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

היה לו לאמר , "קפץ עליו רוגזו"מהו הלשון 
  ?או כיוצא בזה" הביא עליו רוגזו של יוסף"

צדיקים תחילתן יסורין "בגמרא אמרו , ברם
ין לפי זה אחר שכבר סבל יסור, "וסופן שלוה

בתחילתו היה ראוי שלעת זקתו ישב יעקב 
, אמם יוסף הרי היה אז רק בערותו. בשלוה

לכן הוא היה צריך , "צדיקים תחילתן יסורין"ו
מצא שאך בסיבתו תגלגלו . עוד לסבול יסורין
הגם שכבר ראוי היה לשבת , היסורין על יעקב

, "קפץ עליו רוגזו של יוסף"לכך כתב . בשלוה
וקפץ מחמתו , זה משל יוסף היהשכן הרוגז ה

  )רבי איסר מלין מבריסק (                   .על יעקב

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

, כמו רביו הקדוש, והלוא כמה וכמה צדיקים
מציו שזכו , רבי אלעזר בן עזריה ורב אשי

ולא קפץ עליהם , תורה וגדולה במקום אחדל
  ?שום רוגז כלל

שכיון שיראים תמיד , אלא דרכם של צדיקים
, שמא גרם החטא לבטל חלקם לעולם הבא

כי הפחד איו , ממילא הם חסרים עולם הזה
, לא כן יעקב אביו. מיח להם לשבת בשלוה

כיון שמסר לו סימן מיוחד שאם יחיו כל ביו 
לא היה לו , בן העולם הבאמובטח לו שהוא 
וכל עוד שלא מת על פיו , שום סיבה לדאגה

. ישב בשלוה ובטח בחלקו, אף אחד מביו
קפץ עליו "כיון שחשב שמת יוסף מיד , מעתה

והחל לדאוג על חלקו לעולם , "רוגזו של יוסף
אבל שאר צדיקים שלא מסר להם כל . הבא

תמיד , סימן המבטיח את חלקם בעולם הבא
ואף אם הם פטורים , שבים טולי שלוההם יו

  )רבי עקיבא איגר(            .מדאגות העולם הזה
  

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ "
  )א, לז(                             " כען

, דורש זה הפסוק על יעקב, אליעזר' בפרקי דר
" לא שלותי ולא שקטתי ולא חתי ויבא רוגז"
ולא ",  מלבן–" תילא שלו). "כה, איוב ג(

ויבא ", מדיה –" ולא חתי",  מעשו–" שקטתי
  . מיוסף–" רוגז

". וישב"מאורעות רמוזים במילת ' אלה ד, דע
תמצא , מאורעות' קח אות שית מאותם ד

של ' ש, הישל ד' י, סףושל י' ו, כזה" וישב"
ל "ימוקי רביו אפרים ז(, ןבשל ל' ב, ושע
     ) חל קדומים(                                      ).י"כ
  

 
 
 
 
  )א, לז(        "וישב יעקב בארץ מגורי אביו"

ה 'הי. הפשתי הזה כס וגמלו טעוים פשתן
היכן : י הפחמי ותמה ואומר"ברש(עומד הפח 

ה שם אמר 'פקח אחד הי, יכס כל הפשתן הזה
יצוץ אחד יוצא ממפוח ? מה לך לתמוה: לו

  ).ר"ב(שלך ויכלה אותו 
עם ישראל שהושחר מתלאות הגלות עומד לא 

כלום אוכל לעמוד בפי כל : פעם ותמה
: אמר לו הפקח? הגמלים האלו ושאי הסבל

יש עדיין יצוצות של בטחון : אל לך לתמוה
והם עשוים להתגבר על כל , וכוחות חבויים

  )דברי ירמיהו(                          .כוחות החושך
  

ה ' כל זמן שהי– רץ מגורי אביווישב יעקב בא
ישב , יעקב טרוד באלופי עשו הרבים והעצומים

. הם לא השכילו להרוס את ביתו. לו במוחה
אבל כשהתחילו קאה ושאה בין האחים על 

התחיל . אודות כתות פסים, דבר של מה בכך
שיעבוד מצרים שואיו הגדולים ביותר של 

  )אלשיך(        .יעקב לא הצליחו להביא לידי כך
  

לעיל אלוף מגדיאל ' י פי"רש –  וישב יעקב
לכן אין יכול לישב בשלוה כמו שאמרו , רומי

  )תכלת מרדכי(                  .       אמלאה החרבה
  

מהיכן יודעים : יש שואלים –  וישב יעקב
שאמר : התשובה. שיעקב ביקש לישב בשלוה
  ).      בראשית כח(ושבתי בשלום אל בית אבי 

