנת המלח!"
 התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.

 "מהיכן אתם יודעים?" שאלה.
 "כי הוא שתה את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות" ענו התלמידים.

היא טעמה את השיריים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח נפש 
 בשבילו!"

 "למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו רבינו, אם זה פקוח נפש, מדוע הרב שתה?
לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא  נחוהרב השיב בפשיטות: "למדנו, 

  (יחי ראובן)                                  ילבין פני חבירו ברבים"
 ) א, מ( האלה הדברים אחר ויהי

 להם הביא בו לדבר כולם בפי הצדיק את ארורה אותה שהרגילה לפי: י"וברש
 על לצדיק הרווחה שתבוא ועוד. אליו ולא אליהם שיפנו אלו של סרחונם ה"הקב

 . ידיהם
 המפליאות החדשות על לגמרי אחרת והשקפה הבטה האדם יקבל מכאן הנה

 ובכוונה במחשבה ונשמעים מתרחשים כולם כי, ביום יום מידי העתונים על המופיעים
 כקטון בעולם דבר כל פרסום סיבת נסתרות היודע והוא, העלילות נורא ת"השי מאת
 בפי ונתפרסם מכשול לפניהם הקרה כאלה ונכבדים גדולים שרים ששני יתכן כי, כגדול

 הכל הפרסום וכן והמכשול, צדיק מאותו נבל חרפת להסיר מיוחדת לתכלית ורק אך כל
 )תורה דעת(                  .במכוון

 זה ויאמר יוסף ויען :הם ימים שלשת השרגים שלשת פתרנו זה יוסף לו ויאמר
 (מ, יב יח) ימים שלשת הסלים שלשת פתרנו

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" וי˘בפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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ויען ואילו כשפתר לשר האופים כתוב " ויאמר יוסף"כשפתר לשר המשקים כתוב "
  יוסף".

היינו שיש לומר בקול  והנה הגמרא (סוטה לב, ב) אומרת שכשכתוב לשון של עני'ה
רם כמו "וענית ואמרת". אם כן יש להבין למה אצל שר המשקים אמר שלא בקול רם, 

 ואצל שר האופים אמר בקול רם?
 חסדא רב מבאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א, עפ"י הגמרא ברכות (נה, א) "ואמר

 חלום רע, העצבות ממתיקה אותו, דהיינו מה -מסתייה, [ עציבותיה בישא חלמא
מסתייה [חלום טוב,  חדויה טבא חלמא שהאדם מתעצב עליו מבטל את החלום]

 השמחה מבטלת אותו].
יוסף הרי ודאי רצה שיהיה להם טוב. והנה כשמפרסמים על אדם שהוא הולך 
לעלות לגדולה, זה כבר גורם לו שמחה גדולה. כמו"כ כשמתפרסם על אדם שהוא 

 להיהרג, כבר יש לו מזה עצב גדול. 
אצל שר המשקים רצה יוסף שיתקיים, ושלא תהיה שמחה גדולה מדאי שלא לכן, 

יתבטל אז רק "ויאמר יוסף", שלא אמר בקול רם. משא"כ אצל שר האופים, שרצה 
שיתבטל החלום, "ויען יוסף" אמר זאת בקול רם, כדי שיתעצב ואולי עי"ז יתבטל 

 (טעמא דקרא)                   החלום.    
 בידו פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ישא ימים שלשת בעוד
 (מ, יג, יד) וגו' כאשר אתך זכרתני אם משקהו: כי היית אשר הראשון כמשפט

יש להבין בפסוק זה, מהו הלשון של "כמשפט הראשון", הרי כבר אמר והשיבך 
וכו', כמו"כ מה שאמר "כי אם" וכי רק אם יזכרהו ישוב לתפקידו הראשון? עוד יש 

 להבין וכי יוסף אכן אמר זאת רק בשביל להינצל, ולא סמך ח"ו על הקב"ה?
אלא, מתרץ הגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע, ידוע ש"הנכווה ברותחין נזהר בפושרין", 
שר המשקים חשש שאף אם יחזור לתפקידו הראשון, הרי שיוקשה עליו העבודה 

לל זה הושלך הרי לבית מחמת הזכרונות וה"משקעים" שיש לו מהזבוב שנמצא, ובג
 האסורים, ומעתה בכל פעם יעביר את היין בסינון אחרי סינון לאין גבול ומספר.

על זה הבטיחו יוסף "והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה כמשפט הראשון אשר היית 
משקהו" אתה יכול לעשות את מלאכתך כבראשונה, בלא שום חשש. כי כל מה שנגרם 

היין והושלכת לבית האסורים זהו רק "כי אם וזכרתני" רק  לך כעת שנפל הזבוב אל תוך
בשביל שתספר לפרעה בוא העת על פתרון החלום שאמרתי לך. וזה היה עם מטרה 

 .(ע"פ זר סופרים)                                             מיוחדת משמים.     

 מאוצרות המגידים  
 "וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו, וגו' מדוע פניכם רעים היום

 ז) מ,(
כשלומדים אנו פסוק זה, צריך להבחין ולהתעורר בנקודה חשובה מאוד, והוא, 

"לעולם יקדים אדם שלום  שחובת האדם להיות מטיב פנים לחבירו בכל מצב, וכדאמרו
 לכל אדם ואפי' לגוי שבשוק".

"לעולם" מהו? כי אצל האדם יש לפעמים מצבים קשים, שרוחו שבורה בקרבו 
מפני הצרות שיש לו, וכשחבירו נפגש בו ומברכו ב"בוקר טוב" לבבי, משיב לו בפנים 

רם כלל, קודרניות... וכ"ש אם כמה ערביים שבשוק יפנו אליו לברכו, שלא יביט לעב
וק"ו בן בנו של ק"ו לראות גוי במצוקה ולגשת אליו ולשאלו "מה אירע"? "מה אפשר 

 לעזור"? דברים כאלו לא עולים על דעתינו בזמני צער ויגון.
והנה, יוסף במצרים מכור לעבד, נתפס על מעשה שלא היה ולא נברא, והוכנס 

נו רואה פתח הצלה משום לבית הסוהר, וכבר עשר שנים יושב שם ללא עוול בכפו, ואי
מקום, ובוודאי שמצב כזה היה לכאן' צריך להעכיר את רוחו, לפי מושגינו, ובוקר אחד, 
רואה יוסף שני הערביים שאתו בבית הסוהר ומבחין כי פניהם רעים היום הרי בהכרח 
שהבין וראה כל אותם הימים יום יום וראה את שלומם, שלכן הבחין שהיום אירע 

וא מקדים לשאלם "מדוע פניכם רעים היום", ולא שהם באים להתייעץ משהו, וכבר ה
 עמו, ואינו ממתין יום או יומיים לראות מה מצבם אלא תיכף הוא שואל אותם למצבם.
ושנינו בברייתא (מסכת כלה רבתי) ר' יהודה אומר דרכן של ת"ח, עניו, ושפל רוח, 

ודש", שצריך תלמיד חכם להיות זריז, וממולח. ומפרשינן התם, דכתיב "ממולח טהור ק
 ערב לכל אדם, ולא יהיה כקדירה שאין בה מלח!

כלומר: כי כמו כשחסר מלח בתבשיל הרי כל התבשיל אין בה טעם טוב... כך גם 
ת"ח שהוא מלא בעניוות שפילות רוח, וכל שלל המעלות שמנו שם חכמים, אבל אם 

או רץ לעשיית מצוות ואפי'  אינו "ממולח" אין בו טעם... שאם שוקע הוא בתלמודו
גמ"ח, ובדרכו פוגשו אדם ואומר לו שלום בפנים מסבירות, והלה לרוב טרדתו עונה לו 
בוקר טוב חמוץ... הרי אין בו טעם טוב, וא"א לקרא לו "טהור קודש" ואימתי נהיה 
מושלם עם טעם וריח, כשיודע להסביר פנים כראוי בכל מצב, ולכל אדם, בעריבות 

שלא יהיו פניו החמוצות בכור ברשות הרבים... ובכך הרי הוא ממולח טהור ובשמחה, ו
 וקודש!

סיפר לי אדם אחד, שבבחרותו תר אחרי ישיבה ללמוד בה ונסע לסלבודקה להכיר 
את המקום, וכשהגיע, אמר בדיוק הסבא ז"ל שיחה לתלמידיו, ושמע אז רעיון עמוק 

צמינו שרואים אנו אדם שעומד ונחרתו הדברים בליבו, וכך אמר הסבא, נתאר לע
בפתח בית הכנסת עם כד חלב בידו האחת וכוס בידו האחרת, ומוזג ומשקה לכל נכנס, 

 כוס מליאה חלב... הלא היינו מתפעלים מאותו איש עד למאוד.
ואם כך, סיים הסבא, הרי תוכחה מוסרית לכל אדם, שיכול בקלות להעפיל לדרגה 

בכניסתו וביציאתו מביהמ"ד יאמר וישיב לכל אדם גבוהה יותר, בפחות מאמץ! שאילו 
בלבביות, בחיוך עד שהלה ישיב כמו"כ חזרה כשחיוך על שפתיו, הלא הוא גדול מאותו 
זה שמשקה חלב, ומפורש אמרו חז"ל (כתובות קיא) גדול המלבין שיניים לחבירו יותר 

מאמץ ממשקהו חלב!!! כנראה אפוא, שמלאכה זו להשקות חלב כל בוקר עם כל ה
וההוצאות הכרוכות בה קלה יותר מלחייך לחבר...! נביא אם כן מעשה נוסף המלמדינו 

 דעת, ומידות דרך ארץ ומוסר, אולי ישמעו באזננו ויפתח ליבנו.
ר' ראובן מלצקי שוחח פעם על גדולי הדור הקודם, ונתגלגלה השיחה למעשה 

 נפלא ומוסרי על ר' לייב חסיד מקעלם, וכך סיפר:
אברך צעיר לימים, חשקה נפשי להכיר את גדולי וצדיקי הדור , וללמוד בהיותי 

מדרכיהם, ושמעתי על ר' לייב חסיד, שהיה מפורסם לצדיק וחסיד בעיירת קעלם, 
שמתי פעמי אל העיירה, חיזרתי על מקום מגוריו ודפקתי בדלתו, בעודי דופק, שומע 

יתי שהיה זה ר' לייב חסיד אני מיד שמעבר לדלת "רץ" מאן דהו, וכשנפתחה הדלת רא
 בעצמו, שכיון ששמע דפיקות רץ תיכף לפתוח.

ובעודי משתהה על הדבר, כבר הושטה לי ידו בשלום עליכם נלבב עד למאוד 
ובמתיקות שלא תתואר בעט סופר, ותיכף אחז בי בשתי ידיו והכניסני לביתו פנימה, 

מתהלך עימי כך אנה ואנה  והניח ידו האחת על שכמי, משל היינו ידידי נעורים, והחל
בחדרו והשאלות זרמו מאליהם, מה נשמע, מה עושים אתם, איך אתם מרגישים ומה 
שלום הילדים ואיך הפרנסה וכו', כך שוחח ושוחח כשחיוך נסוך על פניו וידו על שכמי 

 במשך עשרים רגעים!
יר וכאן פנה ושאל, נו... כעת תאמר לי בבקשה מי אתם? כלומר שלא ידע ולא הכ

מי אני כלל, מסביר ר' ראובן, אלא מאי למדתי, שהוי מקבל את כל אדם בסבר פנים 
יפות, "כל אדם" באשר הוא, ובסבר פנים היפות ביותר! דרכן של תלמידי חכמים... 

 פלאי פלאות!
ולכשנתבונן בכל מה שאירע ליוסף למן היותו בבית אביו עד בואו אל מלכות 

אחת גדולה, מעשה גורר מעשה כל פרט אחוז  מצרים, נראה שהכל שרשרת ניסים
במשנהו, יעקב עשה כתונת פסים האחים שנאוהו, מכרוהו למצרים, ומעשה דפוטיפר 

 ענין החלומות וכו'.
ואולם מעשה זה של שאילת שלומם של אותם שני המצריים, יוסף עשה בעצמו 

לשאול  זאת בעצמו ומזוהר ליבו, כמבואר לעיל באריכות והרי אם לא היה ניגש
בשלומם, או שלא היה מבחין כל הימים במצבי הרוח של השנים הרי שלא היה נעשה 
למלך מצרים, ונמצא ששאילת שלום אחת הביאה וגלגלה את יוסף מן הבור עד "ויוסף 
הוא השליט" ומכאן מה כוחה של שאילת שלום ולהיפך חומר מניעת מעלה זו עד היכן 

 (לב שלום)       מרחיקה לכת.

 
 רבי יעקב גלינסקי -ן ההפוך העיתו
 טאג" לו שקראו, בפולין ישראל אגודת של עיתון על מנוייה הייתה ה"ע אימי

 הוא. הצהריים אחר בשעות בעיירה בתינו אל שהגיע עד מרחקים גמא העיתון", בלאט
 .כדלהלן, מגורינו בסביבת רבות לנשים משיכה מוקד היה

 .העיתון סביב שהתרחש מעניין פרט ילדותי מימי בזכרוני חרוט
 לקרוא ידעו הן, הכתובה המדינה בשפת לקרוא ידעו שלא נשים התגוררו באזורינו

 כמו – שהם וכיוון. בפולנית ולכתוב לקרא ידעו לא אבל, פולנית ולדבר, הקודש לשון
 לעמן מפנות נשים אותם היו, ערב שלפנות הרי, מהעולם לחדשות היו רעבים -כולם
 טוב הכל' חדשות'ה את להם קוראת הייתה אימי, קלה לשעה לבתינו ונכנסות זמן קצת
 .ויפה

 .ערב ויהי
 שאמא בשעה לבית נכנסה היא. לבוא הקדימה, מבוגרת אשה, השכנות אחת

 מונח כבר שהעיתון ראתה כאשר. במטבח אדמה תפוחי בקילוף עסוקה הייתה עדיין
 אניה בניית בנושא, הראשון בעמוד כתבה על והסתכלה אותו הגביהה, הבית בפתח
 )חדשה אניה אז בנו האנגלים( חדשה

 עם פנימה רצה לקרוא ידעה שלא האשה, גדול בקול הישישה נזעקה, לפתע
 :וצעקה העיתון

 עומדת ואת בים טובעת ספינה, לך קורה מה) דבורה קראו לאמי( דבורקי"  -
 ?!...במטבח אדמה תפוחי ומקלפת
. הסינר עם מהמטבח יצאה, לקראתה מיהרה, בעיתון עלעלה לא שעדיין אמא

 :הישישה של בטעותה הבחינה מיד. בו והביטה העיתון את נטלה
 ...הפוכה ספינה וראתה – הפוך העיתון את אחזה היא, לקרוא ידעה שלא כיון
 שבונים כאן כתוב הלא?! עיתון קוראים כך? איתך מה: בידידות בה סנטה אמי

 ".חדשה פאר אניית בנו באנגליה תביני. עיתון לאחוז יודעת לא את! אניה
 :שבהן השכל מוסר עם, במוחי נחרטו האלו המילים, כילד

 שהספינה חושב, לקרוא יודע לא הוא, הפוכה בצורה המציאות את קורא האדם
 ...חדשה אניה בונים – הנכון הוא שההיפך בזמן בו, טובעת

לים ללמוד מפרשתינו, שהם, אין לנו השגה באבות הקדושים, אך מה שאנו כן יכו
 ידעו לקרוא ואנו לא..

יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על הדעת 
את הסבל שלו עשרות שנים. הוא החזיק מעמד למה כי "ה' עמו"". יוסף ידע שה' מנהל 

לא אני מנהל את העולם. ולבסוף? התגלה  –אותו ו"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" 
 כי הצרות רק הועילו לו להרויח כפל כפליים.

גם עם יעקב אבינו ע"ה היה כך. "ביקש יעקב לישיב בשלווה" ולא עלה בידו. חייו 
המשיכו להתפתל בשבילי הצער והייסורים, והוא בטח באלוקי השמים והארץ, וכידוע, 

 את כל שבטי קה. –מה צרות אלו בנו את העתיד, עתיד האו
רבותי, גם בימינו צריך לדעת.  –מנגן רבי יעקב בקול בוכים מלא בטחון ואמונה 

בונים אניה!. רק שבדרך כלל אנחנו לא יודעים  –האניה לא טובעת. ההיפך הוא הנכון 
 (להגיד)                                           לקרא את החדשות...    

 ,מן הראוי להסמיך לכאן מה שמביא בספר ציוני תורה בשם אחד מהצדיקים
 לפרשה ויגש, מקץ, וישב, עה"ת מחוברים ג' הפרשיות' הק ה"שספר השל שביאר,
, ע"זי" משה ישמח"בעל ההרה"ק  על המסופר י"עפ, וביאר? הטעם ומה, שלימה אחת
 עד ג"כ מדף ללמוד זמן לו יהיה כן אם אלא בתרא בבא מסכת ללמוד שלא היה שנוהג

ירמיה מבית  רבי את שהוציאו מסופר ג"כ שבדף מפני? ומדוע! ברציפות ה"קס
 כן... בחוץ ירמיה כשרבי להפסיק רצה ולא אותו. שהחזירו מסופר ג"קס ובדף, המדרש
, אחיו אל התוודע כבר ויגש ובפרשת יוסף מכירת התחיל וישב בפרשת, כאן גם הדבר
 (ציוני תורה)                                                         .באמצע להפסיק' הק ה"השל רצה ולא

 
 רבי שלמה לוינשטיין"טרוד הייתי ביצרי"  

 (לט, י) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה
... רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי, 
אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום היתה אשת 



 

 ג 

ף מחייב את פוטיפר משדלתו בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא וכו' יוס
 הרשעים" (יומא לה, ב)

לכאורה, שואל רבי איצל'ה בלזר, תשובת הרשע אינה מובנת כלל. שואלים אותו 
 –מדוע לא עסק בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא "טרוד הייתי ביצרי" 

הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו: 
אתמול, מדוע לא באת ללמוד?" והוא יענה: "כבוד הרב, כ"כ רציתי ללמוד, "היכן היית 

 אבל הייתי עסוק".
 "במה היית עסוק?" -
 "ישבתי עם חבורת פרחחים על הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... -

וכי תירץ הגיוני הוא זה? הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם 
 הטענה!

כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה שמספר ה'בן כדי לשבר את האוזן 
איש חי', על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום הכיפור ואמר: "באתי לבקש דרך 

 תשובה על מעשה עבירה שעשיתי".
 "מה עשית, איזו עבירה?" -
 "כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים". -
ילת מים אחרונים אינו כה נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול נט-

 חמור"...
כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפני  -

 הסעודה".
 "אכלת בלי נטילת ידיים?!" -
 "כן". -
 "מדוע?" -
"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת שאטול ידיים לפני  -

 הסעודה?"
! מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות, ומדוע "אכלת נבילות וטריפות? -

 הוצרכת לאכול מאכלי טריפה?"
 כי כל החנויות היו סגורות, זה היה בשבת"... -

 ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים...
וכך, שואל רבי איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, אומר הרשע: 

י עבירות ולא היה לי זמן ללמוד גמרא. איזה מן תרוץ הוא עברת –"טרוד הייתי ביצרי" 
 זה?

התשובה היא, שאכן כך הוא: עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם, עוון ביטול 
תורה עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול תורה. לכן, אדם 

והו של עוון ביטול מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת יצרו, רק שלא יעניש
 תורה שהוא החמור מכל!

מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם, מזכירים אותו עם 
שם אביו, כגון כשקוראים יהודי לתורה אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר 
 כותבים: פה נטמן ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד שמזכירים את שם האמא הוא

 בתפילה על החולה.
 מדוע?

באר ה'בן איש חי': משום שלאביו יש גם עוון ביטול תורה, משא"כ הנשים שאינן 
חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, מזכירים את 
 שם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף להזיק יותר כי יש בידו ביטול תורה

 )האור ומתוק( 

 
 "עצת ה' היא תקום"

יוסף סיפר לאחיו על חלומותיו. התקוממו: "המלך תמלך עלינו [בהסכמתנו], אם 
משול תמשל בנו" [בעל כרחנו] (בראשית לז, ח). ומכרוהו לעבד, באמרם "ונראה מה 
יהיו חלמתיו" (שם, כ). ומה, בסופו של דבר? לא זו בלבד שלא מנעו קיומם, אלא שעל 

נסתבכה המלוכה! "ואתם חשבתם עלי רעה, אלקים חשבה לטובה!" ידי המכירה 
 (בראשית נ כ).

פרעה שמע מאצטגניניו שעתיד להולד מושיען של ישראל וילקה במים [במי 
מריבה], ואמר: "הבה נתחכמה לו", למושיען של ישראל. גזר "כל הבן הילוד היאורה 

ו את משה רבינו, ושם למד תשליכהו". ולבסוף, על ידי גזרה זו עצמה, גדל בארמונ
 טכסיסי מלכות (ראב"ע שמות ב, ג)!

והספור הידוע בגמרא (שבת קיט ע"א) ביוסף מוקיר שבת, שהחוזים בכוכבים 
הודיע ולשכנו הנכרי עתיר הנכסים שיוסף ינחל כל רכושו. מה עשה, מכר כל אשר לו, 

הכל במרגלית את האחוזות והנחלאות, הבתים והטירות, התבואה והסחורות, והמיר 
יקרה. כדי שלא לאבדה, טמנה בכובעו. כשעבר על הגשר באה רוח והעיפה כובעו 
לנהר, בא דג ואכלו. עלה הדג ברשת בערב שבת לנפות ערב. אמרו: "מי יקנה בכזו 
שעה", והשיבום: "יוסף מוקיר שבת!" קנאו, ומצא את המרגלית. מכרה בשלש עשרה 

תו סבא [אליהו הנביא (תוספות חולין ו ע"ב)]: מי עליות מלאות דינרי זהב. אמר לו או
 שמלוה לשבת, השבת פורעת לו!

והנה, אילו לא היה אותו נכרי מוכר כל נכסיו ומשקיע תמורתם במרגלית, איך היה 
יוסף זוכה בכל הנכסים הפזורים? נמצא, שכאשר בקש להפר את הגזרה פעל למעשה 

 בשליחות עליון!
 -ובענין זה 

טעמים רבים, מדוע קוראים בספר יונה ביום הכפורים בין הערביים, רבותינו נתנו 
בשעה הדוחקת והקובעת ביותר בשנה. גם רבנו ה"חפץ חיים" זצ"ל נדרש לכך ("שער 
הציון" תרכב, ו) וכתב, שספר יונה בא לומר שאין אדם היכול לברוח מה', ועצת ה' היא 

ות) "ואתה מרום לעולם ה'" תקום בכל מקרה. וכן אמרו בירושלמי (סוף מסכת ברכ
 (תהלים צב, ט), לעולם ידך על העליונה!

 -ויותר מכך 
אשאל שאלה: אילו היה יהודי גדול, צדיק ובעל רוח הקודש, ה"חפץ חיים" למשל, 
מגיע לעיר זרה במדינה זרה, עיר של פריצות והוללות. פריז, למשל. למרות ששמעתי 

הגיעו אליה, והשאיר שם את היראת  שפריז מלאה ביראת שמים. כי יהודים רבים
שמים שלהם. אבל זה רק משל. והיה הולך בשדות שאנס אליזה ומכריז: "בעוד 
ארבעים יום פריז נהפכת". האם היה סיכוי שמישהו ישים אליו לב? שיקבל איזו פינה 

 בעתון?
יונה הנביא נשלח להחזיר את נינוה בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא חס על מעשה 

פחד יונה שאכן יחזרו, ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל. לכן החליט לערוק ידיו. 
ולברוח. נניח שהיה הולך, וקורא את קריאתו, איזה הד היה לה? היו מושכים בכתפיהם 
וממשיכים במעשיהם. ככלות ארבעים הימים היו נבלעים באדמה, אות לבני מרי. והי 

קטרוג על העם. אדרבה, יכול  המתברר למפרע שחשש שוא חשש, ולא התעורר כל
היה להשתמש בענשם כאזהרה לישראל, ככתוב: "הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי 

 חוצותם מבלי עובר, אמרתי: אך תיראי אותי, תקחי מוסר" (צפניה ג, ו).
  -ובענין זה 

מסופר, שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט ליבא בעצמו סחורות מאירופה. 
עם יצרנים וספקים, ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת ה"חפץ הפליג ויצר קשרים 

 חיים". הציג עצמו: מסין הגיע.
 סין, בקצה העולם.

 "מה נשמע בסין", התענין ה"חפץ חיים".
נאנח: "הענינים יגעים. היהודים מפוזרים. אין חינוך יהודי, אין שחיטה כשרה, יש 

 נסיונות קשים בשמירת השבת, השם ירחם".
, בקהילות רבות, וחיים" לא התפעל. ענה: "צרתכם צרת רבים בדורנה"חפץ 

מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה. חברתי עבורם את ספרי 
"נדחי ישראל". קח עמך כמה ספרים, תפיץ אותם בסין. הם מורים איך להחזיק מעמד 

 -בתנאים הקשים 
 ומה עוד נשמע בסין"

ר ספר, על מה עוד ידווח? אמר: "זה כמה שבועות תמה: על מצב היהודים כב
 -שיצאתי משם" 

 "אבל לפני שהפלגת, על מה דברו שם. על מה דווחו העתונים?|
ענה: "הסינים בנו סכר ענק, שפינה עמק שלם להתישבות חקלאית. אבל הסכר 
נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה אותו. הוא קרס, ומאה אלף סינים טבעו 

 "למוות!
 ה"חפץ חיים" הזדעזע: "אוי ואבוי. מידת הדין מתוחה, עד לסין הגיעה!"

 "הרב, מותר לשאול שאלה?"
 "ודאי".

"כשספרתי על מצבת העגום של היהודים, הגיב הרב בהשלמה. וכשספרתי על 
 טביעתם של קולים, אכרים סיניים, מזדעזע הוא כל כך?!"

 ""ברכות יחולו על ראשך! אמור לי, בורשא היית?
 "ודאי!" לראדין, מגיעים דרך ורשא.

 "כמה יהודים גרים שם, ומה חלקם באוכלוסיה?"
 תמה, אבל ענה: "מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים, מתוך כמיליון תושבים"

"כן", אישר ה"חפץ חיים", "כך אומרים. אמור נא, אילו היית רואה אדם עומד בככר 
 העיר ונואם באידיש, אל מי היה פונה?"

 ה השאלה, ליהודים העוברים ושבים!""מ
 "אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!"

חייך: "אכן, הגויים הם הרוב, אבל אינם מבינים אידיש. אם דיבר באידיש, ליהודים 
 דיבר".

