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 )א, מא( חלם ופרעה ימים שנתיים מקץ ויהי

 ששכחו רק החלום זה לילה בכל חלם השנים' ב משך שכל' הק החיים באור פירש
 .ש"ע

 פנחס רבי ק"הרה ביאר?  השנתיים כל שיחלום זה דבר הוצרך למה ולכאורה
, ר"מבא מענדיל' ר המגיד עם נסע שפעם, ט"מהבעש מעשה פ"ע, ע"זי מקוריץ

, ת"בהשי אמיתי בטחון לך' יהי אם: "ט"הבעש לו אמר, למים מענדיל' ר מאויצ
 להם ונזדמן. ת"בהשי בביטחון מאוד שהתחזק, עשה וכן". מים לך שיזמין תראה
, ימים' ג לפני כבר ממנו שנאבדו בסוסים אולי הבחינו אם אותם ושאל אחד ערל
, מים לו יש אם אותו ושאלו, ראו שלא נענו. ימים'  ג אותם ומחפש מבקש והוא
 . מענדיל' לר לשתות ונתן, לו שיש ואמר

 להרוות, למעני רק נסע לא הרי ל"הנ שהערל כיון, ט"הבעש לרבו מענדיל' ר שאל
 לך הזמין' יתב השם': הק ט"הבעש השיב? ימים' ג זה לנסוע הוצרך למה, צמאוני
 כח שגדול יהר. מחסורך ימלא ת"בהשי אמיתי בטחון לך' יהי שאם, מקודם אותו

 ז"ע, הבטחון זה לו' שיהי קודם עוד אדם משאלות למלא מזמין ת"שהשי הבטחון
 . מיד יקבלנו, בטחון לו' יהי שאם האופן

, ת"בהשי בטחון לו' שהי עד, ונענש המשקים בשר בטח שתחלה יוסף גבי כאן וכן
 לגאולת מוכן' שיהי שנים' ב משך לילה כל לפרעה החלום ת"השי לו הזמין לכך
 )פנחס מדרש(   .י"בהש בטחון לו' שיהי מיד יוסף

 בלעדי לאמר פרעה את יוסף ויען: אתו לפתר חלום תשמע לאמר עליך שמעתי ואני
 )טז טו, מא( פרעה שלום את יענה אלקים

 הגמרא, אלא ".לאמר" השיבו יוסף ואף? ליוסף פרעה שאמר" לאמר"ה מהו
 ויצו" בפסוק העריות על ראשוןה אדם את הזהיר ה"שהקב) ב, נז סנהדרין( אומרת

 רצה הרשע פרעה. עריות איסור על מרמז שלאמור", לאמור" האדם את' ה
 ובפרט, יוסף של לפתרונו נצרך שהוא בזיונו על לחפות וכדי, יוסף את להקניט
 פרעה אמר, לכן. י"ברש כמבואר, שקרים דברי יוסף על ריכל המשקים ששר אחרי
 יש שאתה עליך שמעתי, ראשון דבר'". לאמור' ךעלי שמעתי ואני, "ליוסף תיכף
 ".אותו לפתור חלום תשמע" עליך שמעתי ועוד, עריות של חטא לך

 זה אצלי", מבלעדי" -", לאמור" עריות חטא אצלי שיש שאמרת מה, יוסף לו ענה
 שלום את יענה אלוקים, "חלום לפתור יודע שאני שאמרת ומה, נמצא לא

 )מאיר ידרב מרגניתא פ"ע(     "...פרעה

 )יז, מא( היאר שפת על עמד הנני בחלמי יוסף אל פרעה וידבר

 לא שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות: דכתיב היא הדא: "במדרש
 ).ו, פו תהילים" (אשמע ידעתי

 על"  אמר, ליוסף וכשאמר" היאור על עומד" כתיב החלום את פרעה כשראה הנה
 את לו לומר כשבא, חלמתי חלום פרעה מרא) "ג( תנחומא ובמדרש", היאור שפת

 שפרעה דהיינו'" וכו ליה אמר, החלום את לו מהפך והיה, לבודקו בקש, החלום
 תיקן יוסף, ואכן. השינויים על יעלה יוסף אם לראות כדי פרטים כמה בכוונה שינה
 .במדרש כדאיתא, חלם שאכן לכמו השינויים כל את

 הפסוק: הכוונה" מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות" הפסוק כונת וזה 
 ארץ על זה ידי על יצא למען, אמיתי פתרונו אשר יוסף נתן עדות איזה שואל
 טוב ניכר בזה" אשמע ידעתי לא שפת" הפסוק מתרץ ז"וע, מושל בתור מצרים
 מפי", שפת" המלה שומע והוא אותה ידע שלא" שפת" מלת על אמר יען פתרונו
 .היאור על שעומד באמת חלם רק, כן פרעה חלם לא אהו שיודע כפי אבל פרעה

 )מאיר דרבי מרגניתא(

 )ב, מג( אוכל מעט לנו שברו שובו

" לנו", "אכל מעט לנו שברו שובו): "ב מג" (מקץ" בפרשת חנוכה נרות למספר רמז
" לנו שברו" וזהו), 43( ג"מ המחצה תהיה" לנו" את שוברים אם) 86( ו"פ' בגימ

 שבמילת קטנה הכי האות את כלומר" אכל ומעט, "ג"מ יצאו" לנו" את תשברו
 שמונה ועם ו"ל חנוכה נרות כמספר בדיוק הוא ד"מ הרי וביחד', א דהיינו", אכל"

 ")מועד אהל" בשם חיים אוצר(    . ד"מ ביחד שמשים

 )לג, מא(  מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה

, יועץ סתם ולא, ליועץ הופך הוא ופתאום, רעהפ של חלומו את לפתור מסיים יוסף
, חלומות כפותר לו קרא פרעה. ואיפה כמה, יעשו בדיוק מה לפרט מתחיל הוא
 ?ליועץ הוא הפך, לפתע, זה כיצד

 כאן נביא, שונים באופנים עליה שהשיבו מהמפרשים רבים י"ע נשאלה זו קושיא
 :תירוצים כמה, איפוא

. והלך החמיר ומצבו המלך חלה אחת במדינה :משל פי על מדובנא המגיד מתרץ
 תרופה למצוא בנסיון מיטתו סביב התכנסו הרפואה בתחום המוחות טובי כל

 מתייסר המלך בעוד". ידיים הרימו" כבר כולם שבו שלב הגיע אך. למחלתו
 המזור בידו כי בטוח שהיה, זוטר רופא לפתע הגיע", השעות את סופר"ו, בייסוריו
 .המלך למחלת

 הרופאים כל עליו יתנפלו, דעתו את להביע יעז שרק ברגע כי, רופא אותו עיד
. עורמה בדרך נקט לפיכך, לכבודם יבולע פן מחשש, דבריו את ויבטלו", בכירים"ה

 יביאו בוודאי אשר, מרפא צמחי מספר בידי: "לו ואמר המלך אל פנה הוא
 כאן נמצא וודאיב. אותם לרקוח המתאים הידע בידי אין אך, השלימה לרפואתך

 יהיה שניתן בכדי, כדבעי לרקחם ידע אשר מי אי הדגולים לחכמים בינות
 של מכבודם יגרע לא כי רופא לאותו היה מובטח, כך". כתרופה בהם להשתמש
 .סלולה תהיה המלך של לרפואתו והדרך, הרופאים

 רק בהם ויזלזלו דבריו את יבטלו פן, מצרים מחרטומי יוסף חשש מידה באותה
 רק לך נותר, החלום פתרון את לך שגיליתי לאחר: למלך אמר לכן. כבודם מפני

 הוא בכך". מערכת"ה את שינהל ונבון חכם איש אותך הסובבים מבין למצוא
, לידיו ליפול עשוי הנכבד שהתפקיד חשב מהחרטומים אחד שכל שמכיון, הרויח
 .לפתרון התנגד לא מהם איש

 ":דקרא טעמא"ב א"שליט נייבסקיק חיים רבי אומר, הפשט דרך על

 הראשון בטלפון. הזו ההתנהלות את מכיר הביתה מלאכה בעל פעם שהזמין מי כל
?" קורה מה: "מתקשרים שעתיים אחרי". אצלך אני שעה חצי תוך: "אומר הוא

 שתי?" "עכשיו מה, נו: "נוספות שעתיים עוברות!". שעה חצי! אצלך 'כבר' אני"
 ..."לקפה מים להרתיח יכול ברכ אתה, אצלך ואני דקות

 עכשיו: בזה לומר מתכוון הוא! לא? קפה לשתות לכאן בא הוא? קפה מה? מים מה
 !פה ממש כבר אני

 כל. דבריו את יקבל שפרעה לכך לגרום כדי עצתו את אמר יוסף: חיים' ר אומר
 יוסף. השתכנע לא פרעה, ומשונים שונים פתרונות לפרעה פתרו החרטומים

 הוא", למעשה" של דיבורים שומע פרעה, מסודרת עבודה תכנית עם שבא היחיד
 באמרו החלום פתרון את מקבל ומיד, רציני אדם בן עם עסק כאן לנו יש – מבין
 ".כמוך וחכם נבון אין זאת כל אותך אלוקים הודיע אחרי: "ליוסף

 םדברי לו אומר הוא, חלומו את לו פותר שיוסף לאחר. המשקים שר עם היה גם כך
 )האור ומתוק(      מעשיים.

: לפרעה הגיד עשה האלקים אשר את הוא אחד פרעה חלום פרעה אל יוסף ויאמר
 )כו, מא( הנה שנים שבע הטבת פרת שבע

 פתרון על ואילו" לפרעה הגיד" יוסף אמר הטובות הפרות של הפתרון על בדברו
 את השינ למה, להבין יש", לפרעה הראה" יוסף אמר הרעות הפרות של החלום
 ?לשונו

 כמו, בפירוש אותו אומרים טוב שדבר משום, ע"זי קלוגר שלמה רבי הגאון מבאר 
 או ברמז רק אומרים רע דבר ואילו, פסחים מסכת בתחילת אומרת שהגמרא
 בחלום, לכן". הרעה על שמו מיחד ה"הקב אין"ש ל"חז אמרו וכן, ביד שמראים
 בעצמו ה"שהקב כאילו פרעהל" הגיד" עושה האלקים אשר: אמר הטובות הפרות
 .פרעה את" הראה" רק אמר הרעב את המסמלות הרעות הפרות בחלום אבל, אמר

  )חיים אוצר(

 )טז, מא( פרעה שלום את יענה אלקים בלעדי לאמר פרעה את יוסף ויען

 עליך שמעתי לו ואמר חלומו את לו סיפר ופרעה פרעה אל בא שיוסף בשעה
 שלום את יענה אלקים בלעדי" יוסף לו אמר, יחלומ את לפתור תשמע כי לאמור
 תיכף, זרה עבודה עובד היה שפרעה י"אעפ חלומו את לו פתר וכשיוסף" פרעה
 אמר וגם" כמוך ונבון חכם אין אותך אלקים הודיע אחרי" לו ואמר' בד האמין

 ואמר פרעה אל בא רבינו כשמשה ואילו ,"בו אלקים רוח אשר איש כזה הנמצא"
 אשר' ד מי" אמר ממצרים ישראל עם את שתוציא ורוצה עולם בורא שיש לו

 התחיל ובאמצע מכות אחרי מכות לו ונתנו, להאמין רצה לא" בקולו אשמע
 ואמר התחרט ישראל בני את שלח שכבר בסוף ואפילו, בו חזר כ"ואח, להאמין

 יוסףשל פרעה בין ההבדל מה", מעבדנו ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה"
 יוסףשל פרעה מדוע, זרה עבודה עובדי היו שניהם הלא, משה של פרעה לבין
 האותות כל אחרי אפילו להאמין רצה לא משה של ופרעה האמין תיכף

 ? והמופתים

 שולח שהיה' הי ומסחרו, שמים וירא גדול עשיר הי ורשה שבעיר ידוע סיפור יש
 ונשאר בים טבעו ושל האניות שכל ידיעה באה פעם. ל"לחו הים דרך סחורה אניות
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 הרב אמר. לנפשו חששו כי, זה את לו להודיע שירצה מי היה ולא, ואביון עני
 והתחיל אליו ובא אצלו לו קרא הוא. לו להגיד עליו מקבל הוא כי ורשה דהעיר
 זה את מאבדים אם, הבלים הבל הוא העולם כל איך שמים יראת בעניני אתו לדבר
אתודיברשהרבשעותאחרי,  טובוהביןיבהקשוהעשירזהעללהצטערמהאין

 עכשיו דברנו שאנחנו מה לפי: הרב אותו שאל, הזה עולם של ההבל את לו והסביר
 ?מצטער היית, שלך סחורה עם אחת אניה לך נטבע היה אילו

 מזה: הרב לו אמר. הבל שהכל עכשיו דברנו כי, הצטערתי לא בודאי: ואמר ענה
 יהיה איך אבל, עשיר נשאר אתה עדיין כי, באמת םשמי ירא שאתה ראיה אין עוד
: אמר כ"ואח קצת חשב הוא? אז תגיד מה שלשה או אניות שתי אצלך יטבע אם
 מה, אמיתית שמים יראת על ראיה לא עוד זה: הרב לו אמר. אצטער לא זה על גם

, חכמה לא זה להגיד סתם: להרב העשיר אמר? יטבעו שלך האניות כל אם תגיד
 והוציא שיתבונן בחדר אותו הכניס. דברת יפה: הרב לו אמר, להתבונן ןזמ לי תן
 עשרת עשיר יותר הוא' בה הבוטח כי ולמד הבטחון שער הלבבות החובת את

 רוצה אדם איך שם ומבאר. זהב מבוץ לעשות שיכול כימאי שהוא ממי מונים
 ורוצה ה"בהקב אמון לו אין, לפניו מוכן הכל שיהיו רוצה הוא, ה"מהקב משכון
 בשער שהתעמק אחרי. הבטחון שער את עבר וכך, משכון ורוצה בטוח' שיהי

 כל אפילו, הבטחון בשער התבוננתי שאני כפי: לרב ואמר מהחדר יצא הבטחון
 ויכולים יכול כל הוא ה"שהקב הבנתי שכבר מפני, אצטער לא בים נטבעו אניותי
 ברורה ידיעה שהגיעה לך אומר אני, זו להבנה הגעת אם: הרב אמר לו. בו לבטוח
 והזעיקו נתעלף מיד זה את הרב לו כשאמר! ים בלב ניטבעו שלך האניות שכל

 אמרת זה לפני רגע הלא: הרב אותו שאל. אותו הצילו בקושי אשר רופאים
 אמרתי כשאני: לו אמר? התעלפת כן אם מדוע, כלום תצטער שלא רבה בשמחה

 כל אז, בים שטות שלי שהאניות חשבתי הבלים הבל הוא הזה העולם שכל לך
 ! מתעלפים אז, נטבעו שלי שהאניות לי כשאמרת אבל, הבלים הבל הוא העולם

 שיש לפרעה אמר כשיוסף. משה של פרעה לבין יוסף של פרעה בין ההבדל זה
 כזה אלקים, במצרים יכנסו שבעולם הכסף שכל אותך יעשיר והוא בעולם אלקים

 ורוצה בעולם אלקים שיש משה לו כשאמר, משה של פרעה אבל. רוצה אני גם
 אז, כזו גדולה עשירות אאבד ואני אצלי שעובדים שלימה אומה אשחרר שאני

 '.ד מי ואומרים מתעלפים

 ירעב אם אבל, ממנו מקבל הוא אם אלהיו עובד הגוי. לגוי יהודי בין ההבדל בזה
 תחנוני קולי את ישמע כי אהבתי: אומר היהודי אבל. ובאלהיו במלכו ויקלל יתקצף
 חסד! "הצרות את גם אוהב הוא: הסוף על גם מוסב" אהבתי' "וגו מות חבלי אפפוני
 בחסד אשר שירה באותו, אשירה משפט אם אשירה חסד אם  -" אשירה ואמת
  שנאמר עליהם רוכב ה"הקב, הצדיקים, אומר המדרש. במשפט שר הוא

 על עומד ופרעה' "שנא םאלהיה על עומדים הם והרשעים", עליו נצב' ד והנה"
 את נושאים הם אלא ה"מהקב כלום מבקשים לא הצדיקים כי, הכוונה". היאור
 ה"להקב מרכבה הם, ה"הקב את מפרסמים והם, בשבילו סובלים הם, ה"הקב

 והנה" שכתוב אלוהיהם על עומדים הם הרשעים אבל. עליהם רוכב ה"שהקב
 מהאלהים לקחת רק רוצים הם, שלהם אלהים' הי היאור כי" היאור על עומד
 מה לעמים ישראל בין מה ראו. ממנו מתרחקים אז להם נתן לא אם אבל שלהם

 )מוסר דרכי(      .חמי לבין בני בין

 (מד, יב)יחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין ו

 אומר לכם חידוש יפה, שתלמידי חכמים בוודאי יהנו ממנו מאוד. חידוש אמיתי.

