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 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
 

ארץ ב המגורים , למה אצל יעקבהחתם סופר מקשה
", ואילו אצל יצחק אביו היא מכונה ישיבהמכונה " ישראל

בארץ מגורי אביו ב "מדוע כת וגם יש לתמוה"?? מגורים"
" וכי לא ידוע שיצחק אביו היה גר בארץ כנען, בארץ כנען

היה אסור לצאת מארץ העולה תמימה הרי ליצחק 
 ישראל???

 

 והחזקוני התוספות בעליכתוב בעל פי מה שלתרץ  ונראה
שבעקידת יצחק פרחה נשמתו ועלה לגן  הגדול מדרש בשם

שנים בגן עדן, ולכן כלפי יצחק  3עדן, ויש גם דעות שלמד 
" וארעי, אבל אצל יעקב גרכל העולם הזה הוא בבחינת "

אבינו ששנים היה בחרן וגם בגלות מצרים אזי עיקר 
  היה בארץ ישראל." וישבמקומו ועיקר דירתו "

 

היה מנוע ממצוות כיבוד יעקב אבינו שעד עכשיו  ובפרט
אב ומצוות ישוב ארץ ישראל, ועכשיו השלים כל חובתו 
בעולמו, לכן הרגיש בארץ ישראל כדירה מושלמת עבורו, 
ולכן מודגש גם מגורי אביו כנגד כיבוד אב, וגם ארץ כנען 

שכשיעקב אבינו חזר  ויתכן, כנגד מצוות ישוב ארץ ישראל
הוא לא חשב שסוף סוף אחרי כל התלאות  לארץ ישראל 

הוא חזר לארץ מולדתו, אלא יעקב אבינו חזר בכדי לקיים 
 . מצוות כיבוד אב ומצוות יישוב ארץ ישראל

 

 תתן אמת ליעקב – כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב
 

לשבת בשלווה מיד קפץ עליו ביקש יעקב  :רש"יכתב 
, כי אומר הקב"ה לא די להם רוגזו ובעייתו של יוסף

לצדיקים מה שמוכן להם בעולם הבא, שהם מבקשים גם 
שלווה בעולם הזה?? לכן לא זכה יעקב לשלווה וקפץ עליו 

 רוגזו של יוסף.
 

היו הרבה צרות קשות אבינו הרי ליעקב הגרי"ז  ומקשה
צרת קודם את עוד לפני צרת מכירת יוסף, שהרי היה לו גם 

, מדוע דווקא כאן התעורר צרת דינהוצרת לבן, ועשיו, 
לא די לצדיקים מה "ש וקיבל כביכול עונש בטענההעניין 

 "??שמוכן להם לעולם הבא
 

יעקב אבינו דווקא אחרי כל התלאות שעבר עם  ובפשטות
ואם כן קשה לבן עשו ודינה רצה סוף סוף לחיות בשלווה, 

מדוע דווקא לפני ניסיון קשה ואולי  מה תמיהת הגרי"ז???
 יוסף הוא ביקש לשבת בשלווה לא לפני מעשה דינה.

 

לתרץ שאכן ניסיון מכירת יוסף, אכן היה ניסיון  ונראה
יעקב של" "אבל שאולהלז' לה' כתב רש"י כי קשה מנשוא, 

שאם לא ימות אחד מבניו בחייו,  וידיעה אבינו היה סימן
, ומתוך זה אתה למד שאם גיהינוםלא יראה פני הוא אזי 

 .גיהינוםכן ימות אחד מבניו בחייו הריהו רואה פני 
 

העידו בפניו כל עשרת בניו השבטים הקדושים  והנה
 !!!לגיהינוםשהוא הולך התוצאה מילא , וממתבנו שיוסף 

 

?? הדבר איך יתכן הצדיק מתייסר בכאב עצום, ויעקב
וכפי שהעיד על , חי בחשבון נפש דקדקניהוא הרי  ולמה??
, ויעקב יכול ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותריעצמו ש

לא פלא  ??מה חטאי ??מה פשעיהיה לצעוק בקול גדול 
, כי זה ייסורים עליו בכההכל את יצחק שידע אבא שלו ש

, לסבול ולהיענש בלי לדעת למה?? עזים שאין כדוגמתן
נכשל כאשר אתה התכוננת כראוי וכל החומר  לקבל ציון

שגור בפיך ואתה בטוח שכתבת הכל באופן מושלם ולמרות 
אתה מקבל נכשל!!!! זה מתסכל  100זאת במקום לקבל 
 ומקומם ומייאש!!!

 

נחלש ולא לא אבינו יעקב , התסכולוהכאב  ולמרות
 שמר אתלא הוא ממשיך לקיים מצוות, והוא ו ,מתקרר

הוא ילדים, אלא דוגמא חיובית למצוות רק בשביל ה
באותה בהתלהבות ובהשתוקקות ובאש קודש  המשיך

יעקב  כי אכן ,עבודת השםובלימוד ובתפילה עוצמה ב
 !!! לשם שמיםרק בחייו פעל  אבינו

 

אפילו שאני הולך לעצמו, יעקב אבינו אמר  וכביכול
אני ממשיך בכל זאת  !!ולמה ל מהעבלי לדעת  לגיהינום

  !!!כי זה האמת?? ולמה, כרגיל בעבודת השם
 

כי יעקב עבד  ,"תתן אמת ליעקבפלא שעליו כתוב " ולא
 את בורא עולם באמת מושלמת לא לשם רווח כלשהוא,

 דהיינו גמרא מגילה יח'ע"פ  -קל קראוהקב"ה לכן  אוליו
, אחוז לשם שמים 100שעבודתו הייתה מושלמת לגמרי 

כי הוא חי  העליונה, במרכבה דמות פניוש פלא לאלכן גם ו
 .רק בשביל האמתועבד את בורא עולם 

 

ורק היה  ,בן עולם הבאכן התברר שהוא כמובן  ובסוף
מתוך ידיעה  ואדרבא, גיהינוםשהוא יורש  לזמן נדמה לו

 לאושר וגן עדןגבוהות עד אין סוף ולהשגות זכה מוטעית זו 
, כי עמד בניסיון שאי אפשר לשער שאין לנו דמיון לשערו

  .ואת עוצמתו קושיואת 
 

, שבורא עולם מנסה אותנו גם במידע מוטעה בעליל, מידע שגורם לנו טשטוש עצום והרס השלווה, אבל אם ללמדנו
נתגבר על הקושי נגלה שהכל היה טעות והכל היה ניסיון, ואם נתגבר על הניסיון נרקוד משמחה שלא טעינו והובלנו כשה 

שעוד  ולהאמין אכן יש זמנים קשים עלינו להתחזקאם , וגם בזמני קושי טועה, ולכן נלך בתמימות אחרי בורא עולם
 יםרק נבנמהתמודדות בקשיים  והכל היה ניסיון בכדי להטיב לנו, וכידוענגלה שהכל דמיון והבל, יתבהרו המסכים ו

ושה' יעזור שתמיד נלך  ,בזמן קשייםלהתמודד לעזור לאחרים איך , וגם מקבלים כלים לתלפיות ובעוצמת נפש ורוח
  אמן ואמן. ועלייה מה, ונזכה לראות אך טוב וחסד, ותמיד נהיה במצב של התחזקותשלי באמונה

 

 המשך - רוגזו של יוסף –"עקידת יעקב" 
 

רוגזו של יוסף נראה להקדים,  להבין מה המשמעות בכדי
בזמן שלאחר שיעקב סיים את פגישתו  י"ברש כתוב שהנה

 ליעקב קראו ה"שהקב דרשו רבותינוש כ'פרק לג' בו, עם עש
 ???הכוונה מה ,פלאי דבר וזה ,(יח' מגילהע"פ הגמרא ) "קל"

 

 ואלוקי אברהם אלוקי שאומרים שכמו, הכוונה ואולי
 למרות כמוהם אתה גם לו אומר עולם בורא אז, יצחק

בכל זאת עליך  ,אלוקי אומרים לא חי ועל חי אתה שעדיין
 ".יעקבאלוקי כבר אפשר לומר "
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שהיות ובן אדם יכול לחטוא בחייו לכן גם מפורש  הענייןו
כשהתפלל  יעקב לכןעליו,  מייחד שמועל צדיק אין הקב"ה 

ייחד שמו על יצחק  עולם בורא אבל", יצחק פחד" אמר
י קאל ה'ויאמר אני " בחייו ככתוב אצל חלום יעקב:

על יצחק הקב"ה העיד  , שבזה"י יצחקקאברהם אביך ואל
 כי עוור חשוב כמת. -בחייו שיישאר שלם בצדקו 

 

אפילו שהוא בריא ושלם בכל  יעקב עלגם התחדש ש וכאן
 ויישאר מושלם כברשהוא עליו בורא עולם העיד זאת 

 עוד היה זהגדלות מפליאה ועדות מדהימה, כי  וזו, מושלם
 !!!יוסףדינה ו ניסיון לפני

 

 דינה ניסיון כשעדיין תואר ולכזה זכות לכזה זכה ולמה
עדיין וכאמור קודם,  מנשוא קשה שהוא יוסףוניסיון 
 לפניו??? 

 

 כפי שכתבתי בפרשת ויצא התחדש לי ב"ה, והתשובה

המקום שהיו אבני  סידר אתלישון לפני שכיבתו שיעקב 
רצה להמחיש לעצמו את עקידת יצחק כי  ,העקידהאבני 

למעשה  והנהעקוד ונשחט על גבי המזבח, עצמו כאילו הוא 
יצחק לא נשחט, רק בכל זאת היה כאן גבורת נפש של גם 

יצחק שהסכים להישחט וגם של אברהם שהסכים לשחוט 
 את בנו יחידו יצחק.

 

שהיה לאברהם היה זה ניסיון קשה מנשוא גם בגלל  והנה
עמוד החסד שיעשה מעשה אכזרי לשחוט את בנו היחיד 

 את כל אמונתו ציווי זה נראה כבא לסתורוגם לאמו, 
 סתרשחיטת בנו יצחק  כמו כןשאסור לשחוט בני אדם, 

ובכל זאת  שביצחק יקרא לך זרע, את הבטחת בורא עולם
אלא  והאמונה הדבריםסתירת אברהם לא התחכם למרות 

 הלך בתמימות ופעל כרצון בורא עולם בלי חשבונות.
 

בורא עולם מעיד  אחדשמצד בדיוק קרה גם ליעקב,  וזה
" מושלם בצדקות ומובטח שלא יחטא עוד, קלעליו שהוא "

הוא סובל עינוי ופגיעה רוחנית קשה בבתו, ובכל  ומצד שני
בשלום  זאת הוא מקריב בבית אל קרבנות שנדר על שחזר

 כפי שביקש.
 

יוסף מכירת יותר מזה הוא סובל לאחר מכן עינוי מ ועוד
מצד אחד כי  ,בשכר ועונש כביכול עד כדי סתירת האמונה

לא שו ,בורא עולם שהוא צדיק מושלםמעדות קיבל הוא 
ובכל זאת בנו מת  לא ייפול יותר בחטא,שו יגרום החטא

 והוא יורד לגיהינום באופן לא מובן בעליל.
  

קיבל יעקב את מה שביקש כששכב על אבני המזבח,  וכאן
 ואכן, כניסיון אבותיו שהמחיש לעצמו שהוא עצמו נעקד

בורא עולם זימן לו את מבוקשו בצורה אחרת אבל באותו 
 " ממש.עקידת יעקברעיון, "

 

  והוא ,קשים מרים ייסוריםמתגברים עליו  דווקא אז לפעמיםשלפעמים למרות החזרה בתשובה וההתחזקות, , ללמדנו
 חינוך הילדים או בעיות בריאותבעיות ו ,, בעיות בשלום ביתקשיים נוראים בפרנסהפתאום יש לו כי , מדוכדך עד עפר

הוא  הוא מנסה אותי שאני קרוב לאבא למרות הקושי חייבים לזכור, אבל חלילהאו נכבה ונראה כאלו מזלו כבוי  ח"ו,
 .מחטאי לכן דווקא עכשיו רבו קשיי מנקה אותי במהירות

שאר מאתנו אם תנקה אותנו יכי מה י ,בנקלונא מחק חטאי בחסד וברחמים , אב הרחמן, לבה מעומקנישא תפילה  אך
 אם , ובכל זאתברוחניות ובגשמיות האר פניך עלי ,בל מתחנן אני לךמצב ובכל זמן, אאבא יקר אני שלך בכל ?? במידת הדין

אני ממשיך  , בכל זאת יחמיריגדל ו הקושיירחם  ה'או הקושי חלילה חלילה ימשך אם  וגםמזלי לטוב, שתפר ה עדיין לא
בוראי כי כדאי לי, אלא כי זה חובתי  -, ואני לא עובד אותך וזה האמת חובתיכי זה  ,להתקדש אליך באמת ובתמים

כי מעשה אבות סימן יפה לבנים, ויעקב אבינו טמן בנו את הכוח לעבוד את הבורא בכל מצב ובאמת, אז חזק חזק  בעולמי,
 כבוד ושם טוב אמן ואמן.מתוך וברוחנית ובגשמיות ונתחזק ונזכה לעבוד את הבורא באמת ובעזרת ה' מתוך אושר ושלווה 

 

 המשך –" ויקרא לו "קל" אלוקי ישראל"
 

",  ומי קרא לו?? קלליעקב " – ויקרא לומפרש " רש"י
", וכאן יש לתמוה למה לא אלוקי ישראל" -בורא עולם 

אחד, קרא ליעקב  "קל"פירשו להיפך, שבורא עולם שהוא 
 ."אלוקי ישראל"
 

שאפשר  ,לפי ההסבר הקודם שאכן זה המשמעות בפרט
אלוקי שמזכירים להזכיר אלוקי יעקב בתפילה כמו 

 אברהם ואלוקי יצחק?? 
 