       
פירש רבי חיים  –  בארץ מגורי אביו בארץ כען

: משי דברים פחד יעקב אביו, ל"ויטאל זצ
ה 'מכך שבמשך אותן עשרים ושתים שה שהי

, בבית לבן ובדרכו חזרה לא שימש את אביו
בארץ : "וזהו שאמר. ולא ישב בארץ ישראל

והן " אביו"הן של ,  לשון פחד ומגור–" מגורי
  )צ הכהן"ר(                      "...    ןארץ כע"של 

  
  )א, לז(             "  בארץ מגורי אביו"

ששאל את מרן , שמעתי מאיש  אמוים אחד
איך הדרך הכוה בלימוד עם תלמידים : ל"ז

: ואמר. וכיוצא בזה, פרשה כמו יוסף ואחיו
שיש לו ללמדם ולהשרישם שהיה כאן 

, ך הדיןהוא סבר שכ, מחלוקת בהלכה ממש
  .והם סברו שכך הדין

  )פיים רביו הקהלות יעקב(

  
ה רועה את אחיו בצאן והוא ער את 'הי"

  )ב, לז(                                         "בי בלהה

ראו חיטה . מעשה באיכר שהלך עם בו לשדה
. התפעל הבן. זקופה וגבוהה, ה'עומדת בקמותי

ת ושחות ראו שדה אחד השיבלים בו כפופו
  ! טעית בי: "אמר לו אביו. הצטער הבן. ארצה

 ריקות הן –השיבלים זקופות הקומה 
. לפיכך הן ושאות את ראשן בגאון, ושדופות

כן היא כבדה , ככל שהשיבולת מלאה וגדושה
  "...ומשפילה את ראשה

 ככל ,  האדם–ל " אמר הרב צרור המור זצ–כך 
 

וא ה, תורה וחכמה, שהוא מלא וגדוש תוכן
סימן : "וכבר אמרו בגמרא. עיו ושפל רוח

ה 'אך יוסף שהי".  עיות התורה–לגסות הרוח 
כמו שאמר , ה עיו'הי, בן זקוים ייק וחכים

היה רועה את אחיו ", "והג כצאן יוסף"
                !                  ומתרועע עם בי השפחות" בצאן

             
מכל ביו כי בן וישראל אהב את יוסף "

  "זקוים הוא לו ועשה לו כתות פסים
  )ג, לז(                

, לעולם אל ישה אדם בו בין הבים, אמר רב"
שבשביל משקל שי סלעים מילת שתן יעקב 
ליוסף יותר משאר ביו תקאו בו אחיו ותגלגל 

  )ב, שבת י". (הדבר וירדו אבותיו למצרים
  ?סלעים דוקאמה עין בכתות משקל שי 

ראה שיעקב באמת לא ראה בעין יפה , ברם
שהרי , את הלשון הרע שהביא לו יוסף על אחיו

ה "שלשה הקב, )ב, פסחים קיג(אמרו בגמרא 
ואחד מהם הרואה בחברו דבר ערוה , שואן

לא יקום עד אחד "דכתיב , ומעיד בו יחידי
ויבא יוסף את "הדבר גם רמז בפסוק ". באיש

הבאת הדיבה , כלומר, "ביהםדבתם רעה אל א
וישראל  "אלא כיון ש". רעה אל אביהם"היתה 

ועל כל פשעים תכסה , "אהב את יוסף מכל ביו
לכך לא העיר לו על כך בפה אבל רמז לו , אהבה
  .על כך

במשקל " ועשה לו כתות פסים"זאת על ידי 
שתיקה , מלה בסלע"כאומר לו , שי סלעים

מביא הדיבה ומוטב היה שלא היית !" בתרי
  )ה מהורודא'מפי רבי חומק(                 .באזי

  
  )ג, לז("                    כי בן זקוים הוא לו"

כל מה שלמד , "בן חכם", )פ התרגום"ע: (י"רש
  .יעקב משם מסר לו

ל מה המיוחד "שואל הרב יעקב קמיצקי זצ
וכי יעקב אביו לא קיבל את , בתורת שם ועבר

ועוד יש , ותיו אברהם ויצחקהתורה מאב
לשאול מדוע מסר את תורת שם ועבר דווקא 
ליוסף וכי יעקב אביו לא לימד את כל ביו את 

  .התורה שלמד מאבותיו ורבותיו
מבאר הרב קמיצקי שתורת שם ועבר איה 

את אלו ודאי למד . ג מצוות"מתייחסת לתרי
. מאברהם ויצחק שקיימו את כל התורה כולה

' שם ועבר היא הההגה בעבודת האלא שתורת 
בסביבה שכולה רשעים ואין אפשרות להשפיע 

  מברכין ראש חדש טבת
דקות 52       4   שעה  המולד יום חמישי לפנות בקר

  חלקים7
 ראש חדש ביום שישי

 



כלפי חוץ כפי שהג אברהם אביו שגייר 
וכשם ששם ועבר חיו בתקופת דור . רבים

המבול ודור הפלגה והיו צריכים לחזק עצמם 
מפי השפעה רעה של בי דורם כך יעקב 
אביו בברחו ללבן היה צריך להטמין עצמו 