מהיכן יודעים שבדיקת  –במסכת פסחים (ז, ב) שואלת: "מנא הני מילי?" הגמרא 
 חמץ נעשית לאור הנר?

משיבה הגמרא: "אמר רב חסדא: למדנו מציאה ממציאה, ומציאה מחיפוש, 
כתיב הכא  –וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות, ונרות מנר. מציאה ממציאה 

חפש בגדול החל ובקטן "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", וכתיב התם 'וי
דכתיב 'בעת ההיא אחפש  –כלה וימצא'. ומציאה מחיפוש דידיה, וחיפוש מנרות 

 את ירושלים בנרות', ונרות מנר, דכתיב: 'נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן".

שואל המהרש"א שם מדוע לא הביאה הגמרא את הנאמר קודם לכן, בפרשת ויצא 
 גם שם מוזכרים חיפוש ומציאה! "ויחפש ולא מצא את התרפים", הלא

הטשעבינער רב זצ"ל ספר, שהיה פעם בעיר קראקא ופגש שם שען זקן, שאמר לו 
 פשט יפה בגמרא הזו:

הרמ"א בהלכות פסח (סי' תלב) כותב: "נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום 
שימצאם הבודק, כדי שלא יהא ברכתו לבטלה", ואת הפתיתים יכול להניח אפילו 

 צמו.הבודק בע

שואלים האחרונים: מדוע מתאים לומר על זה בדיקת חמץ, אם הוא עצמו מניח 
 את הפתיתים ומחפש, איזו בדיקת חמץ היא זו? כלום נקרא ש"מצא" חמץ?

השיב השען הזקן: מהיכן לומדים בדיקת חמץ? מ"ויחפש... וימצא הגביע". ומי 
אים לומר "וימצא" מנשה, שהוא עצמו הטמינו שם... הרי שמת –מצא את הגביע? 

 על דבר שהמחפש עצמו הניחו שם.

לפי זה מובן היטב מדוע לא הביאה הגמרא הוכחה מ"ויחפש ולא מצא את 
 התרפים", כי שם לבן באמת חפש, לא הוא עצמו הניח שם את התרפים...

 (יחי ראובן)

 מאוצרות המגידים  
  א) (מא, "ימים שנתים מקץ ויהי"

 אל פנה ולא" יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר הגבר אשרי" במדרש אמרו
  כ"ע שנים שתי לו נתווספו והזכרתני וזכרתני המשקים לשר שאמר י"ע" רהבים

 שם אשר כאיש יוסף את מתאר בתחילה דהנה מאד תמוהים המדרש דברי
 עוד? שנים שתי בעוד נענש זה שעל בטחון בחוסר אותו מציין ולבסוף מבטחו' בה

 בזה עשה הרי אותו שיזכור המשקים משר שביקש בזה ףיוס נענש מדוע תמוה
?רצויהואףהמותרתהשתדלות

  ביאורים כמה בזה נאמרו

 לאדם התירה התורה דהנה ביארו" הלוי בית"וב) המדרש על בהגהות( ש"הרש
 ובטל יושב] אדם[ יכול ל"חז כמאמר אנושיות תחבולות י"ע השתדלות לעשות

' כו יברכך למען" לומר תלמוד] עניניו ושאר ולפרנסת השתדלות שום יעשה ולא[
 כל, אדם בכל שווה אינו המותרת ההשתדלות שיעור אמנם" תעשה אשר בכל
 .בהשתדלות למעט צריך כך, הבטחון במידת ערכו לפי אחד

 היתה קטנה השתדלות גם הבטחון במידת מדרגתו לפי הצדיק יוסף הנה
 אשרי" המדרש כונת וזה זכרהושי המשקים לשר שאמר עבור נענש ולכן, מיותרת

תמיד , אלא" רהבים את פנה לא" שלעולם יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר הגבר
 וזכרתני המשקים לשר שאמר י"ע שהרי לך ראיה ומה, ה"בקב רק בוטח היה

 שגם', בה בטחון של גדולה במדרגה שהיה מוכח שנים שתי לו נתווספו והזכרתני
 .נענש השתדלות של מילים' ב על

 י"עפ, ישר. מ. מ הרב זאת מבאר) ג"ח" ופעלו חייו ח"ח" ("חיים חפץ" בספר
 את" דוד פרי" ס"מת רבינוביץ אהרן יוסף' ר הצדיק הגאון הרב לו שסיפר מה

 :הבא המאורע

, בקיבתו מחמצן סובל והוא היות: בשאלה פעם אליו פנה בוורשא חסידי יהודי
 הוא הרשאי, לבשולם ותכופים קלים מאכלים רק לאכול הרופאים עליו פקדו
 ? בשבת] קוגל[ פשטידה לאכול איפוא

' ה בעזרת מאומה לך יזיק ולא בשבת פשטידה לאכול הנך רשאי - הרב לו ענה
 שוב לחשוש. ממה איפוא לך אין לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת, יתברך
 .ספתנו הבטחה שיקבל בטוח והיה? לי יזיק לא, רבי, האמנם ושאל האיש חזר

 שאמונתך מוכיחה שאלתך הישנות! לאכול לך אסור שוב, לא, הרב לו אמר
 למלא עליך אלא זאת, על לסמוך לך אסור כך משום היא, רופפת השבת של בכחה
 הרופא. הוראות אחרי בדיוק

 כי" המשקים משר אחת בבקשה יוסף הסתפק אלמלי יוסף, אצל גם מובן בזה
 סתירה מהווה היתה לא שכזו השתדלות ,עוול משום בכך היה לא" זכרתני אם

 את שטח פעמיים" פרעה אל והזכרתני" נוספת פעם שנה הוא ואילו לבטחונו,
 כיוסף בטחון לבעל הסאה הגדשת משום היתה בכך המשקים, שר לפני בקשתו
 היתה נובעת הראשונה הבקשה שאף חשד עצמו על מתח הרי בכך הצדיק,
 כחוט סביביו עם מדקדק ה"הקב" בבחינת ערכו לפי הדק מן דק בטחון מחוסר
 נוספות. שנים בשתי ונענש" השערה

 תלויה הצלתו שאין ידע יוסף, מבאר) ו, ב" ובטחון אמונה" (איש חזון"ה
 על לסמוך ולא בפעולות האדם שנתחייב בהיות אבל', ה מיד והכל, בהשתדלות

שאין  ביםהרה תכונת בהיות אמנם. המשקים משר לבקש עצמו את יוסף חייב נס
 שמיואש דמי, יאוש מתוך רק הזה המעשה ראוי אין, לזולת ולהטיב לזכור בטבעם
 לעשות לבוטח אין אבל, תועלת מכל הרחוקים בדברים אף, שיכול מה כל עושה

 .אסורה היא חובה שאינה ואחרי החובה מפעולות זו פעולה ואין, אלה כל

 השתדלות יתר מזיקה

 השניה העולם מלחמת ג) מסופר: בפרוץ"ס א"(ח" ויגדך אביך שאל"בספר 
 הקפיד שהרב מכיון. אחד נגיד של בביתו התאכסן ושם, בוורשא ל"זצ ז"הגרי שהה
 כדי', חדש' חשש עליהם שאין, לחם ככרות כמה עמו הביא', חדש' לאכול שלא

 היתה כבר והמלחמה, תשובה ימי עשרת הגיעו כבר. בינתיים לאכול מה לו שיהיה
 הגרמנים מידי האויר מן הפצצות של במבול נתונה היתה וורשא העיר. בעיצומה

, השובע על אוכל שהוא ראתה, ל"זצ הרב של לחדרו הרבנית נכנסה כאשר. ש"ימ
 לשאלתה. עשה מצות שהיא הכיפורים יום ערב לסעודת לחם להשאיר דואג ואינו
 יזמין ה"בשהק ובוטח סומך הוא כי, לדאוג צריך לא כי הרב ענה, כך על הרבנית של
 שדעתה מכיון אבל, פ"יוכ ערב של המצוה לסעודת חדש חשש בו שאין לחם לו
 . הסעודה לאחר לחם של כזיתים שני הרב השאיר נחה לא הרבנית של

 ככרות וכמה מבריסק להרב העיר של האופים אחד נכנס פ"יוהכ בערב והנה
 חשש בו שיש לחם אוכל אינו שהרב אני ויודע היות, לרב בישר ואף, בידו לחם
. חדש חשש בו אין הזה והקמח המלחמה לקראת וקמח מזון אגרתי אני הנה, חדש
 מה אין' בה בטחון כשיש לה לרמוז כרוצה הרבנית לעבר מבטו ל"זצ הרב הפנה
 ...לדאוג

 סעודת לצורך דגים גם הכין כי לרב וסיפר האופה נכנס, השעה כמחצית לאחר
 במקום פצצה לפתע נפלה, בידו הדגים ומגש, מביתו שיצא בשעה אבל, פ"יוכ ערב
 ואינם לריצפה ונפלו הדגים עם המגש מידו נשמט הפצצה הדף ומחמת, לו סמוך

 .לאכילה עוד ראויים

 של כזיתים שני אותם להשאיר אתמול נמנעתי אילו, לרבנית הרב זה על אמר
 זו ותהשתדל בעשותי אבל, לסעודה הללו לדגים גם זוכה הייתי, היום לצורך לחם

 ונפסלו לעפר הדגים ונפלו הזכות לנו היתה לא ולכן, הבטחון במידת פגם נעשה -
 !... לאכילה

 (אוצרות התורה) 

 אחד עני המוסר על עניין ההשתדלות: בספרי המפורסם נמרץ בענין זה משל
 מבלי המסכנות פניו על אותותיה מראה והעניות, לפיו מזין אוכל בא לא ימים שזה

 ומלבושו מזונו ימצא שמא העיר ברחובות עני אותו לו מהלך. רהלהסתי יכולת
 אתה מכיר אולי: העני שואלו, לפניו מזדמן טוב יהודי והנה, רחמנים מאנשים



 

 ג 

 האיך, בודאי: היהודי לו עונה? בחינם לעניים ומלבוש מזון המחלקים ח"גמ מקום
! ומזון לאוכ חינם המחלקים חסדים גומלי אנשים ישנם יפו ברחוב, שמעת לא

 זה למקום לך, כראוי אכלת שלא ימים כמה כבר שזה שנראה כמוך לנצרך ובפרט
ובמקום, טעהמהמשוםכתובת.אותהלכיווןוהלך, הענישמח. רעבונךותשביע
 נאה, גדול בית רחוב. באותו 16 מספר לבית נכנס ,18 יפו בית מס' לרחוב להיכנס
, לרצונו בשאלה הוא פותח, הבית לבע לקראתו והנה בדלת, הוא מקיש, ומרווח
 קלט תיכף? ומלבוש למאכל חסדים הגמילות בית הוא כאן האם, העני לו ומשיב
 16 במספר לביתו הגיע הסמוך18 לבנין להכנס שבמקום, טעה זה שעני הבית בעל

 אותך הטעתה אזנך אולם, הכל מחלקים כאן, בודאי: "לו השיב, לנצלו והחליט
 שמסתמא העני חשב" לעבוד קצת צריכים, לגמרי ינםבח אינה החלוקה, במעט
 לקבל אני מסכים: "הבית לבעל אמר, ובכן, חינם ומלבושים אוכל נותן מי וכי טעה

 שאכן הבית בעל לו הבטיח" ומלבוש מזון אקבל שלערב מנת על כלשהי עבודה
 לו ניקה, הבית בעל של בביתו שלם יום עבד והמיוגע הרעב העני. יהיה כן כדבריו

 כמעט כבר והוא, לערב. מסוימות שליחויות ביצע כן וכמו, ביתו את, גינתו את
 בעל לו משיב תיכף, ומלבושיו מזונו את נפשו על הוא מבקש, נשמתו את נופח
 אשר ככל תקבל ושם הסמוך לבנין תיכנס, לך הבטחתי אקיים, בודאי: "הבית

 הולך, שם ומקבלים אןכ עובדים, הפרוצדורה זו כי חשב בתמימותו העני", תחפוץ
 כאן לקבל מנת על הסמוך בבנין עבדתי: "בפיו וטענתו, הסמוך לבנין לתומו הוא

, הנוכל בשכנו זה מסכן עני נפל שאכן ח"הגמ בעל הבין מיד", ומלבושים מזונות
 מזונו את כאן יקבל כן מנת שעל כביכול ניצלו נוכל ואותו, בכתובת טעות בשל

 . הנכונה לכתובת ישר מגיע היה אילו חינם מקבלם שהיה ומלבושו

 הרע ביצר הוא פוגש, צרכיו ולייתר ומלבוש למזון נצרך האדם, הוא והנמשל
 גוף להשקיע צריך!" ברעב תמות השתדלות בלא", "להשתדל" לו מציע והלה
 או ותפילה תורה חשבון על זו השקעה באה שלפעמים והגם הזה בעולם וראש
 את פותח"ה מאת מחייתו לקבל הרע יצר שולחו, ועבד שעמל ולאחר, מצוות יתר
 הוא הרי? לאדם ליתן ומזון חיים לו יש ליצר וכי, שהרי"... רצון חי לכך ומשביע ידך

 הרע מיצרו מזונו הבטחת לפיתוי נגרר האדם נמצא! והרע המוות מקור
 את לו נותן שהיה מקור מאותו מזונו את לקבל אותו הוא שולח כשלמעשה

  .ותפילתו תורתו חשבון על טורח היה לא אילו וכבוד ברווח ותרי וגם פרנסתו

 (טעם הצבי)

 

  רבי שלמה לוינשטיין - חכמה יהודית

 (מא, לט)ין נבון וחכם כמוך א

חכמתו של יוסף נשאה חן בעיני פרעה ובעבורה הוא התמנה למושל בכל ארץ 
של ומנהיג, מצרים. החכמה והפקחות הן אחת מן התכונות היסודיות של כל מו

 הנדרש לעתים להכריע ולפסוק, כאשר המציאות אינה ברורה לפניו כלל וכלל.