"כדבריך", הנהן ה"חפץ חיים". "אם כך, הלא תבין. שטפון הגורף מאה אלף יצורי 
אנוש, "מי במים", השם ירחם, שפת שמים הוא, איתות ממרום. אך מי מבין אותו, מי 
יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו. הסינים? הרי אינם מבינים שפה זו! אם כן, אל מי פנו, למי 

נו. ומהיכן נדע על האיתות, איך נשמע אל הנאום אותתו? לנו! אבל אנו, בראדין א
 …השמימי? הביאוך הנה, שתספר אודותיו"

 זה המבט הנכון, המפוכח. המבט של ה"חפץ חיים" זצ"ל!
 זה מה שהיה קורה, אילו מילא יונה את שליחותו.

אבל הקדוש ברוך הוא אכן ביקש שבני נינוה ישובו בתשובה. ולכך, לכאורה, אין 
 סיכוי.

 ונה.ברח י
ירד בספינה, והתרגשה סערה. המלחים קראו איש לאלוהיו, ולשוא. יונה התגלה 
בירכתי הספינה וסיפר סיפורו, וחרדו חרדה גדולה. הורידוהו לים, ושקט מיד. העלוהו, 
והסערה התחדשה. הורידוהו שוב, ובלעו הדג. "וייראו האנשים יראה גדולה את ה', 

ונה א, טז). התפלל יונה ממעי הדגה, והקיאתו ליבשה. ויזבחו זבח לה', וידרו נדרים" (י
שב ונצטווה, והלך. קרא קריאתו, "ויאמינו אנשי נינוה באלקים". כתב הרד"ק: "כי אנשי 
האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל ענינו כאשר היה, לפיכך האמינו 

 -בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" 
ה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא, "יושב בשמים הרי לנו שכאשר האדם מנס

 (והגדת)         ישחק, ה' ילעג למו" ואדרבה, על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת ועוז!  

 
 "נכאת וצרי ולט"

. סיפר לי סיפור אודות יום אחד פגש בי ר' יצחק וידר, יהודי בני ברקי, חסיד בורשא
דין תורה מעניין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי. (היה זה לפני הגאון 

 המהרש"ם מברעזאן, ומופיע בשו"ת מהרש"ם) ומעשה שהיה, כך היה.
פרנס הקהילה זומן ללשכת המושל. זימון כזה לא בישר טובות. עלה, וחששו 

מד לערוך אימונים במחוז, ויהודי העיירה התאמת. המושל הודיעו שגדוד צבא עו
נדרשים לארח את החיילים, חייל ושנים במשפחה. חשכו עיניו: לארח בריון גוי בבית, 
על הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים. להאביסו, ולהשביע רצונו, שאם לא כן 

ב. אבל גזרת מי יודע כיצד יביע מורת רוחו. ובבית נערות צנועות. בקצרה, בשורת איו
 המלכות היא. כינס את יהודי העיירה והודיעם.



 

ד 

הידיעה הממה, אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד: "נפנה אל הרבי, ויעתיר 
 להעביר רוע הגזרה!" היו שם 'מתנגדים' שהתייחסו בספקנות, אך מובן שלא התנגדו.

 גזרה?"הגיעה המשלחת אל הרבי, שנענה: "כמה שווה עבורכם להעביר רוע ה
 אמרו: "כל מחיר, רבי!" מלבד הפגעים הרוחניים, הרי 'הארוח' יעלה הון עתק!

אמר הרב: "אני אוסף עתה כספים למצוה רבה של פדיון שבויים. אם תתנו לי אלף 
 תוושעו!" -אלף כתרים, המטבע האוסטרית -קרונות 

לעיירתם אורו עיניהם. אם יחלקו סכום זה בין המשפחות, יצאו מורווחים. שבו 
 ובשרו על הישועה. החסידים שמחו, וה'מתנגדים' פקפקו.

בטחו החסידים בכוחו של רבם, והציעו עסקה: יתנו הכל את חלקם, ואם הרבי לא 
 יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!

היתה זו הצעה שאין לסרב לה. שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בידה. שמח 
המצוה "שאין לך מצוה גדולה כמוה" ומצוות אין ספור כלולות בה והבטיח שבזכות 

 (רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י) לא יהיו הם שבויים בכף אורחיהם.
כעבור ימים מספר נקרא פרנס הקהילה אל המושל. הודיעו שהגיע מכתב המבטל 

לחסידים את התכנית הקודמת. האימונים לא יתקיימו במחוז זה, וגזרת הארוח בטלה. 
 היתה אורה ושמחה וששון ויקר. אחת היא, אם פעל זאת רב או זכות המצוה פעלה.

ה'מתנגדים' לא ויתרו. עלו אל המושל, ובקשו לראות את המכתב שהגיע מעיר 
המלוכה. עיינו בו ומצאו, שנכתב לפני שבועיים ימים והתמהמה בשיגורו וכדרכי 

שהיו אצל הרבי. הווה אומר, שלא הרבי הדואר. הווה אומר, שהגזרה בטלה עוד לפני 
 פעל את הישועה.

 תבעו שהחסידים יעמדו בדיבורם וישיבו להם את כספם.
החסידים טענו שהרבי צפה הכל ברוח קדשו, וביטל את הגזרה בשרשה עוד לפני 
בואם. ה'מתנגדים, בטלו ולעגו, והעיירה היתה כמרקחה. החליטו להגיש תעצומותיהם 

למה קלוגר זצ"ל. אבל לפני כן, הצהירו נציגי ה'מתנגדים': "רבי, אין לפני הגאון רבי ש
 רצוננו בפשרה אלא בדין תורה, ונבקש לדעת 'מהיכן דנתנו', מה מקור הפסק!"

 שמע את טענות הצדדים, ואמר: "דינו לבקר משפט (ירמיה כא, יב), שובו מחר".
 הזכיר ה'מתנגדים': "אך ורק דין תורה!"

 מוסכם.
 צבו, והרב פתח: "התנ"ך, הוא מקור מספק?"למחרת התי

 בלי ספק.
"ובכן, הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב, ו). דוד המלך ביקש להעלות את ארון 
הברית מקרית יערים לירושלים. נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי, וה' המיתו. כיון שכך, 

ם הגיתי שהיה לוי, פחד דוד מקדושת הארון, מי יוכל להזהר בו, והביאו לבית עובד אדו
וראוי לשרת לפני הארון. ראה דוד שבית עובד אדום הגיתי התברך בעבור ארון 

 האלקים, והעלהו לירושלים. עד כאן, דברי כתוב.
ואמרו בגמרא (ברכות סג ע"ב): מה היא ברכה שברו? זו חמות [הינו אשת עובד 

בכרס אחד. אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונה בניה] שילדו ששה ששה 
שנאמר (דברי הימים א, כו) "ולעבד אדם בנים שמונה כי ברכו אלקים, ששים ושנים 
לעבד אדם". כלומר, היא וכלותיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים וארבע, ועם 

 שמונה הבנים מנו ששים ושנים.
הבה נתבונן. כמה הם ריחי לדה, תשעה. ויש מיעוט, היולדות לשבעה (יבמות לז 

וכמה זמן היה הארון בבית עובד אדום הגתי, פסוק מפורש הוא: "וישב ארון ה' ע"א). 
בית עבד אדם הגתי שלושה חדשים ויברך ה' את עבד אדם ואת כל ביתו" (שמואל ב 

"ויגד לדוד  -ו, יא), פרש רש"י: אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד 
עבור ארון האלקים, וילך דוד ויעלהו לאמר ברך ה' את בית עבד אדם ואת כל אשר לו ב

 עיר דוד בשמחה" (שם, יב).
והנה, אם ילדו כעבור שלושה חדשים, הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה לפני כן. 
אם כן, מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך, שהקדוש 

ד, ובפועל בא ברוך הוא מכין הברכה והישועה מראש כשכר עבור מה שיעשה בעתי
 -השכר לאחר המעשה הטוב 

כך בבית עובד אדום, וכך בענינכם. שנתתם עבור פדיון שבויים, והרבי התפלל, 
 ובאה הישועה. וגם אם הוכנה מראש, עבור המצוה והתפלה הוכנה!"

נעניתי ואמרתי: "נאה פסק, אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף, 
 .והמתנגדים בקשו להוציא מידם"..

ר' יצחק וידר נדרך: "מה מבקשים אתם לרמוז, שאם המתנגדים הבטיחו ועדיין לא 
 נתנו חלקם, לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!"

אמרתי: "יכולים היו לטעון שאין משם ראיה. כי בתלמוד הירושלמי (יבמות פ"ד 
ם בחודש, הי"ב) ובמדרש (במדבר רבה ד, כ. שיר השירים רבה ב, יח) אמרו, שילדו שני

 -ששה בשלושה חדשים. ואם כך, אין משם ראיה" 
ומהרתי להרגיעו: "אבל היסוד, עמוד של ברזל! ואביא לך ראיה. שספרו בגמרא 
(כתובות סד ע"ב): מעשה בעני אחד, שבא לפני רבא. שאלו: במה אתה סועד? אמר לו: 

ור. הרי מקושש בתרנגולת פטומה, ויין ישן. אמר לו: ואינך חושש להטיל עצמך על הצב
אתה נדבות למחיתך, מי התיר לך להרגיל עצמך בכאלו מותרות על חשבונם? אמר 
העני: וכי משלהם אני אוכל, משל הבורא אני אוכל! שלמדנו: "עיני כל אליך ישברו 
ואתה נותן להם את אכלם בעתו" (תהלים קד, כז), 'בעתם' לא נאמר, אלא 'בעתו', 

 -ש ברוך הוא פרנסתו בעתו!מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדו
אדהכי, בינתיים, הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שנה, 

 והביאה איתה תרנגולת פטומה ויין ישן.
אמר רבא: "מאי דקמא". פרש רש"י: מה דבר זה שארע לפני עתה, שלא הייתי רגיל 

ותר מדאי, "קום בכך. שבאה זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידה. "נעניתי לך", דברתי י
 אכול"!

עד כאן דברי הגמרא. ואני שואל: יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של 
ישראל, עומד בראש הסנהדרין [כמבואר בקונטרס הסמיכה לרלב"ח, אלא שלא היה 
להם דין בין דין הגדול], ראש לכל החכמים (יומא נג ע"ב), חכם ועשיר (מועד קטן קח 

 -כט ע"א) ובנסתר (סנהדרין סה ע"ב)  ע"א), גדול בנגלה (ערובין
 שלוש עשרה שנה?! -לא חודש וחודשיים, לא שנה ושנתיים  -ואינה מתראה אתו 

 כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.
 ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה.

 והחליטה שלא תבוא בידיים ריקות. נשאה עמה תרנגולת פטומה, ויין ישן.
מתי יצאה לדרך? לפני ימים. ומתי הגיע העני? לפני דקות. ואיך הגיעה האחות 
בדיוק עתה, הזדמנה ברגע הנכון, ובידה התשורה המותאמת? "מאי דקמא"?! איזה 

 תזמון!
 -ומוכח בעליל, שממרום מכינים מראש כל הנצרך, שיגיע ברגע הנכון!" 

והוספתי: "בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא, בין אם מהנביא, ליכא מידי דלא 
 רמיזא באורייתא, אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!"

 והיכן, כאן בפרשתנו. בענין מכירת יוסף.
האחים מתנכלים ליוסף להורגו, בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם, 

 -ו לארחת ישמעאלים מזדמנת משכנעם להשליכו אל הבור. יהודה מציע למכר
השתלשלות מקרים אקראית. והנה מתברר שהשירה לא נושאת נפט ועטרן, אלא 
נכאת וצרי ולוט, שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה, ישיב רוחו בבשמים 

 משובבי נפש!
 -מתי יצאה השירה מגלעד, מתי רכשה והטעינה מטענה 

 (והגדת)                                            נכון! אבל במרום מכינים הכל, לזמנו ברגע ה

 
 "זה פתרונו"

ידועה השאלה, שר המשקים ושר האופים חלמו חלומות כענין עבודתם. האחד 
חלם שהוא סוחט ענבים עבור כוס פרעה, והשני שהוא נושא סלי מאפה על ראשו. 

משקים לטובה, שבעוד שלושה ימים, כמנין שריגי הגפן שמע יוסף, ופתר לשר ה
שראה, ישיבו פרעה לשרת לפניו. ולשר האופים פתר שבעוד שלושה ימים כמנין 

 הסלים שראה יתלהו פרעה. כיצד ידע לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?
כאמור, ידועה השאלה ותשובות רבות לה, וכולן נכונות. אבל אנו, להרגלנו, 

מחיבת, שתזעזע ולו במעט את שויון הנפש. שתבקיע ולו כסדק את  חותרים לתשובה
 שריון האדישות.

 וכהרגלנו, נפתח בספור.
איכר צרר יבולו בשק, כתפו על שכמו והלך למכרו בעיירה הקרובה, להרויח כמה 
פרוטות. רוח נעימה נשבה, וכובע הקש רחב התיתורא הצל מפני קרני השמש היוקדת. 

למלא העין, והיה לו פנאי למכביר לחשוב. וכפי שנראה, בחור הדרך השתרעה לפניו 
 הוגה היה.

 אמר לעצמו: אשרי שיש לי רגלים, להלך בהן לעירה.
 ואשרי שיש לי כתף, לכתף עליה את השק הכבד.

 ואשרי שיש לי גב, לתמוך את השק הכבד.
 אבל ראש, למה?!

 למחשבה. חשב וחשב, ואשריו, שהדרך ארוכה. יכול היה להקדיש זמן רב
 -הפך בה והפך בה, יגע ומצא: ודאי, מה השאלה 

 הראש, לחבוש עליו את הכובע הרחב, להגן מפני קרני השמש הקופחת!
 ואם זו המסקנה אליה הגיע, באמת לא היה לראשו כל שמוש אחר!

 -אנו, הרי יודעים עבור מה נועד הראש 
"שיר המעלות, אשרי כל ירא ה' ההלך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב 

ב). ודרשו רבותינו: "יגיע כפיך", ולא יגיע מוחך. וכבר דרש רבנו -לך" (תהלים קכח, א
ישראל מסלאנט זצ"ל ("אור ישראל" אגרת טו) שירגיל האדם עצמו לעסוק במלאכתו 

 ובמסחרו וראשו יהיה שקוע בתלמודו.
 -בר היה מעשה וכ

בחור בן עליה, מתמיד ושקדן, בנה ביתו. חותנו הבטיח נדוניא נאה, וחמש שנות 
מזונות. נצל האברך את שנות השבע לשקוד על דלתות תורה, הרחיב ובסס ידיעותיו. 
בנתיים גדלה המשפחה, ושנות המזונות כלו. בקש את כספי הנדוניה, וחפש מלאכה 

ולשקוד על התורה במדת האפשר. יגע ומצא:  נקיה וקלה, שתאפשר לו להמשיך
ירכוש סוס ועגלה ויהיה לעגלון. יסיע אנשים ויוביל משאות. לא עשה את הצעד בטרם 

 נסע לרבו, לקבל רשותו וברכתו.
 שמע הרב, הסכים וברך.

קנה את הסוס והעגלה, רכש את המקצוע והצליח בו. הסיע והוביל, ונצל את 
י תהילים, פרקי משניות ודפי גמרא. לתקופת הימם נסע הדרכים הארוכות לשנון מזמור

 -לרבו. אך ראהו, פסק פסקו: "תמכור את הסוס והעגלה, ותחפש מלאכה אחרת" 
 תמה: "הלא הייתי אצל הרב ונועצתי בו, קבלתי הסכמתו!"

ענהו רבו: "אכן כן, אבל לא שערתי בשעתו, שאם תרכוש סוס ועגלה תעשה את 
 מוחך לאורווה!"...

איי, כמה אברכים יש, שראשם הוא מסלקת גמ"חים, או קיטון של יעוץ השקעות. 
 קטלוג של ריהוט או מפת מסלולים...

 -שאלנו שאלה, והנה התשובה 
שר המשקים פעל בידיו, סחט ענבים והניח את הכוס על כף פרעה, ניחא. אבל שר 

 -האופים השתמש בראשו כבמדף, שלושה סלי חרי על ראשי 
 (והגדת)           זה נועד הראש?!... וכי עבור

בדרך הדרוש 
 נדרש וברש"י "ועוד (לז, א)  כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

 לומר יש יוסף".  של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש וישב בו
 אינו דהגלות דסבר בשלוה לישב יאע״ה ביקש דלכן הרימון הפלחעפי״ד
 הוא, שנים רד״ו אלא במצרים י"בנ יהיו לא שלכן והטעם, מאביו מתחיל

 בתר אזלינן אי יתכן וזה. שנים מאות' הד השלים השעבוד דקושי משום
 חשבון בתר אזלינן אי אבל. הזמן נשלם אכן ובאיכות', איכות'ה חשבון

 כתבו ל"ז הקדמונים והנה .הזמן משלים אינו השיעבוד קישוי', כמות'ה
 עונשין אין מעלה של דבי״ד אע״ג, דבה שהוציא על יוסף דנענש דהא

 הוא האיכות חשבון לפי א׳׳כ' חכים בר' שהי׳ דכיון, עשרים מבן פחות
 חשבון בתר דאזלינן בשלוה לישב יעקב שביקש, מובן ובזה .עשרים כבן

 חשבון בתר דאזלינן כיוון שנענש יוסף של רוגזו עליו קפץ לכן האיכות
 (בנין דוד)     האיכות.
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  733: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:00 :רבינו תם 17:23: צאת השבת 16:19: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )עמוס ב(כה אמר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""וישבוישב""פרשת פרשת  
  ].ג, זל[ "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו"

באופן ,  אישיותו הגדולה אהוב היה אצל יעקב אביואולם מחמת', בן איש חי'אומר ה,  שנים בלבד17יוסף היה בן 
  .'בן זקונים הוא לו'. זה שקנה חכמה:  שהוא נוטריקון–" זקן"שהיה מדמה אותו בעיניו ל
: ומפרש". למען יאריכון ימיך ...כבד את אביך"על הפסוק " אהל יעקב"על פי דברי בעל  ,ונוכל להסביר את הדבר
ודאי משתדל הבן לקלוט וללמוד מכל החכמות  , ומוערך מאוד בעיניוואביו אכן יקר, בן המכבד את האב

  .והמושכלות אשר השיג את אביו במשך שנות חייו המרובות
ובמידה , גם בעודו קטן בשנים מסוגל להכיל הרבה חכמה ומדע משל אביו, בן כזה המתבשם לאורו של אביו

  .ספר רב של שניםכאילו חי בעולם מ, מסוימת מתעלה ברכישת ידיעות ומושכלות
למד מדרכיו הנפלאים ומן החכמות והמושכלות אשר ,  שנותיו שימש את יעקב אביו17אשר במשך , יוסף הצדיק

  .לפיכך נחשב הוא לבן זקן. וסיגל אותם לעצמו, השיג
וזכה לאריכות ימים ושנים ולנחת ,  על יהודי שכיבד את אימו בצורה מופלגת ומיוחדת במינהסיפורהבה נשמע 

לא חיפשו , קשייםשכאשר הם נתקלו ב, הכוונה היא לכך, כשמדברים על מסירות נפש של יהודים. ודי מצאצאיויה
  .תירוצים כיצד להימלט ממילוי חובתם

בלי לחשוב , הכמעט בלתי אפשריות, ביצעו את המשימות הקשות ביותר, ת"אהוביו של השי-בניו, היהודים הללו
  .גם אם הדבר קשה מנשוא, עשו כל מה שהתבקש מהם. לא חיו עם תירוצים. על תירוצים

, שעבר את כל מוראות השואה, מיודענו זה. ו"שהלך לעולמו בשנת תשס, ל"על הרב יצחק וייס ז' סיפור קטן'שמענו 
, יתירה מכך לשם הברחתו אל מעבר לגבול. י אישור היציאה מאירופה שהתקבל עבורו"היה יכול להינצל ממנה ע

  . עגלה שהיה אמור להעבירו למקום מבטחיםנשכר כבר גוי עם
והגוי כבר המתין לו כדי לקחתו עימו ולהוציאו מבעוד מועד , כבר הגיעה, השעה היעודה שנקבעה למפגש עם הגוי

  .ד"הי, דם של קדושי עמך ישראל- מן העיר ומן המדינה שבה יישפכו נהרות, מגיא ההריגה
  .והתכונן לצאת למקום המפגש עם הגוי, החבילותעם , יצחק וייס עצמו כבר הסתדר בביתו' גם ר
  ?יצחק לדרך ההצלה הפרטית שלו' מדוע לא יצא ר? אז מה קרה באמצע, נו

  .'בלי לחפש תירוצים'וכיצד מקיימים את רצון הבורא , תשמעו מה היא מסירות נפש של יהודי
  . בדה והחלה לבכותהחלה אימו לקלוט ולהבין שמעתה היא תישאר ל, ממש ברגע האחרון לפני צאתו

די היה במשפט זה להביא את הבן הנאמן לידי החלטה .  שאלה–?' וכי הינך מתכונן להשאירני לבדי בעת שכזו'
והגם שאפשרות ההצלה כבר הוכנה , הגם שהבין היטב לאיזו סכנה הוא מכניס את עצמו, שהוא אינו עוזב את הבית

ועבר את כל , ונשאר באירופה, ודיע לגוי שהוא אינו נוסע איתויצחק ה' ר .והעגלה הייתה כבר מחוץ לבית, עבורו
  . בגלל מצוות כיבוד האם–? וכל כך למה .אימי השואה באושוויץ האיומה

, וגם כשהיה מדובר בהקרבה ובמסירות שאי אפשר לתאר, יהודים אלה לא חיפשו לעצמם תירוצים: הוא שאמרנו
  .אלא נשארו עם האמא בגולת אירופה הדוויה, ירוציםולא תירצו לעצמם שום ת, לא עשו שום חשבונות

, שלמרות כל מה שעבר עליו בשואה, ולנכדיו ולניני ,יצחק וייס אמר במשך כל השנים לילדיו' שר, והחשוב מכל הוא
  .לכבד את רצונה של אימו, מעולם לא הצטער על המצוה הגדולה שהזדמנה לידיו

ודע גם איזו מצוה גדולה וחשובה קיבלה את פניו של הרב וייס בבואו י, ומי שיודע מה פירוש לעבור את אושוויץ
  .לפני בית דין של מעלה

הצליח בנו , רק שנה ומחצה לפני פטירתו. במשך כל השנים סירב יהודי צדיק זה לתעד את שעבר עליו בשואה, ואגב
כדי לידע ולהודיע שיש , ועתה כל מה שנשאר הוא להוציא את הדברים לאור עולם, לשכנעו להקליט את סיפורו

  .)ברכי נפשי (ואינם משתמטים ממילוי חובותיהם, העושים את רצונו בלבב שלם ,ת בנים אהובים בעולמו"להשי
  .] יד,מ[ "והזכרתני אל פרעה"

כי כל אחד , וכדאי להטות אוזן לדברים ולשאוב מהם חוכמה ומוסר, עם לקח מוסרי מאלף בצידו, מעשה נורא
  .גם אם הן אינן קשורות ישירות למעשה שלפנינו, חשויות דומותמאיתנו עובר התר

שהגיעה אליה מדי יום , נעזרה במשך שנים רבות מאחת משכנותיה, אישה קשישה וערירית שעברה את השואה
הגיעה , וגם בימים שבהם הייתה עסוקה מאוד, השכנה עשתה זאת במסירות רבה. וסייעה לה בכל עניינה, ביומו

  .ושהתה לצידה ועזרה להלבית הקשישה 
הרגישה , גם השכנה שבאה לעזור לה .בינו שהנה מגיע הזמן שבו תעזוב את העולםוהכל ה ,הקשישה הלכה ונחלשה

  'כרי אותי בצוואתךזאני מבקשת שת' :אמרה לה, וביום אחד לאחר שהגישה לה את העזרה הנדרשת, בכך
  ...אותי' שתזכרי'לכן היה מן הראוי , קופה כה ממושכתאני הרי הייתי לך לעזר במשך ת .'מובנת'הבקשה הייתה 

  .לאחר תקופה קצרה אכן הלכה לעולמה .הקשישה לא הגיבה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד רפואת ל



בחלק הראשון של המסמך היא אכן כותבת שדירתה הגדולה תועבר . מצאו בה דבר מדהים, משפתחו את הצוואה
  . י עורך דין"תב ונחתם עאבל לצוואה היה גם נספח שנכ .ברבות הימים לידיה של השכנה שעזרה לה

ובו היה כתוב שהדירה תועבר למישהו אחר ולא ', לזכור אותה'נספח זה נכתב באותו יום שבו ביקשה השכנה 
  .ברורה כשמש, והעילה לכך! לשכנה

הרי שלאחר  ,וכוונתה הייתה לעזור לה, חשבה הקשישה שהעזרה של השכנה הייתה אמיתית, אם עד לאותה בקשה
  .וממילא לא מגיע לה כלום, התברר למפרע שזו הייתה כל כוונתה,  אותה בצוואהשביקשה שיזכרו

ולא , ואם תהיה לו סבלנות,  מעבר לדלת–ממתינה לאדם שלפעמים הישועה , וכבר עוררנו על כך פעמים רבות
  .וללא כל בעיות, הוא יקבל אותה על מגש של כסף, הגיוניים-יעשה דברים לא

הוא מאבד בידיים את מה שרוצים לתת , כמו אלו שאמרה השכנה, בל ברגע שהאדם מוציא מפיו מילים מיותרותא
  . 'והזכרתני אל פרעה, 'כל זה מזכיר לנו את מה שאמר יוסף לשר המשקים ברגע שהשתחרר מבית האסורים. לו

  .)ברכי נפשי ('וישכחהו, ולא זכר שר המשקים את יוסף'ובדיוק אז קרה ש
  ].לו, לז[" ר הטבחיםשש"

  ).הדר זקנים(שר הממונה על הנידונים להורגם 
  . אודות המחיר, והתעניין אצל בעל הרכב, התרשם מאוד. מעשה בראובן שראה רכב מפואר למכירה

' הסבר'הקונה ביקש מהמוכר . היה נמוך בשלושים אחוז ממחיר המחירון המקובל בשוק, המחיר בו נקב האיש, למרבה הפלא
  . '...וזקוק בדחיפות לכסף, אני נמצא בתקופה לא פשוטה': והלה סיפר,  הנמוךלמחיר

. והחליט להעבירו בדיקה יסודית במכון מורשה, או שמא עבר תאונה קשה, ראובן חשד שקיימות ברכב מערכות לא תקינות
  .ורכש את הרכב, כוםשילם למוכר את הס, משכך. כולו תקין, הבדיקה הראתה כי ברכב אין שום מום ופגם, להפתעתו

איש ההבטחה שבודק את הרכבים , וכשעמד להיכנס לחניון גדול, נוסע לו ראובן ברכבו המפואר, כעבור מספר שבועות
  ...שלתחתית הרכב הוצמד מטען עם חומר נפץ, גילה, בכניסה

והללו , ם התחתון מוכר הרכב הסתבך עם אנשי העול-? מה התברר. ונטרלו את המטען, חבלני משטרה הוזעקו למקום
  ...כעת גם התגלתה סיבת מחירו הנמוך של הרכב... את רכבו כיעד לפיצוץ' סימנו'החליטו לחסלו ו