מדרש זה כדי לדעת להתגון מפי בבית 
הסביבה וכדי לבוא בסוף ולומר עם לבן גרתי 

וכך ידע יעקב אביו . ג מצוות שמרתי"ותרי
יוסף הוא אשר יזדקק , שמתוך כל ביו

לההגה זו במשך שים רבות כאשר היה 
  .מותק מהמשפחה

 
, לז(                      "ועשה לו כתות פסים"
  )ג

אך , הייו פס היד" פסים" שגם במדרש אמרו
עד , ה האריג דק ועדין כל כך'דרשו שהי

. שיכולים היו לחפון את כל המעיל בכף היד
ראה שכך פירש גם רביו אברהם אבן עזרא 

אך הוא פירש , מלשון פס יד" פסים", ל"זצ
שהיתה זו גלימה הרקומה ברקמת יד יקרה 

  .ומרהיבה
ש מפר, לעומתם, ל"רביו יצחק עראמה זצ

שהעושים מלאכתם . מלשון פס רגל" פסים"
בחוץ חייבים לקצר בגדיהם ואילו אשי 
השררה הולכים במלבושים ארוכים עד כף 

  .ומעיל כזה עשה יעקב ליוסף, רגליהם

  
שיעקב . מלשון פיוס" פסים"החזקוי פירש 

וכדי , אביו הבחין בהקפדת האחים על יוסף
  .סו עשה לו כתות זולפיי

  
, ל"המלאך הדובר במרן הבית יוסף זצ

שיעקב אביו . הודיעו סוד כתות הפסים
בחיר האבות מיזג במידותיו מידת חסד 

לשלימות מידת , לאברהם ופחד יצחק
על כן , והחיל שלימותו ליוסף. התפארת

דת סמל מי(פס לבן : עשה לו כתות פסים
  )!סמל מידת הגבורה(ופס ארגמן ) החסד

 
  "שמעו א החלום הזה אשר חלמתי"

  )ו, לז(
בחלום "כתוב אחד אומר : בגמרא שאלו

החלומות שוא "וכתוב אחר אומר " אדבר בו
כאן על , כאן על ידי מלאך? הכיצד, "ידברו

ל שיש "ל זצ"והסביר רביו הרמח. ידי שד
ובו , הטבעי, הסוג האחד. שי סוגי חלומות

, בהיות האדם ישן", כלולים חלומותיו
והשכלתו , כוחותיו חים והרגשותיו שקטות

, ורק הדמיון לבדו ילך ויפעל, חה ושוקטת
ויצייר עיים שוים כפי מה שיזדמו לי 

מסוג ". ה עד'מה שצטייר כשהי, משארית
: אבל יש סוג וסף. אין הגמרא דה כלל, זה

שבעת , רך שמוואמם עוד חקק הבורא יתב"
ה 'השיה תתתק הפש העליוה קצת מקשרי

ולפעמים . לגוף ותשוטט בעולמות הרוחיים
" והה"תיידע את מה שהשיגה יוסף ואמר 

ה ברור 'שכל דבר שהראוהו הי, בכל פרט
שהוא , ה רואהו עתה'בעיי שכלו כאילו הי

ואין זה אלא חלום . בהקיץ בהשלמת דעתו
  ".צודק

 
מים אלומים בתוך והה אחו מאל"

  )ז, לז(                                           "השדה
שכשמוע אחי יוסף , ל"כתב רביו בחיי זצ

שחלם שקמה אלומתו וגם יצבה 
הביו שחלם , ואלומותיהם משתחוות לו

,  אבל לעגו לחלומו–שהוא המלך והם עבדיו 
ועלם . מה ראה להמשילם כאלומות תבואה

ה עקב חלום פרעה 'וכתו תהימעייהם שמל

וגם הם יבואו , אודות הרעב והשבע
  !להשתחוות לו בבקשם תבואה

והה : "שלוש פעמים" והה"ואמר כאן 
והה קמה ... אחו מאלמים אלומים

כגד " והה תסוביה אלומותיכם... אלומתי
: שלוש הפעמים שירדו למצרים והשתחוו לו

ם פע, פעם ראשוה כשירדו לשבור אוכל
ופעם , ה כשהביאו עימם את בימין'שי

 !שלישית כשירדו למצרים עם יעקב אביהם

 
  )יד, לז(      " לך א ראה את שלום אחיך"

  :בום מפשיסחה-שמחה' פירש הרבי ר
השתדל א לראות רק את שלימותם של 

את מעלותיהם ולא , אחיך ולא את פגמיהם
  .את חסרוותיהם

'  הרבי רשחיבר" תפילה קודם התפילה"וב
שראה כל : "אלימלך מליזסק כתוב לאמור
  "...אחד מעלת חבריו ולא חסרום