בספר מורשת אבות מסופר שרבי דב בעריש מייזליס המונה המהרד"ם, נמנה 
בין פוסקי דורו. לא אחת ולא שתים נשאל בנושאים שהסעירו בשעתם את כל 

אה פקחות ודעת גדולי הדור, כשהכל חפצים לשמוע גם דעתו השקולה, המל
 תורה.

בעיירות ישראל בפולין הילכו עד לתקופת מלחמת העולם השניה סיפורים 
 ועובדות על אהבתו לעמו ועל חכמתו ופקחותו בישבו על מדין.

פעם אחת התיצבו לפניו מלמד עני ובעל מלון עשיר לדין תורה. המלמד טען 
ע. הלה, יהודי בעל כי הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צרור כספו אצל הנתב

 צורה, הכחיש את הסיפור מכל וכל.

שאל המהרד"ם את בעל המלון, הנתבע, אם יהיה מוכן להשבע על טענתו, 
והלה השיב בחיוב. בתוך כך גלגל המהרד"ם עמו שיחה על דא ועל הא. והנה 
הבחין בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר. המהרד"ם גילה התענינות 

בשעון היפה והוא בקש ממנו את הרשות להתבונן בו מקרוב. הלה גוברת והולכת 
הושיט את השעון למהרד"ם, אשר אמר: "שעון יפה כזה, ברצוני להראות לזוגתי. 

 האם כבודו מסכים?"

 "בוודאי", השיב העשיר מתוך הנאה גלויה.

המהרד"ם נכנס לחדר אשתו, נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת מיד אל 
לון ולבקש ממנה את הפקדון, שהפקיד אצלה המלמד העני, וכראיה אשת בעל המ

שאכן, בעלה שלח אותה, תציג את השעון המהודר שבידה. הרבנית עשתה 
 –כמצוותו, ולאחר שהות קצרה חזרה עם פקדונו של העני, ופני העשיר המכובד 

 חפו.

"אבל", הזהירו המהרד"ם, "אל תצעק עליה, שכן אצטרך להזמין אותך פעם 
 נוספת לבית הדין!"...

סיפור נוסף המראה את חכמתו ארע לשתי נשים, אשר הביאו את כביסתן אל 
 אחת הכובסות בעיר. והנה מתה הכובסת, ויורשיה לא ידעו למי שייכת הכביסה.

 "כולה שלי!" טענה אחת הנשים, ואילו השניה טענה לעומתה: "חציה שלי!"

ד"ם, אשר שמע את טענות הנשים, החליטו היורשים להביא דין זה בפני המהר
ושלחן לביתן עד למחרת היום. כשיצאו, ביקש מבני ביתו שיוסיפו כבסים משלהם 

 לערימת המריבה, המונחת בביתו.

למחרת, כאשר הופיעו הנשים, פנה אל זו שטענה "כולה שלי", ואמר: 
"הסתכלי עוד פעם, האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה עשתה עצמה כבודקת 

 רימת הכביסה והכריזה בביטחון: "הכל שלי!"את ע

הרב פנה לשניה ושאלה: "האם תוכלי למיין ולהפריד בין מה ששייך לך ובין 
 מה שאינו שלך?"

זו, אכן, מיינה כראוי ושמה בצד את הכבסים של חברתה ואת הכבסים 
 שהוסיפו בני משפחת המהרד"ם...

בהכנעה את נזיפתו ואת השניה נבוכה כשנודע לה שהרב הערים עליה, וקבלה 
 (ומתוק האור)   דרישתו להסתפק במה ששייך לה...

 

 רבי שלום שבדרון –חביבין יסורים 

 (מא, א). ויהי מקץ שנתיים ימים

"קץ שם לחושך", זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה, זמן נתן ליוסף 
 א). כמה שנים יעשה באפילה, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום (ב"ר פ"ט,

יוסף מצטער ומתענה שנתים ימים בבית הסוהר, וכל זה למה? מפני שהשתדל 
אצל שר המשקים! והדבר פשוט למה נתייסר כ"כ, כי הקב"ה מדקדק עם סביביו 

 כחוט השערה, למרק עוונותיהם.

 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

ולמה מדקדק הקב"ה כ"כ עם הצדיקים? שמעתי מהגאון רבי יוסף חיים 
זצ"ל, דהבונה בנין גדול ורב קומות צריך לדייק ביסודות הבנין מאוד מאוד, זוננפלד 

כי כל סטיה וטעות קטנה ביסודות, גורם עיוות גדול בקומות העליונות. כך גם 
הצדיקים שהם יסוד העולם, מדקדק הקב"ה עמהם בדקדוק דק עד אין נבדק, 

 ומפני כך דקדק הקב"ה עם יוסף כ"כ.

ם את הסוד הלזה מחבבים המה את היסורים וחפצים ומאחר והצדיקים יודעי
בהם, וכמו דאיתא במדרש (הובא בתורה שלימה) "ויהי מקץ שנתיים ימים" 
דלכאורה תיבת "ימים" מיותרת. אלא לומר לך, שיוסף היה מצפה ומחכה כ"כ עד 
שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו את היסורים שיכפרו לו את עוונותיו, והיו 

 יום לשנה, ולרוב תשוקתו עברו עליו מחר שנתיים ימים, כשני ימים. נחשבים לו

כך גם נראה גם אצל דוד המלך ע"ה שביקש יסורים, וכך אמר "הרב כבסני 
 מעוני ומחטאתי טהרי" (תהלים נא, ד).

גם אצל התנאים מצאנו בקשת יסורים, אצל ר' אלעזר בר' מעון בגמרא (ב"מ 
ו מבאי ביתו של ר' מרדכי פרוגומנסקי זצ"ל, פ"ג), וגם בדורותינו אנו, שמענ

שקודם פטירתו שמעוהו מלחש, רבונו של עולם, הוסף יסורים על יסורי עוד ועוד 
 כדי שאתנקה לגמרי מעונותי.

 הבורח מן היסורים

ואף שאין לנו מושג כלל בבקשת היסורים, ולא עוד שאנו מבקשים "ולא על 
כים אנו לא לברוח מן היסורים. והבורח ידי יסורים וחלאים רעים" אך לכה"פ צרי

מן היסורים, אמר על זה אדמו"ר הגאון ר' ליב זצ"ל, שהרי הוא דומה כמי שרואה 
את הקב"ה מרים מקל כדי להכותו, ולפני שהמקל מגיע לראשו, מסיר ראשו 

 ובורח, והמקל נשאר באויר.

דם והמשיל החפץ חיים משל נמרץ על הבריחה מן היסורים, האיך נראה א
שמתלונן על היסורין, ומבקש הרבה מה' להפסיק יסוריו, ולפעמים אפי' בא 
בטענות ח"ו. משל למה הדבר דומה, לאדם אחד שהיה צדיק וחסיד, גאון וקדוש, 

 כל ימיו עסק בעבודת ה', אלא שהיה לו חסרון אחד שהיה בעל כעס.

 ופעם אחת מתוך כעסו סטר על לחיו של אדם אחד, חומרת הדבר נתבאר
בגמרא (סנהדרין נ"ח) שהסותר לועו של ישראל כסותר לועו של שכינה! והנה 
אדם זה עלה לאחר מותו לב"ד של מעלה, ומצאוהו שלם בכל מעשיו באופן נפלא, 
חוץ מחסרון זה שהכה באגרוף את חבירו, ומכיון שהיה עם הרבה זכויות נתנו לו 

ת לתיקון בגלגול, כמובן אפשרות לבחור על עבירה זו, להיענש בגיהנום, אל לרד
שאדם מעדיף גיהנום מגלגול, כי מי ערב לו שיצליח לתקן בגלגולו מה שקלקל, 

 עמד והחליט, גיהנום!

מינו עליו מלאך אחד ולקחו לגיהנום, הדרך הייתה ארוכה, ולכן איפשרה לו 
לחשוב על החלטתו, האם טוב הכריע או לא, ולאחר זמן החל להרגיש את חום 

... הבין האיש שהנה הנה הם כבר בגיהנום, ולכן החל החום להפריע הגיהנום קצת
לו, וסבר בדעתו שטוב בהחלטתו, כי הנה היסורים נסבלים, כך הולך וחושב, 
ובנתיים עבר המצב מחום לבעירה ממש, וכולו החל להזיע בידיו וברגליו, וראשו 

 החל להסתחרר עליו.

ינם הולכים עוד אלא כדי להגיע כאן כבר היה משוכנע שזהו הגיהנום עצמו, וא
לפינה שיניחהו שם כמה ימים... ולכן שתק ולא אמר דבר, אך ככל שהתארך הזמן 
ונתקרבו לגיהנום הלך והחמיר המצב, ובעוד שעד הנה רק כבד עליו גופו וראשו 
סחרחר עליו, כאן החל מרגיש אש בוערת בכל גופו ועוד מעט ואיננו, ומשראה 

שב בתחילה, פנה אל המלאך בשארית כוחותיו, ושאלו שאין הגיהנום כמו שח
 האם זה החום הגבוה ביותר בגיהנום, או שבשבילי צריך תנור יותר רותח?

המלאך כלל לא התיחס לדבריו והחל סוחבו הלאה, ומשחזר על שאלתו, גיחך 
עליו המלאך, מה אתה מפטפט לריק ועל איזה גיהנום אתה שח, עוד לא הגענו 

. מששמע כך הבין כי טעה טעות מרה בהחלטתו, ואמר בלבו כי לשליש הדרך!..
דבר אחד עליו לעשות, ללכת מהגיהנום, וביקש רשות מהמלאך לחזור ולשנות 
החלטתו, ולאחר מו"מ קצר הסכים המלאך, ושבו לב"ד של מעלה, וביקש לפני 
הב"ד של מעלה שהוא רוצה לרדת לגלגול, ושיברא בפעם הב' ללא יד שבה הכה 

 חבירו, ובכך יוכל לתקן מה שקלקל.את 

טענו לו, והלא כל מטרת העוה"ז לעמוד בנסיון ומה בקשה היא זו? שקל 
בדעתו ואמר כי מוכן לוותר על כל זכויותיו וכל מצוותיו שעשה, כדי שיתאפשר 



 

ד 

לו לרדת ללא יד! ומכיון שזכויותיו רבים וגדולים היו הסכימו לבסוף בב"ד של 
 יד! מעלה, ונולד מחדש ללא

מזל טוב! בבית יהודי פלוני על הולדת בנם החדש, אך שמחה מהולה בעצב, 
 הילד בעל מום אין לו יד!

ההורים התקשו לגדל את צפיעם הלזה שלא יכל לתפוס אף דבר כראוי, וכך 
גדל היניק והגיע לת"ת, כולם עם שני ידיים, והוא... כולם נוטלים שני ידים והוא... 

הכתיבה, וכך היה תמיד מופלא לרעה בשובבות הילדים  כך גם הוקשה לו מלאכת
לצערו ולעגמת נפשו, עד הגיעו לבר מצווה והוצרך לעזרה בהנחת התפילין ולהיות 

 גם מבויש על מומו.

אלא שאז גם ידע תפילה מהי, והחל קורא אל ה' בחזקה, למה? למה? ובדמעות 
יד אחת, מה פשעי ומה  שליש בוכה, ואינו מבין מדוע כולם עם שני ידים והוא עם

חטאתי?! ובעודו מרבה תחינה ובקשה וצועק מלב נשבר לדעת מה זה ועל מה זה, 
יושב בשמים ישחק! אילו ידע איזה מחיר יקר שילם בעצמו וכמה התעקש והתחנן 

 לעשות עסק זה כדי לסבול את כל זה.

ויש להוסיף על המשל, דבמשל האדם בעצמו ביקש והכריע לעצמו את 
ם, ואילו באופן הרגיל, הקב"ה הוא שמכריע טובת האדם ומזכה לו את היסורי

יסוריו באהבה ובחמלה! ובעוד שבמשל חסר לו לאדם את הידיעה שהוא בחר 
בזה, ולכן אינו שמח ביסוריו, הרי בכל יסורים יש כבר את הידיעה, שכיון שהקב,ה 

דם? משום החליט בשבילו יסורים, הרי שכדאי וכדאי, ולמה א"כ "מתאנח" הא
שהוא לא החליט...! רק "מענישים" אותו ולכן רוצה לברוח...! אמור מעתה שכל 

 מה שחסר כדי לשמוח ביסורים זה רק "התבוננות" בדבר ותו לא.

 ביסורי עצמו -חביבים יסורים 

ברם, ראוי להעיר, שלא יאמר אדם, אם כך הוא החשבון וכך היא האמת, א"כ 
"חביבים יסורים"... דברים אלו  -ן אבוא ואומר לו כשאראה את חבירי גונח מיסורי

יאמר כשיתייסר הוא, אבל כשחבירו מתייסר ביסורים צריך להיות נושא בעול עם 
חבירו, להשתתף בצערו ולעזור לו ככל יכולתו, ולא להרגיעו ב"חביבים יסורים"... 
ל כמליצת הועלם שיש העובד על "גדלות האדם" של עצמו, ועל "ביטול היש" ש

זולתו... או שאת עצמו משביע עם אוזים מפוטמים, ואילו את רעבון חבירו ממלא 
 עם "בטחון"... לא זו הדרך ולא זו העיר!

וכבר אמרו בגמ' בר' אלעזר הגדול שנחלה ובאו תלמידיו לבקרו (סנהדרין 
ק"א) כמה וכמה אמירות אמרו התלמידים לר"א, ואילו ר' עקיבא נענה ואמר, 

ם", אמר להם ר"א סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי, שאמר "חביבים יסורי
חביבים יסורים, ויש לדקדק בלשון ר"א, שאמר והדגיש, דברי עקיבא "תלמידי"? 

 וכי אין אנו יודעים שר"ע תלמידו של ר"א.

אלא שמפני שהוא תלמידו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ממילא חש ביסורי 
ביו, ואז אימרתו זו מטוב לבו היא יוצאת לנחם את ר"א רבו כבן שמרגיש יסורי א

חביבים יסורים? לנפשך תנעם! אך כיון שמדובר  -רבו, דאל"כ היה אומר לו 
 (לב שלום)  בעקיבא "תלמידי" אמר, סמכוני ואשמעה! פלאי פלאים!

 

 רבי יעקב גלינסקי - לנצל את הבמה

ם, ולא הניחו פרעה חלם חלום, ורוחו התפעמה. קרא לחכמים ולחרטומי
דעתו. הודיעוהו אודות יוסף, והזעיקו. פתר לו יוסף חלומו, והוסיף: "ועתה ירא 
פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקדים על 
הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע, והיה האכל לפקדון לארץ לשבע 

לו). וכתב הרמב"ן: "ואמר -א, לגשני הרעב, ולא תכרת הארץ ברעב" (בראשית מ
יוסף כל זה, בעבור שיבחרו אותו. כי החכם עיניו בראשו". ותמה ה"אור החיים" 
 הקדוש זצ"ל: מדוע נעשה יוסף יועץ למלך, הלא לא נתבקש אלא לפתור החלום!

 -נענה על כך, במעשה שהיה 

לאחר מלחמת ששת הימים היתה התעוררות גדולה. כגודל החרדה לפני 
חמה כך גודל הפורקן, וירושלים נכבשה, והר הבית בידינו, וחזרנו לכותל המל

המערבי, ולקבר רחל, ולמערת המכפלה. הגאון רבי יעקב אידלשטיין שליט"א, 
רבה של רמת השרון, ערך כנס הודיה והזמינני לשאת דברים. היו שם אנשי צבא 

א דרשה, אלא לרוב, וכשהגעתי הודיעוני שהוחלט לשנות את צביון המעמד: ל
 סימפוזיון, שאלות ותשובות. לא מצא חן בעיני: אני רציתי לקבוע את הנושאים.