  '!תשיב נא את כספי, מכרת לי רכב שמסומן על ידי אנשי דמים': ראובן פנה בתביעה אל מוכר הרכב
 שניצלת בחסדי -והראיה ... דור יש כתובתאתה צריך להאמין שלכל כ, כשומר תורה ומצוות '-? ומה היתה תגובת המוכר

 הרי אנשים -! ?וכי מטוסים נופלים': הן ידועים דברי החזון איש, ולכן תוכל להמשיך לנסוע בלא פחד; השם ויצאת ללא פגע
ן שכיון אך בכל זאת הקונה טוע.. .'אני עדיין חי וקיים' וברוך ה,  הנה גם לי הניחו כבר כמה מטענים-והוסיף הברנש '; נופלים

  ?עם מי הדין, ותובע את כספו בחזרה, הוא מפחד לנסוע בו, על ידי אינשי דלא מעלי' מסומן'שרכב זה 
 מקח בדיני בידינו גדול כלל שכן! טעות למקח נחשבת המסומן הרכב קניית :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 זה הרי, מום שאינו עליו שהסכימו וכל. מחזירים, זה מקח בו שמחזירים מום שהוא המדינה בני עליו שהסכימו כל': וממכר
 מסומנת שהמכונית דנן במקרה, זה לפי. 'סומך הוא המדינה מנהג על, סתם ונותן הנושא שכל, פירש אם אלא, בו מחזיר אינו

  . נפשות בסכנת כרוכה בו ונסיעה לפגיעה שמיועד, כזה רכב לקנות ירצה לא אחד שאף משום, מום זה הרי, לפגיעה
 אותו תופס שהמלך מפני, 'מום זה הרי, למלכות הריגה חייב זה שעבד ונמצא, עבד לחבירו שהמוכר, ע"בשו מבואר ועוד

 הקונה ורשאי מום זה והרי, רגע בכל להתפוצץ שעלולה', מתקתקת פצצה 'אלא, רכב מכר לא המוכר בענייננו וגם. 'והורגו
 בזמן בו רכב לו שמכר בכך חמור באופן פשע שכן, מהקונה מחילה לבקש ריךצ שהמוכר, להוסיף ויש. המקח את להחזיר
 ועליו, גדול אסון ולמשפחתו לקונה לגרום היה שעלול כך, רכבו את לפוצץ ומתכוונים לו מתנכלים התחתון עולם שאנשי שידע
  . וידוי כשיאמר כך על להתוודות גם

  .)ופריו מתוק (כספו את לקונה השיבל המוכר וצריך, טעות מקח הינה הרכב רכישת: לסיכום

  ).א" לרבינו בן ציון מוצפי שליט-שיבת ציון ( - " " אל תקרי הליכות אלא הלכותאל תקרי הליכות אלא הלכות""

, יש מהם כל הלילה ויש מחציתה או חלקה, מנהג ישראל קדושים להיות ערים בליל שישי ולעסוק בתורה הקדושה  .א
  .ריתוהיא מסוגלת מאוד לכפרת עוונות לתיקון נפש האדם ותיקון הב

א        "ויש הנוהגים על פי דברי החיד, ו פסוקים מהפרשה פעם אחת מקרא בלבד"מנהגינו בליל שישי לקרוא כ  .ב
 .אבל תרגום אין לקרוא כלל, י לקראם שני פעמים מקרא'ורבנו חיים פלאג

ו פסוקים " כובליל שישי יש לקרוא. ט"חוץ מליל שבת ויו, ל אין לקרוא מקרא בלילה כלל"י דברי רבנו האריז"עפ  .ג
ואם אינו בטוח שיתעורר        , ומי שבטוח שיהיה ער אחר חצות לילה יקראם אחר חצות, מקרא מפרשת השבוע

 .יכול לקראם בתחילת הלילה ואין בזה כל חשש
 . שבת–ה "ק ששמו של הקב"במקומות שאסור לדבר דברי תורה כי אמרו בזוה" שבת"יזהר לא להזכיר   .ד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: לימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמותזכות ה
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז נ טובה בת כורשיד"לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"ז מולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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 הרבנית הצדקנית חייה של - "בית אמי" החדש והמיוחד מתוך הספר
בו  ,תליט"אהרבנית צביון  ,בתה כתבהאותו  ע"ה, בת שבע קניבסקי

 !שלשלת משפחתה המפוארת -אמה הבית בו גדלה על גם מסופר 
 

  הפעם בה בכה מרן הרב אלישיב
 

סבא היה מאופק בטבעו ובעל שליטה עצמית גבוהה. 
 התפרצות רגשות אצלו היתה נדירה ביותר.

 

מעולם לא ראיתי את אבא "רבי משה אלישיב:  ,סיפר דודי
גם לא בעת פטירת הוריו, להוציא פעם אחת: היה זה  - בוכה

 ,לאחר כיבוש העיר העתיקה ,של שנת תשכ"זבחג השבועות 
כאשר הלכנו לכותל המערבי בפעם הראשונה. אבא ראה את 

 "הכותל ועיניו זלגו דמעות!
\ 

בהזדמנות אחרת סיפר לי אבא כי בהיותו " :וסיפר עוד הוסיף
 "ילד קטן הזיל דמעות בשעה שסיפרו לו על מכירת יוסף...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שהיה הארגמן  שהיתה מגיעה עד פס ידו, -תנת פסים וויעש לו כ'

המסיים את הבגד יורד עד כף ידו, כך מראה שאינו צריך להתעסק 
 'בשום עבודה, דכן דרך העשירים שהבגדים שלהם ארוכים!

 )'מידת עשירים' ("ילקוט שמעוני" ק"מ ועיין שבת קיג.                                                    
 

סיפר הגאון רבי אליעזר פלצ'ינסקי: בתקופת הצנע הגיעה 
רבי הגאון מאמריקה חבילת מזון ובגדים ששלח למשפחה 

בנו הגדול של סבא רבי אריה. שמחת בני הבית  ,לויןחיים יעקב 
 שידעו רק דוחק וצמצום היתה רבה. 

 

הילדים עטו על שקי הבגדים בנסיון למצוא בגדים המתאימים 
ה, מצא אחד מהם חליפה ההולמת אותו למידותיהם. והנ

בדיוק, עד שנדמה היה כי נתפרה לפי מידותיו! ברם סבתא 
 חשבה אחרת, שמא חליפה זו תתאים לפלוני העני. חנה

 

אכן, כשנזדמן אותו עני לביתם העניקה לו סבתא את הבגד. 
באומרה לרבי אריה בהתפעלות: "הפלא ופלא! חיים יעקב 

 וק את מידותיו של פלוני"... שלח חליפה זו ההולמת בדי

 
 (ל"ט ד') ..."וימצא יוסף חן בעיניו"

 

למרות דבקותו ושקיעותו בעמל התורה מעולם לא שכח סבא 
 .לחשוב על זולתו, לטרוח בעבורו ולדאוג לכבודוהרב אלישיב 

 

נזדמן לאחת מבנות המשפחה לנסוע  -רגישות לכבוד הזולת 
תדעי לך "במונית. במהלך הנסיעה פנה אליה הנהג החילוני: 

שאת יושבת מאחורי הכסא שישב עליו הרב הגדול ... את 
 יודעת ממה התפעלתי ממנו מאד?

 

במונית אנשים ושוחחו עם במקום שאת יושבת  ישבו כאן
מעדות המזרח ואיני  שאני הבחיןכאשר הוא באידיש.  הרב

 מבין את השפה עבר לדבר בעברית, זה בן אדם!"

 
 
 
 
 
 
 

 הריני ,ואם אתה חושש לשנאתם -עים בשכם וויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך ר'
 (אוה"ח ל"ז י"ג) .'ושלוחי מצוה אינם ניזוקים ,שתלך בשליחותי ,שולחך בדבר מצוה

 

נטלה אמא על עצמה תפקיד  ,"בפגזים" ,במלחמת תש"ח
מדי יום הלכה למכולת ברחוב הנביאים להביא לחם.  .מסוכן

יציאה שלה היתה כרוכה בפחד גדול. אמא בחרה בתפקיד  כל
 זה כדי שאביה לא יעשה זאת ויוכל לשקוד על תלמודו.

 

מפעם לפעם היה נושא  שיודיעו לו מיד עם שובה. סבא ביקש
הוא אף  'הגיעה?כבר  שבע'עיניו מן הגמרא ושואל בדאגה: 

 ציין כי כל עוד לא חזרה הוא איננו יכול ללמוד בישוב הדעת.
 

כששבה אמא בשלום, נאלצו בני הבית לעשות דבר אשר לא 
הגיעה,  להפריע לו בלימודו ולספר לו כי -הסכינו לעשות 

 .תנוח דעתו ויוכל להמשיך בלימודו מתוך מנוחת הנפש למען
 

 

הקיוסק כל אותם ימים מתוחים סבא למד ללא הפסק. בעל 
ימים  הקיוסק באותם דבאיזור סיפר שהאדם היחיד שעבר לי

 בכותרות העיתונים התלויים היה סבא... הביטולא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רבי משה שניידרהשבוע יחול יום הזכרון לגאון 
 ראש ישיבת "תורת אמת" בלונדון ומקודם בממל ופרנקפורט

 

 כ"ה כסלו תשט"ו, עם הדלקת נר ראשון של חנוכה פרחה נשמתו
 

 'לימוד חומש עם רש"י הוא יסוד גדול ליראת שמים!'הוא היה אומר: 
  

זה ארבע שנים יש לנו ישיבה לאות ' אמריקה:ל מתוך מכתבו
הנולדים במדינת אשכנז. יש בין הבחורים ומופת מבחורים 

חיללו שבת ועברו על כל התורה  ,שלפני שלש שנים אכלו חזיר
  !ועתה הם מצויינים ולומדים בהתמדה עצומה

 

ישנם כאלו שבבואם אל הישיבה לא ידעו לברך על התורה, 
 אין ערך לתארם.  ,ועתה הם ברוך ה' יקרים מסולאים מפז

 

גדולות עם הוריהם שלא יתנו להם יש מהם שיש להם מלחמות 
 !ללמוד והם לא ישגיחו על דבריהם, נלחמים ומנצחים

 

"המאור  -וזה רק מפני המוסר והחינוך השוררים בישיבתנו 
בתורה הקדושה יש מאמרי חז"ל  -שבה מחזירו למוטב" 

וסיפורי התורה בכתב ובעל פה אשר אם ילמדו אותם בקריאה 
הבות והרגש, רק כאשר בעלמא לא ירגישו בהם שום התל

 (פרנקפורט תרח"ץ)  'אזי נדלקת אש! םמתבוננים ונכנסים לפנימיות

 
 סיפרו תלמידיו

 

לאסוף כסף בשביל הישיבה. בימי זקנותו יחד פעם כשהלכנו 
נכנסנו ליהודי אחד מתומכי הישיבה. מיד כשנכנסנו אמר  -היה 

תמיד,  האיש בחוזק: "ר' שניידר, עד כאן ותו לא. עד היום נתתי
 אבל מהיום הלאה לא אתן שום פרוטה לישיבה!"

 

אליכם  בקשה אחת יש לי אנא, מיד פתח הרבי ואמר: "אבל נא.
                        שלא תתחרטו על מצות הצדקה שנתתם עד היום..." וזה

  פרשת וישב
  551גליון 
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חורף היה והאש של מעשה אחד לא אשכח לעולם: יום שבת '
ביקש ממני להביא גוי. רבינו משה שניידר עמדה להכבות. 

יצאתי לרחוב ומצאתי ילד נראה כגוי. הבאתיו, אמר לי לשואלו 
 הילד השיב הן.  .אם הוא יהודי

 

חשבתי לצאת ולבקש מישהו אחר. אבל רבינו הושיב את הילד 
ך נתן לו סידור והתפלל עמו מעט. אחר כ ,לידו, הלבישו כיפה

 נתן לו יין ועוגה. 
 

עתה אמר לי לשאול את הילד אם הוא יבוא לבית הספר שלנו. 
היה קשה לי לשאול כזאת מילד מן השוק... אבל התחזקתי 
והילד אמר שיבוא. רבינו שמח שמחה גדולה ונתן לו עוד עוגה. 

לא עברו ימים  .שאלו איפה הוא גר. למחרת שלח אליו בחור
 'ד בבית הספר שלנו!הרבה עד שהילד נכנס ללמו

 
לים  לכתבהיותו בממל הוצרך פעם לש ,היה הרבי מספר

לרפואה. הים היה סוער והרוחצים היו צריכים להחזיק בחבל 
הקבוע שם. פתאום בא גל גדול מאד והעיף את רבינו ולא יכל 

 למצוא את החבל והיה בסכנה עצומה.
 

ונתן  פתאום אמר לו איש בגרמנית: "הא לך החבל, תחזיק בו"
לו את החבל בידיו. כאשר הביט רבינו סביב לא ראה איש 
   בסמוך... והיה אומר שברור לו שנזדמן לו אליהו הנביא להצילו!
את החבל הזה היה מזכיר פעמים רבות בתור משל איך העומד 

"עץ חיים היא  -בים העולם הרועש צריך להחזיק בתורה 
 )זכרון לכבודו של הגה"צ ר' חיים משה יהודה שניידר(ספר                  למחזיקים בה"!

  
 ז)"ח כ"(ל .""והנה תאומים בבטנה

 

 םתאומילבר מצוה הלכות 
 

 מי יעלה לתורה "ברביעי"?...בר מצוה תאומים שיש להם השבת 
 

שיעלה כל אחד  מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך פסק
 מהם לתורה לחוד, ויברך אביהם פעמיים "ברוך שפטרני". 

 

של זה ושל  ם"שפטרני מעונשדלא כאומרים שיברך על שניהם 
, דהוי משנה ממטבע שטבעו חכמים, ואף אם אינו מברך זה"

 ג)"פכתפילה  "("הליכות שלמה                     בשם ומלכות אין לעשות כן.

  
כיון "ברוך שפטרני"  השיב לי:שליט"א הגאון רבי נסים קרליץ 

  יברך על כל אחד בנפרד. ,שאנו מברכים בלי שם ומלכות
 

 .ם, זה לא מקובלמניני קריאת התורה אין לחלק לשניאת 
ובענין מי יקרא או מי יפטיר, לפעמים אחד מהילדים יותר 

ים, אין עדיפות ולקרוא! ואם שניהם שו מסוגל לכך, ויתנו לו
לעין בזה  ושואין לחשלמי שנולד ראשון, דהוי כשני ברי מצוה, 

 .הרע
 

 ("נר לשולחן שבת")   ואין לחוש לעין הרע. ,רשה וסעודה יעשו יחדד

  
בשבת יעשו מנין אחד,  :פסק וואזנרהלוי הגאון רבי שמואל 

 אחד מן הקרואים ואחד למפטיר. ,שניהםאת ויעלו 
 

יברך בשם ומלכות  ךמבראם  אף ",שפטרניברוך "את ברכת 
ואפילו לנוהגים במילת  לכל אחד אחרי עלייתו לתורה,האב 

הוי ברכת המצוות ושייך  ,על שניהםברכה אחת תאומים לברך 
ברכת "אלוקינו ואלוקי אבותינו"  אתולכן  ,את השני לפטור

           לכל תינוק בפני עצמו. כיםברמ
 

פשוט שיעשו לשניהם יחד, ויכפיל  ,סעודת מצוה בעניןו
                   הודאתו לה', ויגידו דרשתם כל אחד לבדו בהפסק שיר.

 ')רס"ה י ש"ופתאהע"ז ס"ב ג'  עייןבשני חתנים  קונטרס הלכה ומנהג לבר מצוה. -תאומים""(

  
יש לעשות  לדעתי' :כתב לישליט"א  הגאון רבי שריה דבליצקי

 שני מנינים לקריאת התורה, ובבית שני יעלה הבן שנולד שני.
 

, ויוכל לברך לאחד אחר "ברוך שפטרני"ממילא יברך פעמיים 
לא יוכל להספיק דהרי  קריאת התורה, ולשני אחרי ההפטרה,

להיות נוכח בשני המנינים כאחד, ובמקרה שלא מסתדר 
 חר כל אחד ואחד.א "ברוך שפטרני"יברך  ,לעשות שתי קריאות

 

כלומר שיפסיקו את כל  את הדרשה יאמר כל אחד זה אחר זה,
 )"נר לשולחן שבת"(                                              'אחד זה אחר זה...

בשבת יעשו מנין אחד, ויעלו  :פסקהגאון רבי ישראל גרוסמן 
אחרי הברכה של  נולד ראשון יעלה ראשון.והבהפסק, אותם 

נולד ראשון ה ,הובסעוד ."ברוך שפטרני"האב  יברךכל אחד 
                )קונטרס הלכה ומנהג לבר מצוה -תאומים""(                           ידרוש ראשון.

  
לא מצינו שאף  למעשהו :בדין זההאריך רבי נתן גשטטנר  הגאון

וקשה לחדש דין  תאומים במנין אחד, במפורש שלא להעלות
ראינו דהיכן שיש שמכל מקום כיון , חדש שלא נזכר בפוסקים

לכן מי שחושש  לעין הרע,דבר הגורם תשומת לב והיכר חששו 
 שלא לקרוא לתאומים במנין אחד אינו מן המתמיהין.

 

, דאין 'רנו מעונשם של אלושפט'אין לברך בלשון רבים 
 ,יברך שתי ברכות, על כן לשנות ממטבע שטבעו הקדמונים

, שמברכים ברכה אחת על ממילת תאומיםהדבר ושונה 
 דכאן מקפידין שיהיה הפסק בין העליות., שניהם

 

, וכיון ששניהם עיקר שמחת מצוה של הבר מצוה היא הדרשה
 )"להורות נתן" ח"ז ק"גת "(שו             ידרשו, גם בזה יש לחוש לעין הרע.

  
אחר העליה של הבן השני  :השיבהגאון רבי אפרים גרינבלט 

יותר טוב לא לעשות ו יברך "שפטרני מעונשו של זה ושל זה".
          .. .חבילות חבילות סעודה אחת לתאומים, משום שאין עושין

 

סעודה  רוךאפשר לעש ורהוהגאון רבי אברהם יהושע ביק ה
אך יש  וכך המנהג. ,'חבילות חבילות' ואין זהאחת לשניהם 

ישב אלא  ,יחדשניהם ולכן לא ישבו  ,להחמיר משום עין הרע
 מישהו ביניהם.

 

לעשות סעודה  יעץוהגאון בעל "שערים מצויינים בהלכה" 
 )ח"ו תכ"ג "רבבות אפרים"ת "(שו                    משום עין הרע. ,קטנה בבית

  
שיברך 'ברוך שפטרני  הורהשליט"א  הגאון רבי חיים קניבסקי

 ("הקטן והלכותיו")                  מעונשם של אלו'.                                

  
 ,הגאון רבי חיים קניבסקירבינו את דברי בזה נזכיר  ,לסיום

 .'ברק עין הרע אין בעיר בניש'משמו של מרן ה"חזון איש" 
 

יקר, בעל משפחה ברוכת ילדים, שהיה  ת"חמעשה בידידי 
הולך עם ילדיו ומדבר עמהם ברחוב בלימוד פעמים רבות 

 בקולי קולות... העירו לו מפני מה אינו חושש לעין הרע?! 
 

השיבו שאין חשש. וכן  ורבינ .רבי חיים קניבסקי שאל את
 . פומבי לקבל פרסלהם  התיר

 

 מבטיח שלא יהיה עין הרע... רבינושאלוהו אם ר שאכ
 "!אני אומר שה"חזון איש" הבטיח זאת" השיב:

 

הרי מבואר בכמה מקומות לחוש  ,"וכששאלוני: רבי חיים ואמר
וגרם שלא  ,כשם שאביי גירש את השדים ,השבתי"?! לעין הרע

כשאמר  ה"חזון איש", כן הוא אצל מרן (פסחים קיב:)יוכלו להזיק 
                                                        ביטל אותה מלהזיק. ,שאין עין הרע

 

ומכל מקום בדברים המפורשים לאיסור, כגון לישא כלה 
או להעלות בן אחר אביו לתורה אין  ,חמותהששמה כשם 

                ועוד)  הרה"ג רש"רו"ב זהרה"ג ר ,אמאאמו"ר שליט" "נר לשולחן שבת"(          ."להתיר

 
 בו פתחנו"בית אמי" בספר ענין זה נסיים 

 

רבי חיים ברלין קיבל מאביו הנצי"ב קמיעות וסגולות שונות '
 רבי אריהסבא אשר עברו אליו במסורת מרבי חיים מוולוז'ין. 

להיטיב עם זכה לקבל אותם מרבו ועשה בהם שימוש רב 
 הבריות. לאחר פטירתו עברו סגולות אלו אל בניו.

 

גיסיו של סבא הרב אלישיב היו באים לערוך לו סגולות נגד עין 
 הרע לעיתים מזומנות. למשל, כשהגיע לגיל מאה.

 

אינו עושה ענין מחששות  (רבי חיים קניבסקי)מעניין לציין כי אבא 
משום  ,אין לחוש לזהשל עין הרע, והוא אף מורה כי בבני ברק 

 שה"חזון איש" אמר שבבני ברק לא תשלוט עין הרע.
 

נכד נין  ,כאשר נולד נין ראשון לאחותי הגדולה, בן נין לאבא
לסבא הרב אלישיב, הגיע רבי שמחה שלמה וערך לסבא לחש 

הוא לא  -ת זאת אבא לא חש לדבר. להיפך ומנגד עין הרע. לע
 'בשמחה למקורביו...הסתיר את הבשורה ואף סיפר על כך 
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 שליט"א ישראל קעניגהרב ורב המעש מזל"ט לידידי היקר ברוך הכשרונות 
 עדי עד. , ולבניןדורות ישרים ומבורכיםבשעטו"מ. יה"ר שיזכו ל לאירוסיו

"אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה.. 
 והוא נער" (לז, ב)

אמר הצדיק ר' מנחם מנדל מרימינוב: כל אחד ואחד מישראל 
"יוסף". על כל אחד ואחד  –קרוי "יעקב", ומי הם תולדותיו? 

להוסיף ביראת שמים ובעבודת השם יתברך בכל כוחו. שואל 
המדרש: "יוסף בן שבע עשרה" ואתה אומר "והוא נער"? והוא 

אמת"  משיב: אלא, "שהיה עושה מעשה נערות". הקשה ה"שפת
קרוי "נער", והרי  17מגור זי"ע, מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 

היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער  37אצל יצחק בן 
נלכה עד כה"? והוא מתרץ: אלא, שעבור האב (אברהם) בנו 
אהובו תמיד יחשב עבורו "נער". אך כאן שהתורה כותבת "והוא 

שנה ואתה אומר והוא  נער", יש לשאול, "יוסף בן שבע עשרה
נער?!" ועל כך משיב המדרש: אלא, "שהיה עושה מעשה 

 נערות".
 

 "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" (לז, ב)
הרה"ק ה"חפץ חיים" זי"ע מפרש את הפסוק כי יעקב אבינו שלח 
את יוסף לרעות ולהתחבר עם בני הגבירות, אך הם ריחקו אותו 

ני המשפחות, וזה גופא היה ושלחוהו להיות נער ומשרת אצל ב
שהם מרחקים אותו כל כך, אך  -"דיבתם רעה אל אביהם"

מששמעו השבטים על כך, הוכיחוהו ואמרו לו "המלוך תמלוך 
אם אינך מקבל על עצמך את  -עלינו אם משול תמשול בנו"

הבזיונות הללו לא תוכל למלוך עלינו, כי כלל מסור בידינו, מבית 
ומר מתחתית הדיוטא תצמח מלוכה, האסורים יצא למלוך, כל

על דרך "מאשפות ירים אביון" ולכן "ויוסיפו עוד שנוא אותו על 
חלומותיו ועל דבריו", כי המה תרתי דסתרי, כי אי אפשר 

 להתגדל ולזכות למלוכה אם לא ישפיל דעתו תחילה.
 

"והוא נער את בני בלהה... וישראל אהב את 
 ו..." (לז, ג)יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא ל

בהיות יוסף עם אחיו עשה מעשה נערות כמותם, ובהיותו עם 
ידע לכוון  -אביו הזקן התנהג כזקן ורגיל ועשה מעשה זקנה 

 (כלי יקר)  מעשיו ודרכיו עם כל אחד. 
 

 "וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם" (לז, ד) 
הם לא יכלו לשאת את דברי האחווה שהיה מדבר אליהם, כי 

יתה בפיהם: אם אנחנו חוטאים בעיניך, הרי מצוה עליך טענה הי
לשנוא אותנו, ״הרואה בחברו דבר עבירה מצוה לשנאותו״ ומדוע 
אפוא אתה מדבר אלינו דברי אחווה ושלום, הרי עלינו להסיק 
מזה אחת משתי אפשרויות: או שאינך רואה בנו דבר עבירה, 

ה אתה בנו ואם כן הוצאת עלינו סתם דיבה רעה! או שאמנם רוא
דבר עבירה, ובכל זאת אינך שונא אותנו, הרי אתה עושה בכך 

 ״וישנאו אותו״. -דבר עבירה וצריך לשנוא אותך! ולכן
 (תורת משה)

"ויאמרו לו אחיו המלך תמלוך עלינו אם משול 
 תמשול בנו" (לז, ח)

מה שנכפל לשון מלוכה ולשון ממשלה, כמו שאמר הרב הקדוש 
אדם צריך להיות תקיף נגד עצמו שלא ר' זושא ז"ל אשר כל 

ישמע פתויי היצר, ואחר כן יוכל להיות לו תקיפות נגד אחרים 
שלא יירא מהם, שהשי"ת יתן לו עוז ותעצומות נגדם. וזה שטענו 
השבטים ליוסף, המלך אתה על עצמך שתרצה למלוך עלינו, אם 

 )(מי השלוחתמשול ברוחך שתרצה להיות מושל גם עלינו. 
 

אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם"  "וילכו
 (לז, יב)

כתב רש"י הק' שהלכו לרעות את עצמם, לכאורה מדוע הלכו עד 
שכם, האם לא היה מרעה לצאן יותר קרוב משכם, ויש לומר 

ה לא רצו לרעות את צאנם אפילו מההפקר מאחר -ששבטי י
שגוף הקרקע אינו שלהם, אבל את עיר שכם שכבשו אותה וקנו 

די מלחמתם, זה שייך להם גם גוף הקרקע, וזה מרעה אותה על י
של עצמם, וזה הכוונה דיעקב אמר ליוסף, הנה אחיך הצדיקים 
מדקדקים שלא ליהנות מן ההפקר, שהרי הלכו עד שכם ובודאי 
לא יפגעו באחיהם, שהרי מתרחקים אפי' מגזל של גוים, וא"כ 

 (חתם סופר) אין לך מה לפחד, ולכן אשלחך אליהם. 
 