  
 "וימצאהו איש והה תועה בשדה"

  )טו, לז(
 –ן " אומר הרמב–ללמדו בא הכתוב 

כי זימן לו , שהגזירה אמת והחריצות שקר
ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו "הקב

הוא תעה , הוא חיפש הדרך ולא מצא. בידם
ובכל , כדרך התועים, א שאל על הדרךול

  ....זאת
  
סעו מזה כי שמעתי אומרים לכה "

  )יז, לז(                           "     'דותיה וגו
"  סעו מזה–) ד"ד י"פרשה פ(ר "במד

  .ה"ממדותיו של הקב
  .מה זה ועל מה זה, וצריך להבין

פ "עה, ובמדרש' בגמ' י מה דאי"ויש לפרש עפ
שראו שיצא ממו " ותו להמיתוויתכלו א"

', שעתיד להחטיא את ישראל וכו, ירבעם
שהאחים דו את יוסף על , כ חזין"א. ש"עיי

, ה איו כן"דמדת הקב, והה ידוע. שם סופו
באשר הוא ) "ז"י, א"לעיל כ(דאיו דן אלא 

ה "ר(כמו שמציו גבי ישמעאל כידוע , "שם
  ).ז"ט

" סעו מזה"וזה הוא שאמר המדרש 
שאיו דן אלא באשר , ה"מדותיו של הקבמ

והם רוצים לדון אותך על שם , הוא עכשיו
  )חוכת התורה(                 . סופך

  
ויתכלו אותו ... ויראו אותו מרחוק"

  )יח, לז(                                    "להמיתו
ס עשה , ל"מפרש רביו הבן איש חי זצ

ק והחליטו ליוסף הצדיק שראו אותו מרחו
ועד שהתקרב אליהם התקררה רוחם , להרגו

  ...והסכימו להצעה למכרו
. מכאן ילמד כל אחד הדרכה וההגה טובה

כאשר זעמו עולה בו והוא מגיע להחלטה 
ואז , ישהה את ביצועה לעשר דקות, חרצת

ה החלטתו הרבה יותר שקולה 'תהי
                    ....                ומחושבת

  
דרך האדם : ל"כתב רביו האלשיך הקדוש זצ

הרי , שגם אם יש בלבו טיה על חברו, השלם
וכאשר ,  תגבר בו האהבה–כאשר יראהו 

  . ישבה את חוזק רוגזו ואפו–יפגשו יחדיו 
ה 'שגדול הי, וכך מציו באחים הקדושים

כי חשבו שהוא מסה , כעסם על יוסף אחיהם
, ב אליו את לב אביהם ולהרחיקו מהםלהס

, זומם ליטול את הברכות כיעקב אביו
ולהרחיקם מלבות את עם ישראל כפי 

דוהו , לפיכך. שעשיו דחה מחיי צח
 –וכאשר ראו אותו מרחוק , "רודף"כ
  .כולם באחד, "ויתכלו אותו להמיתו"

יחמו כולם על , וכאשר קרב אליהם יותר
ויאמרו "שאמר . מלבד שים מהם, עצמם

  .הם שמעון ולוי, "איש אל אחיו לכו והרגהו
לא חפץ עוד איש , וכאשר פגשו ממש

והחליטו בעצה אחת להסתפק , להמיתו
       .           במכירתו כדי להרחיקו מאביהם

           
  )יח, לז(               "ויתכלו אותו להמיתו"

  ).מדרש(הסיתו בו את הכלבים 
 ראוי –כל המספר לשון הרע : אמרו בגמרא

פ שהם "מציו בכלבים אע. להשליכו לכלבים
בכל זאת התאפקו פעם אחת ולא , עזי פש

 .לא כן זה שמספר לשון הרע. בחו
 )ה'כפלים לתושי(            

 
ועתה לכו והרגהו ושליכהו באחד "

  )כ, לז(               "     הבורות
  ז" וקצר בברהמ–איתא במדרש 

  ,.והותמ
י"דאיתא טעם למה לא בא משה לא, ל"ו ,

משום שבא זמו של יהושע להיות מהיג על 
לא , י"אילו בא משה לא', ואיתא בגמ. ישראל

, ז"ממילא לא היתה ברהמ, היה חרב הבית
כי יהושע תיקן ברכת הארץ . רק ברכה אחת

ממילא , ויהושע אתי  מיוסף, :)ברכות מח(
היה בא יהושע לא , אם יוסף היה הרג בבור

ולא היה , ממילא היה משה בא לארץ, ממו
הייו , ואם לא היה חרב הבית, חרב הבית

  )מדרש יהותן(      .ק"ודו, ז"מקצרים בברהמ

 
"וישאלהו האיש לאמור מה תבקש"