 קמתי ואמרתי: "הזמינוני לדרשה, שינו לסימפוזיון. סיפור, מוכנים לשמוע?"

 "כן!" ענו במקהלה. סיפור, מוכנים!

פתחתי בסיפור הידוע. בפוזנא, עירו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, היה בעל 
תוקע ותיק, שליבו נטה אחר המשכילים ויסודות אמונתו התערערו. העבירו רבי 
עקיבא איגר ממשרתו, והלה התאונן בפני מושל העיר: הן שומר תורה ומצוות 
הוא, אלא שהתחבר עם המשכילים. אמת, שוחר קדמה הוא, והרב חשוך, ממורדי 

 האור, ומשום כך הדיחו!

עקיבא איגר, ושאל מדוע הודח בעל הבטיח המושל לברר זאת. קרא לרבי 
 התוקע הותיק.

הרב לא חפץ להכנס עם המושל בפולמוס, וענהו: "לא הדחתיו, להפך. הוא 
 -העלה בדרגה 

עד עכשיו תקע בראש השנה. אבל ידוע לך שהיום הקדוש ביותר ליהודים הוא 
יום הכפורים. היהודים צמים בו מערב עד ערב, הולכים יחפים ולובשים לבנים 

 -ומעתירים למחילת עוונות" 

 המושל ידע.

"ובכן, הזמן הנעלה ביותר ביום קדוש זה הוא לקראת סיומו. מתפללים בו 
תפילה מיוחדת שאין דוגמתה בכל השנה כולה, תפילת נעילה, וארון הקודש פתוח 

 -כל שעת התפילה. וסיומה, בפסגת הפסגות, תוקעים בשופר 

 ולתקיעה זו מיניתי את המתלונן!

 אה כבוד המושל ויווכח, כי אך נרגן הוא וכפוי טובה!"יר

התרשם המושל והתנצל על הטרדת הרב הנערץ והטרחתו. קרא למתלונן 
והוכיחו על פניו: הרב שדרג מעמדו, במקום לתקוע בראש השנה מינהו לתקוע 

 ביום הכפורים, והוא מתמרמר?!

 הלה בא במבוכה.

שהתקיעות בראש השנה מדין  לך ותסביר לגוי, שהרב עשאו ללעג ולקלס.
אינה אלא מנהג  -וליתר דיוק, בצאת היום הקדוש  -תורה והתקיעה ביום הכפורים 

 בעלמא, ולא היה אכפת לרב שהוא שיתקע.

נאזר בהסבר שגם גוי יבין: "אין מה להשוות! בראש השנה תוקעים מאה 
 קולות, וביום הכפורים תקיעה בודדת!"

 רא: "הלא השופר בידך, תקע בו כרצונך!"...כאן קצרה רוח המושל. קצף וק

 -הכל גיחכו, וסיימתי: "זהו, רבותי 

 המיקרופון בידי, ואשמיעכם את דברי"...

השמעתים דברים שאיני בטוח שנהנו לשמוע. ספרתי להם על הגאון רבי חיים 
עוזר זצ"ל שכינס גבירים לדון בהקמת בית חולים יהודי שיוגש בו אוכל כשר ולא 

את החולים בנבלות וטרפות. דרש מכל אחד שיתחייב להחזיק כך וכך ילעיטו 
מיטות, כמיסת עשרו. עודם משוחחים, הגיעה קבוצת בני תורה לשחר פני רבן של 
ישראל. מיד נפנה אליהם באהבה וחיבה, התעניין וברך מקרב לב. חרה לעשירים 

קים את על ההתעלמות מהם.. הבחין בכך ואמר: "אל ירע בעיניכם. הם מחזי
מחצית בית החולים!" תמהו: בני התורה העניים, מנין להם כספים כה רבים! אמר 
להם: "בתורתם מונעים הם דינים קשים וחליים ומדוים, ואת השאר תורמים 

 אתם"...

כלפי מה הדברים אמורים, הלא התכוננו לרבבות הרוגים, ה' ירחם. הכשירו 
קרה חרום. וברוך השם, כזה את שדרות רוטשילד לכל ארכן כבית קברות למ

נצחון. למחות את חיל האויר של האויב בשלוש השעות הראשונות, ולא הוצרכו 
 לכרות את הקברים. הרי זה בזכות בני הישיבות ולימודם!

איני מזלזל, לא בנדיבים של בתי החולים ולא בחיילים המחרפים נפשם. אבל 
 -הצלחתם מתאפשרת בזכות לימוד התורה 

 דברים עד תומם, כי המיקרופון היה בידי...ושמעו את ה

 הוא הדין כאן.

אמת, לא נדרש ליעץ למלך. אבל רצה שיבחרו בו, ו"המיקרופון" בידו, הכל 
מאזינים לו, ניצל את ההזדמנות והשמיע דבריו, ובתוך שעה היה למשנה למלך 

 מצרים...

 -כה מחייבת והתורה, כידוע, מלשון הוראה (זוהר ח"ג נג, ב). אף כאן, הוראה 

 ההורים, "המיקרופון" בידם.

 המחנכים, "המיקרופון" בידם.

 הרבנים, "המיקרופון" בידם.

רשות הדיבור נתונה, מאזינים לדבריהם, ינצלו את הבמה באופן מושכל 
  (והגדת)    להעביר רעיונותיהם להדריך ולהשפיע!

 

  לימי החנוכה 
 "רבת את ריבם"

לבאר  ’)ה ליל ק”מוצש פ”ותר, ’ד ליל ק”מוצש ג”תרע (חנוכה משמואל כתב השם
 הריב הוא ענין, ’אנשים בין ריב יהיה כי‘ מלשון ’ריבם את רבת‘ הניסים על תפילת
 ’את ריבנו רב‘ ה”שהקב במה יש שבח ומה. השני על ותביעות טענות לאחד שיש
 את שהוא רב רק, במלחמה בריב נצחון איזה לנו שהיה היכר שום בזה אין הרי
 ומסייע לראובן לוי ובא, שמעון עם ויכוח איזה לראובן שיש למשל. שלנו הריב

 ת בוודאי”השי אצל אמנם? אותו ניצח שהוא אומר זה האם, שמעון עם להתווכח
 למודעי מה אנו צריכין עדיין אך, מצליח הוא בוודאי, הריב את לוקח כשהוא
 .שלנו הריב את רב ה”שהקב בזה יש שבח תוספת

שחה  ’בבחי, ישראל בני את מאד השפילו עיםהרש שהיוונים משמואל השם ’ופי
חנוכה  דשבת בפיוט כ”וכ לחנוכה במדרש ש”וכמ, חייתי לארץ דיכה, נפשינו לעפר

 ,בצניעות להתנהג יוכלו שלא כדי ישראל בתי של הדלתות את עוקרים שהיו -
 .ישראל שבבתי הצניעות על ת”להשי להודות הפתח על חנוכה נר מדליקין לזאת

מרוב , היוונים עם ללחום החשק את אבדו שהרבה עד מאד השפילונו היוונים כי
בשנות  הקשות המאורעות את שעברו מאנשים שמעתי וכן. הרוח ושפלות יאוש
הגזרה  עול נפשם לסבול נכנעו‘: משמואל השם כדברי הרגישו כך שממש הזעם
 היה הכשרים של תקותם וכל, עמם ריב להם שיש לחשוב בנפשם עוז הרהיבו ולא
 ...’יתברך שמו קדושת על לההרג רק

 לסבול תפסיק, מהיאוש צא
כשמשפילים  אך, לריב רצון עדיין לו יש, הנפש לשפלות נופל אדם שאין זמן כל כי

 הוא כראוי אינו אם, לריב רצון כל מאבד הוא טפחים ’מג למטה אותו



 

ה 

 דרך ולפי. השם קידוש על נפשו למסור מצפה הוא כשר איש הוא ואם ,מתייאש
 השפילו שהם מה לפי ליוונים ישראל בין ריב כלל להיות צריך לא היה הטבע
 בעלי עצמם את שחישבו עד נפשם את והגביה רוחם את אימץ ה”אבל הקב. אותנו
באו, כ”כאותנושהשפילולאחר, הטבעכדרךשלאנפלאנסוהוא, עם היווניםריב
 נס בדרך היוונים עם יבר בעלי להיות ונתעלו ובניו מתתיהו בחבורת אנשים 25

 .ופלא
הוצאתי , ’מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי‘ פ”עה ם”הרי החידושי אמר וכן

את  שתאבדו נס עשיתי אלא, הגזרות את בשקט סובלים שהייתם מהמצב אתכם
היה  שאם דרוסיה בגזירות חיים החפץ שאמר כמו. לצאת ותרצו, לסבול הסבלנות

 ,וכמה כמה נהרגין שהיו שיתכן פ”אע, גדולים יסיםנ נעשים היו איתם לריב כח לנו
היו  וכן. כך שחשבו נס דרך וזהו, הסובייטים עם ריב בעלי להיות צריכים היו מ”מ

 .כזאת מעצמה עם ריב בעלי להיות פלא אנשי שהיו יהודים כמה
מרוב , צמנוע מכח ריב בעלי היינו שלא מכירים שאנו ’ריבם את רבת‘ וזהו

את  דנת‘ מכן לאחר. כמתייאש ולא ריב בעל אותי עשית תהשא אלא, שפלותנו
ונקם , דיננו את ודן ה”הקב בא, לחול קודש בין, ריב בעלי שני כבר כשיש כי ’דינם
 .והצילנו כראוי הפסק וקיים נקמתנו את

 הגוף עזות עם לריב ומתחיל מהיאוש יוצא שאדם חנוכה נס
ראשם  את וכופפים ייאשיםשמת אנשים יש כי, אופן בעוד לבאר שיש כתב עוד

רשע  של נוראות כוחות כנגד לעמוד יוכל מי כי, ’הזמן יעבור מתי‘ בציפיה
בימי  לדורות נשאר אך, ’ה את נעבוד וביתי אני, וזוהמא טומאות בעולם שמפיצים

 ,שבלבו הרע כנגד והן שבחוץ הרע כנגד הן ללחום איש בלב שנתעורר חנוכה
שאין  שמרגיש מאחד, שבנפשו הרע עם מללחום מתייאש שאדם שלפעמים

סובל  הוא ולכן, הרע חלקי הרבה כך בכל ללחום שיוכל בנפשו הטוב חלק מספיק
ואין  מעט עוד, הטובה הנקודה עם מתחזק ואינו, וכסיל זקן מלך משא תחת ורובץ
את  אחפש ההיא בעת‘ ה”הקב עשה מה, רב לי יש, רב לו יש עשיו שהרי, רשע

 ,וירושלים ציון נקודת נקראת האדם שבנפש הטובה הנקודה כי, ’בנרות ירושלים
ההיא  בעת‘: ז פסחים ’בגמ ש”כמ, האדם בנפש דולק נר יש ושם, יוסף ’בגימ ציון

זוטא  עון ’אפי דבנרות, העוונות על מדובר ששם ’בנרות ירושלים את אחפש
הזוטות  העונות את מחפש הרע היצר כי, האלקים עשה זה לעומת וזה, משתכח
 ,שבקטנות קטנה טובה נקודה למצוא גדול נר לו יש ה”הקב אך, דעתנו להחליש

 ה”הקב כך, הרע היצר עם ריב בעלי עצמו אוחז שאדם מה וכפי .בפסיקתא ’כדפי

 שאתה תמיד שתרגיש ’הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם‘וזהו , ריבו את רב
 ממני מחזק עני ומציל ה”הקב בא, ריב בעל שאתה לאחר, היצר הרע עם ריב בעל
(הגרמ"י  .כלל עמו לריב יכולים אנו שאין לומר להתייאש ולא .מגוזלו ואביון ועני

 רייזמן)

 היה ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא "בדקו
 " (שבת כא, ב)ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו

קשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של פך השמן, הרי הפני יהושע מ
 טומאה הותרה בציבור, והיה אפשר להשתמש בשמן טמא?

ונראה לי לתרץ בזה, שהקב"ה רצה להראות לנו שלא נחפש לעצמנו היתרים, כי 
 אם האדם יתחיל לחפש היתרים, ימצא על כל דבר היתר. 

י פינקל, היה אוכל בפסח מרור ומיד שמעתי כי הסבא זצ"ל מסלבודקה ר' נתן צב
לאחר האכילה היה מתעלף, והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות 
הלילה בכדי לקיים את אכילת האפיקומן. שאלו אותו תלמידיו: רבי, מדוע הנך 
אוכל מרור, הרי זה סכנה עבורך? ענה להם: אם נתחיל לחפש היתרים, אז נמצא 

ולה. ובאמת כתב הרמב"ן, כי האדם יכול להיות נבל ברשות היתרים לכל התורה כ
התורה, על כל דבר יוכל למצוא היתר ויביא ראיה מהתורה שהוא צודק, ולכן עשה 
הקב"ה נס פך השמן, להראות לנו את הדרך, שלא לחפש היתרים אלא לקיים לפי 

 הצווי.

על שכלו והעצה להתרגל בדרך זו היא, שהאדם לא יסמוך בשום עניין רוחני 
והבנתו, אלא על כל שאלה יתיעץ עם החכמים מורי דרך. וכן החכם עצמו, מה 
שנוגע לו, לא יסמוך על שכלו אלא יתיעץ עם חכם אחר, כי זוהי אמונת חכמים, 
ובדרך זו יוכל האדם להתרגל לקיים את התורה כפי אשר נצטוינו ללא שינויים 

 (דרכי מוסר)       והיתרים.