 ך ואשלחך אליהם" (לז, יג)"ל
נוראות כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בפירושו על התורה כי 
מתחילה שמר יעקב לבל יימצא יוסף עם אחיו לבדם אחר שידע 
כי שונאים הם אותו, ומי יודע... ומכל מקום 'אין עצה ואין תבונה 

לך  –וברגע המיועד למכירתו הרי שיעקב עצמו שלחו  –כנגד ה' 
 ת שלום אחיך, ונתגלגל דבר המכירה למצרים.נא ראה א

 (באר הפרשה)
 

חיה רעה  א אם לא..."הכר נא הכתונת בנך הי
 לג) -אכלתהו טרוף טורף יוסף" (לז, לב

וכתב הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע שמהאי טעמא 
טבלו השבטים את כתונת יוסף בדם כדי שיתייאש יעקב אבינו 
מלחפש אחריו, ומלהתפלל על חזרתו בשלום לבית אביו, 
ביודעם שאם לא כן יבטח יעקב בה' שיחזור יוסף לביתו, ומי 

לו הדבר אשר שיש לו בטחון וודאי יעזרהו השי"ת שלא יחסר 
בוטח בו, וכל שכן יעקב אבינו בגודל בטחונו היה גורם היה גורם 
שיעזוב יוסף את ערוות מצרים ויחזור לביתו בשלימות גופו 
ונפשו, ומכיוון שלא רצו האחים הקדושים שיחזור, מחשש שמא 
יספר לאביו על המכירה, על כן אמרו ליעקב שחיה רעה 

ית המתים", וממילא יתנחם בכדי להחזירו צריך "תחי -אכלתהו
בלבבו מלהתפלל ולבטוח בה' שיוסף יחזור לביתו, ולא יתוודע לו 

 הדבר המכירה.
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

"לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן 
 והשיבני דבר" (לז, יד)

יש לדקדק למה נכפל שלום אחיך ושלום הצאן, ולמה לא אמר 
שברור אותם בחדא מחתא, וכן למה ליה למימר 'והשיבני דבר' 

כי זה היה כל מטרת שליחותו, ויש לומר עפ"י הגמרא (פסחים 
ג:) איך שצריך להזהר לא להוציא מפיו אפילו בשורה לא טובה, 
ומסופר שיוחנן חקוקאה יצא לכפרים לבדוק איך גדלה התבואה 
וכשחזר שאלו אותו האם החיטין נעשו יפות, ענה להם השעורים 

לא נעשו יפות, וזה שאמר לו נעשו יפות, והבינו ברמז שהחיטין 
יעקב 'לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן' שאם ח"ו אחד 
לא יהיה בטוב לא תצטרך לומר לי בשורה לא טובה, ולכן למשל 
כשאשאלך על הצאן והם לא נמצאו בטוב, תוכל לענות לי שאצל 
אחיך הכל טוב, ואז אבין מעצמי שהצאן לא נמצא בטוב, ולא 

 (שני המאורות) יך, דבר לא טוב. תצטרך להוציא מפ
 

 "וימצאהו איש והנה תעה בשדה" (לז, טו)
זה גבריאל שנאמר: 'והאיש גבריאל' (רש"י) רש"י מפרש 
שמלאך מצא את יוסף כשהוא יוצא לחפש את אחיו. נשאלת 
השאלה מדוע פרש רש"י שמדובר במלאך ולא באיש, כפשוטו 
של מקרא? הלא כל אדם כאשר הוא הולך לחפש מישהו ואינו 
מוצא אותו, מברר אצל אנשים בסביבה היכן הוא נמצא. תרץ 

חזקאל אברמסקי זצ"ל שרש"י דייק זאת מן המלה רבי י
"וימצאהו", ונסביר את הדברים: לאנשים רבים מאוד ארע שהם 
עצרו אדם ברחוב, וביקשו את עזרתו למציאת כתובת מסוימת. 
אולם מעולם לא קרה שאדם עוצר מישהו אחר ושואל אותו: 
"סלח לי, אולי תרצה לדעת איך מגיעים לרחוב פלוני?" מי 

לעזרה הוא זה שצריך לחפש את מי לשאול, כדי להעזר  שזקוק
בו. בפסוק זה אומרת התורה: "וימצאהו איש", המלאך מצא את 
יוסף ולא ההפך, ומכאן הבין רש"י שלא מדובר באיש רגיל, 
שאצלו יוסף ברר היכן נמצאים אחיו, אלא במלאך מיוחד מן 

שלח השמים, שנתנה לו הוראה למצוא את יוסף, ולדאוג שהוא י
למצרים. מלאך זה הלך לחפש את יוסף ומצא אותו, שאל אותו 
האם הוא מחפש את אחיו, והנחה אותו כיצד ללכת אליהם, כך 

 (ומתוק האור) שיוכלו לשלוח אותו למצרים. 
 

 "נלכה דותינה" (לז, יז) 
פירש רש"י לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. יש לפרש, דהנה 

ות רע ליוסף, הרי שלוחי מצוה לכאורה איך יכלו השבטים לעש
אינם ניזוקים, ברם אחי יוסף ידעו שיעקב אבינו ע"ה ישלחו 
לשכם כמו שכתוב "הלא אחיך רועים בשכם" אם כן בדותן לא 
היה שליח מצוה וזה היה הנכלי דתות שאמרו בשכם "נלכה 

 (פנינים יקרים) דותינה", שאז שפיר לא יהיה שלוחי מצוה. 
 

 (לז, לב)"הכתונת בנך היא" 
ידוע שכאשר מתייחסים לשונא איך קוראים אותו בשמו ר' "בן 

פלוני" כפי שמצינו בשאול ששאל "מדוע לא בא בן ישי אל 

הלחם" ולא קראו דוד. על כן כששאלו אחי יוסף את יעקב 
"הכתונת בנך היא" (ולא הזכירו את שמו, אמר יעקב "חיה רעה 

רגוהו... והראיה" "כי אכלתהו" היינו אחיו (שהתנהגו כחיות) ה
 שטרפו והבליעו את שמו... -טרף טורף יוסף"

 

 "וירא אדוניו כי ה' איתו" (לט, ג)
פירש רש"י 'שם שמים שגור בפיו'. נלמד מכאן שאפילו גוי 
שרואה אדם מאמין ששם שמים שגור בפיו סומך עליו יותר 

 מכל, 'ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו'. 
 'ל מאמשינוב זי"ע, ליקוטי דברי תורה)(הרה"ק רבי מאיר

 

 "וירא אדוניו כי ה' איתו" (לט, ג)
וברש"י: 'שהיה שם שמים שגור על פיו'. אמרו חז"ל אסור 
להסתכל בדמות אדם רשע. והטעם, כי זה יכול להשפע לרעה 
על המסתכל. אך יוסף שעסקיו היו עם אדם רשע מה יכול 

מכל רע. ולכן היה שם לעשות, העצה לזה שיתפלל לה' שיצילהו 
 שמים שגור על פיו, שהתפלל תמיד להנצל מרע. 

 (מהר"ש מבעלזא)
 

"אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו 
 באשר ה' אתו" (לט, ג) 

ולכאורה צריך ביאור, וכי איזה רע היה ביד שר בית הסוהר לראות 
בו אם 'לא היה ה' אתו', אלא, כי אכן, אם לא היה יוסף חי עם 

באמונה תמימה, כבר היה שר בית הסוהר מוצא עליו  -בוראו 
עלילות דברים. אך החי עם בוראו לא יחסר לו כל טוב, ולא יאונה 

 (באר הפרשה) לו כל אוון.
 

 "ותתפשהו בבגדו" (לט, יב) 
ביאר הרה"ק ה'בית אברהם זי"ע שבגדו הוא מלשון 'בגידותיו', 

בה' אלוקיך, אם כן כי היצר בא אל האדם לאמר הרי כבר בגדת 
בוא ועשה עוד עבירות כי ממילא אפסה תקוותך,  –'שכבה עמי' 

 –על זאת יענה ויאמר יוסף הצדיק 'איננו גדול בבית הזה ממני' 
קדוש אני, ומעולם לא חטאתי, (ואף אם נפלתי, מכל מקום בנו 
של מלך אני וקדושתי למעלה למעלה), על כן 'איך אעשה הרעה 

 תי לאלוקים'...הגדולה הזאת וחטא
 

 "כי טוב פתר" (מ, טז)
מדוע יוסף פתר לטובה את חלום שר המשקים ואילו לשר 

 האופים להיפך?
התשובה: שר המשקים הלך ליוסף לשמוע חוות דעת. בין אם 

 יפתור לטובה ובין אם יפתור לרעה. הלך לשמוע "דעת תורה".
שר האופים לעומתו, לא בא לקבל חוות דעת מיוסף בקשר 

ומו. רק לאחר שראה "כי טוב פתר", שיוסף פתר לטובה את לחל
החלום של שר המשקים, אז החליט שהגדול הזה, יוסף, מוצא חן 

 בעיניו ורק אז הגיע להימלך באדם גדול. זה מוות!.
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 שבתי בנימין יודלביץלעי"נ המגיד הרה"צ רבי 
  כ"ב כסלו -בן הרה"ג רבי שמואל אהרן זצ"ל 

 "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" (לז, ב) 
כלומר רגיל אצל בני בלהה לפי שהיו  -כתב רש"י "את בני בלהה 

 אחיו מבזין אותן והוא מקרבן".
יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני השפחות? 
אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר 
מפרימישלאן זי"ע, שדרכו היה, שאם נצרך אחד לאיזה שליחות 
כגון לקנות משהו או לסדר היה אומר שיתנו לו לסדר זאת כיון 
שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל השליחויות, במשך הזמן 

קבו אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצע הכל. שאלוהו למה אמר ע
שיש לו נער? ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער 
צעיר, מוכן לבצע שליחויות לאנשים מבוגרים, אבל כשגדלים, 
מפסיקים מכך. אמר רבי מאיר, אני, נשארתי "נער" לגבי המידה 

 .. הזאת, ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני.
לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה 
כפחיתות כבוד להתרועע עמהן ולא עם אחיו בני האימהות, אבל 
יוסף העדיף לעשות "מעשה נערות", וזה מה שאמר הכתוב 

 "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה". 
 (ציוני תורה)

 

 "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה" (לח, כה)
רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת, אלא לאיש אשר  לא

אלה לו. אמרה, אם יודה מעצמו, יודה, ואם לאו ישרפוני, ואל 
אלבין פניו. מכאן אמרו, נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש, 
ואל ילבין פני חבירו ברבים (רש"י). אחד המיוחדים בדורנו 

האדיר רבי אברהם  בזהירות המיוחדת בכבוד הזולת, היה הגאון
גניחובסקי זצ"ל. נציין למספר סיפורים קצרים ומופלאים 
ששמענו מפי תלמידיו: הגר"א גניחובסקי ליווה פעם את אחד 

השומר. -מתלמידיו לטיפול אצל פסיכיאטר בבית החולים תל
השניים יצאו מחדרו של הפסיכיאטר, והנה צועד לעבר החדר 

חין ברב, בודאי תהיה לו יהודי ממכריו של רבינו, וכעת כשיב
בושה גדולה. בשבריר של רגע, מצא רבינו פתרון מבריק כדי 
למנוע את מבוכת האיש. הוא מיהר אליו ולחש באוזנו: 'אנא, אני 
מתחנן אליך, אל תספר לאיש שראית אותי כאן אצל 
הפסיכיאטר כי אני נורא מתבייש בזה...', וכך בגאונות מופלאה 

הנעימות  -ק' הגר"א גנחובסקי את אישל מידות טובות, 'העתי
אליו... והיה רגיל הגר"א גנחובסקי לומר שצריך חכמה יתירה כדי 
לא לפגוע בזולת והיאך לעזור לו, והוסיף שחכמה זו באה מכח 
התורה. והיה חביב לפניו מאוד הסיפור על הגאון הצדיק רבי יוסף 
ין ליס זצ"ל, שראה פעם ילד שעומד לעבור כביש סואן, והבח

הרב, שהילד בגאוותו לא מסכים שיעבירו אותו את הכביש... מה 
פנה אל הילד וביקש: 'אולי אתה מוכן להעביר אותי את  -עשה? 

הכביש בבקשה?...' אירע פעם שמחמת חולשתו, נפל הגר"א 
גנחובסקי והתעלף בבית המדרש. מכיון שלא רצה לצער את 

לאחר מכן, הרבנית, לא סיפר לה על כך. והנה, כמה ימים 
מתקשר אחד מתלמידיו לביתו, וכאשר עונה לו הרבנית, שאל 
אותה לשלום הרב והאם חש הוא כבר טוב יותר מאז שהתעלף... 

כך נודע הסוד לרבנית, והתלמיד הרגיש חובה להתנצל בפני רבו 
על שגילה את סודו. אך הגר"א, שדאג כל ימיו שאף יהודי לא 

ניגש הוא אל תלמידו והרגיעו: ירגיש שלא בנוח בגללו, הקדים ו
'אתה לא יודע איזה חסד עשית עמי!... מאז שהתעלפתי אינני 
יודע את נפשי כיצד אספר לרבנית על כך, ועל ידי שסיפרת לה 

 פתרת לי את כל הבעיה, אני הוא זה שצריך להודות לך...'
 

 "ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו" (לט, ה)
בו בקול תאניה ואניה, רבי מעשה שהיה, אברך אחד נכנס אל ר

קדוש, לבני ביתי הייתה עד עתה 'עבודה קבועה' אצל בעה"ב 
אחד, ומשם הייתה פרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בהרחבה גדולה, 
אך זה עתה קיבלה 'מכתב פיטורין' ואני אנה אני בא... מנין יהא 
לנו לחם לפי הטף... שאלו הרבי, אמו ר נא, האם יש לך 'תיבת 

יה בפתח ביתך מבחוץ, האברך שלא הבין את השאלה דואר' תלו
שלא ממין הטענה, נענה מפני הכבוד, אכן, יש ברשותי תיבת  -

דואר, המשיך הרבי ושאל, האם מפעם לפעם הנך מקבל בה 
מכתבים וכדו', נענה האברך שעדיין לא הבין שייכות ה'דואר' 

פתחך הן, שאל הרבי אולי יודע מר מיהו ה'דוור המביא ל -לצרתו 
את המכתבים, נענה האברך לא ולא, וכי מה איכפת לי מיהו 
המביא את הדואר, העיקר שהמכתבים מגיעים אלי... עתה נענה 
אליו הרבי בקול תמיהה ומדוע כל כך תתעניין ב'דוור' המביא לך 

זה הקב"ה בכבודו ובעצמו הזן ברחמיו  –את הפרנסה ממשלחו 
 מכאן ואילך.את הכל, מה איכפת לך מי יהיה שליחך 

 (באר הפרשה)
 

"ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה" 
 (לט, י)

רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה 
הייתי וטרוד ביצרי, אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו 
על יוסף הצדיק, בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו 
בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא וכו' יוסף מחייב את 

ל'ה בלזר, הרשעים" (יומא לה, ב) לכאורה, שואל רבי איצ
תשובת הרשע אינה מובנת כלל. שואלים אותו מדוע לא עסק 
בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא "טרוד הייתי 

הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש  –ביצרי" 
לבחור בישיבה ושואל אותו: "היכן היית אתמול, מדוע לא באת 

רציתי ללמוד, אבל הייתי  ללמוד?" והוא יענה: "כבוד הרב, כ"כ
"ישבתי עם חבורת פרחחים על  -"במה היית עסוק?"  -עסוק". 

הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... וכי תירץ הגיוני הוא זה? 
הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם הטענה! ג כדי 
לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה 

חי', על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום  שמספר ה'בן איש
הכיפור ואמר: "באתי לבקש דרך תשובה על מעשה עבירה 

"כבוד הרב, לא נטלתי  -"מה עשית, איזו עבירה?"  -שעשיתי". 
נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול  -מים אחרונים". 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

תי כבוד הרב, לא נטל -נטילת מים אחרונים אינו כה חמור"... 
מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפני 

 -"מדוע?"  -"כן".  -"אכלת בלי נטילת ידיים?!"  -הסעודה". 
"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת 

"אכלת נבילות וטריפות?! מדוע?  -שאטול ידיים לפני הסעודה?" 
צרכת לאכול הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות, ומדוע הו

כי כל החנויות היו סגורות, זה היה בשבת"...  -מאכלי טריפה?" 
ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים... וכך, שואל רבי 
איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, אומר 

עברתי עבירות ולא היה לי זמן  –הרשע: "טרוד הייתי ביצרי" 
א זה? התשובה היא, שאכן כך ללמוד גמרא. איזה מן תרוץ הו

הוא: עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם, עוון ביטול תורה 
עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול 
תורה. לכן, אדם מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת 
יצרו, רק שלא יענישוהו של עוון ביטול תורה שהוא החמור מכל! 

ם שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם, מנהג האשכנזי
מזכירים אותו עם שם אביו, כגון כשקוראים יהודי לתורה 
אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר כותבים: פה נטמן 
ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד שמזכירים את שם האמא 
הוא בתפילה על החולה. מדוע? באר ה'בן איש חי': משום 

יו יש גם עוון ביטול תורה, משא"כ הנשים שאינן חייבות שלאב
בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, 
מזכירים את שם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף 

 להזיק יותר כי יש בידו ביטול תורה.
 (ומתוק האור)

 

 "כי אם זכרתני אתך" (מ, יד)
מיר זי"ע סיפר, כי פעם אחת למד הרה"ק רבי יחזקאל מקאז

מוסר השכל ממשרתת. מעשה שהיה במשרתת שהגיע אליה 
בשורה לא נעימה מהוריה, וכשעברתי דרך ביתה, הקשיבו אזני 
דברי עקרת הבית באומרה אליה, חזקי ואמצי לבך ואל תבכי, כי 
מה יאמרו הבריות בודאי בעל הבית עשה לך רעה וצער אותך. 

כי מה שיארע לאדם וכל הרפתקאות אשר ומזה למדתי מוסר, 
יעברו עליו, אל יתרעם ויקבל באהבה, כי מה יאמרו הבריות 
בודאי בעל הבית של עולם ומלואו עשה לו רע חלילה, ובאמת 

 מאתו לא תצא הרעות, וכל מה דעביד לטב עביד. 
 (ישא ברכה פר' קדושים)

 

 "זכרתני"... "והזכרתני" (מ, יד)
פנה אל רבו פעם בשאלה: היות והוא סובל יהודי חסידי בוורשא 

מחמצן בקיבתו, פקדו עליו הרופאים לאכול רק מאכלים קלים 
ותכופים לבשולם, הרשאי הוא איפוא לאכול פשטידה (קוגל) 

רשאי הנך לאכול פשטידה בשבת ולא יזיק  -בשבת? ענה לו הרב 
לך מאומה בעזרת ה' יתברך, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה 

ין לך איפוא ממה לחשוש. שוב חזר האיש ושאל האמנם, לבוא א
רבי, לא יזיק לי? והיה בטוח שיקבל הבטחה נוספת. אמר לו הרב, 

לא, שוב אסור לך לאכול! הישנות שאלתך מוכיחה שאמונתך 
 בכחה של השבת רופפת היא, משום כך אסור לך לסמוך על 
זאת, אלא עליך למלא בדיוק אחרי הוראות הרופא. בזה מובן גם 
אצל יוסף, אלמלי הסתפק יוסף בבקשה אחת משר המשקים 
"כי אם זכרתני" לא היה בכך משום עוול, השתדלות שכזו לא 
היתה מהווה סתירה לבטחונו, ואילו הוא שנה פעם נוספת 
"והזכרתני אל פרעה" פעמיים שטח את בקשתו לפני שר 

שקים, בכך היתה משום הגדשת הסאה לבעל בטחון כיוסף המ
הצדיק, בכך הרי מתח על עצמו חשד שאף הבקשה הראשונה 
נובעת היתה מחוסר בטחון דק מן הדק לפי ערכו בבחינת 
"הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה" ונענש בשתי שנים 

 נוספות. 
 

 "ויהי ביום השלישי יום הלדת"  (מ, כ)
הה ה"כתב סופר" בעיר פסט בעניני הכלל, בשנת תרנ"ט, ש

ובהגיע ראש חודש אדר, יום הלדתו, הסתגר בחדרו ובקש 
ממשמשו שלא להכניס אף אחד אליו, ורב המבקרים שבו על 
עקבותיהם. בין הבאים היה גם רב נכבד, שהיה קרוב משפחתו 
של ה"כתב סופר" והיה נחשב לאחד מחשובי תלמידיו. המשמש 

ו ריקם והתיר לו להכנס לחדר רבו, אך התקשה להשיב פני
בהכנסו נחרד לראות את ה"כתב סופר" יושב וגועה בבכי מר. 
למראה בהלתו, נענה רבו והסביר: "דע לך, שהיום מלאו לי נ"ד 
שנים, ויושב אני ודן עם עצמי במה עסקתי כל השנים, והגעתי 
למסקנה שאין בי לא תורה, לא חכמה ולא צדקות. יושב אני 

וממרר בבכי, על הימים שעברו וכלו ושוב אינם חוזרים. אפוא 
כששמע התלמיד  את דברי רבו בכה גם הוא, ואמר "אם בארזים 
נפלה שלהבת, אם מורי ורבי שכל ימיו הם מקשה אחת של 
תורה, עבודה וגמילות חסדים, בוכה ודואג על איבוד ימיו, מה 

יציאתו סיפר יענו אזובי הקיר, וכמה צריכים אנו לדאוג על כך. ב
את הדברים בפני קהל הנאספים, והדבר עורר אותם לתשובה 

 ולניצול הזמן.
 

 וישכחהו" (מ, כג) "
לאחר מכאן מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות  -וישכחהו

אסור שתי שנים שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא 
'. הגאון רבי עזרא ברזל היה בעל בטחון פנה אל רהבים וכו

מופלא, אף פעם לא דאג על פרנסתו. היה לו בטחון גמור שאת 
המגיע לו יקבל. סיפר פעם שאחר שאירס את בתו קיבל על 
עצמו התחייבות כספית גדולה. והנה באחד הימים כשנסע 
באוטובוס לפתע התחיל לחשוב 'איך לקחתי על עצמי 

לם אותה הרי בקושי למחיה יש לי'?!...' התחייבות כזו מהיכן אש
והשיב לאותו שבא לערער לו את מידת הבטחון 'יצר הרע, מה 
אתה עושה באוטובוס, הלא אני קניתי כרטיס אחד ולא שניים, 

 רד מיד!' ובכך החזיר לעצמו את השלווה והבטחון בה'. 
 (אוצרות הברכה)
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שבוי  •  113ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים  
  )(לז, כה נכאת וצרי ולט

וברש"י: "למה פרסם הכתוב את משאם, להודיע מתן שכרן של 
צדיקים, שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, 

  ולזה נזדמנו בשמים, שלא יוזק מריח רע".
הבין, בשלמא כשנוסעים לדאצ'ה, לבלות, לטייל, מובן וצריך ל

שדואגים לכך שהנסיעה תהיה בתנאים הנוחים ביותר; שהאוטובוסים 
יהיו חדישים, נוחים וממוזגים. אבל כאן, לאן לוקחים את יוסף, 
לטיול? הלא מנתקים אותו מאביו, לוקחים אותו לטומאת מצרים 

מה שמעניין אותו? זה  –ומוכרים אותו לעבד! בשמים במקום נפט 
  זה מה שמשנה לו כעת כשהוא מובל בעל כרחו למצרים?

 –רואים כאן געוואלדיגע יסוד. אנו חושבים שאם מישהו נענש 
  מענישים אותו עד הסוף, בלי חשבון. שיסבול!

זה לא כך! העונש גם הוא נעשה מתוך חשבון מדוקדק עם האדם, 
לעבד מגיע לו. לרדת למצרים  מה מגיע לו ומה לא מגיע לו. להמכר

מגיע לו. להתנתק מהאבא מגיע לו, אבל בתוך כל פקעל הצרות הזה 
נפט לא הגיע לו! כיון שכך, היה שינוי הטבע ובאותו יום להריח  –

ליוסף הצדיק לא הובילו הישמעאלים בשמים במקום נפט. למה? כי 
(יחי  השגחה פרטית. כל נקודה מדודה ושקולה!הגיע להריח נפט! 

  ראובן)
  לט,כג)(ר בית הסהר ראה כל מאומה בידו באשר ה' אתו אין ש

ובתרגום אונקלוס: "לית רב בית אסירי חזי ית כל סרחן בידיה, 
כלומר, שר בית הסהר לא ראה ביוסף שום  בדמימרא דה' בסעדיה".

יתברך היה בעזרו  ה' –עבירה. ולמה? משום "דמימרא דה' בסעדיה" 
ועשה שיהא אהוב על שר בית הסהר, והרי "על כל פשעים תכסה 

  שר בית הסהר מכל העברות שעשה. אהבה", ממילא התעלם
דבר פלא הוא: אילו עברות היו ליוסף הצדיק? כלום גנב או רצח, 

  חלילה? יוסף הצדיק?!
התשובה היא: ודאי, היו לו הרבה "עברות" בעיני שר בית הסהר... 

ם לעבוד, לדוגמא: בבית האסורים היה צריך לעבוד, ויוסף, במקו
עומד שעתיים בתפילת שמונה עשרה... אחרי התפלה יוסף מתישב 

  שעה ברכת המזון. חצי  –לאכול משהו, ושוב 
יוסף, היכן אתה חושב שהנך נמצא? בקלם? בבית המוסר? כך 

  "לבזבז" שעתים וחצי על תפלה ועבודת ה'?! היתכן?!
"עברותיו" של יוסף. אבל זה בסדר, שר בית הסהר אינו מקפיד על 

שעתים שיעמוד  –"באשר ה' אתו", שכינה עמו, וכיון שכך מדוע? 
  (שם)  שמונה עשרה וחצי שעה ברכת המזון, לא קרה שום דבר...

  עניני חנוכה
כה הוא שמונה ימים... השאלה המופרסמת והנצחית: למה חנו יש את

יש כבר ?? וכמובן... על השאלה הזו הרי הנס היה רק שבעה ימים
מאות רבות של תירוצים... תרשה לי לומר עוד תשובה!!! הבעיה 

 ודע אם מותר לומר אותה.. אולי... אולי כל הסיבההיא שאני לא י
ה ימים זה גופא בשביל שתהיה שאלה!!! וידונו בה שיש שמונ

וירחיבו בה... ו... והיא גופא!! עצם המשא ומתן ולהגדיל תורה 
ולהאדירה שסביב זה... זה עצמו הפרסומי ניסא הגדול ביותר... אל 
תשכח שכבר מצינו כבר בליל הסדר.. שגם אז אנחנו רוצים לפרסם 

הניסים שהקב" לעורר או ה עשה לנו... את כל     אתנחנו רוצים 

זה אנחנו עושים כל מיני דברים מוזרים... בשביל  בשבילו התינוקות..
מה? בשביל לעורר את התינוקות!!!! והוא הדין הכא... כולם 
יעמדו וישאלו למה שמונה.. למה לא שבעה... ו... ואדהכי והכי 

  יתפרסם הנס...
  י שלא יכול להיות זה נכון!!!אבל מישהו אמר ל

ולמה??? כי בחנוכה יש דין מיוחד שגם עני חייב לשאול על 
ל יטריחו את העני כדי להדליק נר חנוכה... לא יתכן שחז"הפתחים 

גם בפסח שחז"ל  לך יהיו חידושים...- בשביל שלחזר על הפתחים 
זה רק בשביל ארבעה כוסות... אבל ציוו את העני לחזר על הפתחים 

לא בשביל כרפס... זה שהילדים שלך לא מבינים עניין וצריך לעשות 
להם כל מיני דברים מוזרים בשביל שהם יתעוררו זה לא מצדיק 

  (אז נדברו)    שהעני יתבזה ויצא מכליו בשביל זה... נו נו..