  )שם(  
  :ר הזקן רבי מדלי מקוצק"אמר האדמו

כיון שזימו מן השמים את יוסף לירד 
והוא אך יצא , ארץ שטופת זימה, מצרימה

עלול , זה עתה מבית מדרשו של יעקב
בא אליו המלאך וייעץ לו איך , להיפגם

  "!מה תבקש: "להחזיק מעמד שמה
בכל זמן ובכל מקום שתגולגל : כמי שאומר

לדעת , אל תסיח מלבך דבר אחד ויחיד, לשם
אל תשכח ,  בעולמךמ ה  א ת ה  מ ב ק ש
  ....את מבוקשך עלי אדמות

  

  )כד, לז("                אין בו מיםוהבור ריק"
  .מים אין בו אבל חשים ועקרבים יש בו

  :הרב דלוצק, סח רבי זלמן סורוצקין
, המקרא שלפיו לכאורה בא להשמיע

היו בו מעלה , שהבור שהושלך אליו יוסף
 –וחסרון ;  שלא היו בו מים–מעלה : וחסרון

והה המעלה אמר . שהיו בו חשים ועקרבים
: והחסרון רק ברמז, "אין בו מים: "שמפור

, עוד מיעוט, "אין בו מים", מיעוט, "ריק"
מכאן , ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

  .שהיו בו חשים ועקרבים
אדם - וחומר לבן-קל, אם בבור פשוט כך

, שעליו לספר בשבחו בשפה  ברורה, כצלמו
ואם לפעמים יש הכרח לגלות את , בפה מלא

לעשות את הדבר רק  שתדל –מומו 
  ....ברמיזא

                                          
מה בצע כי הרוג את אחיו וכסיו את "

  )כו, לז(                            "                 דמו
  :כך היה דורש, השרף, הרבי מקוצק

שיש צורך , ואפילו ממצוה, מה בצע מפעולה
  .ולהסתירה, לכסותה

 סימן שאיו –ש צורך להסתירו מעשה שי
  ...רצוי

   
  "את יוסף ויהי איש מצליח' ויהי ד"

  )ב, לט(        



 

  

אבל היכן שאר . ה איש מצליח'יוסף הי
  ".בבית אדויו המצרי "–? עושרו

המצרי הגוי הוא : ה תמיד בגולה'וככה הי
ואילו היהודי , גמור" לא יוצלח"לכאורה 

פן של ומה יוצא בסו, "מצליח"הוא איש 
 .כסי ישראל ופלים בידי הגוים? דברים

  
  הכווה שאפילו בשעת–" ויהי איש מצליח

ולא איבד את צלם , "איש"ה 'הצלחתו הי
  .האלקים

  )יג, לט(                      "ויס ויצא החוצה"
ן העיד על כך שיוסף עזב בגדיו אצל "ברמב

 לא היה כוחו גדול לברוח אשת אדויו וכי
אלא העין ? מבלי להשאיר את בגדיו אצלה

שיסוד ועין גדול בעבודת האדם , הוא כך
לברוח ממקום הסכה ולהתרחק הוא 

ולא להתעכב כלל ,  בכל האפשרויותמהסיון
  .במקום הסיון להלחם עם היצר

כי , ולכן ס יוסף החוצה והשאיר בגדיו אצלה
הרי הוא , רגע קטאם היה אבק עימה אף ל

מעמיד עצמו במקום סכה עוד רגע קט וזאת 
י שהשאיר בגדיו אצלה "פ שע"ואע. לא רצה

תן לה פתחון פה ועילה להעליל עליו עד 
מכל מקום מסר , שהושיבתו בבית האסורים

פשו וכבודו כדי להמלט ולהתרחק ממקום 
 ח שמואלביץ"הגר(                        .הסכה

  
  נוכהרעיונות לח

  והדליקו רות בחצרות קדשיך
מיד בלילה הראשון כשהבחיו בס שעשה 

, הדליקו ר אחד בשמן רגיל לא של זית
והיחו בחצר בית המקדש , בשפוד של ברזל

ובלילה . כדי לפרסם ולהודיע את הס ברבים
הדליקו שי , השי כשראו שוב את הס
וכן בכל ערב , שפודים בחצר בית המקדש

זהו שאו אומרים . לילה השמייוערב עד ה
 והדליקו רות –" על הסים"בתפילת 

והרי את המורה הדליקו , "בחצרות קדשיך
אלא הכווה לרות ? בפים ההיכל ולא בחצר

אלו שהדליקו בחצר בית המקדש כדי לפרסם 
  )דרשות חתם סופר(   .את הס בפי קהל ועדה

  
וקבעו שמות ימי חוכה להודות 

   הגדולולהלל לשמך
וכי בשביל שעשה להם ס בהדלקה היו 
קובעים חוכה והרי חייבים להודות ולהלל 