לא ו" אלוקי יעקבלמה בתפילה אומרים "קשה  וגם
", הרי הקב"ה אמר לא יקרא עוד אלוקי ישראלאומרים "

 שמך יעקב כי אם ישראל???
 

, שהיות ועדיין בורא עולם לא נתן ליעקב את השם ונראה
לאחר מעשה דינה, לכן  קיבל רק הוא ", כי שם זהישראל"

לא נתן לו את יחוד שמו יתברך עליו  הקב"ה כאן וודאי 
חייב להיות שבורא עולם ", ולכן אלוקי ישראלבשם "
 רש"י. וכדברי ,"קל" קרא ליעקב "אלוקי ישראלשהוא "

 

וכשבורא עולם ייחד שמו יתברך על יעקב, היה שמו  והיות
 בתפילת שמונה עשרה" ולא ישראל, לכן נשאר יעקב"
 ., ולא אלוקי ישראל"אלוקי יעקב"
 

שהיות ואפילו בשמו יעקב כבר ייחד בורא עולם  וייתכן
שמו על יעקב, אם כן אדרבא זה מעלה, שאפילו כביכול 
בדרגת יעקב הנמוכה מדרגת ישראל, בכל זאת כוחו של 

 יעקב היה תקיף וחזק שבחייו בורא עולם ייחד שמו עליו.
 

, דווקא לאחר מעשה דינה שיעקב אבינו לא חשב ואולי
על בורא עולם ח"ו בלבו שום מחשבה של תרעומת 

שהבטיחו שלא יעזבו וישמרו בכל דרכיו, אלא קיבל 
  חשבון הנפש על עצמו.עשה אלו בתמימות וייסורים קשים 

 

בפרשת ויצא שהבטיח כפי קרבנות את ההלך להקריב  גםו
שם אזי הוא יקריב וישמרהו אם בורא עולם לא יעזבו ש

רק שהוא התחזק בעצמו מאוד אלא יעקב  ולא, קורבנות
אמר לאנשיו ויוצאי להקרבת הקורבנות  כהכנה אבינו

הסירו כל רע מקרבכם, זה העלה התחזקו גם אתם וחלציו 
 ".  ישראל"נוספת  אותו לדרגת שלימות 

, שכל רגע מימי חיינו אפשר להתעלות, הנה לנו יעקב אבינו שהקב"ה קראו "קל" בחייו, למרות שהיה בריא ללמדנו
ושלם, מכל מקום הוא לא נח על זרי הדפנה אלא התאמץ עוד יותר להתעלות והצליח להתעלות עוד יותר עד כדי החלפת 



 וישב -וטהר לבנו 

3 
 

רכנו מושלמת אין לנו יותר מה לתקן ולהתעלות ", ולכן אסור לנו לומר שלמים אנחנו, דישראלשם "לע"י הקב"ה שמו 
אלא עלינו לשמר את הקיים, וזה שקר כי חייבים להמשיך ולהתעלות, ויש עוד הרבה מקום להתעלות, ובלי המשך 

להתעלות במשך הזמן מתקררים ויש נפילות, לכן נתעלה אפילו בקבלות קטנות, ובעזרת ה' נצליח למלאות את חובתנו 
 גע לריק ולא נלד לבהלה אמן ואמן.בעולמינו, שלא ני

 

 תיתן אמת ליעקב -ביקש לישב בשלווה 
 

ולפני של "סולם יעקב" אחרי החלום ויצא  בפרשת
אם יהיה אלקים עמדי "שיעקב יוצא ללבן, הוא אומר: 

 ."והיה ה' לי לאלקיםושמרני ונתן לי וגו' 
 

יעקב אבינו פחד מהשהות אצל לבן שאולי  פירשנו ושם
הרשע, שמא יפול חלילה ברוחניות, לכן אמר, אם אכן 
אקבל את כל צורכי בבית לבן לא מתוך רחמים ולפנים 

שגם במידת הדין יסכימו שמגיע לי  אלאמשורת הדין, 
 .צדיק גמור, אם כן אני אכן אזכה להיות פרנסה וכל צורכי

 

עבודת ה' אני יעקב, יעבוד את בורא עולם מעל דרגת  אזי
עבודת ה' מתוך יעקב התחייב לעבוד  אלאאהבה, מתוך 

" שזה מידת הרחמים והיה ה'"וזה  ,יראת הרוממות
", שאני יעבוד את בורא באהבה לי לאלוקיםואהבה, "

 ובמידת היראה הגבוהה שזה אלוקים.
 

בפרשתנו כשהיה תחת רוגזו של יוסף שבעדות  והנה
השבטים הוא מת, וכאמור ידע שהוא רואה פני גיהינום כי 
מת בנו בחייו, כאן אכן עבד את בורא עולם כהבטחתו, 
שהרי יראת העונש אין כאן כי ממילא ידע שהוא הולך 

ברור כאשר מובן ו, ולעבוד מתוך אהבה זה לא לגיהינום
 .גיהינוםהוא יורש 

כמו אהבה, שייך  עדיין במצב כזה שלכאורה גם ותלמרו
 "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"שכתוב 

 ,אפילו נוטל ממונך "ובכל מאודך"אפילו נוטל נפשך 
אבל , שעדיין חייבים לאהוב את בורא עולם לפני ואחרי
אפילו צדיק גמור היורד לגיהינום בפשטות זה יותר גרוע מ

זה צער שכל צער שבעולם  םכי גיהינונוטל נפשך וממונך 
 .ויל"עלא ידמה לו 

 

ומתוך גדלות בורא  עבודה מתוך יראת הרוממות אבל
עבד את יעקב עולם, זה שייך גם במצבו זה של יעקב, כי 

לם כי כך ציווה בורא עולם העצום, ובלי שום טובת בורא עו
 הנאה או תועלת לטוב ולרע כלפי עצמו.

 

" לישב בשלווהיעקב ביקש " זה כוונת המדרש ואולי
שאחרי שיעקב חזר לארץ ישראל חשב שקיים נדרו כי עבד 
את בורא עולם באהבה ומתוך יראת הרוממות כל זמן 

בורא עולם רצה  אבלשהיה אצל לבן עד שחזר לאביו, 
שיעקב ימשיך בעבודת הקודש ויתעלה עוד, לכן יצר לו 

לי עבודת ה' שכל כולה יראת הרוממות ואמת צרופה ב
 , רק למען שמו הגדול.טובות הנאה כלל וכלל

 

, שתמיד עלינו לשאוף להתעלות עוד יותר בעבודת ה', וגם להתחייב על דרגה גבוהה בעבודת ה', ולא להסתפק ללמדנו
ומים שמתחת זה לא יורדים רק עולים, וכל הזמן לנסות להעלות במועט בעבודת ה', אלא תמיד להעלות את הקווים האד

 רק עולים למעלה, ובחיים לא לרדת מהקווים האדומים.ולהחליט שמשם את הקווים האדומים יותר גבוה ויותר גבוה, 
 

 

 הקב"ה קראו ליעקב "קל" –המשך 
 

ללבן עולם נתן תעצומות ליעקב אבינו לפני שיצא  בורא
וברכו  הקדושוהתגלה אליו בחלום כששכב במקום 

 והבטיח לו את ארץ ישראל וגם שמירה כל רגע ורגע.
 

עידוד וכוח ליעקב שוב שבורא עולם רצה לתת  ייתכןו
, אבינו לפני הניסיון הקשה שיעקב התנסה עם דינה ויוסף

 ."קל" בורא עולם בתואר ולכן קראו

אם נפרש כאמור לעיל, שבורא עולם העיד שהוא  ובפרט
, שאפשר כבר להגיד עליו מושלם ויישאר מושלם כבר

  " גם כשהוא חי בריא ושלם. אלוקי יעקב"
 

זה, נתן כוח ליעקב להצליח לעמוד בניסיונות  ועידוד
גם להצליח לעבור למשפחתו לעצמו והרוחניים הנוגעים 

 .קשים מנשואניסיונות 
 

 , כי זה נותן כוח להמשיך וליותר מזה גם להתעלות עוד יותר ולעמוד להצליח בכדי עידוד חייב אחדמזה, שכל  נלמד
ח בניסיונות, ולכן נעודד את ידידינו ואת בני משפחתנו ואת כל הסובבים אותנו, ככה נשרה אווירה נעימה וטובה וכו

 צליח לנצח את היצר הרע כולנו יחד אמן ואמן.ולהתעלות, ובעזרת השם נלהתמודד 
 

 א - פסים כתנת לו ועשה לו הוא זקנים בן כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל

שדמות פניו דיוקנו של יוסף דמו  -""זקוניםרש"י  כתב
יעקב  " שכל תורתו שלזקוניםפירש " ועודליעקב אביו, 

 שקנה ולמד בישיבת שם ועבר לימד את בנו יוסף.

הקטן את בנו ורק  דווקאמה ראה יעקב ללמד  וקשה
התורה שלמד משם ועבר, ולא את כל כמעט האחרון את 

 שאר בניו?

שכתב שהאחים לא רצו ללמוד  כלי יקרבספר  וראיתי
וודאי לפי שכל בניו תורה אצל יעקב אביהם, )וז"ל "אלא 

"(, ורק מאסו בחוכמות ולא נתחברו אל יעקב לשמוע ממנו

 תורהללמוד כל הזמן והשתוקק ונכסף יוסף רדף וביקש 
  עם אביו.

כן נשאלת השאלה מדוע שנאו האחים את יוסף, על  ואם
אותו אהב ובעצם על ש ,שקיבל כתונת פסים מאביהם

מה שהם לא  יותר מהם!! הרי הוא השקיע עם אביו אביהם
הרי לא היה כאן מתנת ורצו להשקיע ולכן זכה וקיבל??? 

 ??, שיש סיבה לכעוס על כךאו הפליה חינם

האחים סברו שאדם צריך להגיע לבד להישגים  ואולי
ולכן סרבו לקבל  בתורה ולא לקבל כביכול תורה מוכנה

ואולי לכן גם  ,מאביהם מה שקיבל מישיבת שם ועבר
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, ופועל שלא כדעת תורתם על דעתםהתנגדו ליוסף שחלק 
  .ולכן הוא זוכה שלא בצדק באהבה יתירה מאביהם

דרכה של תורה לעבור  שהרי כךזה תמוה הסבר  אבל
האבות מישיבת גם במסורת מרב לתלמיד, וכך אכן למדו 

שם ועבר, ולמה בני יעקב לא יחפצו ללמוד ממעתקי 
 השמועה??

 

מפורש  מחמת הכתובגם התירוץ נדחה  ולכאורה
שיוסף היה מלמד אותם מה שלמד אצל  ,"ילמדנובמדרש "
 ."יוסף היה רועה את אחיוהפסוק " וכך ביאר אתאביהם, 

 

נראה שבהתחלה שלימד אותם תורה לא שנאו  ובפשטות
אותו, רק לאחר מכן כשדיבר עליהם דיבה אצל אביהם אז 

ת דבריו א, ואז גם לא רצו לשמוע התחילו לשנוא אותו
 דברי התורה שלימדם ממה שלמד מאביהם.את גם דהיינו 

ם כן הסכימו הבתחילה על כל פנים קשה שהרי כן  ואם
חוזרת השאלה מדוע ממילא ו, לקבל תורה מפי מלמד

 מאביהם??היישר לא רצו ללמוד תורה השבטים 

ואדרבא אשמח  ,ושוב בדרך אפשר ותקוותי שלא טעיתי וייתכן
אביהם יעקב צעיר בגיל כשהם היו ש, מאוד לקבל מקור לדברי

, ואפילו בלי שינה היה טרוד מאוד לעבוד ללבן בלי מנוחה
ללמדם, ואז כאשר גדלו כבר לו אפשרות לכן לא היה 

, מה שאין כן יוסף שהיה בן התרגלו ללמוד לבד ובלי אבא
זקונים הוא זכה ללמוד עם אביו כשלא היה טרוד בעבודה 

שדאג לפרנסתו כבר לא  ללבן, ויתכן שאפילו בשש שנים
 .היה טרוד, כי זה כבר לא היה כדין פועל אצל בעל הבית

וזה גרם להם לקנאה מאוד מאוד  לשבטיםשכאב  וייתכן
חשק הזדמנות וה יתליוסף הי דווקאלמה עצומה ביוסף, 

חשק נאבד הוהתלהבות ללמוד מאביהם, ואילו להם 
 ללמוד מאביהם. 

עד כמה עלינו לא לאבד את ילדנו בגיל הצעיר שלהם, כי אם לא נשקיע בהם בגיל צעיר הם יהיו מנותקים מאתנו , ללמדנו
, וקל וחומר אם עשית טעיות והם כבר ילדים בוגריםבגיל מבוגר להתחבר כשאתה כבר תהיה קשה מאוד  ולילדךלך ויהיה 

ואפילו אם שתק ושותק זה  וידע והביןראה  שלך בקטנותו, דע לך שהבן חמורות ושטויות כדרך חלק מהצעירים רח"ל
א מתפרץ ומוציקולט טוב יותר ומבין ברור יותר מה שראה בקטנותו, ופתאום הוא נחרת במוחו, ולפעמים בגיל מתבגר הוא 

  הכל החוצה למרבה הבושה והכלימה.
 

אם תתחזק בהמשך חייך הוא יזכור לך את ימי נעוריך ויגיד לך גם אני אבא רוצה ליהנות כמוך ואחרי זה אתחזק  וגם
כמוך בגיל מבוגר, ואין לך פתחון פה ומענה לשון לעוצרו מהדרדרות, והיום המדרון חלקלק פי כמה וכמה משנים עברו, 

 ועינך כלות ואין בידך מאומה לעשות.
 

אם אתה בחור צעיר, בנה עצמך בתורה ומצוות בקדושה וטהרה, כך לפחות תוכל לדרוש מיוצאי חלציך מהרגע, אפילו  לכן
 להיות כמוך, והדברים יהיו דברים המתקבלים על הדעת, ובעזרת השם גם יפעלו לטובה שתראה נחת מכל זרעך אמן ואמן.