 קושיית ה"בית יוסף"

 הספיק השמן והלא חנוכה נרות שמונה מדליקים מדוע המפורסמת הקושיה על
 שמחה רבי הגאון מקלם הסבא מתרץ היה ימים שבעה כן אם היה והנס אחד ליום
, נס הוא הטבע שגם לנו להורות ל"ז חכמינו רצו לנס זכר שעשו שבזמן ל"זצ זיסל
 השפיע לא מועצ הטבעי והשמן, הנסי מהכח רק זהו דולק שהשמן יום כל כי

 . הנס השתלשלות על במאומה

 אדם המפורסמים הגדולים הנסים מן" הלשון בזה בא פרשת סוף ן"הרמב וכתב
 רבנו משה בתורת חלק לאדם ואין כולה התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה
 בין עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד

 יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצוה יעשה אם אלא דביחי בין ברבים
 . לשונו כאן עד" כבר הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל עונשו

 מזונותיו קשים) "א, קיח פסחים( ל"ז חכמינו שאמרו מה לבאר אפשר זה דרך על
 ידי מעשה בהחלט טבעי ענין שהם אדם של מזונותיו" סוף ים כקריעת אדם של
 דבר חכמינו השוו בהחלט נסי ענין שהוא סוף ים לקריעת מדמים בולותיוותח אדם

 לך לומר לבדו הוא ברוך הקדוש ידי על נס עיקר שהוא לדבר טבע עיקר שהוא
 מתפתח נוצר הכל בכלל בעולם טבע אין, לבדו הבורא ידי על נעשה הטבע שאף

 בבריאה משתתף הטבע שגם שחושב מי. לבדו הוא ברוך מהקדוש חיותו ומקבל
 .בשיתוף ומאמין זרה עבודה עובד הריהן והנהגה

 שייכות להם שיש טבעיים דברים בשום יעסוק לא שהאדם אומרת זאת אין אבל
 הוא ברוך שהקדוש נזרהבריאה בתור מצדו האדם, ידים בחיבוק וישב לטבע

 בכל וברכתיך" שכתוב וכפי עליו המוטל את לעשות צריך, היצירה על המשילו
ששמההשפופורתדרךיעבורשהכלהעליונהחכמתוגזרהכךכי, "תעשהאשר

 אף כלום מועילו הטבע אין כי לדעת האדם צריך ושכלו בדעתו אבל" טבע"
  מוסר דרכי -. במשהו

  נוסף תירוץ

 חריף שהיה קוריץ של רבה ל"זצ הכהן אייזיק יצחק רבי המקובל הגאון על מסופר
 שאלה ברודי חכמי שאלוהו, שנים מונהש בן בהיותו אחת ופעם, בקטנותו מאד
 בשבילנו חנוכה ימי שמונת קבעו דעתי לפי: והשיב רגעים כמה הרהר והילד, זאת

 ולא הלל כבית הלכה פוסקים אנו כי החנוכה מימי ויום יום בכל שנדע הילדים
 ... שמאי כבית

 דהיל אבל, זו ומוזרה סתומה תשובה על ותמהו זה בפני זה הסתכלו ברודי חכמי
 בית שבין המחלוקת את מזכירים) כא דף( שבת במסכת הלא, דבריו את המשיך
 מדליק ראשון יום אומרים שמאי בית, חנוכה נרות להדלקת בנוגע הלל ובית שמאי
 רביעי ביום ששה שלישי ביום שבעה שני ביום[ והולך פוחת ואילך מכאן שמונה
 מוסיף ואילך מכאן, חתמדליק א ראשון יום אומרים הלל ובית] הלאה וכן חמשה
 רק קובעים היו ואם] הלאה וכן ארבעה ברביעי שלשה בשלישי שנים בשני[ והולך
 הלכה אם לדעת יכול היה ילד כל לא חנוכה של רביעי ביום אז כי, ימים שבעה
 רביעי ביום מדליקים היו הלא שניהם דעת שלפי משום, הלל כבית או שמאי כבית

 ומבין יודע ויום יום בכל הרי חנוכה ימי שמונת וכשקבע עכשיו אבל נרות ארבעה
 ...הלל כבית הלכה כי הדולקים הנרות מספר לפי ילד כל

 "ועל המלחמות"

' פוניבז ד"גאב כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון הרב הופיע ו"תשכ חנוכה מימי באחר
 להשתתף כדי, שורק בנחל" יסודות" מושב, חרדים של ארצישראלי במושב ל"זצ

 לכבוד ברכה דברי לשאת שנתכבד כיון, המקומי נ"ביהכ של הבית נוכתח בשמחת
 ההודיה נוסח את השאר בין והסביר, דיומא מעניני רעיונות בדבריו שילב המאורע
 " המלחמות ועל הנפלאות ועל הנסים על" המזון ובברכת בתפילה שאומרים

 אוהבי וכי? המלחמות על מודים שאנו מהו: משתומם כאיש בפליאה שאל הוא
 אינו וכי? מלחמות' ה לנו שזימן על כביכול ששמחים, נחיה חרבנו ועל, אנחנו מדון

 ? האויב את מיגרנו שבהם הנצחונות על שנודה יותר מתאים

 היתה ביוונים המלחמה הלא. מדי מוקדם עדיין - הנצחון על להודות: והשיב
 יהיה לא פיהסו והנצחון, הטומאה נגד הקדושה מלחמת בעיקרה רוחנית מלחמה

 שאנוהדבר עצם על אנו מודים בינתיים, אפס, צדקנו משיח שיבוא בעת אלא
להשתלט  מאיימת כשהטומאה ביותר הקשים המצבים שבכל כך על. נלחמים
 ...יהדותם על בעוז נלחמים אלא, נכנעים אינם, יהודים הכל ולכבוש

 )צדיקים של אוצרותיהם(

 ניסיך שבכל יום 

 " הזה בזמן ההם בימים"

. השמן פח ונס במלחמה הנצחון נס. הנסים על והודיה שמחה ימי הם חנוכה ימי
 ההם בימים לאבותינו שעשית הנפלאות ועל הנסים על" בחנוכה התפילה נוסח
 קבעו לכן גדולים נסים היו כסלו שבימי שכיון היא הפשוטה ההבנה". הזה בזמן

 . ת"להשי והודאה והלל שמחה זמן עליהם

 בזמן ההם בימים" התפילה נוסח את מבינים כיצד לשאול ורריםהמתע יש, אכן
 הנסים של הסיפורים כל? נסים רואים בהם חיים שאנו בימים הזה בזמן איך" הזה
 בתוך עברו ישראל עם וכל סוף ים קריעת היתה פעם בעבר שקרו אירועים על הם
 מדוע ךא' וכו המקדש בבית שהיו והנסים ישראל לארץ הכניסה נסי ביבשה הים
 לדור רק וכי? נסים של התרחשות בימינו רואים לא ואנו נסים ראו ההם הדורות רק

 הזכותאת אין ולנו, שמים נסי בחוש לראות הזכות היתה לחשמונאים או המדבר
 ?הזו

 בה ומונח, כלל פשוטה אינה לדעתי, התשובה אבל, במקומה אינה שהשאלה יתכן
 .החנוכה ימיו הנסים במהות אחרת והבנה גדול יסוד

  בזמנינו גלויים ניסים

 במונסי היום גר הוא, המעשה בעל שסיפרו כפי, שהיה מעשה לכם אספר
 לא. חכם תלמיד והנו התורה על שוקד הוא אבל, כרופא לפרנסתו ועובד, ב"בארה

 כחילוני לס'אנג בלוס היה הוא שנים לפני, ומצוות תורה שומר המספר היה ימיו כל
 המיון לחדר הובהל הימים באחד. חולים בית של מיון בחדר כרופא ועבד, גמור
 הרופאים, קשה לב התקף אחרי ברחוב מוטל נמצא אשר הכרה מחוסר אדם

 את וקבעו המכונות את ניתקו, מחייו התייאשו שעה חצי ולאחר, להצילו הוזעקו
 חשב בתחילה. המת של בידו בתנועה הבחין הוא שלפתע מספר הרופא. מותו

 , המוות לאחר מפרכסים שעדיין יםעצב שאילו

, פניו מעל הכיסוי את הסיר הוא, הגוף של נוספות בתנועות הבחין כ"אח אבל
" מת"ה. את לבו לעסות מחדש התחיל הוא. חי -" מת"ה את רואה הוא ולתדהמתו

 לך: "הרופא את שואל הוא. בו להתעסק להפסיק לרופא וסימן ידו את הרים
 אדם אין אבל היהודי שמו אמנם זהו! לחלוטין נדהם הרופא"? מאיר חיים קוראים
 ששמו שמע הוא מסבתו רק", בארי" שהוא יודעים כולם, כך לו שקורא בעולם

 עונה והוא"? תפילין מניח אתה: "ושואל ממשיך החולה והנה". מאיר חיים"
 אוכל אתה: "אותו שואל ושוב"! להניח תתחיל מהיום: "מצוהו החולה. בשלילה



 

 ו 

 את עצם, דבריו את החולה כשסיים"! כשר תאכל" וצוהו חזר, לא ענהוכש". כשר
 .עולמו לבית ונפטר עיניו

 שום הרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף הוא, המעשה את הרופא כשסיפר, לימים
 מצחיק דבר איזה תשמעו' להם ואמרתי הרופאים לחדר נכנסתי. "והשפעה רושם
 הרופא החל רבות שנים לאחר. "המיוחד מהארוע בי חל לא שינוי שום' לי קרה

לשרשרתהזההמעשהאתגםצירףלאחורובמבט" בתשובהחזרה"שלבתהליך
 .חייו את לשנות לו שגרמו הסיבות

 העולם את מנהיג ה"הקב. חשוב יסוד אותנו מלמדים כמותו ואחרים שכזה סיפור
, וםי בכל ממש של נסים קורים אדם כל סביב. אמיתיים בנסים ואף הטבע בדרכי

 קול שגלי כפי, סביבם המתחולל את קולטים ואינם מושפעים אינם האדם בני אך
 ולקלוט לשמוע אפשר אי מתאימים קליטה כלי ובלי, העולם בחלל קיימים רבים
 והעבודה הקושי אך", הזה בזמן" גם נסים מספיק אדם לכל מספק ת"השי. אותם
 . סביבנו המתרחש לכל" שומעת ואוזן רואה עין" לפתח היכולת הם שלנו

 שאו" מוטל עלינו. ובארץ בשמים, בצומח, בחי, נסים לראות ניתן הטבע בתוך גם
 ."אלה ברא מי וראו"ל להגיע נוכל ואז" עיניכם מרום

 " למכה רפואה מקדים" ה"הקב

 .ת"השי בהנהגת נוספת נקודה ללמוד נוכל שממנו, וגלוי גמור נס של נוסף סיפור

 עם נותר באירופה המלחמה שבשנות, יורק בניו פיהמא בעל כיום, יהודי סיפר
 בשמירה אחריות הרגיש והוא נהרגה משפחתם כל. בגטו בבונקר הצעירה אחותו

. אחותו את מצא לא וכשחזר אוכל לחפש מהבונקר יצא הוא אחד יום. האחות על
 רץ הוא. למטה המשטרה אותה ולקח מהגיסטפו שוטר שבא לו סיפרו אנשים
"! אחותי את לי תחזירו, אחותי את לי תחזירו, "וזעק, הארי לוע תוך אל כמטורף

 הבנין במדרגות ירד, ממש זמן באותו. עליו וצחקו, מצעקותיו נהנו הסדיסטים
 שהגיע לו ענו השוטרים"? כאן הצעקות הן מה: "בכעס ושאל, במדליות עטור קצין
  שנחזיר שרוצה", אחד יד'ז" לכאן

 בחזרה תקבל אחותך את: "לו ואמר באכזריות הבחור אל פנה הקצין. אחותו את לו
 ".מלוכלכים יהודים, תמותו כולכם אז ועד, היד בכף שערות לך כשיצמחו

 מלאה והיא היד כף את הנאצי של הנדהמות לעיניו והראה ידו כף את הנער פשט
 מכאן ותברח אחותך את מהר קח השטן בן" וצעק מהמראה נבהל הקצין. בשערות

 . הזה היום עד וחיים המקום מן ברחו הם". שניכם את שאהרוג לפני

 חדש עור לו השתילו והרופאים בידו קשות נכווה, ילד שבהיותו, הוא" נס"ה סיפור
 . בשערות ידו נתמלאה וכך שער המצמיח בגוף ממקום נלקח העור. היד בכף

 הזמנה לפי שיקרה לנס מצפים אנו?! הנס את מקלקלת הדברים הסבר השלמת וכי
 עשר ההצלה את ומכין למכה רפואה מקדים ת"כשהשי אבל. ממש רגע באותוו

 נסתר כשהנס גדול יותר נס זהו לדעתי? גמור נס בזה אין וכי, המעשה קודם שנים
 . החיים מאורעות בתוך

 לחדר. ת"השי מעשי את לקלוט בכדי הכלים את לפתח ותפקידנו עבודתנו, אכן
 .וצהרים ובקר ערב יום שבכל והנפלאות הנסים את להבין כדי והרגש השכל את

  הנס השפעת את לקלוט חינוך - חנוכה

, שבחנוכה" הזה זמן"ה. הנסים את ולהבין לראות המסוגלים ימים הם החנוכה ימי
. מהם ומושפעים לומדים שאנו אלא מתרחשים שהנסים די אין. החינוך מהותו
 לא הקטן הבן כלפי אך, תפילה מצות זוהי האב כלפי בתפילה עומדים ובנו כשאב
. חינוך של כאפשרות אביו תפילת משמשת הבן עבור. תפילה מצות כעת שייכת
 ממנה ומושפע, המבוגר של התפילה בצורת ומבין מסתכל וקולט רואה הוא

. החניך של אישיותו במבנה נדבך נוסף בונה, חינוך של פעולה כל. נשמתו בעומק
 .ונבנה משתנה ,גדל הוא כך, הקטן של דמותו מתעצבת כך

 ומוכנים מסוגלים היו שהם היתה" ההם בימים" החשמונאים של הרוחנית ההכנה
 ה"הקב, וההשפעה הקליטה כלי את יש האדם מצד כאשר. מהנסים להתחנך
 את להבין שמוכנה רוחנית במדרגה כשנמצאים. ונפלאותיו נסיו את לו מראה

 ענין יש אז, התנהגותה צורת את מחמתם ולשנות מהם להתחנך, הנסים משמעות
 .בחוש לראותו וזוכים הנס בגילוי ותועלת

 כך על ושמחה הלל קובעים אנו בחנוכה שהנה, שמעתי ל"זצוק ד"הגרי ר"ממו
 שנר) ב"ע כב שבת( ל"חז דברי וידועים. ימים שמונה נס בדרך דלק קטן שמן שפח

 של יםשנ מאות ובמשך. פעם אף כבה ולא רבות שנים במקדש דולק היה המערבי
 דלק, הלילה למשך רק שהספיק שהשמן במנורה נס היה המקדש ובתי המשכן
 ? חנוכה של ובשמן במנורה המיוחד הנס מהו ב"צ כ"וא, תמיד לעת מעת

 ת"שהשי להבין הנס את לקלוט מסוגלים היינו שבחנוכה, לזה התשובה אמנם
 . ממעשיו להתחנך שנוכל עלינו ומשפיע אלינו מדבר

 הבירה בעל והוא, בבריאה כולם הכוחות בעל הוא ה"שהקב הוא החנוכ של החינוך
 בגלוי בין, בנס ובין בטבע בין, בעולם המתרחש כל את ויעשה עושה עשה והוא
 ".מלבדו עוד אין"ו בנסתר ובין

 " ולהלל להודות" חנוכה

 לראות להתחנך. ה"הקב נסי את לקלוט הכלים את בנו לעורר נועדו החנוכה ימי
 בכל וברחמים בחסד עולמו את מנהל ת"שהשי ולהבין, והתשועות הנפלאות את
 שגם ת"השי של הישועה בהנהגת ההכרה גודל להיות צריכה ובפרט. ושעה עת
  ה"הקב מצמיח הצרה שמתוך לראות נוכל ומצוקה צרה בעת

 מיועדים החנוכה נרות". לי אור' ה בחושך אשב כי" של בבחינה. הישועה נס את
 .ורווחה פדות ה"הקב ממציא הצרה שמתוך נןהמתבו לעין להאיר

 גרמניים אזרחים שהיו, יהודים מאות ארבע של קבוצה על שמעתי נורא מעשה
 פליטים בתוכם להחזיק יכלו לא הבריטים. לאנגליה המלחמה בשנות ונתגלגלו
 ושלחו כל הקבוצה את אספו ולכן, מלחמה בזמן כמרגלים החשודים, גרמנים
, כלאמבתיופושעיםאסיריםשחררוהם. באוסטרליהרושלגימסחרבאניתאותם
 התחילו באנגליה מהנמל האניה יצאה אך. האניה על כמלחים שישמשו כדי

 לעצמם ובזזו מזוודותיהם את מהם גנבו. היהודים בקבוצת להתעלל המלחים
  תוך אל באכזריות השליכו הנותר את, כרצונם