ולא בשביל שעשה ס לקיים , בשביל הצלה
לא הוזכר " על הסים"וראיה לכך שב, מצוה

  ?כלל ס המורה
אלא יש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חוכה 

אלא שלא , הוא על שם שצחו את היווים
' צחון זה היה על ידי ס מההיה ראה כלל ש

ולפיכך עשה הס על , אלא מכוחם וגבורתם
גם , ידי רות המורה שידעו שהכל עשה בס

  )שבת, ס"ל לאגדות הש"פירוש מהר( .המלחמה
  
  

                   לחנוכהפנינים 

ע מבאר שעיקר הגזירה "ח בסימן תר"הב
דוגמא לדבר . היתה על שהתרשלו בעבודה

במרים בת בילגה : סוכה ובסוף מסכת 
ומבאר , שהיתה שוהה לבוא לבית המקדש

י שהדבר מוכיח שאין העבודה חביבה "רש
ועל כן היתה גזירה לבטל מהם . עליה

וכאשר חזרו בתשובה ומסרו פשם , העבודה
  .                                  י כהים"ע' הושיעם ה, על עבודת המקדש

 
" רסיסי לילה"צדוק הכהן מבאר בספרו ' ר

שהיוים הסתייעו במתיוים מתוך בי 
ולדעתו הם היו מצאצאי שואי , ישראל

ואמם מצאו בסוף . התערובת בזמן עזרא
מסכת סוכה מעשה במרים בת בילגה 
שהמירה דתה וישאה לסרדיוט אחד ממלכי 

 וכן גזרו היוים שכל השאת תבעל. יווים
כגד זה יצאו מתתיהו וביו . להגמון תחילה

לטהר ולקדש לא רק את בית המקדש אלא 
ועל כן קבעו . אף את קדושת הבית היהודי

ומדליק . ל שר חוכה מצותו איש וביתו"חז
אדם שמן זית על פתח ביתו שכידוע תכותו 
שאיו מתערב עם שאר משקים אלא צף 

 ללמדו שקדושתם של ישראל כאשר. למעלה
ומדליקין עד . הם מובדלים מאומות העולם

עד "יוחן ' שתכלה רגל מן השוק ומבאר ר
) שם אומה: י"רש" (דכליא ריגלא דתרמודאי

ומבואר ביבמות דף יז שתרמוד היתה ידועה 
כמקום בו היו פסולים רבים משואי 

עד שאמר רב כהא שעתידים , תערובת
ישראל לעשות יום טוב כאשר תחרב תרמוד 

עד "ל שמדליקין ר חוכה "רמזו חזולכך 
  )רסיסי לילה(                  ". דכליא תרמודאי

 
בית שמאי אומרים פוחת ) א"שבת כ(' בגמ

 -, והולך ובית הילל אומרים מוסיף והולך
אופי ' דהה יש ב, עין הפלוגתא הוא בזה

מילא י מפלת השוא ומ"ע'  הא–. ישועות
 כמו –. מגיע לאדם הרוחה וישועה משואו

שאמר לו . ה"שמציו אצל משה רביו ע
ה לך שוב מצרימה כי מתו כל אשים "הקב

י "הוא ע' ואופן הב, המבקשים את פשך
התרוממות האדם וממילא עשו שואיו 

  .בזים ושפלים ויראים ממו
שישועת ישראל , ש אומרים פוחת והולך"ב

י ששואי ישראל יהיו "צריכה להיות ע
ה אומרים מוסיף " וב-, פוחתים והולכים

י "שישועת ישראל צריכה להיות ע, והולך
שלפי , ה"והלכה כב, הרמת קרן ישראל

התקון הגמור מוכרחת להיות תשועת ישראל  
י הרמת קרן ישראל ששואי ישראל יראו "ע

 ולעתיד כשתכלה הרשעה –. י"ויפחדו מפי ב
שישועת , ש"הלכה כב' מן הארץ אז תהי

י שיהיו שואי ישראל "ע' ישראל אז תהי
 )בית ישראל(      .ק"ודו, שפלים בעיי עצמם

 

  הליכות והלכות
  חוכה

לפי . מצווה על כל בית להדליק רות חוכה
מהג הספרדים על בעל הבית להדליק  
ולפטור את כל משפחתו ואפילו אם אים 