  לחידודי: חנוכה
  באמצע ההדלקה ירד מכ' אמה

בשו"ת דברי יציב (או"ח סי' רפד) רוצה לחדש דהמדליק נרות של 
שעוה ארוכים שבתחילת ההדלקה היתה השלהבת ביותר מכ' אמה, 

שעוה הגיע השלהבת לתוך כ' אמה ולאחר כמה רגעים שנדלק ה
דיוצא ידי חובה משום דאשו משום חציו ונחשב בשעה שהגיע 
השלהבת בתוך כ' אמה כאילו הדליקו אז דהכל בכלל מעשיו הוא 
ושפיר יוצא יד"ח. ואף דאם הדליק במקום אחד והניח במקום אחר 
לא יצא יד"ח הוא משום שלא הדליק במקום השני אבל כאן נחשב 

  ליק אף למטה כיון דאשו משום חיציו, עיי"ש.כאילו הד

ורבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א דן דלא שייך בכה"ג אשו משום 
חציו משום דמה דמצינו דאשו משום חציו הוא דכל מה שדולק 
אח"כ נחשב כאילו כבר דלק בשעת ההדלקה וכמו שביאר הנמוק"י 

שה בערב שבת דנחשב כאילו עדמהאי טעמא מותר להדליק נרות 
אבל לחדש דנחשב כאילו הדליק אח"כ את זה לא  כל מבעוד יוםה

מצינו בדין של אשו משום חציו. והנה העירו דא"כ אם מדליק לפני 
זמן ההדלקה לפני פלג המנחה וממשיך לדלוק לאחר הזמן נימא ג"כ 
דנחשב גם אח"כ כמעשיו ויהא נחשב כאילו הדליק לאחר הזמן 

רבינו שליט"א דאף שנחשב שעשה גם  משום אשו משום חציו. ותי'
את ההמשך, אבל נחשב שעשה את כל ההדלקה לפני הזמן וכדברי 

(הרה"ג ר' יהודה אריה דינר שליט"א קול הנמוק"י הנ"ל ולכן לא יצא בזה. 

  תורה עט עמ' קי)

  הדלקה למעלה מכ'

ל למה המדליק הקשה הגאון המופלג רבי אברהם גנחובסקי זצ"
יצא ידי חובתו, הא מי שבא לביתו בלילה ובני למעלה מכ' אמה לא 

ביתו נעורים יכול להדליק ולברך, א"כ מי שהדליק למעלה מכ' אמה 
  בני ביתו אצלו בשעת הדלקה. שישנםלמה לא יצא ידי חובתו, באופן 

ואמר רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א שזה תקנה מיוחדת למי 
שמדליק לאחר הזמן, וזה תיקנו רק במדליק במקום שבזמן הדלקה 

[ודומה למה שתיקנו דבשעת הסכנה מניחו על הוא מקו הראוי עפ"י דין 
אבל למעלה מכ' אמה דגם בשעת הדלקה הרגיל אין ניכר  שולחנו]

  בני רה"ר, אף אם יעמדו שם עשרה אנשים לא יוצא ידי חובתו.ל

  (הגרמי"ש, כאיל תערוג)
  

  ב תרע"ג סק"ג)(רמז: מ" היכן מצינו שדינו של נר השמש חמור יותר מאשר דינם של נרות החיוב?                              
  בוע שעבר: כולם היו בתיבה.חידה משלתשובה 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  החזון איש ופחית שמן הזיתת

בתחילה בגבעת רוקח, סמוך לישיבת סלבודקה,  כשהגיע ה"חזון איש" זצ"ל לבני ברק, התגורר הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל,סיפר 
והיתה שם חנות מכולת שבה היתה הרבנית ע"ה עורכת את קניותיה. כמה ימים לפני חנוכה נכנסת הרבנית למכולת. באותה שנה לא היה 

בנמצא שמן זית. אבל ניתן להשיג שמן זית באף מקום, לא בתל אביב, לא בחיפה, ולא בירושלים. גם לא בנמל. בכל ארץ ישראל לא היה 
הרבנית לא התיאשה. נכנסה למכולת ואמרה: "כאן זו הרי מכולת, אולי קבורה אצלכם פחית שמן זית ממשך השנים". בעל המכולת ואשתו 

ם אנחנו יודעי" –בצער אמרו  –היו אנשים טובים, הם כבדו מאוד את ה"חזון איש", אולם לא היה בידם לעזור. "מה נאמר לך, רעבעצין" 
שה'חזון איש' לא יותר על שמן זית להדלקת נרות החנוכה, והשתדלנו בכל כוחינו לעזור. מה לא עשינו? במשך כמה שבועות הפכנו את כל 

נסת שוב לחנות המכולת ין אפילו פחית שמן זית אחת בנמצא!". נו, אם אין אז אין. ערב חנוכה. הרבנית של ה"חזון איש" נכארץ ישראל, וא
ואומרת: "בעלי אומר: אולי בכל זאת קבורה אצלכם פחית של שמן זית?" מה קבור? זו חנות מכולת, לא בית קברות!... אבל הם ידעו 

 , אומר הבעלדברים בגו. חשבו וחשבו, מה יכול להיות? אמצו את זכרונם. "אוהו"יש  –שה"חזון איש" גברא רבה, ואם הוא אומר שקבור 
לאשה, "אני נזכר במשהו". בכל חנות מכולת ישנם מדפים שעליהם מונחים המוצרים. ואיך עומדים המדפים? היום זה כבר משהו אחר, אבל 
בזמנם היו לוקחים צינור עבה, תוקעים באדמה שישב טוב, ועליו מעמידים מדפים. "כשפתחנו את חנות המכולת", אמר בעל החנות, "אמרנו 

יות שמן זית אין משתמשים במשך כל השנה, רק בפסח ובחנוכה, ממילא ניתן להניחם על המדף העליון. כשהעמסנו את לעצמינו שהרי בפח
השמן על המדף העליון לא נזהרנו מספיק, ולפתע 'התגלשה' פחית שמן זית אחת ונפלה בתוך הצינור העבה. "פחית שמן זית זה הרבה כסף, 

סינו לתפוס את הפחית. סוף סוף נתפסה הפחית לא עשינו. לקחנו מקלות קטנים ונ מתוך הצינור. מה היה חבל לנו עליה וניסינו לשלוף אותה
שוב ושוב עד שהתיאשנו, והפחית נשארה שם  טראח, נשמטה והחליקה למטה... נסינו - במקלות, התחלנו להעלות אותה לאט לאט, ו

וא, התכוין ה"חזון איש" כששאל אם אין להם איזושהי פחית שמן זית קבורה בחנות... "נו", אומרת האשה, ואפ 'קבורה' בתוך הצנור". לכך,
לשלוף את הפחית  עושה!" "מה אומר ועושה?" תמה הבעל, "כלום נראה לך שאפרק כעת את כל המדפים התלויים על הצינור כדי"אומר ו

בורה בתחתיתו?" "יתרה מזו", המשיך הבעל ואמר לאשתו, "אם הייתי יודע בודאות שפחית שמן הזית נמצאת שם בשלמות, על אף שזו הק
ה חורים, ואין טרחה גדולה מאוד, הייתי עושה זאת למען ה'חזון איש'. אבל לדעתי, רוב הסכויים שבמשך השנים הפחית כבר החלידה, נוצרו ב

שום שמן זית בתוכה!" "ולי נראה", אומרת לו האשה, "שכדאי הוא ה'חזון איש' לטרוח עבורו את כל הטרחה הגדולה אפילו מספק ספיקא!" 
, הצטרף אליה. הורידו את כל הוא לא מסכים. "לא צריך אותך", אומרת האשה ומתחילה לבד להוריד סחורה מהמדפים. ראה שאין ברירה

ה החוצה, כחדשה ך החליקבל הצליחו. הפכו את הצינור ו... לא להאמין! פחית שמן זרים ונתקו את המדפים מהצנור. היה קשה מאוד, אהמוצ
ממש! פלאיא פלאות! מה אומר לנו הסיפור הזה? שנים רבות קודם לכן ידע הקב"ה שיגיע זמן שבכל ארץ ישראל לא יהיה פח שמן אחד של 

חד לא יכול להגיע שמן זית, וכיון שכך, הכין עבור הצדיק פחית שמן זית להדלקת נרות החנוכה. פחית השמן הזו החליקה פנימה, ואף א
  (יחי ראובן)   איש".ומזומנה עבור ה"חזון אליה. היא מוכנה 

  

: אדם שיש לו חנוכיה מכסף טהור והוא מקיים בה את מצות הדלקת נר חנוכה מידי שנה ומקיים בה גם את שאלה                                       
לי ואנוהו, והנה השנה הגיע בנו עם החיידר ובידיו חנוכיה שקיבל מהנהלת החיידר בגין התמדתו בלימוד התורה והצטיינותו, - מעלת זה א

  פרי עמלו ויגיעתו. האם ידליק בחנוכיה נאה מכסף או בחנוכיה פשוטה זו שהביא בנו?והוא חפץ שאביו ידליק בחנוכיה שהביא לו מ
ס] שיש חמש עשרה כלים הכשרים "וכמבואר בכף החיים [סימן תרעג סק: אמנם יש הידור בהדלקת נרות חנוכה בחנוכית כסף, תשובה

ום שכל אחד יטרח לעשות לו מנורה יפה ומי שידו משגת . וכתב בסדר הי'ל הקודם בהם משובח: זהב, כסף, כולהדליק בהם נר חנוכה וכ
יעשה לו מנורה של כסף. אבל נראה שבכל זאת ידליק בחנוכיה של הילד, שהרי אין לנו פירסומי ניסא גדול מזה, שבדור כמו שלנו יש ילדים 

פרסום הנס האמיתי. ואדרבה מכיון  שעל אף כל הנסיונות הם משקיעים ראשם ורובם בלימוד התורה. והעידוד שמעניקים לילד כזה הוא
. 'להזכירם תורתך'ים בידם את הכלים והכוחות לקיים שהיוונים ביקשו להשכיחם תורתך, הרי שבכך שאנחנו מעודדים את הילדים אנחנו נותנ

  (וישמע משה)   א. "הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט ד"עכ

 כלום וצריך או שזה לא שווה ?נרות שאורך דליקתן כרבע שעה בלבדכה, בהאם יש מצות חינוך כשנותנים לקטן להדליק נרות חנו שאלה:
  ?לתת לו נרות שדולקים לכל הפחות חצי שעה

 יכול לצאת בו ידי חובה אין להניחשאם אין בנר שיעור שגדול  הורו הגאונים הגדולים רבי נסים קרליץ ורבי חיים קניבסקי שליט"א,תשובה: 
  (שם)  .המצוה ע"פ דין להדליקו בברכה, דאין מצות חינוך אלא באופן הראוי לקיים את לקטן

                          

על אפם של כל אחד משני חכמים מחוכמים הודבקה מדבקה. על כל אחת                       
חכמים רואה את המספר הכתוב על אפו של חברו, מהמדבקות כתוב מספר טבעי. כל אחד מן ה

אך לא את מספרו הוא. ידוע לחכמים ששני המספרים עוקבים. והרי השיחה הקולחת: חכם א: 
אינני יודע מהו מספרי. חכם ב: אינני יודע מהו מספרי. חכם א: עתה אני יודע מהו מספרי! מהו 

  מספרו של חכם א'?
  פחת קולין.לר. הזוכה משבוע שעבר משמשפחת הרש שם הזוכה: .שקט :משבוע שעברתשובה לחידה 

  

  משפחת בן דוד לאירוסי הבת  מרכז העיר:
  משפחת מן להכנס הבן לעול תורה ומצוות    ת ברוק להכנס הבן לעול תורה ומצוותמשפח גני הדר:

 
  ללא עלות בסבסוד היחידה לחינוך חרדיהשירות  23:00מכניסת השבת ועד לשעה  24ברחוב פנקס  גוי ממוקםה מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה גוי של שבת

  משפ
 

ל  037608833בפקס:  ת לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקרפתרונות לחידות והודעו למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 הודאה ולתת העתיד על הקב״ה מאת לבקש הפסק בלי ממש תמיד צריך האדם

 כל אלא, התפילה בשעת מתחילה אינה לזה העבודה. ההוה ועל העבר על
 בהקב״ה אמונה, אמונה של ולמחשבה בהתבוננות להיות צריך החיים מהלך

 ויהי יוסף את ד׳ ״ויהי הצדיק ביוסף שמצינו כמו, הפרטית בהשגחתו ואמונה
 בידו״ מצליח ד׳ עושה הוא אשר וכל אתו ד׳ כי אדוניו וירא וגו׳ מצליח איש

 ובתנחומא. פיו על שגור שמים שם אתו ה׳ כי: רש״י ופירש), כ׳ ל״ט בראשית(
 היה והוא לשמשו נכנס היה, מפיו זז הקב״ה של שמו היה שלא: חז״ל דרשו
 ולחסד לחן תנני פטרוני הוא אתה בטחוני הוא אתה העולם ריבון ואומר מלחש

 מתפלל אני משיבו והוא, מלחש אתה מה לו אומר ופוטיפר, וכר בעינך ולרחמים
 שהכל שעושה פעולה ובכל חייו מימי רגע בכל הכיר יוסף. בעינך חן שאמצא

 רק ולסמוך לבקש צריך ולכן, הפרטית ובהשגחתו הקב״ה של ברצונו רק תלוי
 ואכן. שלימה תפילה לידי המביאה אמונה של חיים זהו, ית״ש אליו תפילה על

 שהקב״ה, מצליח״ איש ל״ויהי יוסף זכה פיו על שגור שמים שם שהיה זה מכוח
 )דעת אמרי.(  בגללו נתברך המצרי ובית מעשיו בכל שיצליח ברכתו לו השפיע

 
 משיב היה תפקידו בתוקף. בריסק העיר כרב כיהן, ל"זצ יק'סולוביצ חיים רבי

 את לפניו ושטח חיים לרבי אדם בא אחת פעם.העיר בני של לשאלותיהם
 חיוב כספית בהוצאה שקשור הורים בודישכ היא ההלכה האם: "שאלתו
 זוהי אכן: "ואמר חיים רבי השיב?" הבן על ולא ההורים על הוא ההוצאה
: הרב לכבוד שאלה לי יש, כן אם: "ואמר לרגע חשב השואל היהודי".ההלכה

 רוצה אני. למיטתו ורתוק חולה שהוא לי נודע אמש, רחוקה בעיר מתגורר אבי
 אך. בחליו אותו ולסעד לבקרו, אבי אל לנסוע, אב כבוד מצות לקיים לבי בכל
 לכסות כסף אין לאבי. רב ממון עולה ברכבת והנסיעה ארוכה הדרך? אעשה מה
 –" נכון?""אבא לבית לנסוע צריך ואיני אני פטור אולי, הכרטיס הוצאות את
 בהוצאה הכרוכה מנסיעה פטור ואתה כסף די אין לאביך" – חיים רבי ענה

 ".ברגל תלך, תיסע אל, כספית
 

 מפיו שמעתי: "ל"זצ מפעשורסק לה'יענק רבי ר"האדמו של מחסידיו אחד סיפר
 בפסח ופעם, מאוד זקנה היתה מבעלז" שלום שר" ר"האדמו של שאמו שסיפר
 לה היו שלא וכיון מצה אכלה ואמו מרק אכל ל"זצ והוא בנה יד על ישבה
 אף על... המרק לאכול המשיך" שלום שר"וה, שלו במרק המצה טבלה שיניים

 מה: "ואמר זה מסיפור מאוד התלהב ר"שאדמו וזכורני.בשרויה מאוד שהחמיר
 אבל"! שרויה, שרויה" וצועק הקערה דוחף היה, בזמננו חסיד עושה היה

 .חומרה הוא ושרויה ,דאורייתא אם כבוד הרי, אמת חשבון כשעושים
 

 עד, עצום כבוד מתוך מופלגת ימים לאריכות שזכה ל"זצ י'פלאג חיים רבי
 מלכותי ומשמר, בתורכיה העליון המשפט בית כשופט לשפוט סמכות שקיבל
 תלמידיו ידי על פעם נשאל – ביממה שעות וארבע עשרים במשך לביתו הצמד
 דברים עשרות של ארוכה רשימה מונה חיים רבי הגאון. ימים האריך במה

 שהם למרות בהוריו שמטפל מי" – הוא מהם ואחד, ימים לאריכות המביאים
 )ואם אב כיבוד אוצר(".וכבדים שוטים

 
 באחד סיפר ל"זצ הלברשטאם יהודה יקותיאל רבי מקלויזנבורג ר"האדמו

 הספרים כורך מאת שלו ספר לאבא פעם הבאתי ילד כשהייתי: "משיעוריו
 כי, פעולתו שכר את לו ולפרוע האומן אל לחזור וביקשני אלי פנה ותיכף

, אפוא מיהרתי", שכיר פעלת תלין לא"ד בלאו חלילה יכשל פן לנפשו התיירא
 הנני" שפתותי רחשו, הדרך כל לאורך... בשמחה הכורך בית אל פעמי לשים
 מצותולקיים, הזאת בדרך ששלחני" אביך את כבד" מצות לקיים ומזומן מוכן

 עד האלה המלים כל על ושוב שוב חוזר והייתי"... שכיר פעלת תלין לא"
 )האש לפיד(... הביתה שחזרתי

 
: מקורב לאיש חרפו בימי שח מגור ל"זצ אלתר מרדכי אברהם רבי ר"האדמו
 ומצות, אחת עשה במצות הפחות לכל לאחוז מחוייב יהודי שכל בספרים מובא
, שהוא מצב ובכל, ממש בשלמות לקיימן עליו יקבל אשר, אחת  תעשה לא

 את כבד" העשה את עצמי על קיבלתי אני. נפש מסירות לזה צריך אם אפילו
 רולבח ראה מה: אותו שאלו".תרחק שקר מדבר" הלאו ואת" אמך ואת אביך
 )אריאל גולת ראש( ."ביותר הקשות המה כי: "השיב? דוקא באלו

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
כוּ  ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ּפְ ׁשְ ִליכוּ  ָדם ּתִ : ותמוה: ַהּזֶה ַהּבֹור ֶאל ֹאתוֹ  ַהׁשְ
 אבל, בו אין מים מים״ בו אין ריק ״והבור הפסוק על דרשו חז״ל הרי

 כשהשליכו זו היתה הצלה איזו, כן ואם), כב שבת( בו יש ועקרבים נחשים
 רצה כל קודם שראובן הוא והתירוץ ?ועקרבים נחשים מלא לבור אותו

 ואדם ,שמים בידי אינה שבאדם הבחירה כי, האחים מידי אותו להוציא
 נחשים אבל, מפשע וחף נקי הוא אפילו זולתו להרוג יכול בחירה כבעל

 )החיים אור(.זכותו לו ותעמוד, בחירה בעלי אינם ועקרבים
 

ְמֵעאִליםֹאְרַחת ְוִהּנֵה ָאה ִיׁשְ ְלָעד ּבָ יֶהם ִמּגִ ִאים ּוְגַמּלֵ : ָולֹט ּוְצִרי ְנֹכאת ֹנׂשְ
, צדיקים של שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב פרסם למהי"רש אומר
 נזדמנו ולזה, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של דרכן שאין

 להתבונן שיש ל"זצ שמואלביץ חיים' ר שואל. רע מריח יוזק שלא, בשמים
 ומה, בצער כך כל והיה,יום ילד מה יודע ולא למצרים הולך יוסף הרי

 רואים אנו אלא? בשמים או נפט נושאים הם מה כזאת בעת לו משנה
 ולכן,מאוד עד בדייקנות מדויק העונש אז השמים מן עונש שכשגוזרים מזה
 לכן, לו מגיע היה לא נפט שריח כיון, למצרים אותו ולוקחים כשנמכר גם
 צער להוסיף שלא כדי בו רגילים שאין דבר הפעם לשאתצריכים היו

 .לו שמגיע ממה יותר
 

עֹוד תּבְ לֹׁשֶ א ָיִמים ׁשְ ָ ךָ  ֶאת ַפְרֹעה ִיׂשּ  ְוָאַכל ֵעץ ַעל אֹוְתךָ  ְוָתָלה ֵמָעֶליךָ  ֹראׁשְ
ְרךָ  ֶאת ָהעֹוף ׂשָ  האופים שר של מחלומו יוסף הבין כיצד להבין יש: ֵמָעֶליךָ  ּבְ
 אלא? בשרו את העוף ויאכל, העץ על ויתלהו ראשו את פרעה שישא
 צייר של תמונתו הוצגה ציירים של בתערוכה. מעשה פי על יבואר הענין

 כל היתה והתמונה. פירות עם סל בידו מחזיק אדם המתארת, מפורסם
 שאלה סבורים מקום באותו העוברים העופות שהיו עד וממשית חיה כך
 מהפירות לאכול כדי התמונה את מנקרים והיו ממשיים פירות הם

 בה שימצא מי לכל גדול פרס ונקבע,מכך התפעלו כולם. המצוירים
 ונראים ביותר מוצלחים הפירות אמנם: ואמר אחד פקח בא.חסרון

 האדם שאילו משום, כלל מוצלח אינו בסל המחזיק האדם אולם, ממשיים
 העופות הרי ממש כחי נראה והיה הפירות כמו מוצלחת בצורהמצוייר היה
 אותו ואכן! הפירות תמונת מקום את מנקרים היו ולא מפניו מתייראים היו

 העוף כי ליוסף האופים שר כשסיפר, כאן גם בזה כיוצא.פרס קבל פקח
 נחשב אינו הזה שהאדם מזה יוסף למד, ראשו על אשר הסלים מן אכל
 אוכל היה ולא חי אדם מפני מתירא העוף היה כן שאילו, חי לאדם עוד
. חלומו את פתר לפיכך, הוא מות שבן אלא זאת ואין, ראשו מעל

 )מלובלין זצ״ל שפירא מאיר' ר(
 

ָבִרים ַאַחר ַוְיִהי ה ַהּדְ ֵקה ָחְטאוּ  ָהֵאּלֶ  ְלֶמֶלךְ  ַלֲאֹדֵניֶהם ְוָהֹאֶפה ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַמׁשְ
 הסבא, זיסל שמחה' ר מצא פעם:הבא הענין מובא ז"רש אור בספר:ִמְצָרִים
 אירע אשר את מיד לו הזכיר הדבר. לחם פרוסת בתוך קטן עץ קיסם, מקלם
 נתלה ולבסוף האסורים לבית הושלך שכזה חטא של בעטיו אשר האופים לשר
 הלחם את אפה אשר שלאופה הרי, האופים לשר שעשו למה בניגוד והנה .ומת
 להבדל הסיבה מהי": סבא"ה הקשה.דבר נעשה לא הקיסם את הסבא מצא שבו
 ששר ,אלא.לכאורה הבדל כל אין המעשים שני בין הרי? התוצאות שתי שבין

 מאידך. למיתה דתו אחת לפיכך המלך במאכל שנמצא עץ בגלל נתפס האופים
 זיסל שמחה' ר הגיע מכאן. עוול בו שאין כמעט פשוט איש אצל כזה מעשה

 קרבנותיו בתוך הנמצאים" העץ קיסמי"מ לפחוד האדם איפוא צריך כמה:למסקנה
 עם יחד' ה לפני הבאים והחטאים העוולות והם, ה"הקב המלכים מלכי מלך לפני

 מכל, החטאים הם קטנים אם וגם. ישראל איש כל של הטובים ומעשיו עבודתו
 יש האופים שר לגבי.ביותר חמור ענשו - זאת עשה המלך ולפני הואיל מקום
 לפני ידע שהרי, לאונס קרובה היתה שבודאי בשגגה לו קרה שהדבר להניח מקום

 מספיק אין המלך לפני לעובד כן י"אעפ אך. מאד נזהר ובודאי, עובד הוא מי
 )אבות מורשת(.מאד מאד להזהר עליו היה שכן, זה תירוץ

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

ב?דוקאבאלו :הש

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

 בויש דבס"
 416גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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                                ).עראמה יצחק' ר( הניסיון כבעל חכם אין                                              

  )נחום חזון( . לדבר ומה עם מי לדבר,  לדבר העת היודע, חכם איזה                           

                              )דרכי החיים.(ימיו תאביד על בויל תישי ולא. דמיו איבוד על אבלתמ הטשו                    
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 בליל השלחן ליד ביתו בני עם ל"זצ מבלז דב יששכר רבי ר"האדמו ישב פעם
 של מעשיו אחר ומשתאות תוהות בעיניים עקב הארבע בן אהרן בנו. הסדר
", נשתנה מה" לשאול הבן את לעורר כדי, רגילים בלתי מעשים שעשה, אביו
: אותוושאל הילד את לדובב האב ניסה.מאומה שאל לא הבן זה כל ועם

 שואל אינך מדוע כן ואם, עושה שאני המעשים כל את לראות מתפלא האינך
 אינם באמת אתה שעושה המעשים – הבן השיב – אבא כן?אחת שאלה אילו

  שאלות שואלים אין אבא על כי, עליהם שאלתי לא אבל, לי ברורים
 )חיים חדות(
 
 
 
 

 היו דלא כך דנקרא י״א סנהדרין תוס׳ עי׳, ״בת״ שנקרא. קול שהבת טעם
 ובתויו״ט), הברה כעין( ממנו היוצא אחר קול אלא מהשמים היוצא קול שומעין
 ממנו למטה במדריגה אלא ממש נבואה קול דאינו כיון מפ׳ מ״ו פט״ז יבמות
 ,לאביה הבת שהיא קול ״בת״ קראוהו ולכך, כך נקרא

 
 
 

 נדמה,בלימוד המתיקות את להרגיש ידינו על מעכב באמת מה נחקור אם והנה
 אדם. הבאה הדוגמא מן נלמד שאותה אחת נקודה על להצביע ניתן כי

 שלו התאבון כל את יאבד ודאי מלכים מעדני בה שמגישים בסעודה המשתתף
 הטעם חוש על המשתלט חריף או מר דבר לפיו יכניס הסעודה קודם אם
 בכל הלימוד לפני נוגעים שהיינו לולא:  התורה בלימוד גם הענין הוא כך.שלו
 מתענגים היינו, לרוחניות שלנו הטעם חוש את המכהים חיצוניים דברים מיני
 לתוך החודרים הזרים הטעמים אך. צופים ונופת מדבש המתוקה התורה על