 המשך-ב  -יוסף דומה בפניו ליעקב  –זקונים 

שדמות פניו דיוקנו של יוסף דמו  -""זקוניםרש"י  כתב
בנים רק  12, איך יתכן שממשפחה של קשהו ,ליעקב אביו

בדרך כלל חצי מהילדים דומים  הריבן אחד דומה לאבא!!! 
לאבא וחצי לאמא, ויש משפחות שעד החתונה של הילד, 

י, אז מה פתאום רק מי דומה למ מתווכחיםעדיין ההורים 
 דומה לאבא??? 11יוסף הבן ה

 

את יעקב אהב ש, הכלי יקרדברי לפי לבאר הדבר  וייתכן
 תורה מיעקב בהשתוקקות למד יוסףכי רק בניו,  יוסף מכל

 הבנים לא רצו ללמוד תורה מיעקב. ואילו שאר

, שהרי גם הפנים של יוסף דמו לפני יעקבש זה גרם לכן
בזכות החוכמה שקיבל יוסף לכן תאיר פניו, וחוכמת אדם 

 ,כאור חוכמת פני יעקב פניו של יוסף מיעקב האירו
במציאות גם היום רואים שהפנים של ש ואומרים

 משתנים ונדמים לדמות פני רבם.המובהקים התלמידים 
 

ב"אלה אפשר להוסיף שלכן הפרשה מתחילה  זה ולפי
שבגיל צעיר זה  יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה", תולדות

דומים ונהיו פניו  השתנהכבר קנה את תורת אביו, ואז 
.רק הוא השתוקק ולמד תורה מאביהםכי לאביו, וכאמור 

גוף ב להיפךשהשפעה רוחנית משפיעה גם על הגוף וגם על המראה החיצוני, ולהיפך השפעה טמאה משפיעה , ללמדך
הבריאות, כי מי שחי בקדושה וטהרת הלב יש לו לב בריא יותר, מאשר אחד שטוף על מראה החיצוני, והאמת גם וב

בטומאה, וגם המצב רוח הנפשי בריא יותר אצל אחד שמרגיש שלם עם עצמו ומלא בסיפוק אמתי, מאשר אחד שלא שבע 
 יםבגוף ובנפש ושמח יםבריא ונהיהברוחניות  יםחזק נהיהמתאוות ומרגיש ריקנות של רדיפה אחרי הרוח וההבל, אז 

 ואמן. אמןובשלוות הנפש ובעלייה רוחנית תמיד טוב לב נחייה בו

 המשך -ג –אתו  וישנאו אחיו מכל אביהם אהב אתו כי אחיו ויראו
 

כותב שהאחים חששו מאוד, שאולי יש כאן  המלבי"ם
שני  2דפוס קבוע שחוזר על עצמו, דהיינו שלאברהם היה 

עיקרי והוא יצחק, וכן ו חשוב אבל רק בן אחד היה בנים
בנים, וגם אצלו רק בן אחד היה עיקרי שהוא  2ליצחק היו 

 א'יעקב,  לכן חששו שגם ליעקב יש כמה בנים אבל רק 
 אילו הם חלילה כישמעאל ועשיו. יוסף, ו -יהיה עיקרי 

ב"אלה דבריו אפשר להוסיף שלכן הפרשה מתחילה  ולפי
שבגיל צעיר זה  תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה",

כבר קנה את תורת אביו, ואז הבחינו שגם רק פניו דומים 
הוא השתוקק ולמד תורה לאביו, וכאמור קודם שרק 

רק יוסף הוא רעדו מפחד שמא אכן ויראו ו, לכן מאביהם
 .התולדות, והוא העיקר

 

שראו שדרך לימודו שונה משלהם וזה הדרך  ובפרט
המסורה מישיבת שם ועבר ליעקב אבינו ומיעקב ליוסף, 

נבהלו מאוד כשראו שלדעתו של יוסף הם חשודים על גם ו
עבירות חמורות, ביזוי בני השפחות, עריות, אבר מן החי, 

ואביהם לא כועס עליו שזה לשון ת לאביהם מספר זא והוא
עושה רק לו בגד אדרבא הוא ו ,עדיין אוהב אותואלא  ,הרע

יעקב הם פירשו זאת שכנראה  אזיכתונת פסים,  מיוחד
ודעתו כדעת יוסף, ואם כן אכן הם  אתואבינו מסכים 
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בעיני יוסף לפחות, ואולי גרוע מכך גם בעיני  רשעים
יוסף הוא הממשיך והם חלילה אביהם, כי אכן רק 
 .כישמעאל ועשיו רח"ל

 

על פי שיוסף עוד חולם שהוא הולך למלוך, הרי  ומאחר
שאר השבטים וא הנבחר והם ה ותבוודא וחלומותי

חושב   שיוסףיתכן שברגע מלבד זאת כישמעאל וכעשיו, ו
למיתה ויבצע דינם שהוא עוד יפסוק ייתכן שהוא מלך 

 ,עליהם והם כמורדים במלכותמחמת שלא מקבלים אותו 
ירצו הם גם ששנאו אותו שמלבד לכן דווקא בחלומות גרם 

רשעים כנם כמורדים וולהורגו, מחמש שהוא יקדים ויד
 ויהרגם.

 
 

 שם יט ע''אתוספות בוכן  יח ע''בסנהדרין  תוספותב ועיין
שבדיני נפשות הנוגעים למרידה במלכות אותם דן המלך 

שמלך דן בעצמו  סנהדרין כא' ב' המאירייחידי, וכפי שכתב 
פי כללי התורה(, -מטכסיסי המלכות'' )לכאורה גם לא על

שסובר שאין למלך לשבת  ה-סנהדרין ב', ד הרמב''םודעת 
גם  ואולי ,דיהסנהדרין, אבל רשאי הוא לדון יחיבמושב 

 שאפילו דיין אחד כשר לדונם.כגויים  ידונםיוסף שחששו 

אם לא היו מאשימים את אפשר שייתכן בדרך  ובעצם
עצמם בכך שהם אשמים בזה שהם לא מתחברים ללמוד 

היו מבינים שמכורח אילוצי אביהם תורה מאביהם, אלא 
 היה טרוד כל כולו לעבוד את לבן לכן היה נתק בינו להם.

מגיל צעיר  קולטים שיוסף אהב ללמוד עם אביהם כי והיו
הוא התחיל ללמוד עם יעקב אבינו, ואם כך היו חושבים 

 .קשות ונוראות כאמור קודםלא היו מגיעים למסקנות  הם

התחתן עם אבינו , שהרי יעקב עודלטעון להוסיף ו ואפשר
שהרי האבות קיימו את המפרשים אחיות, ומקשים  2

 אחיות??  2התחתן עם יעקב מדוע  אם כןהתורה כולה 
 

שיעקב ידע על פי הסוד שעליו  ין'הגר"ח מוולאז ומתרץ
 וכפיהשבטים,  12אחיות בכדי להקים את  2להתחתן עם 

שלפני מתן תורה לא היה  רבי חיים שמואלביץשמבאר 
מותר או אסור אלא כל מצווה בדקו האבות לפי התועלת 

, אחיות 2ולכן כאן היה תועלת ליעקב להתחתן עם שבדבר, 
ש בו יותר תועלת מקיום איסור התורה השבטים י 12כי 
 .עוד ולקמן נרחיב בענייןאחיות לפני מתן תורה,  2של 

 

 2שאם אביהם התחתן עם , על השבטים היה להבין, ולכן
ברור כי יש תועלת למרות שהתורה אוסרת זאת,  אחיות

שבשביל ילדים וברור כשמש  עצומה ללידת כל השבטים,
יעקב מתיר לעצמו להתחתן כמו עשיו או ישמעאל לא היה 

 נגד התורה אפילו לפני נתינתה. עם אחיות
   

, שלפעמים עצת היצר שנאשים את עצמנו, כמין ענווה פסולה, ומכוח זה היצר מסמא את עיננו שלא נתבונן כראוי ללמדנו
את עצמנו, אלא אדרבא ויגבה ליבו בדרכי ה' וחייב  בכדי שלא נשנה את המסקנות שאותם היצר רוצה להשיג בהאשימנו

אדם לומר בשבילי נברא העולם, וממני ומעכשיו מתחילים החיים הטובים בדרך שבורא עולם רוצה ושלשם כך ברא את 
עולמו, לכן גם כשהמצב נראה רע וייתכן שזה באשמתך אל תתייאש אלא תתנער כאילו כולם אשמים ולא אתה ותקום 

 ן את המעוות כראוי.ותתעלה ותתק
 

 מטרת החלום השני להרגיע את האחים – המשך -ד – חלומות יוסף
 

אומר להם  יוסףבחלום הראשון נשים לב ונתבונן, ש הנה
ואילו בחלום השני הוא לא מבקש  ,"שמעו נא" -בבקשה 

 למה??כל כך ורשות, אלא מיד מספר, 
 

בחלום השני חלם שגם אביו ואמו משתחווים כי  וייתכן
לבד השבטים, והרי אם מסר החלומות הוא שרק הוא מלו 

אביו גם הממשיך והוא הנבחר והם בטלים, אם כן מדוע 
, הרי לבנם יוסף יםמשתחווואמו הצדקת יעקב הצדיק 

 ים ועיקרים בעם ישראל???בוודאי צדיקורחל יעקב 
  

הבא נבוא " פני השבטיםב על יוסף אבינו צעקיעקב  ולכן
כי רצה להבליט לשבטים  ,"אני ואמך להשתחוות לך

מסר שיוסף הוא הנבחר היחיד לעם הוא לא חלום שה
האבא,  –ישראל, כי אם זה המסר אין סיבה שאני יעקב 

  .יוסףבננו ל נשתחווהוהאמא הצדיקה שלו 
 

רק יוסף יהיה מלך כפשוטו,  וודאי כולכם צדיקים, אלא
בלי לשלול את חשיבות דהיינו בלי קשר לעם ישראל, 

  .האחים בעם ישראל בקדושת העם

את מסר יותר ר אשמב חלוםוא ההשני חלום ההיות ו ולכן
 לכןמעיקר חששם,  רגיע את האחיםלהאמור ה חלומותיו

 לטובתם. ידע שזה, כי םגם בלי רשות להם זאתיוסף סיפר 
 

", הבא נבוא"אומר ליוסף ולשבטים, יעקב אבינו  כןכמו 
שמש והירח ואחד עשרה שהזצ"ל  הגרי"זוכפי שביאר 

נמצא יוסף שאתה מאוד ממך כוכבים נמצאים רחוק 
המלכות שחלמת זה במקום רחוק  ולכןבכדור הארץ, 

 שנבוא כולנו אליך ולא כאן ועכשיו.
 

שוב יעקב מחדד להם שאין להם סכנה מיוסף,  ואם כן
יעקב  מזה ויותרואדרבא גם בעתיד כולם יחיו ויהיו ביחד. 

מחדד להם שכולם יבואו בכניעה ליוסף ומרצונם ולא 
 שיוסף ישתלט עליהם בכוח ובעל כורחם.

 

 וייתכןדברי טעם אלו לא חדר לליבם של השבטים,  אבל
 ר לא רצו לשמועשנכנס שנאה וחשש לליבם, כב כי מהרגע

, ובכל אופן מה' הייתה זאת, או לא יכלו כבר לחשוב אחרת
 והמשך ידוע.כי בדרך זו התגלגלו אבותינו למצרים 

 

 , שאסור לאטום עצמנו בשנאה, כי שום דברי טעם ודעת לא נקבל, ואנחנו נהיה אשמים באטימות ובהשלכותיה!!ללמדנו
כמו כן בדומה לאטימות שכזו שמענו רבות על אנשים שברגעים של כעס הם לא שולטים על עצמם ומתוך דחף בלתי נשלט 
כביכול כאילו תכפו שד הם מבצעים פעולה מזעזעת ומחרידה, ורגעים אחרי זה הם לא מאמינים שהם ככה התנהגו, הם 

 פשע, אבל אשמים אנחנו!!!מרגישים שכאילו זה היה אדם אחר ולא הם וההוא ביצע את ה
 

וזה נוגע גם למראות אסורות וניסיונות שאדם לא נזהר ולפעמים הוא מביא על עצמו חטאים חמורים והוא כאילו אנוס 
ושבוי בידי היצר הרע, כביכול אזיקים על ידיו, ואין לו שליטה על מעשיו והוא חוטא ועיניו כלות, כי יודע שהוא חוטא נגד 

שזה אסור, ויש שברגעים כאלו הם שוכחים את בוראם ואת חומרת העבירה, בכל אופן הוא הביא את כל מה שהוא יודע 
 למצב בלתי נשלט, ובידיו לשלוט על עצמו בין בעניין התפרצות הכעס ובין בעניין התפרצות היצר הרע.עצמו 
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, כמו כן ליפול ולחטוא ולפגום ח"והאדם לעבוד על עצמו להרחיק מעצמו כל הגורמים לו לכעוס וגם כל הגורמים לו  ועל
אדם חייב לעבוד על עצמו כל הזמן שיהיה לו כוחות נפש לשלוט על עצמו גם בזמני התפרצות כעס  וכן בהתפרצות תאווה 

  ."לחטא, שזה כולל קווים אדומים שאדם מציב לעצמו חד וחלק כמו קיר שיעמוד מולו "שאת זה לא עושים בחיים
 

והוא מסוגל לשלוט על עצמו גם במצב של התפרצות, שלא יאבד צלם חייב בן אדם להחליט שהוא חזק ועוצמתי  וגם
אנוש, אלא גם בזמן של התפרצות יוכל לחשוב ולשלוט על גובה הלהבות, ולהחליט בעצמו ולא להיות נשלט חלילה, וזה 

 יצליח בעבודתו שתצליח אמן ואמן.דורש עבודה עצמית רבה וגם הרבה תפילות ולימוד מוסר ובעזרת ה' 
 

 ונראה מה יהיו חלמתיו
 
 