 היו האישיים והמכתבים המזכרות, החפצים איבוד על הנפש ועגמת הצער. הים
 כל ובחוסר בעירום, הפליטים הגיעו כך"? לנו' ה עשה זה מה. "מאד גדולים

 .באוסטרליה והתאקלמו

 של יומן אחד יהודי מצא, ההוא הגירוש לאחר בשנים עשרות, מספר שנים לפני
 שנותאת המתארים הפרקים באחד. בצוללת המלחמה בשנות ששרת גרמני קצין

. הצוללת של בראדר שנקלטה בריטית מסחר אנית אותה על כתב הוא המלחמה
 על לירות הוראה ניתנה. כהתאבדות ההם בימים היתה צבאי ליווי ללא הפלגה
 בראדר שנקלט כיוון. במטרה פגעו היריות אכן אם ברור היה לא אך, האניה

. המים מן אותם למשות סירה נשלחה, האניה סביבות פזורים וחפצים שמזוודות
 שלא שמחנו: "הוא רושם. גרמניים אזרחים של בגרמנית מכתבים גילו בבדיקה
] ש"ימ היטלר[ בעצמו מהפירר שקיבלנו בהוראה. כמותנו גרמנים עם באניה פגענו

 בריטים תוקפים מפני עליה להגן בכדי לאוסטרליה עד האניה את ללוות הופקדנו
 ".אפשריים

 שייכת שהיא הגרמנים זיהו, גליהלאנ חזרה והיא ירדו האניה שנוסעי לאחר
 . אותה ופוצצו לאנגלים

 המזכרות אובדן על והצטערו בכו יהודים שנה ארבעים, המעשה כעומק נתבונן
 והנה, בהם שפגעה הדין מדת על התמרמרו אפילו אולי, האישיים והמכתבים

 להגיע להם איפשר ממש ובנס, ת"השי עמם שעשה החסד גודל למפרע מתברר
 מלחים' ה להם זימן, להנצל סיכוי חוסר של מצב מתוך. מבטחים ףלחו בשלום
 .חייהם ניצלו ובכך למים חפציהם את שזרקו, ואכזריים פושעים, באניה

 גודל את ולהבין לקלוט הכלים את תמיד לנו אין אך, סביבנו מתרחשים הנסים
 . חיינו ימי בכל, עמנו ת"השי חסדי

. ההבנה יכולת את לפתח", ולהלל דותלהו" החנוכה ימי שמונת נקבעו כך לשם
 וממאורעות .חיים אנו בו הנפלא מהעולם מושפעים ולהיות מהנסים להתחנך

 ) בא פ"סו ן"רמב" (עולם של ומנהגו טבע בהם ואין נסים שכולם" יום היום

 " וברחמים בחסד בחן" על הודאה

 חריוולא" המוציא" המיוחדת ברכתו לחם, מחולקות הנהנין ברכות בדיני הנה
 נוספות ברכות ישנן האדמה ועל העץ על. המזון בברכת התורה מן נתחייבנו
 הרואה: ומיוחדת כוללת ברכה של הלכה ישנה אבל. ל"חז בהם לנו שטבעו במטבע
, רכה ח"או ע"שו". [בעולמו לו שככה ברוך" מברך וכדומה מיוחד נוף, יפים אילנות

 בלא לברך נכון מ"ומ זו ברכה לברך כלל נהגו לא ועכשיו" ב"ל ק"ס ב"במשנ ש"ועיי
 "]. ומלכות שם

 הוא" ככה"וה. בעולמו ככה שיש ת"להשי מודים שאנו היא הברכה נוסח משמעות
, גדול גיבור על ולא, גדול חכם על כך מברכים אין. ה"הקב לנו שברא היפה העולם
 מציאות את מכל יותר המבטאים והתכונה הכח. יפה מראה על נתקנה הברכה
 וכשרואים". דודי יפה הנך. "היופי הוא", בעולמו ככה"ש, הבריאה בתוך הבורא
 הוא שכך, הבורא של יופיו גודל את ולראות להתבונן אפשר בעולם יפים דברים
 .בעולמו

 היו החיים כיצד, ולבן שחור, בלבד צבעים בשני נברא היה שהעולם לעצמנו נתאר
" וברחמים בחסד בחן. "בעולם ניםוגוו צבעים והרבה עלינו חסדו גדל והנה? נראים

 ". חן"ה על מודים אנו, החסד על שמודים קודם עוד -

 ת"השי יצר בה החכמה את. שבבריאה והיפה הטוב את ולראות להתבונן עלינו
 לקלוט נוכל פקוחה בעין, תנועותם ותועלת האיברים חלוקת את. האדם גוף את
 .יום בכל והודיה הללל ולהתחנך, בעולם נפלאותיו ורוב ת"השי חסדי את

 (שיחות הגר"ש פינקוס)

 

 "בלי ידיים"

 ביד וזדים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים מסרת"
 ."בעולמך וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך עוסקי

 ?זה נס איזה!" טהורים ביד טמאים"

, הגיבור ביד רנמס שהחלש העולם שטבע כיון, נס - חלשים ביד גיבורים בשלמא
 אבל, הרבים בידי נמסרים שהמעטים העולם טבע כי, נס - כ"ג" מעטים ביד רבים"

?! מהטהורים חזקים יותר הטמאים הטבע דרכי מצד וכי טהורים ביד טמאים
 לרצונות הגשמיים כוחותיו את אפילו ומשליך עצמו את מטמא הטמא, אדרבה
 גדולה שאלה. ותאוות

 .שלום' ר אמר, כך על לאתישהתפ בבחרותי עוד זכורני

 סגירת על להזהיר הישיבה מבני קבוצות יוצאים כשהיינו שבתות בערבי זה היה
 .יהודה מחנה בשוק - אחרת בסימטה אחת כל, קבוצות לשתי נפרדנו. החנויות

 - לחנות מחנות, עברו שם, (המקביל מהרחוב שמענו הראשונים בשבועות והנה
 כך כל לא!"... ידיים בלי! ידיים בלי: "פחד לש המומים קולות) השניה הקבוצה

 בשבועות גם עצמו על נשנה הדבר כאשר אך, מרחוק שנשמעו לקריאות לב שמנו
  .לישיבה חברנו מפי הם הקריאות שמא לחשוש החלנו כ"שאח



 

 ז 

 אחד כי וסיפרו, מפחד הצועקים שהם אישרו ואכן, הצעקות לפשר אותם שאלנו
 מניף הוא - בו וסונטים מפצירים הם וכאשר, וחנות את לסגור ממאן" ספרים"ה

. ברזל או מקל עם לקראתם יוצא לפעמים, אגרוף במכת ומאיים הגדולה ידו את
.צועקיםהםלכן

 גיבורים אתם?! שייגעץ מאיזה מפחדים אתם וכי" אותם שאלתי?!" פה הולך מה"
פותמתחלהקבוצותהבאשמשבועהוחלט?!" הזההפחדמה,  ובגשםברוחממנו
 .שלהם ברחוב הולכים ואנו

 אותו הזדרז, התספורת לחנות כשהתקרבנו. לחנות ומחנות לדוכן מדוכן עברנו
 מספר התקרבתי כ"אח. מקומי על נעמדתי, באיומים לקראתנו לצאת איש

: לעברו וקראתי השניה היד שרוול את כ"אח, אחת יד שרוול הפשלתי, פסיעות
 ."הקדושה מחבורתנו אחד של בצפורנו או בי שתפגע נראה"

 ...עולם ועד מעתה החנות את לסגור מיהר? והוא

 !אתמהה?! בידיהם להמסר צריכים הטהורים, טמאים שהם בגלל וכי

 .ששאלנו השאלה את ליישב - לענינינו נשוב

 את הרגו שהטהורים - היונים נגד הגוף גבורת לגבי הכונה אין טהורים ביד טמאים
 .הטמאים

 .נוסף נושא כאן יש

 הגוף גבורת החיצוני הגשמי הניצחון רק היה הנס זוכים היינו לא אם, רבותי
 כי? חצי רק ולמה. נס חצי רק וזה מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים

 בתוך שהסתובבו המתיוונים רבבות) הגויים היוונים לא( שבתוכנו אלו, המתיוונים
 .קצתהמשו היוונית הרוח בשלטון - לשלוט ממשיכים היו העם

 הניצחון אלא, הטהורים ובידי תורתך עוסקי ביד נופלת הייתה לא יון מלכות אם
 היה בניצחון העיקרי הצורך הרי? בזה יש התועלת מה, מעטים ביד רבים רק היה

 מסרת: ה"להקב ההודאה וזו. הטמאים את כופפו שהטהורים -? הרוח ניצחון
 תורתך עוסקי ביד וזדים טהורים ביד טמאים

 את הצילו הם, וניצחו למלחמה יצאו הטהורים כאשר כי, להדגיש צריך רדב עוד
 אם כי... הנס את ללמוד איך העם את שידריך מי היה כי - נוספת הצלה העם

 התועלת את מהם מפיקים לא מעוותת בצורה הניסים את מבינים חלילה
 .ל"רח שוב חוזרות הצרות - דבר של בסופו, האמיתית

, באירופה ענקיים באזורים חולירע מגפת התחוללה הצלב מסעות בזמן כי, ידוע
 מן ביום. נס זה והיה, חללים נפלו העולם מאומות רק. כמעט מתו לא ומהיהודים

 זה את זה הגויים התסיסו ובה אסיפה שיזם מי והיה, בכך הגויים הבחינו הימים
, נפגעו לא הם רק ולכן בגויים להרוג הבארות את הרעילו היהודים כי - והכריזו
 רב עם ונפל - נוראים פוגרומים, ולהשחית להרוג הגויים יצאו יום ומאותו
 .מישראל

 עד ממש כאשר, הזה הגדול האף חרון מה - הצדיקים בין גדולה שאלה אז נשאלה
 כי אמרו ישראל גדולי. מדוע, הגלגל התהפך ולפתע גדולים ניסים היו זמן אותו
 לראות ממנו התעוררו לא, עימם שהתחולל הנס את למדו שלא משום הטעם
 וכשלא! שצרי כמו הנס את שילמדו רצה ה"הקב, שלם בלבב ולעבדו' ה חסדי
 ...אף חרון' נהי למדו

 ":הניסים על"ב אחת שורה נבין ובזה

 רק" וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך עוסקי ביד וזדים טהורים ביד וטמאים"
 את להבין היכולת לנו הייתה ,והמנצחים הלוחמים היו הם שהטהורים בעקבות
 החילוני הצבא אם כי, ה"להקב וקדוש גדול שם ולעשות - כראוי הניסים משמעות

 חרון של תוצאה איזו יודע ומי, כרצונו הניסים את מפרש היה הוא, המנצח היה
 לחנוכה זכינו - הניצחון את ניהלו הטהורים כאשר רק. עלינו באה הייתה אף

 ".הגדול לשמך ולהלל להודות אלו החנוכ ימי שמונת וקבעו"

 אחז שמו נקרא למה

 המכונה ידלר ציון בין מרבי שנים עשרות לפני ששמעתי חכמה בדבר נסיים
 יסודות את לקעקע שביקשו המתיוונים על אז דיבר הוא". הירושלמי המגיד"

 .החינוך

 כך - מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שאחז - אחז שמו נקרא למה" נאמר בירושלמי
 ירושלמי" (רועה אין צאן אין תיישים אין אם תיישים אין גדיים אין אם אחז אמר

 ).י"פ סנהדרין

 הוא, הכנסיות בבתי אחז הוא וכי אחז שמו נקרא באמת למה, השאלה נשאלת
 .סגור להיות צריך היה ושמו, אותם סגר

 הכל היו ,סוגר היה הוא אם. סגר לא הוא: ואמר בוכים בקול ציון בן רבי המגיד נהם
 מתכסים, בעפר מתפלשים היו, והעבודה התורה על נפשם למסור חיל אוזרים
 לשוכן וזעקות בצומות - הגזירה רוע את להעביר מערכות עורכים, בשקים
 .התחכם הוא. מרומים

 מטעם רוחני מפקח, תורה לתלמודי מטעמו חינוכי מפקח הכניס - הכל בסך, אחז
 בטוח היה טיפין טיפין, לאט לאט, זו אחיזה םוע. בהם אחז הוא. לישיבות הממשל
, בראשיתה השלימות את להסיט, הקטנים הילדים את מעט לעקם, רחוק להגיע
 אין קטנים אין אם, תישים אין גדיים אין ואם" גדיים יהיו לא ברחוק או בקרוב, וכך

 "הקודש רוח אין נביאים אין אם, נביאים אין, חכמים אין, גדולים

 מנעולי להניח ציוו לא הם, בתחילה. זו בדרך התנהגו גם, המתיוונים ועבסי, היוונים
 את אילצו. מאליהן תסגרנה שהישיבות הייתה שלהם התוכנית, הישיבות על ברזל

 הייתה זו. וכדומה יוונית חכמה של שעתיים או שעה להוסיף והישיבות הכוללים
 .רצונך קימחו ולהעבירם תורתך להשכיחם - האיומה הגזירה של ראשיתה

 אחרים דרכים יש, החומשים את לשרוף או הגמרות את לקרוע צורך אין כי
 ...התורה את להשכיח

 "כלל חשבתי ולא נזהרתי"

 מה לכם אספר אז, סביבו היושבים את שלום' ר שואל? מעשה רוצים אתם
 .שולחני על שסעד פלוני לאורח, שבת בשולחן היום שסיפרתי

 ושחרו צדקותו על דיברו רבים. שמו היה כך ל"ז דאוד אבו בירושלים היה איש
 .דבריו את לשמוע לפתחו

 דמות. נסתרות ולגלות להגיד התחיל פשוט והוא, והגיל אם, האב שם את, לו אמרו
 אליהו רבי הצדיק הגאון כאשר זה היה, מסויימת בהזדמנות למעונו הלכתי, נדירה

 .מאד חולה היה לאפיאן

 לכן, צדיק שהאיש הכריע פרידמן לייב רבי ידידי אבל, דאוד לאבו ללכת רציתי לא
 .ל"זצ פרידמן לייב' ור אני יחד יצאנו, ל"הנ הצדיק לאיש יחד ללכת הסכמתי

 לנסוע בקרוב מתכונן אני נא שמע: "בפסקנות ואמרתי לייב' לר פניתי, בדרכינו
 םגעכשיו. שוחחתי עימו, הנסיעות סוכן רק, מהסיפור יודע לא אחד אף, ל"לחו
. ממש בו אין - לאו ואם, ממש בו יש - הנסיעה על יידע' דאוד אבו' אם. יודע אתה
 ".והמופת האות יהיה זה - לדידי

: ושאל ידו את הגביה העיניים את הרים דאוד אבו. שלי השם את אמרנו. נכנסנו
 שאין ענינים כמה עוד על לדבר המשיך?"... לים מעבר רחוק לנסוע חושב, כבודו"

 על לפרוש החל והוא. לאפיאן אליהו רבי של שמו את הזכרנו כ"אח. ןכא מקומם
 במשרתו הצליח מוסד באיזה פירט ואף, חייו של ההסטוריה את, בקצרה השולחן

 הרים ולפתע, פלוני מצדיק נשמתו שורש להבנתו כי ואמר המשיך כ"אח, לא והיכן
 גם תיקן אך פגם בו היה מה זמן לפני עד, פגם בו שאין יהלום הוא: ביראה קולו את
 בין שלום שהשכין כיון ימים יאריך עוד הוא אבל) בצעקה( בסכנה הוא, זה את
 .האיש דברי"... לאשתו איש