 כגון שמצאים(וכחים בעת ההדלקה 
לפי מהג אשכז ). בישיבה וכדומה, בעבודה

על כל אחד ואחד מבי הבית הגברים 
  .להדליק בעצמו

בחורים או בחורות רווקים הגרים לבדם אבל 
 כן חייבים ולא מתפרסים מההורים 

  .בהדלקה
החיוב להדליק בביתו ליד : מקום ההדלקה

. הפתח הפוה לרחוב או בחלון הפוה לרחוב
והה יותר מעשרים אמות ואם גר בקומה הגב

אזי )  פיט33  מטרים או9.5בערך (מהכביש 
ידליק בפתח אחד החדרים מול המזוזה 

  איטש32 )מ" ס80-כ(בפחות מעשרה טפחים 

 שאם מצויים יהודים הגרים -ויש אומרים 
  . ידליק בחלון-בבין מולו ורואים את חלוו 

לא , היות שהחיוב על כל אחד להדליק בביתו
וכן במסיבות או . ות או במשרדידליק בח

יעשו זאת , ואם רוצים להדליק, בחתוות
  .בלא ברכה

, חיוב וסף פרד היו הדלקה בבית הכסת
בכל זאת יש לחזור . שועדה לפרסם את הס

ולהדליק בביתו פעם וספת ואפילו בחור 
  .רווק איו יוצא ידי חובה בבית הכסת

מהגי לפי ו. עם צאת הכוכבים: זמן ההדלקה
מדליקים בזמן השקיעה , מקצת אשכז

לכן , ומלכתחילה יש להדליק בזמן ולא לאחר
, ישתדלו לחזור הביתה בזמן להדלקת רות

יוכל , אם איחר. שזו המצווה המהודרת
. להדליק כל עוד ישם עוברים ושבים ברחוב

בברכה ואם איחר הרבה ידליק עם בי ביתו 
ה ערים וצריך שיהיו לפחות שיים או שלוש

ויש . לראות את ההדלקה) שאים ישים(
  )חזון עובדיה(שהיתרו אפילו ישים 

  . סוף זמן הדלקה בלילה הוא עד עמוד השחר
. יש הוהגים להתפלל ערבית לפי ההדלקה

מי שמדליק לאחר ערבית יזהר להכין את 
הרות מבעוד יום בכדי שבבואו יהיו הרות 

  .מוכים להדלקה
אולם , להדליק בשמן זיתמצווה מן המובחר 

כל הרות כשרים להדלקה ובלבד שידלקו 
ובערב שבת . לפחות חצי שעה ביום חול

צריכים שידלקו עד שיחזור לביתו לאחר 
התפלה ולכן הרות הצבעויים אים טובים 

שחלק : וכן לא כדאי גם ליום חול, לערב שבת
ויקח רות , מהם אים דולקים מחצית השעה

ים ובהם ידליק את שבת רגילים לב
  .החוכיה

בלילה הראשון מדליק את הר הימי ובלילה 
   .השי מתחיל משמאל ומתקדם לימין

לכן . אין להזיז את החוכיה לאחר ההדלקה
ידליק במקום בו תהיה מוחת החוכיה כל 

אין להדליק ולהעביר את . זמן הבעירה
  . החוכיה לחלון או לכל מקום אחר

עשות שום מלאכה השים והגות שלא ל
אחר כך מותרת . בחצי שעה של ההדלקה

, תפירה, כיבוס: מלאכה פירושה. המלאכה
  .ב אולם מותר לבשל"תיקוים שוים וכיו

, הגו לאכול מאכלי חלב זכר ליהודית
  .ומאכלים מטוגים זכר לס פך השמן

על "בתפילה ובברכת המזון מזכירים 
ול רק יכ, ואם שכח לאמר לא יחזור" היסים

יהי , "אלוקי צור"לומר בתפילה לאחר 
יסים ופלאות כשם שעשית ... רצון

בתפילת ... (לאבותיו בימים ההם בזמן הזה
" הרחמן"ובברכת המזון בתוך ). העמידה

הרחמן הוא יעשה לו יסים ופלאות : יוסיף
  .כמובא בסידורים' וגו

ההדלקה בערב שבת חייבת להעשות לפי 
מוכה לשבת מפלג אבל ס, כיסת השבת
  .ואין להדליק לפי כן.המחה ומעלה

הדלקת רות חוכה עשית לפי הדלקת רות 
לכן יכין מבעוד יום גם את החוכיה . שבת

  .וגם את רות השבת
ומחת ערב , כיוון שר חוכה זו מצות הלילה

וכן בבית המקדש היו , שבת היה ביום
, כ הדלקת הרות"מקריבים קרבן מחה ואח

פיכך ראוי לארגן מיין למחה אחר ל
. הצהריים בכדי שיוכלו להדליק לאחר מחה

ידליק , ומי שלא הספיק או לא היה יכול
ואחר כך ילך להתפלל מחה ולא יתפלל 

  .ביחיד
במוצאי שבת יזדרזו להדליק לאחר צאת 

והמהג ברות בית . השבת ולא יתעכב
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הכסת שקודם מדליקים רות חוכה ורק 
בבית הגו לערוך . ן עושים הבדלהלאחר מכ

  .הבדלה ראשית ואחר כך הדלקת רות חוכה
ירבה בסעודת שבת וחוכה יותר משבת 
רגילה והמהג הוא להדליק ר לכבוד רבי 

  .ח" רביוםמאיר בעל הס 
ם מצוות ר חוכה חביבה היא "כתב  הרמב

ויזהר בהלל ": בן איש חי"מוסיף ה. עד מאוד
ילו בפסח אין אומרים שהרי אפ, של חוכה
! ובחוכה כן אומרים הלל שלם, הלל שלם