עוד ושוב , אחרי החלום שיוסף חלם שהוא מלך דווקא
, יהיה מלך שיוסףו פירש שאפילו אביו חלום באותו סגנון

 , בור עם נחשים ועקרבים, נפילה קשהלו אז בא ווקא וד
נזרק למשך ו, אשת פוטיפר סיוןינתנסה בוה, עבדנמכר לו

לאדם רגיל  ותאומללשנים של , בור אסוריםב שנים 13כ 
פחדים גם , ושאין לו ביטחון בדרגה של יוסף הצדיק

בפרט  ,לא ידע כמה זמן עליו להיות בכלאכי לכאורה 
 .הכלא נידון למוותחשובי אחד מש

 

 !!!הה העלייבא ,דווקא בשיא ההסתרה ושוב
 

ככה , גרוע מגרועמשחור גם כשאתה בעליה אתה לפעמים רואה פתאום הכל שחור , גם בעליה יש נפילה, יקרים צדיקים
היה בזוי אחיו ואפילו לא נחשב כבן ישי עד כדי כך שאביו לא קרא לו כשנצטווה על ידי הנביא  , שהואאצל דודהיה גם 

הגדולה שהאירה פתאום את חייו למרות קרן האור ו ,נמלך ונמשך למלךהוא  מהשפל שמואל להביא את כל בניו, ואז
כל רק אחרי  ,ההצלחה הבא ורק אחרי זה נוראי!!! סבל, רדיפות איומותהוא החל לסבול מאז דווקא בכל זאת כביכול 

 .תחזקעלינו תמיד להתפלל ולהלא ואסור לנו להתייאש, א בחיים זה לפעמיםככה , הסבל
 

חזקו ואמצו בעד , כי אתה עמדי אבל האור יגיע, סביבנוגם אם דווקא עכשיו הכל קורס , לעלות ביראת שמים נמשיךו
 .הכל באהבה שמקבלים את אשריכם קדושים וטהורים , כי לפעמים אתם סובלים עבור כלל עם ישראל,עמנו

 

להיות קדוש וטהור זה בכל מצב להיות קדושים וטהורים, ואדרבא במצב של דכדוך הנפש מעוצמת קשיי החיים  ונזכור
וכתוב שהוא סירב בחוזקה  ,סירב לעבור עבירהשלמרות "שלעבד נמכר יוסף" בכל זאת ש כתובואצל יוסף לנהוג כיוסף, 

אא לאאא ל לא, ארוך בסלסוללמאן יד ובכל מצב תמגם אנחנו צריכים , ובשלשלת מסולסל "וימאן"כפי שראינו שכתוב 
 ארוך ולא לוותר. לאאאאאאושוב  ליצר הרע

 

 לא יכלו דברו לשלום
 

הם  שאחיוטען הצדיק יוסף שהרי  מקשה סופר החתם
אם כן לשיטתו ו ,רשעים החשודים על אבר מן החי ועריות

דורש עדיין היה  יוסףלמה אם כן קשה שורשעים?? הם 
  בשלומם??

 

, פסחים קיג'הוא חייב לשנוא אותם כפי שכתוב בגמרא  הרי
ואם בכל זאת הוא דורש בשלומם הרי שהוא עובר עבירה 

ראה על צביעות ואחד בפה בפרט שזה משמצווה לשנוא אותו 
 ואחד בלב???

 

שיוסף לא רצה לשנוא אותם שנאה טבעית  וייתכן
, והיות בורא עולםהאסורה, אלא רק שנאה כמצוות 

ובאמת האחים לא חטאו לכן הוא לא הצליח לשנוא אותם 
.בורא עולםמצוות כשנאה אמתית 

 

 וימאן להתנחם –רבים  ימים בנו על ויתאבל
 

 

על המת שישתכח מהלב, ובכל זאת יעקב שגזירה  ידוע
שנה לא התנחם ולא שכח את יוסף, ולכן היה  22במשך 

לא  הואבכל זאת וקשה איך בעצבות ולא זכה לנבואה, 
 ??שאכן יוסף חי ,שהוא לא מתנחם מעצם זהקלט 

  

יש לתמוה שהרי יעקב פירש ליוסף שמשמעות  ובפרט
מרחוק החלום השני עם השמש והירח, שכולם יבואו 

להשתחוות ליוסף, וזה אמור היה להצטרף ליעקב לתמונה 
 ולהבנה שיוסף יתרחק ויחיה רחוק מהבית ושם ימלוך??

 

לא רצה לפרש כך, כי אם כן הוא חושד יעקב , שוייתכן
בבניו ששיקרו עליו ורימו אותו שיוסף מת, ולכן הסכים 
להאמין להם למרות התמיהה הגדולה, וגם להפסיד נבואת 

 במשך עשרות שנים רק בשביל לא לחשוד בבניו.ה' 
 

, יעקב תירץ לעצמו שהסיבה שהוא אינו מתנחם זה ואולי
בגלל שיוסף היה גם תלמיד מובהק שלו, וזה צער תורני 
עצום, כפי שראינו שרב יוחנן יצא מדעתו מצער עד שנפטר 
 כבקשת חכמים כי היה חסר לו את הלימוד עם ריש לקיש.

אם בגלל זה תפסיד הרבה מאוד, אבל עבור כבוד השני זה שווה,  גם בו, עד כמה עלינו לכבד את הזולת ולא לחשוד ללמדנו
 .כי אין לנו הפסד יותר ממה שיעקב אבינו הפסיד נבואה ורוח הקודש משך שנים בגלל שלא רצה לחשוד בבניו הצדיקים

 

 צדקה ממני
 

 

 ,"אליך אבוא נא הבה ויאמר הדרך אל אליה ויט" כתוב
שמעשה זה של יהודה בוודאי לא חפץ חיים הוכתב 

לצדיק  וכל שכןלאדם רגיל, הוא וביזיון עצום  ,התאים
גדול כיהודה שהקים ישיבות במצרים, והוא הראש ישיבה 

 שכתב רש"י עלוכפי  ,אבינוהיהודי הראשון בנשיאות יעקב 
 .""ואת יהודה שלח להורות לפניו הפסוק

חילול ה' עצום, יצר לכאורה כזה על יהודה זה  וסיפור
לא זה  אבל !!!"איך יהודה הצדיק עשה מעשה חמור כזה"

רבה פה' ח' ומדרש תנחומא אשמתו, וכפי שכתוב במדרש היה ב

ליהודה לא היה שליטה , כי באמת שזה היה בעל כורחויג' 
 .על זה
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הקב"ה דחף את יהודה למעשה כזה בעל כורחו???  ולמה
, שהיות ומדובר כאן בהולדת שורש החפץ חיים מסביר

מלכות המשיח ועל עניין חשוב זה השטן ישתולל למנוע 
זאת, לכן עטף הקדוש ברוך הוא את זה בעטיפה מכוערת 

מהעטיפה המכוערת והטמאה כביכול  ודוחה שהשטן יהנה
 וישמח וישתוק. 

 

בכל זאת איך יהודה הפך את כל הסיפור למעשה  אבל
קערה על פיה, את ההפך לשטן כביכול אצילי קדוש וטהור ו

צדקה בכך שהתגבר על הביזיונות והודה ברבים " התשובה
 עליה והיא הרה לי. תי" שאני הוא זה שבאממני

 

יכול היה יהודה לטעון בליבו מתן תורה כאמור  ולפני
זה  תמות ולא יתחלל שם שמים ברביםתמר שהתועלת ש

, אבל הוא למד מתמר שהקריבה עצמה מה צריך להיות
ה למד ואת עובריה בכדי לא להשפיל את יהודה, ממנ

  שהקרבה עצמית זה ערך עליון.
 

הודה ברבים למרות הביזיונות העצומים, יהודה  ולכן
הפך את כל הסיפור  הנפש, הואשהודה בגבורת ובזה 

לקדוש וטהור מתחילתו ועד סופו כולל העטיפה, כי הכל 
 אצילי וגבורה.   הנהפך למעש

 

  דרכי יהודהמודה כדוד המלך 
 

אותו דבר היה עם דוד המלך נעים זמירות ישראל,  ובדיוק
שהוא שמר על מכל ראיה אסורה, ובכל זאת כשעלה 

הכשיל אותו  מלאךלהתבודד בגג לשם ה' דווקא שם 
שבת נו במראה אסור שהכשילו בעל כורחו, וכפי שהגמרא 

, ורשב"י כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאומרת 
עליו,  ולהתגבר יצרלא היה ראוי ש אומר ע"ז ד'בגמרא 

 .תה לשלוט בויאלא גזירת מלך הי
 

שמשיח יצא מזרעו, וגם  שלמהשם מסיפור זה נולד  וגם
כאן הייתה עטיפה מכוערת בכדי שהשטן לא יפריע למהלך 
התפתחות שורשי המשיח, וגם שם דוד תיקן את כל 

 המעשה מתחילתו ועד סופו.
 

בא נתן הנביא להוכיח את דוד המלך על כאשר הנה  כי
מעשה זה, יכול היה דוד לטעון לנתן הרי אתה נביא ואתה 
יודע את האמת שזה לא היה באשמתי ובשליטתי, כי מלאך 

כביכול דחף אותי למעשה חמור זה, וכי תעלה על דעתך 
 כזאת!!!שעבירה שאני דוד נעים זמירות ישראל יעשה 

  

ל חטאו, ומתוודה ולא זה הוא מיד מודה ע ובמקום
נכתב כל המעשה כפשוטו מתחמק!!! והוא מתבזה ש

 ההודאה שלו הפכה קערה על פיהבכל זאת  אבלבתנ"ך, 
טיפה המכוערת למעשה שהפך את כל הסיפור כולל הע

 אצילי ומחזק.
 

הקים עולה של דוד המלך שאומרת  ע"ז ד'שהגמרא  וכפי
של  ריבונו :אמרשבילקוט שמעוני,  ובהרחבה, תשובה

את הרשעים, ותאמר  שתחזקעולם, קבלני בתשובה כדי 
הצדיק הגדול נפל מלמעלה להם אם דוד מלך ישראל 

כיון שחזר  ה כל כך, ובכל זאתחמור עבירהשעשה  -ללמטה 
על אחת פשוטי העם  –קבלתי אותו, אתם  שלימהבתשובה 

 .מקבל אתכם שאניכמה וכמה 
 

 צדקה ממני
 

דרשו שיצאה בת קול  לברכה םרבותינו זיכרונ :רש"י כתב
לפי שהיתה צנועה  "ממני ומאתי יצאו הדברים"ואמרה 

בבית חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכים ומשבט יהודה 
, וכאמור קודם הסברו של גזרתי להעמיד מלכים בישראל

יצא משיח ולכן היה צורך החפץ חיים בעניין, שמזה 
, וכאמור גם אצל דוד המלך להסתיר ולבלבל את השטן

 .כן בדומההיה 
 

להוסיף ולהמתיק העניין שגם יהודה וגם דוד המלך  ויתכן
הודו על חטאם וחזרו בתשובה וזה היה רצון הבורא שכך 
יסתיים הדבר, כי ממילא יוצא שתחילת יצירתו של 

בכוח ש וכל זה בכדיתשובה הודאה וחזרה בקשור להמשיח 
 יהיה כוח וזכות לכמה שיותרמשיח יבוא כאשר הזה 

 ולחזור בתשובה. יהודים להתעורר

שאליהו הנביא ישלח על ידי בורא שכתוב בנביא  וכפי
והשיב לב אבות על בנים ולב עולם לפני ביאת המשיח "

 ,פירוש רש"יויש שם הסבר נפלא ב ",בנים על אבותם
שילכו לחזק את  שאליהו הנביא יבקש באהבה מהילדים

 אביהם וכן להיפך.
 

פשוט מדהים שלמרות שאליהו הנביא כבר מתגלה  וזה
מאוד  עדיין מי שהיה רגיל לעבור עבירות יהיה לו קשה

אבל בזכות יהודה ודוד  ,לחזור בתשובה שלימה מאוד
יהיה כוח למי שנשמר אצלו זיקה של קדושה המלך 

להתעורר ולחזור בתשובה ברגע ושאיפות להתחזק שיזכה 
ועי' עוד מה שהארכנו בעניין זה בחידושים על , האחרון

 . יום כיפור
 

 המשך – אמו קראה לו בן אוני ואביו קרא לו בנימין
 

איך שמאוד נפלאתי פלא עצום, מתרץ לי  הקודם היסוד
 המעשה האחרוןבעצם את ויעקב אבינו מחק את הבקשה 

האהובה עליו ביותר  כשמדובר באשתו ובפרט, של אשתו
  .בפרט שנפטרה בצעירותהגם " ורחל אמנו"
 

בן שזה  בן אוניבפטירתה קראה לבנה רחל אמנו  הנה כי
וכפי  ,לבנימין, ואילו יעקב במחי יד משנה את שמו צערי

לא מובן שהיא ימין לחרן, ו "ארץ ישראל בן" שפירש רש"י
 למה אכן יעקב שינה מבקשתה האחרונה??

 

אפשר לתרץ שאין דנים את האדם בשעת צערו,  ובפשטות
אבל עדיין קשה שהרי , ויעקב לא רצה להנציח את היגון בבנו

יש בהם ייתכן ששמות השבטים בפרט הראשונים של בני לאה גם ב
 ., אומנם יש מקום לחלק, וכפי שביארתי בפרשת ויצאשל צערנקודה 

ב ומה שכתעל פי  ,לתרץ לפי האמור קודם אפשר אומנם
, זצ"ל רבי חיים שמואלביץוהרחיב בזה נפש החיים ב

אחיות למרות שזה אסור על פי  2שיעקב התחתן עם 
מצוות לפי הרגשת את ההתורה, כי לפני מתן תורה קיימו 

ועצום גדול רוחני הלב והצורך הנכון, ולכן יעקב ראה צורך 
שבטי כי ראה שדווקא מהם יצאו  ,אחיות 2להתחתן עם 

 .קה עדות לישראל
 

שם נהגו האבות על י "בארכל זה התאים לחרן, אבל  אבל
פי התורה, ולכן מתה אשתו רחל בצעירותה, שכך יעקב 

 התורה. אחות אחת וכפי חוקיבארץ ישראל עם יחיה 
 

השטן אפשר להסביר ולמתק את העניין, שגם כאן  ובעצם
היה משתולל ומנסה למנוע בכל כוחו את לידת בעיקרון 
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גם שורש המשיח וכמובן כל כולל זה כמובן ש ,השבטים
קהל עדת ישראל, ולכן בורא עולם הלביש זאת בעטיפה 

אחיות,  2מכוערת כביכול שיעקב התחתן נגד התורה עם 
כך השטן לא עיכב ומנע והפריע, כי שמח במעשה יעקב 

 שהתחתן נגד התורה כביכול.
 