 זו היא יון תרבות.התורה מתיקות בטעם מלחוש ידינו על מעכבים נשמותינו
 באהבתנו פגמה כך ידי ועל, וחיצוניים זרים לטעמים התאוה את בנו שהכניסה

 עלינו מוטלת החנוכה ובימי. בה לחוש באפשרותנו שהיה המתוק ובטעם לתורה
 של צורות מיני מכל שלנו וההנאה ההתעסקות את להרחיק מיוחדת עבודה

 בלימוד' ,  ה בעבודת המתיקות את לעצמנו להחזיר כן ידי ועל" , חיצוניות"
 את להרגיש תורה בן כל זוכה שונות בהזדמנויות,  אכן. המצוות וקיום התורה
,  השנה בראש ביותר מורגש הדבר. מתיקותה ואת התורה של האמיתי היופי

 שזוכים בשעה הוא זה טעם מורגש בו נוסף זמן. נעילה בשעת כיפור ביום וכן
 במתיקות להרגיש נזכה אם.ויפה עמוק תירוץ לתרץ או יפה קושיה להקשות

!  עונג מדושני חיים הם אלו. תורה- בן מחיי יפים חיים שאין נגלה התורה של
 הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל)( 

 
 
 

איך יתכן שידליק פחות מחצי  ,בנרות חנוכה שידלקו חצי שעה הדין שאלה:
 ?  שעה ויצא ידי חובת הדלקה

נתן שמן שיוכל לדלוק חצי שעה מבחינת כמות השמן מקום  אם תשובה:
אינו צריך לחזור  ונכבה לאחר ההדלקה,מעיקר הדין ,ההדלקה וסוג הפתילה

ולהדליק "כיון שהדלקה עושה מצוה"[והאחרונים כתבו שראוי להחמיר ,לחזור 
 )ובמשנ"ב שם ס"ב ח סי' תרע"ג"שו"ע או(   .ולהדליק]

 

בניעםל"זצמבלזדביששכררבי
ומשתוהותבעינייםעקבהארבען

הםשאלתלא אבאעלכ, על

יסנהדריןתוס׳עי׳, ״בת״שנקרא
ממנהיוצאאחרקולאלאמהשמים

אקולבתאוהו ההבתשה ,לאב

אתלהרגישידינועלמעכבבאמת
מןנלמדשאותהאחתנקודהעל

יאודאימלכיםמעדניבהשמגישים

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ַקעִאם ִעירׁשֹוָפרִיּתָ הביא", לךויאמרוזקניך"בספר:ֶיֱחָרדּולֹאְוָעםּבְ
 ואומר המבשר, ברקיע גדול כרוז יצא אחד יום מקלם המגיד בשם ספור
ומהו, חדומישכרלהמגיעכןועל, זכאיםנמצאוופלוניתפלוניתעירה
 שבעולם הנשמות לכל שכר בזה אנו נותנים ואומר הכרוז יוצא? השכר
 של אחת שעה" - היום ועד שנוסדה היום למן להיקה באותה שגרו האמת
 השעה. עפרם אל ישובו כך ואחר, אחת לשעה לתחיה יקומו כלם", חיים

 נקבצו ירהיע אותה של הנשמות כל, בשמים והמולה רעש. הגיעה היעודה
 העירה שתושבי מובן. האמור השכר את לקבל עצמם והכינו, והתאספו

 בני של ואזניהם, קרובב עשר השעה. זה מכל דבר יודעים לא, בארץ החיים
, מוזר רעש של ופחד בהלה נתקפו כלם. הרעש מן נחרשו החיים ירהיהע
 השוכן הקברות בית. כנפים לה ועשתה השמועה לה התפשטה מהרה עד

 העירה בני כל רצו ובהתרגשות בפחד. אדם הומה היה, העירה בקצה
, הקברות בית לא ויותר יותר שהתקרבו ככל. הפלא מחזה את לראות

 השאגה ואז. לבנים בתכריכים לבושים מקבריהם קמו שהמתים להם בהרוה
 ראשון שהגיע אדם שואג, סבא הנה, סבא הנה האויר את לחהיפ הראשונה

... והנה... והנה. נוספת קריאה נשמעת, הסבא אבי והנה. בהתרגשות למקום
. אחורה דורות מספר וקרוביהם מכריהם כל את וראו התקרבו לםוכ אט אט

 לתת במרוצה והולכים בהתרגשות שואגים החיים האדם שבני בעוד והנה
 מכירים לא הם כאלו, פךיהה את בדיוק קורה המתים אצל, לקרוביהם שלום
 לנו תנו? רוצים אתם מה ואומרים פונים הם, שלום להגיד ובמקום, אחד אף

 אחריו שדהר לקרובו והסביר, לרגע נעצר המתים אחד!! זוזו, וללכת לעבור
, בלבד עשרה אחת השעה עד עשר מהשעה לחיות אחת שעה לנו נתנו
 אנו, הזמן את לנצל עלינו, אותנו מעכבים ואתם דקות ושלוש עשר וכבר
 שלא, לםוכ הבינו ואז... ףוולחט לחטוף ביותר הקרוב הכנסת לבית רצים
 כעת זמן ואין, בלבד חולפת לשעה זו תחיה אלא, כאן היתה המתים תחית
 אשר העירה של מדרש לבתי בבהלה לםוכ רצים. וקרובים נכדים לנשק

 את לעכל מנסים החיים להיהקה בני ובעוד, מקום אפסעד התמלאו
 קירות בין נעלמו לםוכ, מעיניהם רחוקים המתים כל היו כבר, המתרחש

, אחריהם דולצע אלא החיים האדם לבני נותר לא, העירה של המדרש בתי
 דקות עשר ועשר עשר כבר השעה. שהתרחש במה עיניהם במו ולחזות
 והמחזה, בו להגות ספר מצאו המתים כל לא ועדין, חלפו כבר מפז יקרות
 ארונות וכל, לבנים בתכריכים אנשים עומדים הכנסת בבית. נורא היה

 כמובן. מושיש לידי בא שלא אחד ספר אפילו נשאר ולא התרוקנו הספרים
 מלבד אותם ענין לא דבר שום, לישיבה מרוח מקום פשיח לא אחד שאף

 בית שעון. תורה של מילה עוד ףוולחט לחטוף כדי בידם קודש ספר שיהיה
 לנצל איך בלחץ כלם, וחמש שלושים עשר השעה על מראה כבר הכנסת
 דקה לה עוברת וכך, עשרה לאחד רבע כבר השעה. דקה בכל שניות ששים
, הבימה על ודפק, המתקדמת בשעה שהבחין אחד היה והנה. דקה ועוד
 גברו והקולות... בלמוד להתחזק, עשרה לאחת עשרה כבר השעה ושאג
 נותרו - שחקים קורע והמתח דופק הלב. כפלים בכפל עוז ויתר שאת ביתר
 נצול עם למוד של" וברקים קולות, "דקות וחצי שתים נותרו, דקות שש

 שנשמעו הבכיות... שבע, שמונה, תשע, שניות עשר נותרו. הזמן של מרבי
 סוף עד, שתים, שלוש, שניות ארבע נותרו. והלכו גברו רק הלמוד וקולות
. שקט די, למנוחות שבו כולם מכן ולאחר, ללמד המשיכו האחרונה השניה
 באוצרות נפשם את מלאו המתים, תם עד שנוצלה לאחר הסתימה השעה
 ותלמוד, במצוות וגדושים מלאים שניות חלקיקי אלפי עשרות של נצח

 הפעורות עיניהם למול, נגוע שניומד לעפרם שבו. ותשובה תפלה, תורה
 האחרון המשפט את" מצליף"ו, קלה לשניה עוצר מקלם המגיד. יקיריהם של

 המשע יותר חיים שאנו בכך גרוע ומה, היטב הקשיבו" והמסכם הממצה
 הזו היקרה השעה את לו שיש משום רק לריק זמננו שילך מדוע, אחת

 "... דשובח ימים שלושים, יום בכל שעות וארבע עשרים
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. "וישמע ראובן ויצילהו מידם" 
:

 

 

:  

"השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל 
. אותו מידם" 

 
 

.
 

. "ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו" 
 

.

 

 

. "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה" 
:
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1 גיליון מס. 557שבת קודש  פרשת וישב

בארץ מגורי אביו - שהיה מגייר גרים, מקרב הנפשות הרחוקות. כי עיקר החוכמה אותה הוריש יעקב לבנו יוסף, הוא להכניס השגות אלוקות בעולם, להודיע לבני 
אדם גבורותיו. "אלה תולדות יעקב יוסף", היינו שיוסף הלך בדרך אביו והיה עוסק גם כן לגייר גרים ולקרב הנפשות הרחוקות" (ליקו"ה השכמת הבוקר ד, טז).

והשלמות  שלם.  דבר  זה  תם  בתכלית.  מושלמת  דבקות  בעצם  זה  תם 
הוא  אם  עצמו,  עם  שלם  להיות  יכול  לא  אדם  הקב"ה.  עם  רק  זה  האדם  של 
שלם עם עצמו אז הוא אגו. השלמות שלו כשהוא דבוק בה'. ככה הוא נישלם. 

האלוקות משלימה אותו. ה' איתו.

צריך  וככה  אמת  זה  לנו,  אומרת  שהתורה  מה  שכל  להאמין  זה  תמימות 
לחיות ושלא נתחיל לחפש כל מיני תירוצים למה זה אומנם אמת אבל במקרה 

שלנו זה שונה.

מה  שכל  יתברך,  בהשם  ולהאמין  השכל  את  להשליך  פשוט  זה  תמימות 
שהוא עושה איתי וכל מה שהוא מעביר אותי, הכל לטובה. כל מה שעבר על 
יוסף הצדיק זה לא יתואר ולא ישוער. אחיו כל כך שנאו אותו, שלא נחה דעתם 
ומהבור  ועקרבים,  נחשים  מלא  בור  בור,  סתם  ולא  לבור,  אותו  שהשליכו  עד 
הוא נמכר מיד ליד כמו עבד גמור, וכל השנים בתוך בור האסורים, 12 שנים 

בתוך כזה חושך והוא לרגע לא מאבד את האמונה שיש לו בבורא יתברך.

המסלול  את  לו  יש  אחד  כל  יסורים,  הרבה  החיים  במהלך  עובר  אדם  כל 
שלו, עם הרבה תיקונים, עם הרבה דברים קשים. אבל דבר אחד חייבים לזכור: 
גם כשאתה בתוך החורבן הפרטי שלך, גם אז ה' משגיח עליך. ה' אף פעם לא 
עוזב אותך. היסורים נועדו לקרב את האדם, "את אשר יאהב ה' יוכיח". יבוא 
יום ונראה כי בעומק הדין היה מונח עומק של רחמים וחסדים. "מה שנידמה 
לכל אחד כאילו השם יתברך אינו מתנהג עמו במשפט היושר והצדק, ומזמין 
באמת  אבל  וכיוצא,  פרנסה  חסרון  כגון  בהם,  לעמוד  יכול  שאינו  נסיונות  לו 
צריכים להאמין כי צדיק ה' וישר משפטיו, ואינו מנסה שום אדם במה שאינו 
יכול לעמוד בו, אף על פי שלפי שכלו קשה לו לעמוד בעניינים אלו שעוברים 

ר ה' ִאּתוֹ" (לט, כג) ֲאשֶׁ "בַּ

כל  גם  הזה,  הקשר  בלי  ליהודי.  שיש  גדול  הכי  התענוג  זה  ה'  עם  הקשר 
הטוב שבעולם לא יספיק לו ליהודי להיות באמת שמח. איך בונים את הקשר 
הזה? לומדים מיוסף הצדיק. מה זה שנאמר עליו "באשר ה' אתו"? שם שמים 
זאת  ה'.  את  מזכיר  הזמן  כל  ה',  את  זוכר  הזמן  כל  הקדוש).  (רש"י  בפיו  שגור 
 - יוסף  נקרא  לכן  ה'.  אל  שקרובים  ה',  את  שזוכרים  בחיים,  שלנו  ההצלחה 
אני  ה',  בעזרת  הכל  לזכותו.  ההצלחה  את  זקף  לא  מעולם  כי  מצליח",  "איש 
אני  האלוקים  אומר: "את  הוא  אותו למלך  אפילו כשמכתירים  אישית כלום. 

ירא" (מב, יח).

הקשר עם ה' זה בתמימות. כשאדם פשוט ביותר מאמין בתמימות שאיך 
שהוא, באיזה מעמד שהוא ובאיזו דרגה שהוא, השם יתברך יש לו נחת רוח 
עבודה  מכל  נפלאה  חיות  מקבל  הוא  אז  הפשוטה,  מעבודתו  גדול  ותענוג 
צריך  הוא  גם  באמת,  גדול  מוח  לו  שיש  מי  שאפילו  אומר  רבנו  עושה.  שהוא 

לסלק את כל החוכמות ולעבוד את ה' בפשיטות (ליקו"ת ה, טו). 

כל מה שקשור בפשיטות ותמימות, יש לו חן מיוחד אצל הקב"ה. היהודי 
ומעשיו,  מדותיו  את  לזכך  כדי  שעמל  ותפילה,  לתורה  עצמו  שקובע  הקטן, 
באמונה  החיים  נסיונות  את  שמקבל  פשוטות,  במילים  הקב"ה  אל  שפונה 

ובאהבה, איזה נחת רוח יש להקב"ה ממנו.

הברכה  ועם  א)  יז,  (בראשית  תמים"  והיה  לפני  "התהלך  לאברהם  אומר  ה' 
הזו הקים אברהם אבינו את עם ישראל. וכך גם יעקב אבינו, איש תם ויושב 

אוהלים.

בס"ד

שבת קודש   כד' כסלו, תשע"ז
פרשת וישב - חנוכה

ָנַען" (לז,א) ֶאֶרץ כְּ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו בְּ ב ַיֲעקֹב בְּ שֶׁ "ַויֵּ

גיליון מס. 557

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: שרה פייגא בת מרדכי, רבקה בת איז'ה, 
דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, 
אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה שלומי בן 

אילנה נאוה, יוסף יצחק בן יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו 
בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  

בנימין חי בן שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כד' כסלו, תשע"ז גיליון מס. 2557

יותר  הוא  מכולם,  חכם  יותר  שהוא  מרגיש  "אדם  הרב:  מורנו 
פיקח מכולם. כתוב באגרת הרמבן" "הלא החכמה לה' היא" הכל זה 
מה', אתה חכם זה לא ממך! מה אתה מתפאר! אם נולדת חכם אתה 
צריך לדעת שהחכמה שנולדת איתה אתה לא תקבל עליה שום שכר, 
אדם יכול להיות הלמדן הכי גדול, החכם הכי גדול, אם הוא לא עובד 
על מידת הענווה, על  ה"אין" והוא מתגאה בחכמה שלו, מהשמים יגיע 
לו גיהנום על החכמה הזאת. החכמה זה לא שלך! אתה קיבלת את זה  
מתנה מה', מה אתה מתפאר? לא עבדת על זה, לא השקעת בזה, יש 
עוברים  הם  אבל  למדנים,  כך  כל  לא  חכמים,  כך  כל  לא  שהם  יהודים 

יסורים נוראים והם מחזיקים את כל העולם".

יהודי צריך לחיות את האמת. והאמת היא שהכל זה חסד, הכל זה רחמים 
של ה'. השם לא חייב לאף אחד כלום. זה רחמים שאני נושם. זה רחמים שאני 
חי. זה חסד שהתפללתי. זה חסד שלמדתי, עשיתי מצווה זה חסד, על הכל 

אני צריך להגיד תודה.

כבוד  לבריות.  כבוד  לך  אין  אם  איתי"  של "ה'  למדריגה  להגיע  אפשר  אי 
הבריות זה כבוד ה'. הרי הוא יתברך ברא את הבריות, בצלמו הוא ברא אותם, 
אז איך אתה יכול לזלזל בהם? "את אחי אנוכי מבקש" אומר יוסף (לז,טז). צריך 
לבקש את האחים שלנו. לבקש לראות את היופי שלהם, לבקש לראות שה' 
גם איתם, שגם הם בנים של ה'. לבקש שנזכה רק לשמח, אף פעם לא לצער, 
שום אדם. שנזכה לראות שהאדם זה לא רק מה שרואים בחוץ. אתה לא יודע 
מה יש אצלו בפנימיות, לא הכל רואים, הקב"ה רואה את הכל. אתה אף פעם 
לא יודע מה נמצא בנבכי נפשו של השני, איך אתה בכלל יכול לשפוט אותו?!

כדי שאדם יזכה לתענוג המושלם, האין סופי של התחברות לבורא עולם, 
אהבת  של  החופשיים  למרחבים  שלו  העצמית  האהבה  מן  לצאת  צריך  הוא 

הזולת.

אומרת ההלכה שאם יש לאדם שמן בצמצום לכל שמונת הימים ולחברו 
לאדם  אסור  לחברו.  גם  ויתן  אחד,  נר  לילה  בכל  שידליק  מוטב  כלום,  אין 
האדם  על  חובה  בחושך.  הזולת  את  ולהשאיר  אמותיו  בארבע  להצטמצם 
גם  להגיע  החשיכה  עלולה  בחשכתו,  תניחו  אם  כי  לחברו,  מחלקו  להפריש 

אליך.

קיבלנו פח שמן קטן וטהור, צריך להשתמש בו, לשמן איפה שחורק בחיים. 
מילים  כמה  עם  קטן  פתק  ויתור,  תודה,  חיוך,  השני,  עם  עושה  שאתה  חסד 
טובה  שמועה  לב,  ישמח  עיניים  "מאור  היום.  את  מאירים  אלה  כל  חמות, 
תדשן עצם " (משלי טו). כשאדם חושב כל הזמן איך לשמח את בני משפחתו, 
איך להכניס שמחה לתוך הבית, ככה הוא בונה את הבית שלו. והכי חשוב זה 
לעשות עם כל הלב. כי כשנותנים למישהו משהו עם כל הלב, הוא לא כל כך 
מהר שוכח את זה, לפעמים הוא זוכר את זה כל החיים. לפעמים אפילו אחרי 

החיים, כמו בסיפור הבא:

בבית דין של מעלה פסקו: הניתוח יצליח

שטרן  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  של  הימנית  ידו  כף  שבגב  האינפוזיה  צינור 
שליט"א, מחדיר אט אט לגופו את החומר. כשעתיים מוטל עליו לשהות עתה 
הטיפול  את  מקבל  הוא  שם  בית החולים 'ביקור חולים',  שליד  מ.א.ר,  במכון 
גופו.  מאיברי  באחד  שפשתה  הסרטן  מחלת  את  למגר  שנועד  הכימותרפי, 
בסיומה,  וגם  באמצעה,  השיחה,  בתחילת  אומר  הוא  לה'"  הודו  לה',  "הודו 
כאשר הוא מסיים את הסיפור המופלא וכולו חדווה והודיה לקב"ה. בין לבין 

הוא מחליק יד על זקנו העבות... 

שטרן  מיכל  יחיאל  הרב  עם  השיחה  אך  לכתבה,  זקוק  הייתי  כשנה  לפני 

עליו, אעפ"כ צריך להשליך שכלו וחוכמתו ולהאמין בתמימות כי ישרים דרכי 
ה' ומשפטיו, ובדואי הוא צריך לעבור בזה העולם בעניינים אלו שהשם יתברך 

מתנהג עמו וזהו 'הצור תמים פועלו' בחינת תמימות." (ליקו"ה נזיקין ה,י)

שלו.  הגאווה  בתוך  הוא  אם  איתו  שה'  להרגיש  אופן  בשום  יכול  לא  אדם 
אלה שני דברים סותרים. יהודי צריך לזכור כל הזמן שהוא בן של מלך, יש לו 
מלוכה, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, לדברים טובים, לא 
להפוך את זה לגאווה. אדם חי מזה שהוא טוב מהשני. כל היום חושב שהשני 
מלוכה.  קיבלת  זה  בשביל  לא  מכולם.  טוב  יותר  הוא  ואילו  ככה,  והשני  ככה 
קיבלת מלוכה כדי לרומם את השני, לנשא אותו, לא להתנשא עליו. אתה חייב 
לצאת קצת מעצמך. אתה לא יותר חכם מאחרים. זה שטות. השני הוא חייל 

כמוני. גם אותו צריכים. גם הוא עושה דברים נפלאים.

אדם צריך כבוד, מי שאומר שהוא יכול לחיות בלי כבוד הוא משקר. אבל 
מינימום. לא יותר ממה שמוכרחים. אדם מקבל כבוד, ישר שיצא מהתמונה. 
את  שמכבדים  לזה  שיתחבר  כבוד.  וקיבל  חסד  עשה  או  שיעור  שמסר  נניח 
שהוא  שלו  הבלבול  האמת,  את  שבדבר,  האלוקות  את  החסד,  את  המעשה, 
עצמו  את  שיוציא  האדם,  של  העבודה  כל  האמת.  בעצמו  שהוא  חושב 
מהסיפור. הכל זה כבוד ה', הרי ה' ברא את כל העולם לכבודו. הכבוד חשוב, 
האני הזה חשוב כדי שהאדם יתעורר,  בשביל הדחיפה הראשונה, אבל אחר 
טפיחה  לעצמו  לתת  חייב  אדם  בהתחלה.  רק  זה  את  צריך  זה.  את  לבטל  כך 
על השכם. בלי זה הוא לא יחיה. בלי "אני" אדם לא יקום מהמיטה. אבל מהר 

מאד שיוציא את עצמו מהסיפור. 

כבר  לו  יש  ומצוות,  תורה  חיי  מקיים  הוא  אם  לביטול.  להגיע  צריך  אדם 
ביטול. הרי הוא עושה מה שהתורה מצווה לעשות. אך זה ביטול מאד נמוך. כי 
האני שלו עדיין במרכז. הוא עשה את זה לכבודו. הוא לא עשה את זה לכבוד 

ה'.

עובד  הוא  אם  ואז,  דעתו  זחה  שניה  חצי  לו,  והצליח  משהו  עשה  אדם 
נכון, הוא פונה אל ה'. תודה ה' שעזרת לי, אני יודע שבלעדיך לא הייתי יכול 

להצליח, תודה רבה לך ה', אני יודע שזה ממך, שהכל ממך.

ביטול וענווה זו הרגשה פנימית, אמיתית ועמוקה, שהכל זה מתנת חינם, 
לא  לבד  אני  עולם.  בורא  של  ורחמים  חסד  זה  הכל  מצידנו.  זכות  שום  בלי 
יכול, אני צריך את הקב"ה. אני לא יכול לעשות כלום בלי הקב"ה. אני לא יכול 
להצליח בכלום בלי הקב"ה. אני בטח ובטח לא יכול לנצח את היצר הרע שלי 

בלי הקב"ה.

אין דבר שמסתיר את אור ה' יותר מהגאווה, גאווה זה שיא הריחוק מה'. 
"אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת" נאמר על גאווה. אדם שחי בשפלות 
וענווה הוא כל הזמן שמח. הוא מרגיש כזה תענוג, כזה אור אלוקי מאיר עליו. 
הוא עושה הרבה והוא לא חושב שהוא בכלל עושה משהו. הוא בטוח שכולם 

יותר צדיקים ממנו, יותר קדושים, יותר נבונים.

את  שלוקח  מי  את  לא  לכבד.  צריך  אותו  לה',  הכבוד  את  שנותן  מי  את 
הכבוד לעצמו.

על יוסף אומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע "והוא נער את בני בלהה 
ואת בני זילפה" (לז,ב). מי הם בני בלהה ובני זילפה? בני השפחות, המשפחות 
הכל  אותם.  לקרב  כדי  אליהם  עצמו  את  מוריד  היה  יוסף  בישראל,  הירודות 
בשפלות וענוה. בן שבע עשרה היה יוסף, שבע עשרה גימטריא 'טוב', שיוסף 
מצא  כי  הכל,  את  לקרב  יכול  היה  זה  ידי  ועל  טוב.  כולו  והיה  לכל  טוב  היה 
השכמת  (ליקו"ה  יתברך"  לה'  קרבם  זה  ידי  ועל  טובות  נקודות  שבגרועים  בגרוע 
יכול  לא  הוא  יתברך  עזרתו  שבלי  מבין  הוא  כי  מצליח,  איש  יוסף  ד,טז).  הבוקר 

להצליח.
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קשה,  ניתוח  לעבור  עלי  מאד.  חולה  "אני  וכאובה.  קצרה  אז  היתה  שליט"א 
יכול  אינני  מאד,  טרוד  אני  אלה  בימים  יסתיים.  כיצד  לי  ברור  לא  שבכלל 

להתראיין", אמר נחרצות.

שכונת  כרב  שנה  מ40  למעלה  זה  המכהן  שטרן,  הרב  בקרבי.  נחמץ  לבי 
ספרים  כמחבר  לו  מחוצה  ואף  התורה  בעולם  ידוע  הירושלמית,  תורה  עזרת 
פורה בכל חלקי התורה וההלכה. עד היום הוציא 84 ספרים! ספריו מתייחדים 
בבהירות שבה הם כתובים , כמו גם בדוגמאות השונות במקרים של צדדים 
שונים להלכה או בתצלומים המובאים בהם. הידיעה שהוא במצב רפואי קשה 
היתה מכאיבה. בשבועות שלאחר אותה שיחה התעניינתי במצבו הבריאותי 
דרך שכנים וידידים שדווחו כי הוא מרבה להתייעץ עם רופאים בכירים. הזמן 

נקף והענין נשכח.

כמעט שנה חלפה. לפני שבועיים נזקקתי לאחד הספרים שחיבר, ונזכרתי 
איזה  לו נס בזכות  ידיד ששאלתי השיב: "הוא יצא מהמחלה. היה  במחלתו. 
זמן  מצא  לא  עתה  עד  אך  עימו,  שאירע  מה  את  לפרסם  הבטיח  הוא  חלום. 
לכך, בשל עיסוקיו הרבים". התקשרתי לרב שטרן. הוא נשמע חיוני מלא מרץ 
ועסוק עד למעלה מהראש. "להתראיין?" תהה. "היכן יש לי זמן?" "מספרים 
שהבטחתם לפרסם את הנס", אמרתי. "זה נכון" אמר, ומיד קבע: "תגיע ביום 
חמישי בערב למכון מ.א.ר. עלי להיות שם שעתיים בטיפול. "זה הזמן שיש לי 

בתיאור המעשה".

מצאתי אותו השבוע, מחובר לאינפוזיה, באמצע טיפול, וכולו שבח והודיה 
לבורא עולמים. המחלה, מתברר, עדיין מצריכה טיפול כימותרפי, אך העתיד 
חלפו  שכבר  חסד  מעשה  בגלל  "והכל  שנה.  לפני  מאשר  בהרבה  טוב  נראה 
הימנו 42 שנה", פתח את דבריו. וכך בעוד החומר חודר לגופו טיפין טיפין, הוא 

מוצא את הזמן לספר מעשה שהיה, היאך היה.