  .לכן יאמרו בכווה ובשמחה רבה
זאת "ליל ויום האחרון של חוכה קרא 

זאת חוכת : "חוכה על שם קריאת התורה
היו מיוחד ומסוגל יום זה ...". המזבח

בעיקר לפקידת עקרות וזמן לתיקון , לישועות
הוא לפרסה טובה כן זמן מוכשר . ל"עוון שז

ולכן ישתדל להקדיש זמן ללימוד תורה 
  .וביחוד השה שחל בשבת, ותפלות

  

  מעשה חכמים
  )ב, לה(ה לכם קדש   'וביום השביעי יהי

יו סיפר הגאון רבי שלמה את הסיפור שלפ
,  באחת משיחותיו בבי ברקל"ברוודה זצ

אחותו של מרן , בשם הרבים גרייימן
 של  הרבית ואחותה, ל"א זצ"החזו

י "חבר של מרן הגרי-אשת, קיבסקי
הרבית גרייימן סיפרה לי '. ל"קיבסקי זצ

, הרבית קיבסקי, מה שסיפרה לה אחותה
  .ש ברוודה"אמר הגר

סיפרה , באחת הפגישות שלו לפי האירוסין
אמר המשודך , הרבית קיבסקי לאחותה
וזאת כדי לדעת , שהוא רוצה לספר לי סיפור

ל להרגיש את החוויות הרוחיות האם אוכ
  . עצמו בעת המעשה- הגדולות שעבר הוא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ה'ה כך הי'ומעשה שהי
הייתי , סיפר הסטייפלער, כפי שהיך יודעת

כאשר הגיעה השבת . מגוייס לצבא הרוסי
יגשתי אל המפקדים , הראשוה שלי בצבא

מה ' יהי: משמעי- ואמרתי להם בוסח חד
  ! אחלל את השבתאי לא, ה'שיהי

, המפקדים ידהמו מהתעוזה של היהודי
תפסוהו והביאוהו לפי המפקד הראשי 

האם אתה חושב שבצבא : שלהם שאמר לו
הרי היך צריך להיעש ! עושים מה שרוצים

באופן חמור רק בשל כך שהעזת להוציא את 
  !המילים הללו מן הפה

, וכאן הפתיע המפקד את כל הוכחים, אבל
, לאפשר לך לשמור את השבתאי מוכן 

כאן קטע אותו הסטייפלער . בתאי אחד
ואמר מיד שהוא מוכן לקבל עליו כל , בדבריו

  .העיקר שיאפשרו לו שלא לחלל שבת, תאי
  חיוך שטי

למשמע הדברים העלה המפקד חיוך שטי על 
כמי שיודע איזה תאי הוא הולך , שפתיו

אם אתה רוצה . להשמיע עתה בפי היהודי
תצטרך לעבור בין שתי שורות , מור שבתלש

וכל אחד יכה על , של חיילים קוזקאקים
אם תקיים את . ראשך בכת הרובה שלו

היך רשאי לשמור את השבת , התאי הזה
  .שלכם

צריך רק להדגיש ולומר שהחיילים 
חיילים פוליים או ' סתם'הקוזאקים לא היו 

אכזריותם הוראה כלפי היהודים . רוסיים
והפחד הגדול ביותר של כל , שם דברהיתה ל

  .ה להיתקל בחייל קוזקאי'יהודי הי
הוא מוכן . אמר  הן, כמובן, והסטייפלער

החיילים . וכך עשה, לקיים את התאי
 הקוזאקים מצידם הביו איזו הזדמות באה 

 את – כל אחד בתורו –והיכו , לפיהם
  .הסטייפלער מכה יצחת על ראשו

ראל קיבסקי יש-וכאן פה רבי יעקב
  העתידה להיות הרבית הצדקית , למשודכת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האם יש לך מושג לאיזו : ואמר לה, שלו
הדקות הללו ! ?התעלות הגעתי באותו זמן

היו לי , שבהן עברתי בין שורות החיילים
כשידעתי , לעוג רוחי עילאי במיוחד

שהמכות יחתות עליי בשל רצוי לשמור את 
  .השבת

המשיך ,  הדבר לכמה חברים שליסיפרתי את
ושאלתי אותם האם הם , וסיפר הסטייפלער

ה לי 'מביים את מידת העוג העצום שהי
ה ראה לי שהם לא ירדו כל 'והי, באותו זמן

ולא הצליחו להשתתף יחד , כך לעומק דבריי
  !עימי בחוויה הרוחית הכבירה

האם את : וכאן פה שוב אל המשודכת ושאל
  ?כן מביה אותי

  . והיא היהה בראשה לחיוב
  )תקכז, תקכו' עליו לשבח עמ(                              

  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

 וארוכים לחיים טובים תבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  