, לאיתנו שב כאשר. תורה להרביץ חזר ועוד, שעה באותה התרפא אליהו רבי
 ?לאשתו איש בין, לאחרונה, שלום השכין רבינו האם: ושאלתיו העזתי

 פון? זה דבר לך מנין, היום אין הרי הקודש רוח: "בהתפעלות אליהו' ר עלי הביט
 .ושתק שמע אליהו רבי, ודבריו האיש על סיפרתי" איר וויסט וואנעט

 הוא ולהבין לשמוע לכם שנחוץ מה, חשוב כך כל לא דאוד אבו עם לה'המעש, טוב
 ?אז בה נתון היה אליהו שרבי הרפואית הסכנה סיבת מה: ההמשך

 הניתוח בשעת ולפתע. עיניים ניתוח לצורך, ניתוחים לחדר נכנס אןלאפי' אלי רבי
 לסכנת שנכנס עד) בה התעוור( פקעה האחת עינו כך ומחמת הדם לחץ לו עלה
 מצבו לאט לאט. רחמים בבקשת הרבו הישיבות בהיכל. קריטי היה המצב, חיים

 .לאיתנו שב שבועות כמה ולאחר השתפר

 הדם שלחץ אשמים אנחנו מה: "התנצל, המנתח שהיה, עיניים רופא - טיכו ר"ד
 עדיין אנחנו ועכשיו, בסדר היה והכל רצופים ימים כמה בדיקות עשינו, עלה

 מה ומשום, תקין שלו הדם לחץ, מוצאים ולא, הפתאומית הסיבה את מחפשים
 ".מפתיע שינוי התרחש הניתוח בשעת רק

 .בשלום עבר והכל, עיניו על נוסף ניתוח אליהו רבי עבר שנים כמה לאחר, תשמעו

 ופניו ושליו רגוע שכב הוא, פאליי הירש רבי צ"הגה וידידי אני לבקרו נכנסנו
 זוכרים ודאי אתם: "לנו אמר פניו על מרחף נעים כשחיוך הביקור במהלך. מאירות
 מטת על שעליתי לפני כי, הדבר סיבת, גדולה בסכנה הייתי העיניים על שבניתוח
, תשובה לעשות צריך כ"א, למעלה אותי דנים כעת אהל, חשבתי, הניתוחים
 ילד שהייתי מעת - בפרוטרוט הכל את זוכר ואני, בעבר מעשי על לחשוב התחלתי

 העבר כל על שחשבתי וכיון) שמונים בן אז היה' אלי' ר( עכשיו עד עשרה שתים בן
 עבר הכל ה"וב, כלל חשבתי ולא נזהרתי, זה בניתוח, לכן... גבר הדם שלחץ מובן

 ".בשלום

 .נאכט גוטע'א, ולקיים לעשות לשמור ונזכה! גיוואלדיג? אה? אה

 (להגיד)

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

"מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים", זה מובן, זה נס ופלא. אבל איך 
יובן ההמשך: "וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי 

היו הכוחות שוים, שני הצדדים גבורים ושניהם רבים, מדוע תורתך"? שהרי אלו 
 לא ימסרו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, מה הרבותא בזה?

ושמעתי מהגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל, שהגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, 
הי"ד, שאל שאלה זו בזמן המאבק הקשה נגד מרשיעי הברית שקמו על היהדות 

מנה ולא בחלו בשום אמצעי, כולל הסתות והלשנות בזויות, עלילות הנא
והשמצות חסרות יסוד, ואף הסגרה לרשויות. ואמר: זהו שאנו מודים בהודאת 
"על הנסים" שהטהורים הצדיקים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים 
והזדים. כי הלא אין להם מעצור במלחמתם, ואינם בוחלים באמצעים פסולים 

מגונים לקדם מטרתם. ואילו אנו מוגבלים באמצעינו, כי אין המטרה מקדשת את ו
 האמצעים!

והוסיף רבי מיכל ואמר: זהו שנאמר שעשו היה איש שדה ויעקב יושב אהלים 
(בראשית כה, כז). ששנינו (זבחים פב ע"ב) שבשר קדשים שיצא חוץ למחצתו 

ב, ל). ופרש רש"י: נפסל, מדכתיב "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כ
"בשדה", בלא מחיצות משמע. ואם כך, זה ההבדל בין יעקב לעשו: עשו היה "איש 
שדה", בלא גבולות וסיגים, מחיצות והגבלות, ואילו יעקב היה "ישב אהלים", היינו 

 מוקף מחיצות וסייגים!

 -ואספר 



 

ח 

 בסערת מלחמת העולם הראשונה התערערו סדרי הקהילות. לאחר

קש הרב מבריסק זצ"ל להעמיד גדרי הדת על תילם כבראשונה, המלחמה, כשב
קרא לפרנסי הקהילה לאסיפה. על סדר היום, לאסור "שחיטת חוץ". אחד 
הקצבים שחט בכפר הסמוך בלי פיקוח על כשרות השחיטה ובדיקת פנים. בקשו 

 לחסום את הפרצה, ולקבוע שאין לשחוט אלא בפיקוח הדוק של ועד הקהילה.

ו לביתו של הרב, והנה הגיע גם אותו קצב, בלא שנקרא, התיישב בין הפרנסים על
הקרואים. איך אפשר לדון בעניינו ולבקר את מעלליו, ולהחליט נגדו החלטות, 
בעוד הוא שומע וזועם, נוקם ונוטר. איש לא אמר דבר, מפני כבודו של הרב. והרב 

מו כולם, והאספה ישב ושתק. דקה ושתיים, עשר ועשרים, שעה ושעתיים, וקם. ק
 התפזרה. בלא שנאמר מילה.

החלו לצאת, כולל אותו קצב. הנשארים פנו אל הרב: "ילמדנו רבנו, מדוע לא 
 הורהו, בעדינות, לצאת?"

והרב הסביר: "עם ישראל נאנק בשעבוד מצרים, ומשה רבינו מצטווה לגאלם. היה 
 יל עליו ויפגע.עליו לחפוז, לרוץ. אך לא, אחיו מתנבא במצרים, וכשיבוא יאפ

 ובגלל זה, דוחים גאולת העם?!

 אכן כן, אין המטרה מקדשת את האמצעים! ואם אדם אחד יפגע, נמנע מפעולה!

אף אנו התכנסנו לאספה חשובה, להעמיד גדרי הדת על תילה. אבל אם זה כרוך 
בהלבנת פניו של אדם, בביושו כשיתבקש לצאת, תתבטל האספה ואל יולבנו פניו 

 של האדם!"

אצל עשו, המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה העליונה בעיניו, היתה מצות 
כבוד אב. בבגדי מלכות שמשו (בראשית רבה סה, טז). כשנשלח להביא ציד 
לאביו, הלך במחשבה ש"אם לא ימצא ציד, יביא מן הגזל" (רש"י בראשית כז, ה), 

ך)! וכך חנך גם את ולבסוף לא מצא, והביא בשר כלב (תרגום ירושלמי כז, לא ובש"
אליפז בנו, ששלחו להרוג את יעקב אבינו, והבין שמעשה נורא הוא, אבל "מה 

 אעשה לצוויו של אבא" (רש"י בראשית כט, יא)!

 "לא כאלה חלק יעקב" (ירמיה י, טז)!

זאת הורנו הקדוש ברוך הוא כשלא ויתר למשה רבינו על התמהמהות של שעה 
ואלמלא הזדרזה צפורה ומלה את בנה, היינו  במילת בנו, כששלח מלאך להמיתו.

מאבדים את משה רבינו חלילה, וגאולת ישראל מה תהא עליה. אבל אין המטרה 
 מקדשת את האמצעים!

 -ונספר 

מלכתחילה, בקש רבי ישראל סלאנטער להיות "צדיק נסתר", ואף הכין עצמו לכך. 
מלאכת הנגרות למד להתפלל במהירות עצומה תוך כוונת כל הכוונת, התמחה ב

וסיגל את היכולת לשנן תלמודו ולעיין בו במהלך עבודתו. בגדר: "יגיע כפיך כי 
 תאכל, אשריך וטוב לך" (תהלים קכח, ב), יגיע כפים ולא יגיע מח.

לבסוף החליט, שלא לשם כך נטעו בו כשרונותיו. החליט לזכות את עם ישראל 
, מצא לנכון לגלות בתנועת המוסר להשתפרות ולהתעלות. וכדי שאימצוה

הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל מנאו ראש וראשון לגאוני דורו,  -גאונותו העצומה 
והיה מסבב בקהילות  -לפני השרף מבריסק וה"בית הלוי" ושאר גדולי דור דעה! 

ישראל ומשמיע שעורי תורה, פלפולים עמוקים שארכו כשש שעות ובהם בלל 
 התקבלו דבריו. חצי ש"ס, שהדהימו שומעיהם ובגינם

פעם הופע בוילנא ודרש בפני גדולי תלמידי החכמים בעיר. הציע את הסוגיא 
ושטח סדרת תמיהות, הציב את יסודו ובקש ליישב על ידו את כל השאלות, 

 ולפתע קם אחד הלומדים והקשה על היסוד המחודש מגמרא מפורשת.

 ימה.חכך רגע קט, ואמר: "הצדק אתכם, היסוד נסתר", וירד מן הב

כתרוהו הלומדים וניסו כוחם בדחיית הסתירה, זה אומר בכה וזה אומר בכה. נענה 
רבי ישראל ואמר: "באותו הרגע שהזכיר אותה גמרא, עלו במוחי שתים עשרה 
דחיות לקושיתו. ויודעני בברור, שכל אחת מהן היתה מתקבלת על דעת הלומדים. 

אמרתי לעצמי: אבל הלא אינך אבל אני ידעתי שהן דחיות סרק, והקושיא איתנה.
דורש כדי לחדש חידושים בעלמא. כל מטרתך לבצר את סמכותך התורנית שיהיו 
דבריך נשמעים לביסוס תנועת המוסר. ועכשיו, כשישמעו שלומד אלמוני סתר 
את שיערוך, ועוד גמרא מפורשת שנשכחה ממך, תזולזל בעיני הלומדים ויזלזלו 

 למען המטרה הנעלה, דחה את קושייתו בקש! בתנועת המוסר. לא למענך, אלא

ואז אמרתי לעצמי: ישראל, הלא אתה לומד מוסר! הודה על האמת, וירדתי מן 
 הבימה!"

כששמע זאת הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, מגדולי לומדי וילנא, הצטרף לחבורת 
 (והגדת)      תלמידי רבי ישראל מסלאנט!

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

" בחנוכה, אומרים: "מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד בהודאת "על הנסים
מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". 
ותמוה, בשלמא גבורים ביד חלשים, נס הוא. אף רבים ביד מעטים. אבל מה 
הרבותא של מסירת טמאים רשעים וזדים ביד טהורים ועוסקי תורה. אילו היו 

 שווים, מדוע שלא ינצחו הטובים.הכוחות 

ברם, ידועים דברי הרא"ש (ריש בבא מציעא) בענין "כל דאלים גבר", משום "שמי 
שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו 
לגזול". ודבריו צריכים באור, מי לא עסקינן שהאחד חלש והשני גבור. אלא שחלש 

 גבור רפה רוח. המוסר נפשו, יגבר על

ואמרו (סכה נב ע"א) שהיצר הרע מניח אומות העולם ומתגרה בישראל, 
ובתלמידי חכמים יותר מכולם. כי גדולה שנאת הרע לטוב, וככל שהטוב גדול כך 

 גדולה שנאת הרע אליו.

וכעין זה אמרו (פסחים מט ע"ב) שגדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי 
ם עובדי כוכבים את ישראל, ואומרים: מי יתן לי חכמים יותר משנאה ששונאי

 תלמיד חכם ואנשכהו כחמור הנושך ושובר עצם.

וכבר נשאל הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, הלא הכתוב אומר: "כמים הפנים לפנים", 
כפי שהמים משקפים בבואת האדם הנשקף בהם, "כן לב האדם לאדם" (משלי כז, 

את הגויים כפי שהגויים שונאים אותנו. ועינינו יט). אם כן, היינו צריכים לשנוא 
הרואות שהגויים מוכנים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, והיהודים אינם 

 שונאים אותם כך.

והשיב, שבכל יהודי יש איזו נקודת השלמה עם הגוי, ובאותה נקודה הריהו מזדהה 
ונא אותנו באופן עמו ואינו שונאו. אבל בגוי אין אף "פינטעלע איד", והוא ש

 מוחלט ומושלם.

וכך אמר גם ה"חפץ חיים" זצ"ל, שבכל מקום בו יהיו יחסי הכוחות בין הדתיים 
והחילוניים שוים, ינצחו החילוניים. כי בין הדתיים יש פשרניים וסבלניים למחצה 
לשליש ולרביע, ואילו החילוניים יוקדים במשטמתם. ופעם, התבטא ואמר: אנו 

 מת, ברפיון. והם נלחמים עבור השקר, ובלהט.נלחמים עבור הא

וזה היה הנס בחנוכה, לא זו בלבד שמעטים גברו על רבים וחלשים על גבורים, 
אלא שהטהורים גברו על הטמאים, ובנוהג שבעולם הטהורים נלחמים ברפיון 

  והטמאים בלהט. ואם הפסידו הטמאים במערכה, הרי זה נס ופלא!