הכל והפך קערה על פיה את תיקן אבינו גם כאן יעקב  אבל
כולל העטיפה, כי כשמתה אשתו האהובה רחל בצעירותה, 

במקום להישבר, מיד התעשת וקרא לבן הנולד בשונה 
  ממנה שקראה לו שם של צער ויגון.

 

הוא קרא לו שם של שמחה של מצוה, בן יחיד  ואדרבא
אחיות  2שנולד בארץ הקודש, בן שביטל מיעקב את נישואי 

האסור על פי התורה, בן שקידש את יעקב בקדושת ארץ 
 ישראל המושלמת.

 

, ואדרבא מאהבהשגם אנחנו יכולים להפוך קערה על פיה כולל העטיפה המכוערת, ולחזור בתשובה שלימה , ללמדנו
, ובפרט היום רשתותיוכל בנשתמש בכל הידע שקיבלנו כשנפלנו ברשתו של היצר לחזק אחרים שלא יפלו ברשת היצר 

 .אמן ואמן תשובה וחיזוק הרביםב ונתעלה, ובעזרת ה' נעלה וכדו'שהרשת המפורסמת ביותר של היצר זה רשת האינטרנט 
 

 מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום יהיו
 

 'וסוטה להביא את מחלוקת רב ושמואל בגמרא  רש"י
 ןהניסיובשעת בא לעשות עבירה אבל יוסף  שלדעה אחת

ה האחרונה הצליח ידמות דיוקנו של אביו וכך בשניראה 
 וברח ממנה החוצה. על יצרו להתגבר

 

 דמות פני בזכירת הכוח המיוחדהבן שואל מה  וכאן
 ???אביו

 

שפניו של " בן זקוניםכאמור ברש"י בביאור הפסוק " אלא
 יוסףהיה בגלל שרק שזה  וביארנו קודםיוסף דמו לאביו, 

שם  בישיבתשלמד  התורהכל את אביו יעקב רצה ללמוד מ

האור שהיה  לכןחוכמת אדם תאיר פניו, והיות וועבר, 
 .לבנו יוסףגם ליעקב עבר 

 

חוכמת אדם "של יוסף שנזכר באביו, זכר את האור  ולכן
בתענוג זכר וכך נ, ולו לאבאהמשותף  "תאיר פניו
מתמיד  עם אבא שהיה לו כשלמד האין סופי והגושמאק

 .וצדיק
 

גרם תענוג הקדוש והרוחני שהיה לו עם אביו שה וכשנזכר
ה יכרון מתוק מאוד וזזזה היה  ,פניו לאביו ונדמאפילו שלו 

 .עזר לו להתגבר על תענוג היצר
 

את ההשתוקקות לבורא עולם לאבא שבשמים, ותזכור את המתיקות  ,סיון תיזכר בתענוג הכי רוחני שהיה לךיבעת נ ולכן
וזה יכול להיות גם בחוויה ותענוג רוחני אחר שהתענגת בחייך, אבל בלימוד תורה זה מאוד  ,ככה תוכל בעזר השם להתגבר

, תבלין זה "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" וזה ,, וכל אחד לפי אופיו וטבעומצוי ושכיח התענגות וההתלהבות
, וככה תתגבר םהחידושיבטעם הרוחני של הלימוד, בתענוג של ההתמדה של  תיזכרסיון יבשעת נשק, אגושמתענוג טעם 

 .אמן ואמן, על היצר הרע

 
 צירף חתימתו, לאחר שבוע שהספר היה אצלו . רבי חיים קנייבסקי שליט"אמרן שר התורה 

 

 
 



 חנוכה -בנו וטהר ל

 
1 

 "נרות חנוכה"כלול בזה גם הדלקת  – "יאירו - "בהעלתך את הנרות
 

 הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה למהרש"י,  כתב
 שלא דעתו, אז חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי
 ה"הקב לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה

 הנרות. את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך
 

. למה  נחמו הקב''ה אשואל על זה כמה שאלות,  הרמב"ן
יותר משאר העבודות, כגון דווקא בעבודת המנורה 

 הקטרת הקטורת  והקרבת  הקרבנות  ומנחת  חביתין??
  

למה  חלשה דעתו של אהרן, הרי   הרמב''ן,הקשה    עוד
 ,בימים  ההם  ימי המילואים  הקריב  אהרן  הרבה  קרבנות

מחדד את  ן''והרמבאז הוא זכה במה שהם לא זכו??? 
השאלה, ואם תאמר שהקורבנות היו חובה ולא נדבה, הרי 

הרמב''ן  מה  תמה   ובכללחובה??? גם  הדלקת  הנרות היא 
  היא  הנחמה  שבעבודת  המנורה??

 

אל מול פני המנורה ,  ש"תנחומא בשם  המדרש ותירץ
" הכוונה שהנרות יאירו לעולם גם כשאין בית יאירו

הרמב''ן שבזה בורא עולם ניחם את  ומסבירהמקדש קיים, 
אהרן, כי גילה לאהרן שהשפעת הטבת והדלקת נרות 

 נרות חנוכה. הדלקת על ידי תימשך לעולם המנורה  

הרי אהרן הצטער כי רצה שיהיה שעדיין קשה,  אבל
 חסרון כיס גם ממנו לחנוכת המשכן??תרומה שיש בה 

  

השקעה של שריבונו של עולם לימד את אהרן, שיש  יתכןו
תרומה ונדבת ממון, ויש השקעה ומאמץ בעבודה ה' שהיא 

 נדבה חשובה לאין ערוך שהשפעתו לדורי דורות.
 

לדבר, שבפרשת נשא התורה מאריכה וחוזרת על  וראיה
קורבנות כל נשיא ונשיא, למרות שתרומתם הייתה שווה, 
ולא קיצרה וכללה אותם יחד, והדבר בולט במיוחד כי בגלל 

 היא הפרשה הארוכה מכולם.  פרשת נשאו אריכות ז
 

שהתורה מאריכה וחוזרת, כי כל נשיא ונשיא  והסיבה
וכפי שמאריך כיוון כוונות אחרות ושונות מתרומת חברו 

מה לבורא עולם זה , שעיקר התרווזה מוכיח, המדרש
 המחשבה והכוונה.

 

ניחם בורא עולם את אהרן, המאמץ העצום שלך  ובזה
בכוונות ובעבודת ההדלקה, שווה יותר מחיסרון ממון, 

נו יהרבכדברי ושהרי הצלחת להשפיע לדורות בנס חנוכה, 
 שלהם.החנוכה גדולה מהחנוכה הפרטית שלך  בחיי

 

והכוונה, ובפרט כשקשה לך, בורא עולם שמח ונהנה מזה יותר ממה מזה, שכל מאמץ רוחני שתשקיע עם כל הלב  נלמד
 שתוציא כסף מכיסך, כי לא העיקר חסרון הממון, אלא כוונתך הטובה והמסירות שלך לבורא עולם.

 

אמחיש את הדבר מהרהורי ליבי בטיסה,  ואולי
אלף מטר, ראיתי שבמסך כתוב  10שכשהייתי בגובה 

לעצמי, בגרמניה  חשבתישאנחנו כרגע טסים מעל גרמניה, 
יושב מיליונר שיש לו רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב 

 אבל לעצמו אני ואפסי עוד, אני כל העולם ענק שבענקים,
לא ראיתי אותו, וגם לא ראיתי קילומטר,  10מגובה של רק 

את הבית הענק שלו, ואפילו לא ראיתי את הרחוב שלו, 
ואפילו גם לא את העיר שלו, רק חום וירוק במקום רקע 

 התכלת של הים.
 

הרהרתי עוד, הנה הולך יהודי ברחובות גרמניה,  ואז
ומולו פריצות איומה, והיצר אומר לו אף אחד לא מכיר 
אותך כולם גוים, תיפול כבר!!!  אבל היהודי צועק בלבו, 
לא!!! לאאאאאא!!!  אבא אני לא רוצה!!! אסור!!  די!!  

כביכול די!!  זה עבירה!!!  וברוך השם הוא מתגבר, ואז 
עוצמתי מתפרץ ממנו ואורו זורח עד למעלה קרן לייזר 

איזה  !!למעלה, כן זה בולט מלמטה עד לכסא הכבוד, אוי
עשה ליוצרו, ומלאכי השרת שרים לו הוא נחת רוח 

 "ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו".
 

, ואם ראיתי בלי כוונה, תתחנן, שם לבלא מסתכל אפילו שאף אחד לא תחליט שאתה זה גם פה, ברחוב, בשכונה,  וגרמניה
חזו אומר לפמליא דיליה " שבשמים ואבאאבא תוציא לי את זה מהזיכרון!! בבקשה דחוף!! מתחנן בבקשה!!  והנה זה עף, 

שלך ם יותן לו אמן, ", קדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ונמר, שפע ברכה והצלחה ניתן לו, ברכת השחזו בני חביבי
 , זה מחזיק ומשפיע לדורי דורות.גדולה משלהם

 

 המשך - שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות
 

הגאון הגדול ר' עזרא שטיינבך שליט"א בספרו  ידידי
שהפך    ]מקץ[  ברכת  שמואלהביא מספר  "עזרי מעם השם" 

שהתגלה לחשמונאים היה  חתום  בחותמו  של  אהרן  שמן 
שלאחר שבורא עולם גילה לאהרן  הכהן  את  נס   הכהן,

חנוכה, אהרן  עשה  כל מה שביכולתו  לקחת  חלק  בנס  
חתם  פך  שמן  כדי  שיהיה  שמור  להיגנז   ולכןולהכינו, 

 עד שיתגלה לחשמונאים.

דלקה שלך היום , שההשלך גדולהזה אמר לו הקב''ה   ועל
גדול  וגם מה שהטמנת את פך שמן והכנת את נס חנוכה,

החנוכה של אהרן מהשפעת קורבנות הנשיאים, ש
והחשמונאים הכוהנים מבית אהרן גדולה יותר מחנוכת 

 המזבח, כי חנוכת הנרות, קיימת לעולם גם בימינו.
 

לי השאלה, שאם נר אחד מספיק  זה מתורצת ולפי
להדליק בדיעבד, אם כן מדוע בנס חנוכה שמצאו פח קטן 

קצת שהיה בו רק להדלקה של יום א', למה לא הדליקו רק 
 8יקיימו מצוות הדלקה כל ה וכך בדרך הטבע  בכל נר

השתמשו ביום הראשון בכל הפח והדליקו  למהימים??? 
שאם לא יהיה נס הנרות??? הרי הם לקחו סיכון  7את כל 

 בשאר הימים????לגמרי אז יתבטל מצוות הדלקת הנרות 

חייבים להדליק את כל שבעת אפשר לתרץ ש ובפשטות
ולא יוצאים ולא מועיל  הנדרשת, הנרות עם כל כמות השמן

 המאיריכדברי  קצת שמן בכל נרידי חובת הדלקה ב
 התוספות הרא"שדעת  אומנם, שבת כא'בסוגיה שם 

 .ועי' שםשמועיל קצת בכל נר חולקת 
 

שהיות ומצאו פח  ,להוסיף נוספת נראה ותשובה
במיוחד לנס חנוכה, זאת בחתימתו של אהרן הכהן, שהכין 

ראו והבינו שאהרן צפה את העתיד, והיה ברור להם 
שאהרן הכין פח שידליקו את המנורה בלי שינוי ובאופן 

 מלאים.רות נ 7מהודר, שזה 
 

שאהרן בכוונה הכין פח שמן קטן, כי רצה עוד  ויתכן
יהיה אמונה שלימה שמן שלחשמונאים שמצאו את הפח 

יאמינו בכוח פועלו של הצדיק הם שזה יספיק בדרך נס, ש
אהרן, ובכוח האמונה בפועלו של הצדיק, זה יגרום להם 

גם שהשפעת פועלו של הצדיק ו ,את הנס לחדש ולהעצים
כוח פועלם של באמונה ב נתחזק אנואז גם משך לדורות, ת
  .ואמן ניסים ונפלאות אמן אנוצדיקים ונראה גם ה
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, מלמד שבחו של אהרן שלא שינהזה הכוונה  ואולי
אלא ידלקו  שגם בנס חנוכה לא יהיה שינוישאהרן השפיע 

 כל הנרות כל שבעת הנרות.
 

 ", שאהרןויעש כן אהרןכפי שכתב הרמב"ן "עוד  ואפשר
 שהמצווה ואפילו ימיו, הנרות כל בעצמו את הקפיד להדליק

 במצווהכי , ובניו אהרן אותו יערוך( כא כז שמות)ככתוב  בבניו, כשרה
ייתכן ו ,"נשגב וסוד עליונים דברים רמוז" הזאת הגדולה

 .עשה לנס ואורות חנוכהשהכנה שבסוד הזה כלול ה

עוד, שיש כאן עניין של מידה כנגד מידה, שהיות  וחשבתי
ימיו להדליק בעצמו ובהידור את כל ואהרן הקפיד כל 

וכפי שנראה  , ובכוונה מושלמתבמלואם שבעת הנרות
, שבורא מדה כנגד מידהזה השפיע  לקמן בביאור הכוונה,

עולם טמן כוח בפח הקטן שלא ישתנה בנס חנוכה ממה 
שאהרן הקפיד בחייו להדליק את כל הנרות בשלמות, ולכן 

אהרן ידליקו רק  הבינו שלא יתכן שמהפח הטמון לנס של
לא כפי שהקפיד ו קצת שמן בכל יום ושידלק קצת זמן

 בחייו.
 