"מי שמכיר אותי יודע שאינני אדם של מופתים וחלומות ועם זאת, 'בדידי 
היה  נחשב  הכתבה,  על  ששוחחנו  ימים  באותם  קרה)  זה  אישית  (לי  עובדא  הוי 
היו  והרופאים  הגס,  במעי  אצלי  התגלתה  המחלה  לקשה.  הרפואי  מצבי 
פסימיים בדבריהם על אודות דרך הריפוי האפשרית (או נכון יותר: הכמעט בלתי 

אפשרית).

אחד  כל  שעם  בתחום,  לפניהם  הולך  ששמם  בכירים  רופאים  "שלושה 
להם,  הנראה  שככל   - סבוך  ניתוח  לעבור  עלי  כי  קבעו  בנפרד,  נועצתי  מהם 
בשל  חיי,  איכות  את  לחלוטין  ישנה  שהוא  הרי  שלהם,  הרב  לידע  ובהתאם 
לא  באסון.  היה  מדובר  האישית  מבחינתי  הנגוע.  האבר  את  לכרות  הצורך 
ראיתי עצמי מנהל חיים תקינים לאחר הניתוח. מאידך, היתה חובה מוחלטת 
שאין  כשהבנתי  לחיות.  להמשיך  יכולתי  לא  בלעדיו  שכן  הניתוח,  את  לעבור 
ברירה , קבעתי תור לניתוח. ככל שהתקרב המועד, המתח בקרבי הלך וגבר.  
חששתי מאד מהתוצאות שלו.. בליל שבת האחרון שלפני התאריך שבו היה 
עלי לעבור את הניתוח, חלמתי חלום מפתיע, בו הופיע אדם, שאותו ראיתי 

לאחרונה 42 שנה קודם לכן.

 42 "לפני  המרעיש.  סיפורו  את  שטרן  מיכל  הרב  פותח  ימים"  "באותם 
באותה  שהיו  האבות  בבתי  גלמודים  קשישים  לבקר  ללכת  נוהג  הייתי  שנה, 
עת בירושלים. הייתי בזמנו קרוב מאד לצדיק ר' אריה לוין זצ"ל, שהיה איש 
לבקר  הלכתי  בעקבותיו  שלו.  החסד  מעשי  בזכות  והתפרסם  בתורה  גדול 
בבתי אבות. באחד הימים הבחנתי באחד מבתי האבות בקשיש שיושב וכולו 
השיב  הוא  לו.  לסייע  יכול  אני  האם  ושאלתי  אליו,  פניתי  וסבל.  כאב  אומר 
בשלילה ובכל זאת מה כואב לך"? שאלתי. הוא השיב שמזה מספר ימים לא 

התרוקן, וכל גופו כואב בשל כך.

"ניגשתי מיד לאחות שהיתה במקום ואמרתי, 'יושב אצלכם אדם שמזה 

מספר ימים לא התפנה ואתם לא עושים דבר בנושא'? היא השיבה שמדובר 
בבעיה סבוכה, שרק בבית החולים ניתן לטפל בה והדבר כרוך בעלות כספית. 
לבית  אביהם  את  שייקחו  להם  ואמרנו  לילדיו  'שפנינו  הוסיפה,  'הבעיה' 
לדאוג  האבות  בית  על  כי  וטוענים  מסרבים  הילדים  בו.  יטפלו  שם  החולים 
לטיפול ואם יש צורך, גם לממן את הטיפול בבית החולים. הנהלת בית האבות 

מצידה מסרבת, והאב הקשיש נותר סובל וכואב'.

לבית  הקשיש  את  ולקחתי  אמבולנס  הזמנתי  מעשה.  לעשות  "החלטתי 
החולים. הרופאים טפלו בו, יום למחרת כבר יכול היה לחזור אל בית האבות. 
על  בי  ו'נזף'  הרופא  אלי  ניגש  החולים,  מבית  שיצאנו  לפני  כיצד  זוכר  אני 
ההזנחה ב'אבא', 'עוד יום אחד היית ממתין ולבו היה נפגע. הוא היה נפטר', 
אמר לי בקול חמור. כיוון שחששתי לחילול ד', הסברתי לו שבאתי בהתנדבות 

ומדובר באדם זר בעבורי.

לחודש.  לירות   500 של  מלגה  קבלתי  כולל,  אברך  הייתי  ימים  "באותם 
הקשיש  של  לילדיו  פניתי  לירות.   300 עלו  הרפואי  והטיפול  האמבולנס  
וספרתי להם מה שאירע, ובקשתי מהם החזר ההוצאות שהיו לי. הם בתגובה 
לדעתם  שכן  מעניני,  שאיננו  בדבר  התערבתי  מדוע  מבינים  שאינם  טענו, 
תפקיד בית האבות הוא לדאוג לטיפול רפואי לחוסים בו, ולכן אינם סבורים 
האבות  בית  היה  שלדעתם  מה  לעשות  שלי,  ההתנדבות  את  לממן  שעליהם 
צריך לעשות. השבתי להם שאין כל בעיה, ובחודש הקרוב אסתדר רק עם 200 

לירות למחייתי למחיית בני ביתי".

חלפו מספר שבועות. בכל פעם שהרב שטרן היה מבקר את הקשיש- הודה 
הבחנתי  מהביקורים  עימו. "באחד  שעשה  החסד  על  הלב  מעומק  זה  על  לו 
ששוב הוא כאוב. בירור קצר העלה שהבעיה חזרה על עצמה, כמו גם הויכוח 
בין ילדיו להנהלת בית האבות. החלטתי לעשות כפי שנהגתי קודם לכן ושוב 
ההוצאות.  כל  את  ושלמתי  החולים  לבית  אותו  הבאתי  אמבולנס,  הזמנתי 
הקשיש טופל והוחזר על ידי לבית אבות לאחר שהוטב לו. המעשה הזה חזר 
החתנים  אחד  את  בניו  שלחו  האחרונה  שבפעם  עד  פעמים,   5-6 עצמו  על 
לשלם לי עבור ההוצאות של אותה הפעם. מאז, טפלו הם בבעיה של אביהם. 
אישית שכחתי לחלוטין מאותו מעשה חסד. אבל הנה חלפו 42 שנה והאיש 
מופיע בחלומי ואומר לי: ,נודעה לי על הצרה שאתה מצוי בימים אלה. באתי 
עימי  חסד  שעשה  שאדם  יתכן  'איך  להם:  ואמרתי  מעלה  של  דין  בית  לפני 
יינזק באותו אבר'? בית דין של מעלה הכיר בצדקת טענתי ובאתי לבשר לך 

שתכנס לניתוח ותצא ממנו- מבלי שחייך ישתנו".

גם עתה, כשרבי מיכל שטרן מדבר, הוא איננו מסתיר את רגשותיו. למרות 
ורגע  רגע  כל  על  לד'  ומודה  מאושר  נראה  הוא  לכימותרפיה  מחוברת  שהיד 
את  היטב  זכרתי  התעוררתי.  ואני  הסתלק  "האיש  יחסית.  התקינים  מחייו 
שהניתוח  הבנתי  אמת.  בחלום  שמדובר  וחשתי  דיוקנו  דמות  ואת  החלום 
יצליח ולא אצטרך לשנות כלל את ארוחות חיי. מאותו הרגע ירדה עלי שלוה, 
מכן,  לאחר  אחדות  שעות  שבאו  שלי  "הילדים  עתה.  עד  ה'  ברוך  שנמשכת 
מצאו אבא שונה מזה שעזבו בליל שבת. הייתי רגוע לחלוטין, שרתי זמירות 
שבת ושמחת השבת ניכרה על פניי. הם שאלו כמובן מה אירע, ואני סיפרתי 
באוזניהם  ציינתי  יתקיים.  שהכל  בטוח  שאני  אמרתי  החלום.  אודות  להם 
באותה שבת, שאני חש שזה הפירוש של הנאמר בתפילה זוכר כל הנשכחות'. 
גם מעשה חסד שנשכח מהאדם, הקב"ה משלם עבורו את השכר לעושהו. גם 
אם אדם אינו רואה את התמורה מיד הרי שבבוא העת, הוא יקבל את השכר.

שלושת  את  זוכר  אני  בחלום,  לי  שהובטח  כפי  בהצלחה,  עבר  "הניתוח 
הרופאים שהגיעו אלי לאחר הניתוח והודו כי אירע לי נס. הם ציינו, כי נדהמו 
לגלות שעל אף המחלה אין צורך לקטוע איברים חיוניים להמשך תפקוד הגוף 
ככל אדם. מה המצב כיום? אני מתאושש מהניתוח, מקבל טיפול רפואי למיגור 
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כל שאריות המחלה ועדיין זקוק לרחמי שמים, כיוון שמצבי הבריאותי עדיין 
התפעלות  הביעו  הם  ישראל.  גדולי  בבית  הניתוח  לאחר  הייתי  כשורה.  אינו 
מהדברים ואמרו שחלה עליי מצוה לפרסם אותם, את החסד שהקב"ה עושה 

עם בריותיו ועד כמה נאמן הוא לשלם את השכר".

אפשר שאלה אישית?

"לא לכל שאלה מובטחת תשובה".

הדבר  כלל  בדרך  כימותרפיים.  טיפולים  עוברים  אתם  שציינתם,  כפי 
מתבטא בנשירה של השיער. והנה זקנו של הרב נראה ארוך והדור וגם שיער 

ראשו נראה חזק, ברוך השם, יש גם כאן איזה מעשה נס?

"האמת יש כאן באמת מעשה פלא. לפני שהתחלתי בטיפולים, נאמר לי 
שיש חשש מנשירת השיער. נסעתי למרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, וסיפרתי 
הרב  ברכה.  ממנו  ובקשתי  לנשור  שלי  השיער  אמור  הטבע  דרך  פי  שעל  לו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

או  בו,  נמצא  שאני  מקום  שבכל  לי  תעזור 
מגיע אליו, שאני אתחשב באחרים, שלא אפריע 
הרבה  כי  אדם.  בני  אצער  לא  שלעולם  להם, 
פעמים יש לנו איזה יצר הרע ללכת עם העניינים 
שלנו, עם הרצונות שלנו, עם מה שאנחנו עושים 

באותו זמן ולא כל כך להתחשב באחרים.

אפילו בעניינים של קדושה, כופים את עצמנו 
על אחרים שעסוקים בעניינים שלהם ולא תמיד 
להפריע  לא  נזהרים  תמיד  לא  בהם,  מתחשבים 
אז  קדושה  של  בעניינים  עוסקים  אנחנו  הרי  כי 

כביכול הכל מותר.

מדי.  יותר  בי  ירגישו  שלא  אבא  לי  תעזור 

שאני לא אתבלט.

מחלוקת,  יש  אם  ויכוח,  איזשהו  יש  ואם 

לשמור על עצמי מחוץ למחלוקת.

נמצא  שאני  המקומות  בתוך  פוגש  אני  ואם 

בהם התנהגות שלא נראית לי, שלא מוצאת חן 

כאן  גם  לפסול,  לא  לדבר,  לא  לכעוס,  לא  בעיני, 

כף  למצוא  אפשר  תמיד  כי  זכות  ללמד  לנסות 

זכות ולנסות להבין את השני.

יכול  לא  לעולם  שאני  לזכור  אבא  לי  תעזור 

לעולם  שאני  השני,  על  עובר  מה  באמת  לדעת 

זו  עליו  חושב  שאני  שמה  בטוח  להיות  יכול  לא 

האמת. כי יש דברים נסתרים שאנחנו לא יכולים 

לראות.

לצער  לא  לי  לעזור  ממך  מבקש  שאני  וכמו 

תמיד  לי  שתעזור  מבקש  אני  כך  אדם,  שום 

בשביל  נפש  מסירות  לעשות  לעזור,  לשמח, 

השני, לזכור שהתחליף לחיים של תאוות ומדות 

רעות הם חיים של נתינה וחסד ואהבת הבריות. 

זכה אותי אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

קנייבסקי שאל אותי, האם בעבר התגלחתי. השבתי לו שמעולם לא. אז הוא 
אמר לי שאסע לכותל המערבי, ואבקש על כך מהקב"ה: תגיד להשם יתברך 
שעד עתה שמרת על הזקן ומעתה אתה מפקיד אצלו את השמירה. ועשיתי 
בדיוק כפי שהורה לי הגר"ח קנייבסקי.  ברוך ד' כפי שניתן לראות, אף שערה 
זקנו.  על  ידו  ומעביר  דבריו  את  מסיים  הוא  שלי",  הפנים  מהדרת  נגרעה  לא 

"בזהירות" אני אומר אינסטקטיבית, והרב שטרן רק מחייך כצופן סוד.

פונה  אני  ברב.  ניכרת  כבר  העייפות  לחלוטין.  תם  שהזמן  מורה  השעון 
לצאת, נתון תחת רושם שרשרת הניסים. הוא מלווה אותי ליד הדלת ואומר: 
את  לקיים  לי  מסייע  שאתה  וזה  חוזר,  תמיד  חסד  מעשה  זה,  את  "תזכור 
ההבטחה שלי ולפרסם את הנס שאירע לי- גם זה מעשה חסד" . דברי איש 

החסד, שרואה בכל מעשי זולתו - חסד גם כן. ישמע חכם ויוסיף לקח! 

                                                                                                                               (מתוך פניני בית הלוי)
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 ד"בס

 בן אליהו ,תפחה בת פסנד מרים ,מילה'ג יפה בת כהן יעלהרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל

 .אחריו זרע השאיר ולא בפתאומיות שנפטר מלכה ינה'רגבן ישעיהו אברהם הרב נ"לע ללמוד מהציבור מבקשים
. 

 סופו של מלשין ומוסר
 
 
 

  ,המדוייקים פרטיו עם בשכונתנו שאירע סיפור בזה לספר ברצוני
  בעיני לה יש זאת עובדה פרסום .המקום ושםהאדם שם למעט

 זאת לכתוב מזמני מקדיש אני כן ועל מאוד גדולה חשיבות
 .שכרי זה והיה הרבים תועלת למען באריכות

 של שכונה שהיא ,מגורי בשכונת שנים לפני התרחש הענין כל
  הערים מן מסוים במרחק ,מקרוב אז שהוקמה ש"אנ ציבור

  בילדים מטופלות צעירות משפחות כאן היינו הציבור רוב .הגדולות
 בעיקר זה בפרוייקט הדירות את ורכשנו ,ילדים בלי עדיין או קטנים

 בשכונה גרים היו שבינינו הותיקים .זול במחיר דיור למצוא כדי
 .כ"בד ,יותר הגדולות המשפחות בעלי היו והם ,שנים כעשר
 הקבלן מן חדרים 3 דירת בתחילה שרכשו כאלה רבים היו ,ובכן

 ובשעת ,)לדירה דולר אלפי של בודדות עשרות של במחירים(
 שבע או שש ר"בלעה משפחתם כבר מנתה המעשה התרחשות

  עם מראש שנמכרו דירות היו .מהכיל צר נעשה והמקום נפשות
 מראש להם הכין לא שהקבלן כאלה והיו,להרחבה אופציה
 מפה 'גירדו' והם - פתרון מוצא תמיד היהודי הראש אבל ,אופציה

 באה שלא כלשהי אחורית חצר חשבון על ,זניחים שטחים משם או
 אחד מאחורי פנימי חלל איזה חשבון על או,לאיש שימוש לידי

 .'וכו בדירתם הקירות
 בניה עבודות בהתמדה בשכונה נעשו שנים כשלוש במשך
  מקום מעט עוד השג למען ,משמעותיות ולא קטנות ,פרטיות
 חייכו והכל כך על ידעו הכל .הצרות הדירות את במעט ולהרחיב
  לא איש שעשה מה כלל ובדרך ,צרה העין אין ,ה"ב .בסלחנות

 שעליו הבין אחד וכל .כלל חשבונו על היה לא כן וכמו לשכנו הפריע
  שהוא לבניה הלה יסכים למען ולו ,לשכנו חפצה בנפש להסכים

 .מסוים זמן בעוד לה יזדקק עצמו
  ,דייר לאיזה שייך שטח איזה בדבר אחדים דעותחילוקי היו

  לא ה"שב ,ענינית בוררות י"ע המקום רב פתר אלה וסכסוכים
 .חלילה גדולה מחלוקת לכלל התפתחה
  .שלנו בישוב הלשנות מכת פשטה ,אחד בהיר ביום ,ופתאום
  ,והוספה בניה של בעיצומן שהיו המקום מתושבי 7 קיבלו פתאום

 .גבוה כספי וקנס ,בניה עיכוב צווי
 מיד .סוד בגדר נותרה לא אחד ביום כאלה צווים 7 שנחתו העובדה

 הלשנה על נרגשים דיבורים והחלו השכונה בכל כך על נודע
 כל על להביא היתה יכולה היא שרק ,בזדון שנעשתה מכוונת
  לחשושים היו .אחד ביום כך כל רבים עצירה מכתבי השכונה

  .אפשריים ושמות השערות והעלו וריכלו רחשו רעות לשונות ,רבים
 זאת לעשות הייתי אמור אבל ,אז שיפצתי לא אישי באופן אני

 .יותר מאוחר
  אלא משפט בית מטעם אינם הללו הצווים כי התברר מהרה עד

 מה שיראו המתאימים האנשים עם שם לדבר וניתן ,העיריה מטעם

 משותפות פעולות ביניהם תיאמו 'עצורים'ה שבעת .לעשות ניתן
 .תקופה במשך זה בענין נעשה מה ידעתי לא ואני

 מן רשיון צריך חוקי שבאופן התברר שבדיעבד אף ,להדגיש
  לאף ואין מתמיד שלי שהיה ,שלי בשטח שמדובר הרי - העיריה

 מרפסת של בצורה היה היום עד .אליו נגיעה שום כמובן אחד
  - תאמר אם .בקירות חלקו את סגרתי וכעת ,ופתוחה גדולה

 דיירי כל של שטחים שלקחו אנשים אצל היו שבעבר ההלשנות
 .בשטחי אלא השתמשתי לא אני הרי - הבנין
 מן אחדל לא שאם אזהרה עם בניה עצירת צו הגיע כן פי על ואף

  נקרא אני עכשיו וכבר ,ולמשפט כבדים לעונשים צפוי אני הבניה
 .גבוה כספי קנס עלי ומוטל בעיריה לדיון
 רחבי מכל אנשים ארבעה עוד עצירה על הודעה קיבלו עמי יחד

 השכונה רחבי בכל זמן באותו שבנה מי כל - כלומר .השכונה
 .מכתב קיבל

 קשרים ולהפעיל בעיריה לפעול ניסינו .רב כעס שחשנו מובן ,נו
  שפעם - הרבה לתדהמתנו - לנו נאמר ואז ,החוטים מושכי עם
 זוטות בניה עבירות על ולהחליק 'עין להעלים' איכשהו היה ניתן
 השכונה מן המלשין - שהיום אלא ,אלו מעין משמעותיות ולא
 ובמכתב (!)בתלונותיו הטיפול אחרי צמוד מעקב מקיים שלנו
  מפני הפקחים את הזהיר הוא ,הכתובה להלשנתו צירף שהוא

 והאשמים שיתבררו עד שיחקרו ,בשוחד הכרוכים רמיה נסיונות'
 .'לדין יובאו
 !!!יותר ולא פחות לא

  או העסקים מבעלי אחד אולי - משלנו שלא באיש חושדים היינו
 מן מי שכן ,ש"אנ על נמנים שאינם בשכונה העובדים הפועלים
 זדוניות של כזו למידה מסוגל הקטנה בשכונתנו החרדי הציבור
 .פנינו על טפחה המרה שהאמת אלא ?ורשעות

 לי הידוע .א 'ר עם להיפגש ונקראתי טלפון קיבלתי אחד ערב
  פגישתנו תיסוב מה על שאלתי .כנסת בבית אקראיות מפגישות

  הוא גם אבל בטלפון הדיבור את להרחיב רוצה שאינו ,אמר והוא
 בתוצאות לשתפני רוצה והיה באמצע שנעצרה בבניה כעת נתון

 .בעצמו שערך קטן מחקר
 היה לכולנו .מלבדי אנשים 10עוד בה ומצאתי לאסיפה הגעתי
 עכשווית בניה באמצע היו מאיתנו ארבעה :משותף מכנה

 מספר מזה ועומדת מופסקת בנייתם אשר נוספים ושבעה
 מי יודע שהוא ,מיד לנו והודיע בדברים פתח .א 'ר .חודשים
 וכחצי ,שהתגלה יודע עצמו שהמלשין אלא עוד ולא ,המלשין

 .א 'ר אלהתקשר ,האסיפה מועד לפני שעה
  אבל ,מופרכת מעשיה איזו מתוך כלקוח נראה עכשיו שבא מה

 לתוכו והכניס קטן טייפ השולחן על העמיד .א 'ר .היה אמת
 ,שלי אלקטרונית במזכירהעימו שיחתי את הקלטתי" .קלטת
 שאוכל כדי ,יותר גדוללטייפ הדיבורים את השמעתי כך ואחר
 .הסביר ,"מדובר במה לכולכם ולהשמיע לבוא

 הוא וכה ,כולנו אותו זיהינו שמיד אדם של קולו נשמע הקלטת מן
 שינסה מי כל על להלשיןאמשיך גם ואני הלשנתי ,נכון" :אמר
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 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש

  לא ואני לבנות איפה אין אצלי .בשכונה כאן דירתו את להרחיב
 הטלפון בשיחת .א הרב לו כשהסביר ."יבנו אחר שבמקום מוכן
  ואמר דבריו את סתר ,לחברו שמוכן במה נוגע אדם שאין

  בין מתחלק לעולם היורד שהשפע בידוע ,הנכון הוא ההיפך"
 "זוזים" שמו נקרא כסף למה הגמרא את ציטט ואף ."אדם בני

  ,נוטל אתה משלי - נוטל אתה אם כ"וע ,לזה מזה שזזים משום
 ,לשחד תוכלו לא הפקחים את וגם !!ארשה לא !ארשה לא ואני

  החגיגות כל את מיד תפסיקו כולכם !לדין תובאו כולכם
 .אמר כך !!!שלכם
 נשמטה הסתם שמן עד ,והצטרד הלך ,והתרומם הלך קולו

  צליל ונשמע - בחרון אותה טרק שהוא או מידו האפרכסת
 .קטוע ניתוק
 ,נורמלי לא הוא' :דעתו את מישהוחיווה ואחר ,שררה דממה
 .'מסכן

 שמסכן מי אבל" ,אחר מישהו אמר ,"נורמלי לא - אולי - הוא"
 ."כאן וכולכם ...ואתה ...אני זה

 ,מלשין גם .האנשים את ממלא הזעם החל ההלם בחלוף ,ואכן
  מוכרחים ...ובבוטות בגלוי כך על מדבר וגם ,מקנא גם

  דין מבית כתב עליו להוציא !אותו להעניש !מקומו על להעמידו
 הכנסת בתי מכל אותו לסלק ,אותו לנדות ,מוסר שהוא

  כזו בעמדה ולהעמידו הכנסת בית ברב להימלך יש .בשכונה
 החדר בחלל עפו הרעיונות .ובנותיו בניו את לשדך יוכל שלא

 .מאוד כאובים היו והאנשים
 .בבחילה מעורב גמור הלם אלא זעם חשתי לא עצמי אני

  מעולם ,אכן .אחד חוג בני היינו והוא אני - המלשין את הכרתי
  דבר כל על ולרטון לרגוז היה נוהג ,במיוחד לבבי אדם היה לא
  היה נדמה וכאשר ,רם בקול צועק היה בביתו גם .בכך מה של
  פה פותח היה המדרש בבית הכיבודים בחלוקת שקופח לו

 ...סינון ובלי חשבון בלי ,בדעתו עולה אשר את ואומר גדול
 ,נכון .הדרך רחוקה - כזאת מכוערת להלשנה ועד מכאן אבל

 ,מלט ודליי לבנים שעה אותה היה מלא בביתי אשר הסלון
  כל אבל ,האבק החניק נשמתנו ואת חול גרגרי מלאו מאכלינו
 מי .עמוקים רחמים - היה אדם אותו על כעת לחוש שיכולתי

 הוא שקולים בלתי כה למעשים אם ,הנפשי מצבו מה יודע
 ...בזעמו נדחף

  ללכת נכונותם שהביעו כאלה היו ,באויר לצוץ הוסיפו הרעיונות
  בו ולחבוט להזמנה להמתין בלא פנימה להיכנס ,לביתו כעת
 ...ושתיים אחת

  קרא .א 'ר גם בכך חש וכאשר ,מהם משתמט שאני הרגשתי
 "?דנן במקרה לעשות דעתך מה ,יהודי 'ר ,הי" בקול אלי

  אקרא אני" ,רעיון במוחי הבריק ופתאום מלמלתי ,"יודע אינני"
 ."שלנו הרבי אל אותו

  מאמינים יהודים הכל ככלות אחרי" .מהוססת שתיקה נשתררה
 לנקוט היתר לנו אין בריונותמעשה האיש עשה אם ואף ,אנו

 מאז יהודים כמעשה ,לרב אותו ניקח" ,להם אמרתי ,"זו מטבע
 ."יעשה כן יאמר וכאשר ,דינו מה הרב יפסוק .ומעולם

  המעשה סיפור כל לו סיפרתי ,שלי הרבי אצל הלכתי .היה וכה
 .הרבי פני והולכים מתעננים ,מדבר שאני וככל ,כלה ועד מהחל

 .הרבי שאלני"?הוא שואה ניצול שהאיש ידעת"
 .ידעתי לא

 ד"בס

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 
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 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א+): 30לבחורים מגיל (שדכנית 

  21:30 - 22:30בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
 058-3297225 

 ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע
  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

ויכולת   כחאנא תנו לנו , אנחנו פונים לציבור הקוראים היקר
אנו  ". דרכי חזקיה"והעלון  ח"הגמ' כולל'הלהמשך החזקת 

משתדלים שההכנסות יהיו קודש למטרות הללו ואין לנו הוצאות 
 !תבורכו מפי עליון. 'וכדו נקיון, מזכירות

 לעזרה  נזקק ארוכה ותקופה איומה ילדות שעבר שואה ניצול"
  שנישא מאז .חייו את ולבנות להשתקם שהצליח עד ,צמודה רפואית

  מודאג הייתי כי אם ,נורמלי חיים אורח מנהל הוא כי לי נראה היה
 לו הוריתי - בפנימיות לומדים שילדיו הסיבה זו .הרבה מעצבנותו

 הרבי ,"אוי ,אוי ...שכזה רע בעסק הסתבך ועכשיו ...כך לעשות
 .זה ביש בעסק מעורב היה יחידו בנו כאילו ליבו מקירות נאנח

  לי הניחו" ,עמוקה אנחה עוד ונאנח לבסוף אמר ,"לי זה ענין הניחו"
 תוכלו ימים חודש מקץ .מאומה תעשו ואל שבו אתם .זה בכל לטפל
 שם קולו את ישמעו לא שוב .בעיריההענין את ולהסדיר לשוב