גם אז  ,אמיתיותיהיו מחשבותיו דיבוריו וכל שעצמו את מי שמרגיל ש ה' ס יב' דושה שער הקבראשית חוכמה  וראיתי
אם כשהוא ער לא חושב שטויות ושקרים,  !!מידה כנגד מידהשזה  ,וידע כמו המלאכים ,מראות אמתיחלום ויראה בלילה 

 אז גם בשנתו ריבונו של עולם לא ייתן שיחלום דברי שקר ושטות.
 

גם אם תרגיל את עצמך לשמור על עיניך וקדושתך ביום, בורא עולם ישמור אותך בלילה, ומידה כנגד מידה אם אתה  לכן 
עולם ישמור עליך, ולא יתן למשחית להשחיתך, אלא יוסיף לך קדושה  מרגיל את עצמך לברוח ממחשבות רעות אז בורא

 על קדושתך, רק חזק ואמץ אמן ואמן.
 

 משמעות האור ביהדות - ויקחו אליך להעלת נר תמיד:
 

 

העין הזו לבנה, , אמר ר' יוחנן: תצוה ו' תנחומא במדרש
, מאיפה הוא צריך לראות? לא, מהחלק והשחור באמצע

  הלבן!! 

, ואת האדם רואה רק מתוך השחוראלא זה לא כך,  אבל
אור העיניים אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש להבין את 

הנמצא  אדםממשיך המדרש, כן וכמו  ואת חוקתי??? דרכי
אה רק מי ובאור רומי שרק מי שבאור,  יכול לראותבחושך 

רואה מה שבחושך וגם מה הקדוש ברוך הוא  שבאור, אבל
 . כי אין לו הגבלה בראיה בין אור לחושך -שבאור

 מלמד אותנו מהראיה של האדםבעצם בורא עולם  וזה
ם הכל שנדע שאצל בורא עול דווקא מתוך השחור שבעין,

 אחד הכל ראיה ובלי הגבלות.

לי שיתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם אמר למשה,  ונראה
האור הזה שמדליקים בלילה ש" שמן למאור ויקחו אליך"

זה בשבילך , כשאין שם אדם כי אין עבודה בלילה, במשכן
 .משה

 

כמו  כוח של אור כמו שאצל הקב"ה,גם אתה  שתקבל
אצל הקב"ה שהקב"ה רואה בכל מצב בחושך ובאור, כי 

 . הכול כאחד ממש
 

גם אתה משה תזכה ותראה כראיית הקב"ה, שתראה  כך
משה רבינו  שאתה הכל כאחד בבהירות בלי הגבלות,

וכדברי המהר"ם , ותבין את כל התורה כולל החוקיםתראה 
תראה כל רשע וגם , מכוח הדלקת הנרות, וכל זה מלובלין

 הנתון בחושך שתוכל לעזור לו.
 

, שכל דבר בעולם בין בתורה ובין בחוקי הטבע, יש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל הם באמת מובנים לבורא ללמדנו
עולם או למשה רבינו, שמשפיע מהבנתו לצדיקים ממשיכי דרכו, ולכן גם אם אנחנו נתקלים בקשיים עצומים ולא מובנים 

א החיזוק דווקא אז הכל מתמוטט לך ואתה לא מבין, לא לאבד תקווה, לא לאבד את האמונה, ולפעמים דווקא כשאתה בשי
 לראות? צריך מאיפה הוא, באמצע והשחור, לבנה הזו העין יוחנן:' ר "אמרלמה??? הרי זה לא הגיוני!!! ממש לא מובן!!! זכור את משפט המפתח 

להבין את דרכי ואת  מבקש ואתה, להבין וללא יכ אתה העיניים "את אור, השחור רק מתוך מהחלק הלבן!!   אבל זה לא כך, האדם רואה לא,
 חוקתי"???

 

תתנחם ותירגע בידיעה שבורא עולם יודע בדיוק את עבודתך ואת קדושתך, ואת מאמצך הרבים ואת כל המסירות  אבל
נפש שלך, והוא מבין בדיוק למה כל הבלגאן קורה לך בדיוק עכשיו, ודע לך שבעצם זה לא בלגאן! זה בדיוק התוכנית 

!! זה מסודר, זה מובן אצל בורא עולם, ואתה בידיים טובות ידיים עהמסודרת של בורא עולם רק אתה לא מבין, אז תירג
 של אבא אוהב.

 

 סגולת ההתבוננות בנרות  –המשך 
 

 במשכן כתוב בתורה שהיא הדלקת הנרותבמצוות  גם
 והפסוק המלא הוא"ויקחו אליך",  כתוב"חקת" וגם 

 עולם חקת ה' לפני בקר עד מערב -זית  שמן אליך "ויקחו
 ישראל". בני מאת לדרתם

 
רק  פרה אדומה למה שכתוב אצל מקבילה נראה ז ובעצם
 זהקודם "חקת" ואחרי  כתובפרה  , שאצלהפוךהסדר 

האם יש קשר וחיבור בין שני ויש לעיין  "ויקחו אליך",
 שינוי הסדר???החוקים הללו, וגם מה פשר 

מה כוונת  המפרשים דנוהדלקת הנרות במצוות והנה 
", וכי איזה חוקת עולםהתורה במצוות ההדלקה שהיא "

 חוק לא מובן יש במצות ההדלקה??
  

שבורא  במדבר ח' ב' האבן עזראמבאר על פי  חכמה והמשך
אומנם  ע"פ מכילתא דפסחא א'עולם לא התגלה למשה בלילה 

כאשר דלקו הנרות במשכן אז הקב"ה התגלה למשה רבינו 

שלמרות  חו"מ ה' ב'בסמ"ע מצאנו  זה וכעין גם בלילה,
שאסור לדון דין תורה בלילה אבל כשנרות דולקים מותר 

 לדון גם בלילה.
בשאר הדורות שלאחר משה רבינו, הדלקת הנרות  אומנם

קיום ", כי אין להם טעם והסבר לחוקאכן היו בגדר "
המצווה בלילה דווקא, ובפרט כשאין עבודה בלילה באוהל 

 מועד.
 

זצ"ל, שכתב  רבי יונתן אייבשיץנוסף ראיתי בשם  והסבר
שבזמן בית המקדש מובן שלא היה צורך להדליק את 
המנורה ביום, כי בבית המקדש היו חלונות, אבל במשכן 
שלא היו בו חלונות אם כן היו צריכים לכאורה להדליק 

אגב זה מתאים רק לדעת שאר הראשונים נגד דעת נרות גם ביום, 
 הרמב"ם שהדליקו גם ביום. 

 

" דהיינו חוקת עולם לדורתםכי "זאת לא עשו כן,  ובכל
שלא ישנו את המצווה פעם כך ופעם כך, אלא תמיד היא 
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שווה בעשייתה ובלי שינויים, ולכן גם במשכן הדליקו נרות 
 רק בלילה ולא ביום.

 

שאין , לכאורה יצא לנו נחבר את שני ההסברים יחד ואם
, שבתקופת בית המקדש הכל מובןכי  -" חוקת עולם" כאן

מובן  ואילו בתקופת משהמובן שלא הדליקו ביום, 
כי היה תועלת מהדלקת הנרות בלילה  רק בלילהשהדליקו 

ביום, כי גם בלי הנרות משה התנבא  משא"כלמשה רבינו, 
 ככל הנביאים המתנבאים ביום.

 

שבכל זאת מסתתר כאן סוד שלא מובן, שאכן אם  אלא
מה יש מצוות הדלקת הנרות בזמן  אין עבודה בלילה, לשם

שכמו שביום יש אור ואין צורך בנרות, כך בית המקדש?? 
, ולבורא עולם אין צורך בלילה אין עבודה ואין צורך בנרות

אז מה " לא זקוק לאור, יוצר אורבאור, כדברי המדרש ש"
ודוחק לפרש כי במשכן בתקופת  סוד הדלקת הנרות???

נבואת משה, ולכן גם משה היה צורך בהדלקה לצורך 
 לאחר פטירת משה עדיין עושים כן בחוק בלי טעם כלל.

 

, מצווה מקבילה למצווה זוכפי האמור קודם, יש ונקדים 
 -"ויקחו אליך", שגם בה כתוב "פרה אדומהוהיא "

 והחזקוני "חוקת התורה",לטובתך, ומצד שני כתוב בה גם 
שנה בא' ניסן כותב שפרשה זו נאמרה  בפרשת חוקתשם 

, ובעצם זה הזמן שבו אהרן ובניו התחילו להדליק שניה
נראה שיש קשר בין  ולכאורהאת הנרות בבית המקדש, 

 הדברים, ודבר א' תלוי בחברו.
 

שהיה עוד לפני מתן כתב שבמרה  שמות טו'שרש"י  ואע"פ
 בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן תורה
, זה לא סותר (מ' סנהדריןמהגמרא ) ודינים אדומה ופרה שבת

 את דברי החזקוני.
 

ומשה ידע את המצווה והלכותיה עוד לפני מתן  שיתכן
 טעם המצווה התגלה למשה רק בפרשת חוקת, אבל תורה

שהאבות קיימו  וכמוכמעט שנה אחרי מרה ומתן תורה, 
את כל התורה כולה כמפורש שאכלו מצות בפסח, למרות 

כי טעמי המצוות התגלו שעדיין לא היה יציאת מצרים, 
 לאחר מכן. 

 

דברים שלא נתגלו למשה נגלו רבה יט ד'  כתוב במדרש  ואכן
הקדוש  "האור החיים" וביארלרבי עקיבא וחבריו, 

, וגם כל מה שעיקרי כל התורה וודאי נאמרו למשה מסיני
לחבר בין החידוש  אבלשתלמיד וותיק עתיד לחדש, 

זה  שבתורה שבכתבוההלכה שבתורה בשעל פה למקורות 
 .לרבי עקיבא וחבריוהתגלה 

 

גם הלכות פרה אדומה אכן ניתן למשה בהר סיני  וכאמור
אבל טעם פרה אדומה התגלה למשה או קודם במרה, 

אחרי מתן תורה כשהדליקו את הנרות במשכן על ידי 
, שבדיוק באותו יום נתגלה כדברי החזקוניאהרן ביום א' ניסן 

 אדומה.למשה טעם חוקת פרה 

שאכן מצאנו עוד תועלת שהיה למשה עדיין קשה,  אבל
מהדלקת הנרות שמלבד כוח הנבואה בלילה שקיבל בזכות 
הדלקת הנרות, הוא קיבל גם את הכוח לגלות את סודות 
התורה וטעמיה חוקי התורה, אבל שוב לאחר פטירת משה 
בבית המקדש לכאורה כבר לא היה צורך בהדלקת הנרות 

 קו בכל זאת???ומה טעם הדלי

בפרשת בהעלותך,  תנחומאמדרש לבאר על פי  ונראה
שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לאהרן אל תירא, 
לגדולה מזו שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, 

אבל הנרות רק בזמן שבהמ"ק קיים, נוהגים שהקרבנות 
הברכות  ן, וכ"מול פני המנורה יאירואל ש", הם לעולם

ונשאלת לעולם,  םשנתתי לך לברך את בניי, אינן בטלי
, הרי משחרב בית מה הכוונה שהנרות הם לעולם השאלה

המקדש שיבנה במהרה בימינו אין לנו עוד את מצוות 
 ???הדלקת הנרות

כשם שהשפיעו על מנורה הוזך  ששמן זיתייתכן  אלא
ידיעת התורה של משה רבינו שנתגלו אליו טעמי חוקי 

 עולםהתורה ל תחוכמ התורה וסודותיה, כך הם השפיעו
ב"ב כה'  הגמראוכמאמר , ומשפיעים חוכמת התורה לנצח

יתפלל בנטייה לצד דרום כי  - ידריםשהרוצה להחכים  ב'
כוח וכן , כפשוטו וזה נר תמיד המנורה הייתה בדרום,

הנרות נמשכים בנרות חנוכה הקיימים תמיד כל שנה 
 .ושנה

למרות ההסבר יש כאן חוקת לדורות לעם ישראל כי  אבל
 עצם סגולת המנורה להשפיע לחוכמת התורה לדורי דורות

במציאות , אבל זה חוק בלי טעםגם כשאין בית המקדש 
", ולכן הרוצה להחכים ידריםולנצח כי " זה עובד תמיד

חוקת ואחר כך  ויקחו אליךבהדלקת הנרות כתוב קודם 
משה בעת הדלקת הנרות השפיע , כי הכוח שקיבל עולם

כחוק לדורי דורות כנר תמיד להשפעת חוכמת התורה לכל 
 לומדי התורה גם כשאין בית המקדש.

משמע קצת מהפסוק, שבהדלקת הנרות החוק הוא  וכן
 לדרתם עולם "חקתשזה ישפיע לדורות עם ישראל, ככתוב 

 ".חוקת עולםולא כתוב כמו בפרה "ישראל",  בני מאת

משיך קת עולם היה שההשפעות של החוכמה יהחוכאן  כי
מתוך להשפיע לדורות וגם כשאין בית המקדש אלא 

ומתוך הדלקת נרות חנוכה  בני ישראלשל  הלימוד
להשפעת הנר הם יזכו בקדושה ובהתבוננות בנר חנוכה 

 .תמיד

שהיות וסודות חוקי התורה כבר נתגלו למשה על  ויתכן
 חוקתאדומה כתוב קודם  ידי הדלקת הנרות, לכן כלפי פרה

שהיות וכבר הדליקו נרות במשכן  ויקחו אליך,ואחרי זה 
שאת והתגלו למשה החוקים, אם כן כוונת התורה גם 

כי לך זה כבר לא בגדר חוקים כי לך  החוקים יקחו אליך
 זה ברור הגיוני ומובן וכמשמעות המדרשים. 

חנוכה, ונתבונן בהם ונסתכל בהם זמן רב, כי דרכם ובזמננו גם קיים כוח זה בנרות  ,נרותהלנצל את אור קדושת , ללמדנו
 מתגלים אורות התורה, כפי שנגלו סודות בתורה למשה רבינו, כן יגבר בנו חשקת התורה ויתגלו לנו סודות התורה אמן ואמן.

 

כוח עצום של חוכמת התורה, כי בכוחנו להתחבר להשפעת החוכמה  שלכל יהודי ויהודי עד סוף הדורות טמוןנלמד  וגם
וקדושת התורה, והנר תמיד יבער בקרבנו לנצח, על ידי פך השמן הטהור שזה לימוד מתוך סביבה טהורה וראש נקי וצלול 

ורא מטומאה רח"ל, ובעזרת השם נגלה את מתיקות התורה והמצוות, ונשמח לקיים את מצוות ה' מתוך אהבה עזה לב
עולם, שאפילו בלי הבנה נקיים את דבריו מתוך אהבתנו אליו, רק כי בורא עולם כך ציווה!!! ונזכה בעזרת ה' יתברך 

 להאיר ולזכות את הרבים אמן ואמן.
 

 

 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה
 

", ובסוף ועשיתלמה בהתחלה כתוב "מקשים  המפרשים
 ??שנעשתה מעצמה? שמשמעותה" תיעשהכתוב "
הראה לו שהקב"ה ראה שמשה התקשה בה  ומתרצים

עד שאמר  ,וגם זה לא עזר ועדיין התקשה בה ,מנורת אש
השפתי  ואומרהשלך את הכיכר לאש, הקב"ה למשה לו 

 והיא נעשית מאליה בפועל. בצלאל זרקהש חכמים
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למה משה רבינו התקשה וכי , הדבר מאוד לי והוקשה 
וכי  ,במעשה המנורה למרות שבורא עולם הראה לו בהר

בגלל שזה מקשה בלי חיתוכים והדבקות רק בנקישות 
שגם  מה הקושי כאן יותר מאשר הכפורת בכל זאתבפטיש, 

לא בהדבקה שני לזהב ומחוברים בה  הייתה מקשההיא 
 10כרובים עם כנפים פרוסות ופניהם איש אל אחיו, בגודל 

 ??בנקישת פטיש?היא טפחים, וכל היצירה המדהימה גם 
 

לעשות מככר זהב  ,רש"יהקושי היה כפי שכתב  ואולי
בכיכר והמחתות(  םהמלקחייטהור מנורה עם כל כליה )

זה רק מקל את  אדרבא אולם, לא פחות ולא יותרשלם 
 ראלא מה שיישאהעבודה כי אין דרישה למשקל המנורה, 

מהשארית יעשה את  מהככר אחרי שעשה את המנורה
 ??מלקחיים והמחתות שהם כלים נפרדים ממנה?ה
 

 וכל שלמה עשה מנורות שעשר מנחות כט'בגמרא  ועיין
 פעמים אלף והכניסוהו זהב ככר אלף לה הביא ואחת אחת
רש"י הסיבה שרצו  ומפרשככר,  על והעמידוהו לכור

להעמיד את המנורה לכור, משמע שאכן יש בעניין משקל 
המנורה קושי גדול, וצ"ע שמה הקושי להעמיד על המשקל 
הרי ככר כולל הכלים של המנורה וכאמור, אבל התשובה 

ככר זהב לאחד  1000פשוטה ששם גם היה עניין להפוך 
 בודד.

 

שמשמע שהקושי הוא לצמצם את  צח' במנחת חינוך ועיין
הזהב לכיכר עוד קודם עשייתו למנורה, ולכן משה זרק 

אם כן מדוע  אבללאש את הכיכר שיצטמצם בדיוק לכיכר, 
יצא מנורה מושלמת ולא כיכר זקוק ובמשקל מדויק ומזה 

שהקושי הוא  ומשמעמשה רבינו יכין בעצמו את המנורה?? 
ר לפני עשיית בהכנת המנורה בעצמה ולא בהכנת הכיכ

מצאנו שמשה רבינו בשונה משאר בני אדם  וגםהמנורה, 
לגבי מחצית  אומנם, ברכות ד'ידע לצמצם בחצות הלילה 

הדם באגנות המופיע בפרשת משפטים שם כתב רש"י 
מפורש שמלאך חילק כי אי אפשר לצמצם, ואולי חצות 

 לילה היות ויש השפעות רוחניות מזה ידע משה לצמצם.
  

שבצלאל זרקה  השפתי חכמיםיש לתמוה על הוספת  גםו
 לא יצרו את המנורה במלאכת אומן אלאאם לאש, הרי 

שבצלאל הוא זה צריך  מדוע, והיא נוצרת בנס זורקים לאש
 ???שיזרוק ולא משה

 

ליצור במלאכת  לא הצליח אף אדםבסופו של דבר  הרי וגם
אמר לו זרוק כיכר זהב  הקב"הלכן ו, אומן את המנורה

בשביל מה כל  אזבנס,  והכלים שלהלאש ויצא המנורה 
להראות לצוות בפירוט וגם קודם  ,המאמץהתהליך ו

שזה  ידעהרי בורא עולם , בהר את מעשה המנורה למשה
ומעל השגת ויכולת של כל עושי  מעל השגתו של משה

 או בצלאל משהשבסופו של דבר ידע המלאכה, והקב"ה 
היו למה  ???הפירוטכל ככר זהב לאש, אז למה את ה יזרקו

 ??כל השלבים?
 

ב"ב חז"ל  כמאמרוידוע שמנורה היא כנגד החוכמה, כ אלא
, וריבנו הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום כה'

 וכל היכולותשנשתמש בכל שכלנו של עולם רוצה 
, כיכר זהב לא פחות בשלימותמריבונו של עולם  שקיבלנו

 יותר.ולא 
 

שבן אדם משתמש באחוזים בודדים משכלו, ואם  כידועו
כן מדוע באמת הוא קיבל שכל הרבה יותר ממה שהוא 

דע שיש לו יכולת הרבה יותר ותמיד שתמיד י ??משתמש?
 .לא יגיד עד כאן גבול יכולתי ושכלישלעולם ליותר, ו ישאף

 

משה התקשה כי להשתמש באופן מושלם ייתכן ו ולכן
ריבונו של עולם רוצה להראות  אבלבחוכמה זה לא שייך, 

לכן  כמה הוא חפץ שנשתדל להתאמץ בכל כוחנולנו עד 
הוא עושה שלבים למשה, וכל שלב זה עוד כוחות ועוד 
מאמץ מצד משה להבין ולנצל את חוכמתו, עד שאמר אני 

 עדיין מתקשה.
 

למרות הקושי לא התייאש וממשיך , רבינו משה אבל
להשתדל ולהתאמץ, ולכן גם כשנצטווה לזרוק לאש, לא 

בצלאל זרק בעצמו אלא נתן לבצלאל החכם בכדי שכש
בדיוק מה הוא מצפה שיצא, ויכוון ויכוון ידע הוא יזרוק 

עם כל הבנתו וחכמתו למה שרוצה ושואף שיצא ביצירה זו 
 .למרות שנעשית בנס

 

בו בכל זאת , שהמנורה נעשתה בנסלמרות ש דהיינו
, יכולים שהםאת המקסימום  שהנס נעשה הם עשו זמנית

בכל זאת , ולמרות שכביכול זה מיותר שהרי זה נעשה בנס
הספיק לבורא עולם כאילו משה  וזהרחמנא ליבא בעי, 

הפירוט שמופיע במעשה  עם כל, את המנורהעשה בעצמו 
 .המנורה

נמשיך גם אנחנו לעשות את המקסימום, ונשאף לשלימות למרות שזה נראה כבלתי אפשרי, וגם כשיהיו ניסים,  נלמד
, וגם חשוב מאוד לדעת את , כי רחמנא ליבא בעיתוך כדי הניסים והסייעתא דשמיאבתפקידנו הכל להצליח לעשות מצדנו 

ערך עצמי ואת ערך אחרים, ובענווה לדעת להשתמש לטובה בכוחם של אחרים הטובים ממני בתחומם, למרות שלפעמים 
זה ממש גורם לאי נעימות שכביכול אני זקוק לעזרת אחרים??? אבל ככה מצליחים שיודעים את האמת ופועלים על פיה, 

 גם כשלא כ"כ נעים. 
 

 במנורה ובהדלקה משה ואהרן ,ושהכניס"הכוונות  המשך –וזה מעשה המנורה 
 

רש"י שמשה רבינו התקשה במעשה המנורה עד  כתב
יש דעה שגם זה לא עזר  אבל ,"וזהשהראה לו בורא עולם "

ולכן בורא עולם אמר לו זרוק כיכר זהב לאש וכך תיעשה 
 .הקב"ה שכאילו זה יעשה מאליההמנורה שעשה 

  

מה היה הקושי המפורשים הקשו ש הבאנו מה וקודם
בפרט כל כך במעשה המנורה, ושהתקשה למשה רבינו 

 איך נראה אחרי שבורא עולם כבר הראה למשה רבינו
 ???המנורה

 

הקשו במפורשים, שלא מובן למה כאן שכתוב  ועוד
שאהרן הדליק את המנורה, יש גם פירוט איך וממה 
נעשתה ונוצרה המנורה?? מה הקשר בין מצוות ההדלקה 

 לתיאור מעשה המנורה?? 
 

נשא כתוב, "ויהי ביום כלות משה להקים את  ובפרשת
" כאילו משה התחתן כלות משההמשכן", ופירש רש"י "

רש"י הרי משה לא בנה את המשכן  קשהוהעם המשכן, 
אלא בצלאל ואהליאב וכל חכם לב, אז במה נחשב כאילו 

רש"י, שמשה מסר נפשו  ותירץמשה התחתן עם המשכן???  
על המשכן לראות תבנית ותוכנית כל דבר ודבר ולא טעה 

זה נחשב שמשה כאילו התחתן עם  ולכןבתבנית אחרת, 
 טעויות. המשכן בזה שהשקיע ותכנן שלא יהיה

 

משה לא התקשה בבריח התיכון שרק בנס רץ בתוך  והנה
הקרשים והתעקם לכל צד, אז מה הקושי במנורה, 

שבמנורה כלול כל  החפץ חיים,לכך אומר  והתשובה
כמראה אשר הראה ה' את חוכמת התורה, ולכן גם כתוב "

" דהיינו שבמנורה יש את כל התורה גם מה שתלמיד משה
 פי שקיבל משה בהר סיני.ותיק עתיד לחדש, כ

 

. משה היה צריך לדעת את כל אנראה לענ"ד  פי זה ועל
התורה כולה עד סוף העולם, וזה היה קשה מאוד למשה 
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. שגם בלחדש מעצמו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 
אם אכן משה השיג בעמלו את כל התורה כולה ממש, אולי 
בכל זאת התקשה שכל החידושים יהיו מקשה אחת 

פנים לתורה יהיו  70חוברים לתורה ולמקורות, שכל ה
לאלו . שכשיש מחלוקת להגיע גויתחברו כראוי למקורות, 

זה רק בזמן ביאת המשיח, ואולי  ואלו דברי אלוקים חיים
 העצום למשה רבינו. זה היה קושי 

 

על עוד דרך, שמה שכתוב שמשה מסר את נפשו  וחשבתי
שלא יהיו טעויות וראה כל תבנית ותבנית לא לטעות 

הוא למד בתבנית, הכוונה שחוץ ממה שלמד מה כן לעשות, 
כל צורות הטעויות  , אתגם את כל מה שלא צריך לעשות

  העלולות לקרוא.
 

להתעמק על כל הצורות היה צריך מסירות נפש  וכאן
לעומק ולשלול את כל הדרכים ולהשאיר רק אחד, ובצורה 
כזו שלומדים את כל הצדדים הלא נכונים ממילא אין 
טעויות, כי לקחת בחשבון את כל הטעויות, ואתה כבר יודע 
שזה טעות ולא לעשות אותו, ורק כשלא יודעים יש טעויות, 

 ת.לכן משה למד הכל בכדי שלא יהיה שום טעו
 

פך כשמשה הגיע למנורה שזה כנגד חוכמת התורה  ולכן
פנים לתורה, וגם  70, היה עליו לדעת את כל השמן הטהור

 לדעת את כל האפשרויות הלא נכונים והמוטעים.
 

התקשה משה כי אין סוף לטעויות שאפשר לטעות  ובזה
בכוונה או בלי כוונה בלימוד התורה,  כמו אותו תלמיד 

 טעמים. 150רץ ב שהיה מטהר את הש
 

יתרו שחיפש את האמת בדרך בדיקת כל  ואפילו
האמונות, לולי ששמע את קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 

 ולפייתכן שעד היום הוא עדיין היה ממשיך לחפש ולבדוק, 
זעזע את העולם והראה לו מעשי זה מובן שכתוב במדרש "

", כי הטעויות שמשבשים בתורה זה מזעזע את המנורה
 העולם.

ראינו שמשה ביקש מיתרו להישאר במדבר כי הוא  ואכן
היה לעיניים לעם ישראל, והאדמו"ר מסטמאר מסביר 
נפלא, שרק יתרו שבדק יסודי כל סוגי העבודה זרה ושללם 
ומאס בהם והגיע באהבה ליהדות, רק הוא יכול היה ללמד 
את משה ואת עם ישראל מה הם כל צורות וענייני העבודות 

 בלי שימשוך אותם לעבודה זרה חלילה. זרות 
 

לו  הקב"ה אחרי שעשית כל מה שביכולתך קדימה  אמר
זרוק לאש, ללמדנו שצריך סייעתא דשמיא מיוחדת גם 
לגדול הדור ליחיד שבדור לנביא הנביאים, משה רבינו, גם 
צריך את ניסי בורא עולם לעשות את הדבר הנכון באופן 

 מושלם בלי טעויות.
 