."הסדרלידיאיתכםלבואיוכלווהפקחים
  לשרור השקט חזר ואכן הרבי כדברי עשינו .ארוכים ימים עברו

 אנשים כמה ,שונו תוכניות כמה ,התחדשההבניה .ברחובותינו
 ההלשנות ממכת אבל ,הרשיונות עבור כסף סכומי לשלם נאלצו

 .ואילך היום מאותו נפטרנו
 אולם .בזאת הענין נגמר אסיפה באותה איתי שהיו האחרים בשביל

 בהזדמנויות וגם הרבי אצל שבת מדי ,מקרוב לעקוב הוספתי אני
 שכה ,ושבור פגוע ביהודי שלי הרבי מטפל כיצד ,אחרות חגיגיות
 בעזרת תוקף הוא שהיום עד ,אותו אנשים משנאת חייו במשך נפגע
 ...ביודעין נזק להם וגורם אחרים זו נוראית שנאה
  ולא גער לא ,צעק ולא סילק לא ,החרים ולא נידה לא שלי הרבי ,ובכן
 לפי לו ויוכיח והלכתי עיוני לליבון הרבי לו שיקרא לחשוב יכולתי .נזף
 של בשפע נימה כמלוא נוגע זה אדם של השפע שאין ל"חז דברי
 .טעותו את הלה שיבין עד - חברו
 המיוחד הרקע עקב ורצוץ שבור כה שהלה שמאחר לחשוב יכולתי
  או - לדירתו הגדלה אפשרות איזו עבורו להסדיר הרבי ינסה ,שלו
 לעבור יוכל למען כסף של סכום לו שיתרמו חסידים לגייס אולי
 ...דירה
 .הבעיה עם להתמודד כיצד ידע הרבי אבל
 .האישי למזכירו ...האיש את הפך הוא

  עליו השפיע ,הרבי לו קרא פתאום !לגדולה זה 'מלשין' זכה פתאום
 מינויים מיני כל אותו ומינה לעזר לו להיות ביקשו ,וטוב חיבה רוב

 ,קהל בקבלת התור על אותו מינה הוא ...עולם שלברומו העומדים
 ...שונות רשימות ניהול על ,הטישים בשביל הקניות עריכת על

 הרבי כיצד ראו אנשים ,הרבי אצל בית לבן המלשין הפך ובכלל
 לפתע ,מביתו לבקוע חדלו הצעקות .כבוד לו וחולק אותו מכבד
 ...מחייך כשהוא נראה
  לא החדש שבמעמדו ,מובן .אנשים על להלשין עוד הוסיף לא מאז
  ,סביבו הרבה טרח הרבי .זאת לעשות לעצמו להרשות היה יכול

 עידודים לו לתת ,בפרהסיה אותו לכבד לב ותשומת זמן הקדיש
 כבוד איזה רואה אני כאשר הזה היום עד נפעם עודני אני ...וחיזוקים

  חמצן כמו עבורו חיוני זה שכבוד משוםרק -ביהודי הרבי נוהג
 .אנוש לחולה דם עירוי כמו ,לנשימה

  לסיומה באה זו פרשיה .כולנו גם כך .ה"ב בטוב המלשין חש וכך
 על חושב אני כאשר ,חלחלה לפעמים נתקף עוד אני ורק .הטוב

 קבל ולבזותו שמו את ולחרף ולנדותו להחרימו הפרועים רעיונותינו
 הגיע"ש אף ...מיוסרת נפש לצמיתות הורסים היינו איכה - ועדה עם
 ...באהבה אותו לדון ידע הרבי אך ...ברותחים אותו שידונו ,אולי ,"לו

 ")נסיונות"דברים בשם ספר " אמונה שלימה"מובא בספר (
  
 

  ,מילה'ג בת מרגלית ,יה'נג בת שרה,רזלבת שרה :לרפואת להתפלל נא
 ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה
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 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

וישב

בס"ד

413 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 17:21, ת"א 17:22

”וישב יעקב בארץ מגורי אביו“
רש“י מבאר: ביקש לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של 
יוסף. רמוז במילה ’וישב‘ האות השנייה של כל אחת 

מצרותיו של יעקב: יוסף ,  דינה ,  עשיו ,  לבן.
ולכאורה יש להבין: למה נרמזו אלו דווקא במילה זו?
גם:  הם  שלה  התיבות  שראשי  כיון  לכך:  והתשובה 
יסורים בתחילה ולבסוף שלווה מעלתן של הייסורים
”אחי  לייסורים  ערב  בכל  קרא  שמעון  בר‘  אלעזר  ר‘ 
סדינים   60 מתחתיו  הוציא  בוקר  ובכל  בואו“...  ורעי 

ספוגי דם ומוגלה (בב“מ פד:). 
לעצמנו,  נדמיין  מחבריו.  יותר  נתעלה  השחין  בזכות 
הוא  שם  מסוים,  למקום  הולך  שבוע  שמדי  אדם 
התמורה  מהי  תשאלו  ואם  כספו...  ממיטב  משלם 
שהוא מקבל - כאבים איומים. ועוד בסוף הוא מודה 
נמשך  זה  שכך  אוסיף:  אם  ומה  והולך.  לב  מקרב 
 - שהאיש  יאמר  אחד  כל  תמימים.  חודשיים  במשך 

”לא נורמלי“, כנראה הוא שוטה!
לחלוטין...  נורמלי  הוא  הזה  שהאיש  נגלה,  ואם 
שבוע  מדי  בו  מבלה  שהוא  הזה  המקום  ולמעשה 
בעצם  כסף  משלם  והוא  שיניים.  מרפאת   - בכלל  זו 
הם   - משלם  הוא  שעליהם  והכאבים  שלו,  לרופא 
אך ורק לטובתו - שהרי ברור שאם הרופא לא יטפל 
ואיומים  קשים  כאבים  יסבול  הוא   - הכואבת  בשן 
בעתיד!!! מפליא לגלות איך שמבינים את המשמעות 
רחב  מגוון  בחייו  עובר  אחד  כל  אחרת!  נראה  הכול   -
של ייסורים וכאבים עד בלי די...  ומה כולנו עושים? 
ובצדק,  להתמודד,  מתקשים  ואף  ומתלוננים  בוכים 
ייסורים זה לא דבר של מה בכך, ובפרט אם אין להם 
משמעות.... לכן אל לנו לשפוט אדם המקבל ייסורים, 
הוא פשוט מבין שלמעשה, בסך הכל מתקנים לו את 
’‘השן‘‘ והכאבים הם סיוע לגוף - מניעה של כאב גדול 
יותר בעתיד.... וכמו שאדם כזה מרגיש בטוח כאשר 
מה  שכל  להרגיש  עלינו  כך  הרופא,  בידי  נמצא  הוא 
שעובר עלינו, זה רק לטובתנו המלאה.. האם זה מוזר 
להודות לרופא שיניים אחרי טיפול אם כן, בואו נודה 

להקב“ה, על הטוב וגם על מה שנראה פחות טוב...
יראה  הכל  כאן  שהנחנו  הייסוד  את  מבינים  כאשר 

אחרת...! וממילא נקבל את הכול באהבה!!!

נלמד מהפרשהמיהו אדם גדול?

”ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני“
והצלת  תמר,  מעשה  על  יהודה  של  הודאתו  שבזכות  במדרש  מובא 
הנפשות מכבשן האש שהיתה בעקבות זה, הציל הקב“ה מכבשן האש 
השי“ת  ראה  מה  להקשות  יש  ולכאורה  ועזריה.  מישאל  חנניה  את 
בהודאה זו של יהודה כמעשה כה גדול עד שמגיע על זה שכר עצום 
כ“כ? וכי היה לו, ליהודה, להציל את עצמו על חשבון שלש נפשות שלא 
לרצוח  אפשרות  בידו  שהיתה  אדם  על  שנצביע  כמו  זה  הרי  חטאו? 
וכמי  כצדיק  אותו  נגדיר  וכי  אותם -  רצח  לא  והוא  אדם,  בני  שלושה 
בתפקידו  שיהודה  היא  התשובה  יקרא?  צדיק  הלזה  שכר,  לו  שמגיע 
המעשה,  בעל  שהוא  לגלות  מבלי  תמר  את  להציל  יכול  היה  כשופט 
ומי כמו בני הדור שלנו היודעים כיצד לנצל את מעמדם הרם לטובתם 
הפשעים  כל  על  לכסות  אפשר  נכונים  קשרים  ובאמצעות  האישית, 
והעוונות, גם יהודה היה יכול להמלט מהבושה הגדולה שנגרמה לו, 
אבל הוא לא עשה כן אלא החליט להודות! יתירה מכך, היה לו ליהודה 
תירוץ מצויין כדי להעלים את העובדה שהוא בעל המעשה. לתירוץ 
זה קוראים ”חילול ה‘“ שהרי לכאורה אין לך חילול ה‘ גדול מזה. חז“ל 
את  ושמעו  המשפט  בעת  נוכחים  הם  גם  היו  ויצחק  שיעקב  אומרים 
ואומרים  אותו  מחרפין  יהודה  אחי  וכל  הם  והיו  שלו  ההודאה  דברי 
יהודה  את  שיכנע  לא  הזה  התירוץ  גם  אבל  יהודה“  ”ביישתנו  לו: 
מלהודות  היסס  ולא  דבר  בשום  התחשב  שלא  הגדול,  כוחו  היה  וזה 
יצחק  של  בנוכחותם  גם  זאת  ועשה  ממני“,  ”צדקה  בפומבי  ולהכריז 
ויעקב מה שכמובן הגביר את הבושה. יהודה לא נמלט מן האמת ולא 
משפחה.  בפגם  תמר  את  משאירים  שהיו  עקלקלים  הסברים  הפריח 
שקר  ניקרא  זה  גם  לגלותה  שצריך  במקום  האמת  את  להסתיר  כי 
ובמילים אחרות: יהודה הבין שאם יודה על חטאו לא יהיה בכך חילול 

ה‘ אלא קידוש ה‘ הגדול ביותר. 
אדם  יהא  לעולם   - הקורבנות  בפרשת  התפילה  נוסח  בלשוננו  שגור 
ירא שמים בסתר ובגלוי ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. וצריך 
להבין מהו כפילות הלשון- מודה על האמת - ודובר אמת בלבבו, אלא 
לפעמים חושב האדם שהוא אומר אמת, ואף משכנע את עצמו שהוא 
דובר אמת, מכל מיני שיקולים. לשם כך צריך להדגיש שבכל מיקרה 
יש להודות על האמת הצרופה גם אם זה כרוך בבושה ובביזיון גדול, 
לעולם יהיה מודה על האמת, ולכן צריך שגם בליבו ובתוך תוכו יידע 
שהוא דובר אמת. ואין לך אדם גדול ממי שבכוחו להלך נגד טבעו.                                  

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:05, ת"א 16:19



סיפור השבוע

שם  היתה  מהורודנה  נחום  מנחם  רבי  של  החסד  מדת 
דבר. בני עירו כנוהו ר‘ נחומק‘ה, לא משום שלא הכירו 
אורחותיו  ובשל  ביותר  שחבבוהו  מפני  אלא  בגדלותו, 

הפשוטים והצנועים.
את  שכמו  על  ליטול  העיר  פרנסי  בו  הפצירו  אחת  לא 
ר‘  של  בפניו  היתה  קבועה  תשובה  הרבנות.  תפקיד 
נחומק‘ה: ”רב צריך להיות ירא שמים ומדקדק במצוות, 

ואני אינני מרגיש כי ראוי אני לשאת אצטלה זו“.
אבל היו שני תפקידים אחרים שנשאו חן בעיניו: שמש 
בית המדרש וגבאי הצדקה של הורודנה. תפקידיו אלה 
גזלו  לרב את עתותיו. כשהיו אנשים מתדפקים על דלת 
היתה  בו,  להוועץ  או  תורנית  שאלה  לשאול  כדי  ביתו, 
המדרש,  בבית  שהוא  או  ”בעלי  באנחה:  פולטת  אשתו 
סובב  שהוא  או  הרצפה,  את  ומכבד  הנרות  את  מיטיב 

בעיר כדי לאסוף כסף לצדקה.
שקית  ביותר.  עליו  חביב  היה  האחרון  עיסוקו  ואמנם, 
את  משלשל  היה  ולתוכה  תדיר,  בידו  אוחז  היה  גדולה 

המטבעות שלקט לצרכי צדקה וגמילות חסדים.
עמדה  לוהטת  קיץ  שמש  צהרים.  שעת  היתה  השעה 
במרומי הרקיע. בזמן כזה בחרו הבריות להסתתר בתוך 
עומדים  אינם  אויר  מזג  עניני  אבל  הקרירים.  הבתים 
הוא  רצינית.  משימה  לפניו  יש  נחומק‘ה.  ר‘  של  בדרכו 
את  להשיא  שעמדה  אחת,  עניה  אלמנה  לפני  התחייב 
בתה, כי עד שבוע לפני מועד החתונה ישיג עבורה את 
הסכום שהתחייבה לנדוניה. הערב יסתיים המועד, והוא 

חפץ בכל מאודו לעמוד בדבורו.
מבלי משים משכוהו רגליו לעבר גרם מדרגות שמעולם 
לא דרכו רגליו עליהן. המדרגות הובילו לביתו של עורך 
רק  זאת  אך  היה,  יהודי  העיר.  בכל  לשמצה  הידוע  הדין 
כל  בו  ניכר  לא  מזאת,  לבד  יהודיה.  שהיתה  אמו  בזכות 
זיק יהודי. במלבושיו ובהתנהגותו היה זר ומנכר לאחיו 

היהודים.
בפתח הבית עצר ר‘ נחומק‘ה לרגע כמהסס. אך בהרהור 
יהודית“,  נפש  זאת  ”בכל  מה.  ויהי  לנסות  החליט  נוסף, 

אמר בלבו.
את פניו של ר‘ נחומק‘ה קדם קיתון של דברי גנאי וזלזול. 
של  מראהו  את  לשאת  יכול  היה  לא  השחצן  הדין  עורך 
היהודי הזקן מקבץ הנדבות: ”מי בכלל מינה אותך לאסוף 
צדקה?“ התריס לעברו בלעג. ”ובכלל, מהו הדבר הזה של 
כטפילים  יחיו  ולא  לעבוד,  יכלו  שאנשים   – נדבות  מתן 
ר‘  תשוב!“  ואל  מכאן  הסתלק  אחרים!  של  טרחתם  על 
שבא.  כלעומת  והסתלק  בצער,  פניו  את  כבש  נחומק‘ה 

נסיונו לא צלח.
הדין  עורך  כי  בעיר  נודע  אחד  ויום  זמן,  תקופת  חלפה 
השנוא נתפס בפרשית שחיתות ונדון לשנתיים מאסר. 
כל  כסהרורית.  העיר  בחוצות  מסובבת  נראתה  אשתו 

בכל זאת נפש יהודית
מוזנחים  נראו  וילדיה  מעבודתם,  פוטרו  הבית  משרתי 

ועזובים.
הבית  דלת  על  והתדפק  נחומק‘ה  ר‘  שב  אחד  ערב 
המפואר. את הדלת פתחה לו אשה מפחדת, שאומללות 
נבטה מעיניה. ר‘ נחומק‘ה אמר, כי בא להשתתף בצערה 
יוכל  במה  לראות  בא  וכן  ביתה,  את  שפקד  האסון  על 

לעזור.
הטרדן  את  לסלק  מבקשת  האשה  כי  היה  נדמה  לרגע 
הישיש ולטרוק את הדלת בפניו. אך עיניו הטובות עצרו 
בעדה. חלפה שניה, רעד עבר בגופה, והיא נשברה: ”כיצד 
תוכל לעזור לי?“ מררה בבכי. ”עומדת אני להיות אלמנה 
חיה למשך שנתיים. בכל התקופה הזאת צפויים אני וילדי 

לעוני ולמחסור. מטה לחמנו נשבר, ומי יעזור לנו!“
מסתכמים  בכמה  לדעת  והתענין  עודדה,  נחומק‘ה  ר‘ 
צרכי המשפחה לשבוע. ”עשרים רובל“, השיבה האשה, 
נחומק‘ה  ר‘  בעיניה.  ניצת  בתמהון  מהול  תקוה  כשזיק 

ברכה בברכת לילה טוב, ופנה לדרכו.
עשרים  היו  בידיו  הבית.  אל  נחומק‘ה  ר‘  שב  למחרת 
ועיניה  הכסף,  את  האשה  נטלה  מאמינה  כלא  רובלים. 
אורו. כך היה מדי שבוע – לקראת שבת היה ר‘ נחומק‘ה 
חזר  הבית  בידיו.  הרובלים  כשעשרים  בביתה  מופיע 
כל  בו  ניכר  לא  הבעל  של  חסרונו  ולהוציא  למסלולו, 

שינוי. 
על  רבות  התייסר  בתאו,  עונשו  את  שנשא  הדין,  עורך 
שבגלל  על  לעצמו,  סלח  לא  הוא  ביתו.  בני  של  מצבם 
וילדיו  רעיתו  את  בפלילים, והשאיר  הסתבך  בצע  תאות 

ללא מקור מחיה.
למצוא  צפה  בלבו  לביתו.  שב  הדין  עורך  שנתים,  חלפו 
את בני ביתו זנוחים ועלובים ורעבים ללחם. ”ודאי מכרה 
אשתי את חפצי הערך שבבית“, הרהר. אולם לתדהמתו, 
הבית  כי  גילה,  הוא  לחלוטין.  שונה  התמונה  כי  נוכח 
הוסיף להתנהל על מי מנוחות. הילדים, שקבלו את פניו 

בשמחה, נראו בריאים, עליזים ומאושרים.
גבאי  אותו  זקן,  אותו  כן,  תעלומתו.  פוענחה  מהרה  עד 
אשר  זה  הוא  מביתו,  פנים  בבושת  פעם  שסולק  צדקה, 

סעד את רעיתו וילדיו בכל ימי העדרו.
הדין  עורך  נפל  דמעות  זולגות  ובעינים  מורכן  בראש 
חסדו,  על  לו  מודה  כשהוא  נחומק‘ה,  ר‘  לרגלי  השבור 
ומתחנן לפניו שיסלח לו על רשעותו וגסותו. ור‘ נחומק‘ה 

סלח לו כמובן.
לשוב  הדין  עורך  מהרה  עד  הצליח  נחומק‘ה  ר‘  בעזרת 
ולשקם את מעמדו, אך מאותו יום ואילך פשט את לבושיו 
ולתורתו,  לעמו  שב  אט-אט  אחר.  לאדם  והיה  הזרים 
וביתו נעשה פתוח לכל עני וקשה יום ולכל אדם מר נפש. 

”בכל זאת נפש יהודית“, אמר ר‘ נחומק‘ה.



”ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם“
כל מכירת יוסף ושיעבוד מצרים התחיל מלשון הרע :“ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם“

הגמרא (במסכת שבת דף י‘): מביאה:
ואמר רבא בר חסיא אמר רב בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב‘ סלעים מילת שנתן יעקב 

ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים...
בספר ערוגות הבושם שואל שתי שאלות:

מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: ”ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... 
וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים“ רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה 

את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!
ועוד קשה הרי חז“ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש“א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל 

זעום?!
והוא מתרץ: אלא יעקב שם לו בקצה השרוולים חתיכות ממשי. ומבואר על פי דברי חז“ל שמבארים את הפסוק (ישעיהו מ“א, 
י“ד): ”אל תראי תולעת יעקב“ למה עם ישראל נמשל לתולעת (משי)? אומרת הגמרא מה תולעת כוחה בפיה אף ישראל כוחם 
בפיהם (תפילה, לשון הרע, ניבולי פה) היא יכולה למוטט ארזים בפיה הקטן ומאידך מאותו פה קטן אפשר לתפור בגד ממשי 

למלכים...
רצה יעקב אבינו ללמד את יוסף כלל: הפה שלך יכול למוטט משפחה שלימה או ביכולתך ע“י פיך ”לתפור בגד לקדוש ברוך הוא“, 

ולכן שם לו את זה על השרוולים מבחינת: ”וחטאתי נגדי תמיד“ שיזכור מה יכול לקרות...
על  כנגדה  מוציא  שאתה  מילה  כל  על  בתרי“.  שתיקה   - בסלע  הגמרא: ”מילה  שאומרת  מה  להורות  מילת?  סלעים  שני  ולמה 
שתיים אחרות תשתוק... זהו שאמר שלמה: ”כחוט השני שפתותיך“ – מתי פיך אורג חוטי משי לה‘? כאשר ”ומדברך נאוה“ כאשר 

דיבורך הם תשבחות לה‘.
באוזניך  תקשיב  בסלע),  מהפה (מילה  מוציא  שאתה  מילה  כל  שעל  אחד?  ופה  אוזניים  שתי  ה‘  ברא  למה  צחות:  בדרך  ואמרו 

לשתי מילים (שתיקותא בתרי) אחרות תחילה...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות חנוכה

א.   צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, שיש בה משום פרסום הנס בהודאה לה‘ יתברך על הנסים שעשה לנו, 
להשיג  כדי  בעבוט  נותנו  או  כסותו  מוכר  הצדקה,  מן  אלא  יאכל  מה  לו  שאין  עני  ואפילו  כג:).  (שבת  חכמים  תלמידי  לבנים  זוכה  כן  והעושה 
דמי שמן או נרות שעוה להדלקת נרות חנוכה, כדי שיעור נר אחד לכל לילה. ולכן מצווים כל גבאי צדקה להשגיח על העניים, ולתת להם שמן 

להדלקת נרות חנוכה, אלא שאינם מצווים לתת להם אלא כדי נר אחד בכל לילה, כפי עיקר הדין של המצוה. 
ב.   כמה נרות צריך להדליק בחנוכה, אמרו חז“ל (שבת כא:) מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית 
המהדרים  אולם  מישראל,  ובית  בית  לכל  אחד  בנר  די  הדין  מעיקר  כי  והיינו,  והולך.  מוסיף  ואילך  מכאן  אחד  מדליק  ראשון  יום  אומרים  הלל 
במצוה זו, בלילה הראשון מדליקין נר אחד, מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות, ואפילו אם היו בני הבית 

מרובים לא ידליקו יותר. וכן פסק מרן בשלחן ערוך. והאשכנזים נהגו כעין דברי הרמב“ם להדליק חנוכיה לכל אחד ואחד.
לשמונה  שבידו  השמן  את  לחלק  לו  אין  שעה,  חצי  שיעור  שהוא  אחת,  לילה  הדלקת  כדי  רק  אלא  חנוכה,  ימי  שמונת  לכל  שמן  לו  שאין  ג.   מי 
דאנוס  כלום,  בכך  אין  אחרים,  ללילות  ישאר  לא  ואם  הראשון,  בלילה  כשיעור  ידליק  אלא  הנס,  לפרסם  לילה  בכל  מעט  שידליק  כדי  חלקים, 

רחמנא פטריה.
ד.   מי שיש לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה כמנהג המהדרין מן המהדרין, בצמצום, ולחבירו אין שמן כלל, מוטב שידליק כל לילה נר אחד בלבד, 

ויתן שמן לחבירו לזכותו לברך ולהדליק נר חנוכה. שהרי מן הדין אין צריך אלא נר אחד.
ה.   מי שטעה והדליק בלילה הראשון ב‘ נרות, או שהדליק בלילה השני ג‘ נרות, יצא ידי חובתו, ואין צריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה. 

ואם חוזר להדליק כפי מנין היום, ומברך, הוה ליה ברכה לבטלה, אחר שיצא כבר ידי חובה. 
כשרות  אצבע,  כעובי  מרחק  קנה  כל  ובין  אחד,  נר  קנה  כל  ועל  בעיגול,  סביבותיהן  קנים  מהם  שיוצאים  עגולות  מנחושת  או  מכסף  ו.   חנוכיות 

להדליק בהן נרות החנוכה. ואף שהרמ“א הזהיר שלא להדליק נר חנוכה בעיגול, מודה שאם יש ריוח ביניהם יכול להדליק. 
ז.   מצות הנחת נרות חנוכה, היא בתוך עשרה טפחים (כשמונים סנטימטר) מקרקע הדירה. וכתב מרן הב“י, שכן נהגו המדקדקים אף בזמן הזה. 
ואם הניחם למעלה מעשרה טפחים יצא. ויש להניחם למעלה מג‘ טפחים, ואם השלהבת של נר השעוה שהודלק למצות החנוכה הוא למעלה 

משלשה טפחים, אף על פי שגוף הנר הוא למטה מג‘ טפחים, שפיר דמי, שהעיקר הוא השלהבת.
ח.   אין להדליק נר חנוכה המונח למעלה מעשרים אמה מקרקע הדירה. (כל אמה 48 סנטימטר - 9.60 מטר) ואם עבר והדליק למעלה מעשרים 

אמה, לא יצא אף בדיעבד. וצריך לכבות את החנוכיה ולהניחה במקום הכשר ויחזור וידליקנה, אך לא יברך שנית.
נרות  להניח  וטוב  ניסא.  פרסומי  לקיים  כדי  הרבים,  לרשות  הסמוכה  בגזוזטרא  או  במרפסת,  או  בחלון  חנוכה  נרות  שיניח  מצוה  בעלייה,  ט.   הדר 

החנוכה בתוך פנס של זכוכית ולהעמידם במרפסת, כדי שייראו לעוברים ושבים שברשות הרבים. 
נרות  הדלקת  בו  שאין  אחד  פתח  יראו  שאם  החשד,  מפני  בשניהם,  להדליק  צריך  היה  הגמרא  בזמן  רוחות,  משני  פתחים,  שני  בה  שיש  י.   חצר 
הדלקה  הברכה  מן  ויפטור  הראשון,  שבפתח  החנוכה  נר  על  שיברך  אלא  בשניהם,  ידליק  ולכן  כלל.  חנוכה  נר  הדליק  שלא  יחשדוהו  חנוכה, 
שבפתח השני. אולם בזמן הזה שהכל מדליקים בתוך הבית מבפנים ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אף על פי שיש לחצר כמה פתחים אין 

צריך להדליק אלא בפתח אחד בלבד. וכן המנהג פשוט.
יא.   אורח שמייחדים לו חדר בפני עצמו ללון שם, אף שיש לחדר פתח בפני עצמו, אינו צריך להדליק נרות חנוכה בחדרו, שבזמן הזה אין חוששין 
לחשד שיחשדוהו שאינו מדליק נרות חנוכה, שבלאו הכי כל ההיכר הוא רק לבני הבית, והם יודעים שהוא יצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של 

בעל הבית. ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהדליק בחדרו, אינו רשאי לברך. 
יב.   הנוסע בספינה או ברכבת, ואפשר להדליק שם נרות חנוכה, נכון להדליק, שאין צריך בית קבוע לכך, כל שלא יגיע לביתו באותה לילה, וגם אין 

מדליקין עליו בביתו.
