 9קנים ו  7אומר, המנורה יש בה  און מווילנאשהג וכפי
, ומשה רצה 49גביעים סך הכל  22כפתורים ו  11פרחים  ו 

ולא הצליח, לכן אמר לו הקב"ה זרוק  50להגיע שער ה 
 זה כבר מעל הטבע והכוחות של משה. 50לאש, כי שער ה

 

לנו התורה, שאהרן הכהן כשהדליק כיוון לכל ה  אומרת
שערי חוכמה שמשה עשה וכיוון, שכפי שעשה משה כך  49

בכל פעם  אלאכיוון גם אהרן, ולא רק בפעם הראשונה, 
 ולא שינהשערי חוכמה,  49ופעם שהדליק הוא כיוון על כל 

וחיסר אלא כל פעם כיוון את כל הכוונות הנסתרות, 
רומזת לדבר ה הגדולה הזאת שהמצווהרמב"ן  וכלשון

 .עליון וסוד נשגב
 

אל מול פני על פי זה יש לבאר עוד, שעל הפסוק " ואולי
, הרי המנורה זה ומקשים", המנורה יאירו שבעת הנרות

הקנה האמצעי ואם כן רק ששה האירו אל פני המנורה, על 
 ידי נטיית הפתילה לכיוון הנר האמצעי??

 

פני הנרות כנגד  7יתכן כאמור, שאהרן הדליק את כל  אלא
שזה נון שערי החוכמה, ובזה טמן את הכוח בפך  המנורה

נרות בנס חנוכה כאמור,  7השמן שמעט שמן יאיר את כל ה
רומזת  שהמצווה הגדולה הזאתשזה כוונת הרמב"ן  ויתכן

 .לדבר עליון וסוד נשגב
 

מזה, שלא מספיק להתחזק ולעשות רק טוב, אלא צריך להשקיע גם לחסום כל דרך וכל פרצה שממנה יכול נלמד  וגם 
להתאמץ ולהשקיע בסגירת כל,  נכון זה קשההיצר להטעות אותנו ולהפיל אותנו בפח יקוש, ולהורידנו לשאול תחתית, 
 פיל אותנו בטעות.ובאמת כל הפתחים ליצר הרע ולטעויות ולמכשולים שבהם הוא עלול לה

 

" הוא מחפש פתח לפתח חטאת רובץנלמד ממשה שכך עלינו לנהוג, שאין טעות אם משקיעים לפני כראוי, וזכרו " אבל 
 ואז הוא נכנס והורס!! זהירות, סכנה!!!!

 האם הוא צדיק?? – יוחנן כהן גדול

שבורא עולם לא מעניש אדם אם  העקידהבספר  כתוב
 במעגל של אותו אדם יש צדיק שלא מגיע לו צער מכך.

 
את מאמר   הי"ד אלחנן ווסרמן הקדוש רביזה מבאר  ולפי

בשנות  זכאי בן יוחנן שרבן  תענית, יז' א'הגמרא בירושלמי 
בצורת היה אומר לספר יש לי צער שאני רוצה להסתפר 

לא ירדו גשמים, ומיד החלו  אבל אסור לי כי גזרו תענית כי
 הגשמים לרדת בכדי שרבן יוחנן לא יצטער חלילה.

שרבן יוחנן טען שהיות והוא צדיק לא  האור אלחנן וביאר
מגיע לו להצטער על חיסרון הגשמים, ולכן בורא עולם 
הוריד גשם עבור כל העולם, בכדי שהצדיק רבן יוחנן לא 

 יצטער!!!
 

שהנה לנו רבן יוחנן בוטח חידוש זה התעוררתי,  ובראותי
בצדקותו ודורש מבורא עולם גשם כי לא מגיע לו צער, 
אפילו שיש רשעים וגזרה על הדור בכל זאת בגלל צדקותו 

 הוא דרש גשם!!
 

מספרת  רבן יוחנן בן זכאיפלא עצום שעל אותו  אבל
כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו וז"ל:   ברכות כח' ב'הגמרא  

 אמרו !! כיון שראה אותם התחיל לבכות ,תלמידיו לבקרו
מפני  !!פטיש החזק ,עמוד הימיני ,נר ישראל :לו תלמידיו

 ??מה אתה בוכה
 

 ,אותי מוליכיםלהם אילו לפני מלך בשר ודם היו  אמר
אם כועס עלי אין כעסו כעס ו ,שהיום כאן ומחר בקבר

ואם ממיתני  ,ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ,עולם
אני יכול לפייסו בדברים גם ו ,אין מיתתו מיתת עולם

 !!! אף על פי כן הייתי בוכהו ,ולשחדו בממון

שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש  עכשיו
אם ו ,שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים ,ברוך הוא

ואם אוסרני איסורו איסור  ,כועס עלי כעסו כעס עולם
ואיני יכול לפייסו  ,ממיתני מיתתו מיתת עולם ואם ,עולם

 !!ולא לשחדו בממון ,בדברים
 

עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת  ולא
 !!!ולא אבכה !!! ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ,של גיהנם

 

עצום הדבר!!! איך התהפכו היוצרות???? מביטחון  ופלא
עצמי בחייו על צדקותו השלימה שלכן דרש גשם ואכן 
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בזכותו ירדו גשמים, פתאום לפני פטירתו הוא בוכה שלא 
יודע מה מצבו?? לא יודע אם לגן עדן או לגיהינום?? מה 
פתאום עלה בראשו פתאום שהוא ילך לגיהינום?? איפה 

תו שהשתמש בה בחייו להוריד בטחונו העצום בצדקו
 גשמים???

על נראה לחדש, וזה התחדש לי תוך כדי תפילת " אלא
", שהתחלתי הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

 80שקיבל  יוחנן לא סתם יוחנן!!!, מצער על יוחנןלבכות 
יוחנן  , שהריצדיק מאושראישור מבורא עולם שהוא  שנה

 80הקדשים ביום כיפור במשך נכנס לבית קודשי כהן גדול 
 שנה ויצא שלם!!!

מתו  בזמן בית שני כמעט כל שנהלא פשוט כי בכלל  וזה
 110היה זקן מעל בן כבר וגם ביום כיפור, כוהנים גדולים 

 .לפחות

קודש הקודשים )בעת בגם זכה לשמוע בת קול  ויוחנן
 ראש השנה י"ח ב' ובגמרא, סוטה ל"גהקטרת הקטרת( 

יוחנן בן  רבןוכש ,"כהן גדול לאל עליוןיוחנן כ"מזכירה את 
אדם גדול וצדיק הוא מזכיר את יוחנן דוגמא ל מביא זכאי

 .(ידים פ"ד מ"ו) כהן גדול

דברים  "ומשנאיו מן יקומון"בברכת משה לשבט לוי:  וכן

של לשונאיו  ה: ולא יהיתרגום ירושלמיב כתוב ל"ג י"א
 כוח לעמוד.כהן גדול יוחנן 

בסוף נעשה יוחנן כהן גדול  ולמרות הכלזאת  ובכל
איך נפלו גיבורים??? איך??? מה  !!!מרה לבכות צדוקי!!

 קרה לצדיק הגדול, יוחנן???

, אפילו הבת נס חנוכהבהמשפחה שלו נלחמו כל  והנה
הכל למען והרגה את שר צבא יוון, ו שלו יהודית נלחמה

 משפחה יהודית לתפארת!!! היהדות המסורה מדור דור!!!
 אז משפחה כזו, מיוחנן כהן גדול, ומה עם יוחנן עצמו??

אוי !! יוחנן  אני בוכה מרה!!!ו !!!"נעשה צדוקילבסוף "
 ובמחשבות אלו נרדמתי אמש!! למה???? יוחנן!!!

התחדש לי ברוך השם, בבוקר יום שני של חנוכה,  וכאמור
שעשה יוחנן כהן  שרבן יוחנן בן זכאי בא לתקן את הקלקול

 גדול בסוף חייו.

רבן יוחנן בן זכאי בכוונה ודווקא בסוף ימיו פחד  ולכן
ובכה והתעורר בתשובה בכדי לחדד את הפחד שלא יקלקל 

אדרבא יהרהר בתשובה  אלאסופו כיוחנן כהן גדול, 
ויפשפש במעשיו וישפיל עצמו בעוונה מרובה, ולא יבטח 

 בעצמו אלא יפחד מאוד מיום המיתה.

רבן יוחנן בן זכאי תיקן את הרושם שעשה יוחנן כהן  וכך
, וכאמור רבן יוחנן בן זכאי החשיב מאוד את יוחנן גדול

ולכן הוא דאג לתקן  )ידים ד' ו'(כהן גדול כאדם גדול וצדיק 
, ואין ואולי גם תיקן חטאו של יוחנן כהן גדולרושם חטאו, 

לי יד ושם בקבלה לכן נסתפק ברעיון שתיקן הרושם הרע 
 של סוף חיי יוחנן. 

אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן  :תנןברכות כט' מזה שאסור לנו לסמוך על עצמנו, וכפי שהגמרא אומרת  נלמדו
 כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי.

 

הנה אני נקי מחטא וכל הרהור וראיית איסור תקופה ארוכה ממש ואפילו יותר משנה שלימה ולכן אין לא יאמר אדם  ולכן
 ף נעשה צדוקי".לי יותר חשש וסכנה, וזה ממש לא נכון, עלינו לזכור "לבסו

 

אז אם ברצוננו לשמר את פך השמן הטהור בקדושה ובטהרה, עלינו לדעת שיש להזהר מאוד, מלבסוף נעשה  לכן
 !!אוי יוחנן אוי יוחנן, שוב אבכה", על הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול" בתפילתומחר כמו היום  צדוקי!!!

 ולא אבטח אלא אפחד מיצרי, ואשרי אדם מפחד תמיד. למה???
 

 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
 בן מתתיהו בימיבעת אמירת " שוב ערבית בתפילת

 ,ליוחנן כהן גדולהמשך  בס"ד חידוש ", התחדש לייוחנן
 אבי חטא את תקנו גדול כהן יוחנן של חלציו יוצאי שגם

 ."צדוקי נעשה שלבסוף" - המשפחה

לשנה אחרת קבעום שאומרת " בת כא בשבהגמרא  הנה
שרק בשנה  , דהיינו"ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה

 !!לדורות קבעו אותו לחגאחרי שהיה נס חנוכה 

דחו את קביעת החג רק לשנה  שואלים, למה ורבים
 ??הבאה, ומה לא קבעו אותו מיד

 הייתה החלטה נקבע מיד, זה, שאם זה היה וייתכן
המנצחים  אבל, המנצחים מעורבת עם החלטת

 את לתקן רצו גדול כהן יוחנן של צאצאיו החשמונאים
החליטו לדחות את ההחלטה,  הם לכן, הגדול אביהם יוחנן

 ישראל לחכמי נתנו ושהם לא יחליטו בכלל בעניין, רק
 . השמועה מעתיקיל "תחילת הלכות חנוכה כדברי הרמב"ם"

 בית דין למעלה - קבעום ,יהוידעהבן שמסביר  כפיו
 יקבעו הםו, הצדוקים נגדשהם  בית דין למטה - ועשאום
 .החג על ויחליטו

 המסורה היהודית ההלכה כוח של מתברר כחג זה ובעצם
 והדלקת, המלחמה ניצחון של הכוחות כל מעל, והנכונה

 לשמוע וציוונוהוא שנקבע בחג " הגדול הנרות!! והכוח
 !!! "חכמים דבריל
  

 נעשה שלבסוף"חטא  יוחנן אביהם  את תיקנו ככה
 אב. מזכה בן, אב מכבד , כי בן"צדוקי

  

 אחריו שנים מאות שחי זכאי בן יוחנן שרבן פלא לא
סופו מ ומתעלםלצדיק  כסמל גדול כהן ביוחנן משתמש

 את ניקו חלציו ויוצאי המשפחה צדוקי, כי נעשה בסוףש
 .שנפלהרושם והנפילה 

שלא נשאיר אחרינו לכלוך שעל צאצאנו לתקן גם עבורנו, כי גם כך יש ירידת הדורות , חטאינו את ננקהצדיקים  קדימה
נקבל והניסיונות רק מתגברים רח"ל, כי מיום ליום יותר בקלות אפשר לחטוא וליפול בבת אחת לשאול תחתיות, ואדרבא 

על עצמנו להתחזק בימי קדושת חנוכה, ותוך כדי התבוננות בנרות חנוכה נזכור את ניסי בורא עולם עמנו בימים ההם 
גם שיקויים בנו  נזכה וככה גם את אבותינו, נזכהובזמן הזה, ונקבל על עצמנו מימי החנוכה להתמסר לעבודת הבורא וכך 

 במהרה בימינו אמן ואמן. הגנוז , ונזכה לאורבות הקדושיםזכות הא -" זכות אבות לבנים תזכורההבטחה ש"



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור שגדולי ישראל
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

הצדיק ראש הישיבה רבי שמעון הכהן הגאון לע"נ  מקץ
 ה' טבת תשע"ד -  זצ"ל בן עישה עליזה תחי'

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן  –לע"נ  מטות 
 כה' תמוז –הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון זצ"ל  ויגש
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

תלמיד חכם  להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 בעילום שם

 ז"ל  חסיבהאליהו ושמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים

 .נ.צ.ב.ה.ו' באב תש"ן ת -נפטר ב

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה פרידמן 
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת הרב  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -שמריהו זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 פסח של

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –צבי ריינער 

 
ריזל בת הרב ר' אברהם סופר   -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –ז"ל 

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף  - לע"נ
 אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

לעילוי כל הנשמות שלא  בעילום שם יום כיפור   מצורע
 הם קדישיעל נאמר

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ל' ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   חנוכה

   פורים   אמור

      בהר

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ₪  300 באשדוד ראש ישיבה חשוב ,₪ 720הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