  (והגדת)                                  

 

 בדרך הדרוש  
 ושברו שמה רדו במצרים שבר יש כי שמעתי הנה ויאמר

 )ב, מב(
 דגלות נימא דאם דנודע, נמות ולא ונחיה וכו׳ שמה רדו
 ל"י שפיר אדע במה שאמר אאע״ה חטא בשביל הי׳ מצרים

 רד׳׳ו רק י"בנ היו לא וע״כ יצחק משנולד הגלות שהתחיל
' ב חטא בשביל' הי דהגלות נימא אי אבל במצרים שנים
 שנים מאות ד׳ להיות צריכים היו כ"א יאע׳׳ה שנשא אחיות

 אחיות' בב חטא לא דיעקב הקדמונים' כ כבר אבל במצרים

 יעקב כך םײוק חי הוא ה"שהקב דכשם והטעם, אל דנקרא
 שפתי"ב כדאיתא מת לא אבינו יעקב כמחז׳׳ל אבינו

 ", צדיקים
 דהגלות, שנים ו"רד רק יהיו שלא שמה רדו א"וזש
 שנקרא כיון אחיות' ב חטא משום ולא, יצחק משנולד התחיל

  ".נמות ולא ונחיה" משום אל שנקרא והטעם, אל
 (בנין דוד)

 
  )ד פסוק מד( קום רדוף אחר האנשים

 יצאו הם לשונו וזה) ן"ק רמז( בילקוט כאן הובא במדרש
 רדוף קום ביתו על לאשר אמר ויוסף הרחיקו לא העיר את

 וביניו ביניכם יהיה רחוק אמר דאת כמה' וגו האנשים אחרי
 . תמוה והוא. כאן עד אמה כאלפים
 הפסוק על זו פרשה רבה במדרש איתא דהנה לפרש ויש
 שנאמר לשבת אלא והכן ואין היה שבת ערב והכן טבח וטבוח
 ויש. כאן עד' וגו יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה

 והאנשים אור הבוקר דכתיב הא זה לפי כן אם להקשות
 את השבטים חללו האיך כן ואם שחרית בשבת היה שולחו
 שם היה נפש פקוח כי לומר וצריך. בשבת שהלכו השבת
 את דוחה נפש ופקוח ברעב עטופים היו ביתו ובני דיעקב
 הפסוק על י"ברש דאיתא כמו] ק"ובנזה ת"ביפ ועיין[ השבת
 ובני שיעקב נמצא. ברעב םכחושי תהיו למה תתראו למה
 . השבת את חללו ולכן ברעב עטופים היו ביתו

 שהלכו אחיו את הכיר הלא יוסף על קשה עדיין אך
 פקוח היה לא אם השבת את חללו לא אחיו ובודאי בשבת
 ובני אביו על חס ולא להחזירם יוסף ציוה היאך כן אם נפש
 . ברעב עטופים שהיו ביתו

 הפסוק על י"ברש השני ושכהפיר דאפשר לומר יש אך
 עשו ובני ישמעאל בני בפני עצמכם תראו למה תתראו למה
. תבואה להם היה עדיין שעה באותה כי שבעים אתם כאילו
 ונראים שמחים פניהם שהיה לאחיו ראה יוסף כן ואם

 תבואה להם שיש יוסף ולמד בילקוט כדאיתא כעשירים
 יראה אשל כדי רק. לתחום חוץ הלכו לא שהם רק בביתם
 קשות אתם דיבר וגם עדיין אותו הכירו לא שהם יוסף אותם
 יוסף שיסבור כדי העיר מן יצאו ולכן נח מבני שהוא וסברו
. קשות אתם לדבר עוד יוכל שלא כדי לדרכם הלכו שהם
 . דין פי על בשבת לילך מותר שזה אמה אלפים רק והלכו

 או תבואה בביתם יש אם האמת על לבא רצה יוסף והנה
 על לאשר צוה לכך. אמת תתראו למה של טעם ואיזה לא

 הלכושלא מרחוק אותם תראה אם פירוש רדוף קום ביתו
 לא למה כן לא דאם נפש פקוח כאן אין כן אם לתחום חוץ
. אחריהם רדוף קום גונא בכהאי אמה מאלפים יותר הלכו
 בודאי כן אם אמה מאלפים יותר הלכו שהם תראה אם אבל
 יבואר והשתא. אחריהם תרדוף לא אזי פשנ פקוח כאן יש

 את יצאו הם שלחו והאנשים אור הבוקר שהתחלנו המדרש
 פירוש דייקא אמה כאלפים אמר דאת כמה הרחיקו לא העיר
 :לא או אחריהם ירדוף אם ביתו על לאשר יוסף מסר זה סימן

 
 חנוכת התורה)(

 
 עלון זה מוקדש

 נלב"ע כ"ח כסליו –לע"נ הרה"ח ר' אברהם בן ר' שמואל יצחק ז"ל 



 

  

 

 זאת חנוכה
האחרון של היום טעמים ועניינים על 

 ישראל 'זאת חנוכה'.נקראת בפי ה ,חנוכה
 'זאת חנוכת'ריאת ק

, כי בכל ימי חנוכה הטעם טושופ לפי
קראו פרשת חנוכת הנשיאים, וביום זה 
משלימים את כל הנשיאים מהשמיני 

ּכ  ת  ֹ ז א"והלאה, וכוללים כולם יחד ב נ  ֻ  ַ ח   ת ֲ
ח   ּב  ז  ּמ  ֵ  ַ ה   ְ שם הקריאה נקראת זאת ועל  ",ַ  ִ
 חנוכה.

 דות הרחמיםמ
מי כתבי האריז"ל כתוב שבכל יום מיב

חנוכה מאיר אור של אחד מי"ג מידות של 
ההארה רחמים, וביום השמיני נשלם 

ה ם זוממילא ביועד הי"ג,  יתנמהמדה השמי
  יש תגבורת של רחמים.

 עודת מצוהס
נהג צדיקים לערוך סעודה ביום זה. מ

וכתב בליקוטי מהרי"ח טעם פשוט על זה, 
צריך לעשות סעודה שכי כתוב באליהו רבא 

לגמרה של מצוה. אם כן יש טעם לעשות 
 סעודה לכבוד מצות הדלקת נרות חנוכה.

 ולהום סגי
ובאים עניינים בספרים הקדושים מ

 נפלאים על סגולות היום:
הרה"ק מרוזי'ן: מה שצדיקים פועלים  

יכול כל יהודי בראש השנה ויום כפור, 
 בזאת חנוכה. לפעול

פקידת י יששכר: מסוגל ביותר לבנ 
 .עקרות

נועם: עת מוכשר הוא להמשיך  אמרי 
 .פרנסה טובה

 
 



 

 

ת יֹוס   א א  ר  ק  ּי  ע ה ו  ר  ח ּפ  ל  ׁש  ּי  ִ  ְ ָ   ֶ     ֵ ו   ַ  ֹ ְ ַ    ַ ְ  ִ כשמשלח מעצמו את ף. ַ 
 קדושת  אליו  פה רע, אותיות  -ה

 (אמרי חיים) .הצדיק
 

ע  ר  י ּפ  נ  פ  דֹו ל  מ  ע  ה ּב  נ  ים ׁש  ׁש  ן ׁש  ף ּב  יֹוס  ֹ ו  ְ ַ    ֵ  ְ  ִ    ְ ָ  ְ    ָ ָ    ִ  ְ    ֶ בשבחו של . הְ    ֵ  
שעדיין לא הגיע ל'בן ארבעים יוסף הכתוב מדבר, שאף 

.אשרלבינה', מכל מקום העיד עליו 
  )אור החיים הקדוש( 

 
ץ  ר  ל א  ף ע  א יֹוס  צ  ּי  ח  וגו' ו  נ  ע  ת ּפ  נ  פ  ף צ  ם יֹוס  ע ה ׁש  ר  א ּפ  ר  ק  ּי  ֵ  ֵ     ֵ   ַ   ֶ ֶ  ו   ַ      ַ  ֵ ְ ַ    ַ  ְ ָ   ֵ     ֵ   ֹ ְ ַ   ָ ְ  ִ  ַ

ם.  י  ר  צ  ִ    מ  הוא  אף על פי שפרעה שינה שמו ל ִ ְ ַ
 (חתם סופר) . -נשאר בשמו היהודי 

 
נּו.  ח  נ  ים א  מ  ׁש  ל א  ב  ַ  ְ    א  ֲ    ִ ֵ ֲ    ָ גדול כח הסתכלות על פני הצדיק,  ֲ

שרק ראו את פניו של  יוסף הצדיק מיד נתעורר בהם כ
  (תפארת שלמה) הרהורי תשובה.

 
ם.  כ  ד  י  חּו ּב  ה ק  נ  ׁש  ף מ  ס  כ  ֶ    ו  ְ  ֶ  ְ    ְ    ֶ ְ ִ   ֶ  ֶ אף מי שאין לו פנאי ללמוד, על ְ 

כיסופין  - כל פנים לא יאבד תשוקה ללמוד. 
 .לשנות וללמוד,  - ותשוקה, 

  (קול יעקב) 
 

ד.  ָ ה   ב  י ע  ה ל  י  ה  דֹו הּוא י  י  יע  ּב  ב  ּג  א ה  צ  מ  ר נ  ׁש  יׁש א  ֶ    א  ָ    ִ    ֶ ְ  ִ        ָ  ְ  ַ   ִ  ָ ַ   ָ ְ  ִ כשרוצים  ִ    ֲ ֶ  
למלאות הגביע הוא צריך להיות נמוך מהכלי 

 - ששופכים מתוכו, 
א מכניע עצמו כדי לקבל מאחרים שהו

 סאסובער) ייבלשה מבי (ר  להשי"ת. -

 ‘עבודת הב המניעההתאוות הם עיקר 
ת  או  א  ר  י   ֶ   ו  או .ַ ּ ִ ְ ּ   יר  י   ם וגו' ו  יה  פ   ס  ת כ   רו  רו  ֶ        ַ ּ ִ  ָ ּ  צ   ֵ ּ  ְ ַ ּ ר  ְ  ֹ  ֹ    ק   ּ ַ  ע  ִ 

ת  ד  בו  ע  ם מ  ד  א  ת ה  נ ע  א  ו  מ  ֲ  ֹ  ַ  ה   ֵ   ָ  ָ  ָ    ֶ  ַ  ֵ  ֹ ם ה' ַ  ּ ד  א  ה  ת ש   מ  ח  יא מ  ָ  ָ  ה   ָ ֶ ׁ    ַ  ֲ  ֵ     ִ
ת וו  א  ת  ע ב   ק  ש    ֲ  ֹ  מ  ַ ְ ּ    ַ ֻ ּ ׁ ר .  ְ מ  נ  א  מו  ש   ַ   כ    ֱ ֶ ּ ֶ ׁ י "ּ ְ ֹ   ת   ו ן א  ש  ע  ׂ ּ    ִ ִּ  ל א ת   ֲ ַ   ֹ 

ף ס  י כ   ל ה  ֶ  א  ֶ ּ    ֵ ת , "ֱ  ֹ וו  א  ת   ה  ים ו  ו פ  ס  כ   ת ה  ה א  ש   ע  ל  א ת   ֲ  ֹ   ש   ַ ּ  ַ  ְ    ִ  ּ ּ ִ ּ  ַ    ֶ   ֶ ׂ  ֲ ַ ּ   ֹ ּ ֶ ׁ
ה    לו  א  ך  ל  ל   ּ ַ ש    ֹ  ֱ  ֶ   ָ ְ ּ ן ו, "חׁ ֶ ת  או  ך  ו  ל  צ  ר א  ק   ע  י ה ה  ה  ז  ה י  ָ  ְ  ֹ  ָ  ש   ְ  ְ  ֶ   ָ ּ ִ  ָ    ֶ ְ  ִ  ֶּ ֶ ׁ
ה יל  ל  ב ד ח  ע  ָ  ת    ִ  ָ    ֹ  ֲ ַ סו ק.  ּ פ   אן ב   ז כ   מ  ר  ז ה ה  ָ ּ  ו  ּ ַ ּ    ָ ּ    ֶ ֶ  ָ    ֶ ת , ְ  או  א  ר  י   ֶ   ו    ּ ְ ִּ  ַ

ם יה  פ   ס  ת כ   רו  רו  ֶ  צ   ֵ ּ  ְ ַ ּ ים ְ  ֹ  ֹ    ו פ  ס  כ   ת ה  רו רו  ת צ  או  א  ר  ִ    , ש    ּ ּ ִ ּ  ַ    ֹ  ּ  ְ    ֶ   ּ ָ ֶ ׁ   
ו   ש  ת   ה  ׁ  ּ ו  ְּ  ַ תְ  וו  א  ת   ל ה  ת ש   ֲ  ֹ  קו  ַ ּ  ַ   ֶ ׁ ת ,  ֹ    ת א  עו  נ  ו  מ  ם ה  ם ה  ה  ֶ   ש      ֹ  ְ  ֹ ּ  ַ    ֵ    ֵ ֶ ׁ

ת  ד  בו  ע  ם מ  ד  א  ֲ  ֹ  ַ  ה   ֵ   ָ  ָ ן ה', ָ  כ  ֵ   ל  או  ָ  יר  י    .ַ  ִּ  ָ  ּ ו 
  )ראובן מזארנאווצא להרה"ק רבי (דודאים בשדה 

ת ה   פ   ל  יו ק  ל  ת ע  ר  ב  ם ג ו  ד  א  ח  ב   ט  ו  ב  ּ ַ   ַ ה   ִ  ְ     ָ  ָ    ֶ  ֶ  ֹ ּ   ָ  ָ ָ ּ   ַ  ֵ  ֹ ּ הַ  ח  כ  ָ  ש     ְ ִ ּ ׁ 
ם. ע ה ח ל  ר  ים ו פ  ם י מ  י  ת  נ  ץ ש   ק   י מ  י ה  ֵ   ו  ֹ   ֹ ְ  ַ  ּ    ִ  ָ   ִ ַ  ָ ְ ׁ   ֵ ּ  ִ    ִ ה  ַ ְ  ׁש  ק  ָ   ה  ְ  ִ

ים ּי  ח  ר ה  או  ִ   ה   ַ  ַ    ֹ ּדּוע  , ָ   ח  ַ    ַ מ  ת  ַ   ּפ  ם"ָ  ל  ה ח  ע  ר  ֵ  ּופ   ֹ    ֹ ְ  ַ ה "   א  ר  ּנ  ֶ   ׁש  ְ  ִ  ֶ
ם ד  תּוב ק  ּכ  ל ה  ב ע  הּוא מּוס  ֹ  ֶ ׁש       ָ  ַ    ַ    ָ יל , ֶ        ח  ת  אן מ  ּכ  י מ  ְ  ִ   ה ר   ַ     ָ ִ    ֵ  ֲ

ׁש ד  י ן ח  נ  ָ  ָ ע     ָ  ְ ח   ִ  ּת  פ  י ה לו  ל  ה  ַ  ו   ֹ  ְ  ִ   ֹ     ָ  ָ ה'ְ  ע  ר  ם ּפ  ח  ּי  ֹ  ו  ְ  ַ     ֲ  ַ י ׁש '. ַ  ֵ   ו   ְ
ר מ  ַ  לו   ֹ ם,   ָאד  נו  ּב  חו  ט  ה ּב  ל  ף ּת  ס  ּיו  ת ׁש  מ  ח  מ  ָ   ָ ּד    ֹ   ֹ  ְ  ִ    ָ  ָ    ֵ  ֹ   ֶ    ַ  ֲ  ֵ ר   ְ ָאמ  ַ   ו    ְ

ים  ק  ׁש  ּמ  ר ה  ׂש  ַ  ְ ִ   ל   ַ    ַ י "ְ  יִ   ּכ  נ  ּת  ר  כ  ם ז  ִ  א   ַ ְ  ַ  ְ ה ", ִ    ר  כ ן ּג ב  ְ  ָ  ל   ָ    ֵ  ָ
ה ח  כ  ל ׁש  ה ׁש  ּפ  ל  ּק  ָ  ה   ְ ִ    ֶ    ָ  ִ כ ן , ַ  ְ ל  ֵ   ו   ָ ים "ְ  ק  ׁש  ּמ  ר ה  ר ׂש  א ז כ  ַ  ְ ִ   ו   ַ    ַ    ַ  ָ     ְ
הּו ח  ּכ  ׁש  ּי  ף ו  ס  ת יו  ֵ   א   ָ ְ  ִ  ַ    ֵ  ֹ ה  ".ֶ     ח  כ  ל ׁש  ה ׁש  ּפ  ל  ּק  ּנ ה ה  ה  ָ   ו   ְ ִ    ֶ    ָ  ִ ְ  ַ    ֵ  ִ  ְ

את   ר  ק  ָ  נ    ֵ ח'ִ  ְ ּכ  ׁש  ַ  ּת  ף ', ִ  ְ ס  י ה יו  ה זו  ה  ּפ  ל  ל ק  ּט  ב  י ל  ד  ֵ   ּוכ   ֹ     ָ  ָ   ֹ     ָ  ִ ְ    ֵ  ַ  ְ    ֵ  ְ  
ין  ּת  מ  ה  י ל  ר  ִ    צ  ְ  ַ  ְ םח תשכ"ָ  ִ    ֹ  יו  ים ,   נ  י ׁש  ּת  ם ׁש  ה  ִ    ׁש   ָ    ֵ ְ    ֵ  ֶ

ת  חו  ֹ   ּפ  יםב' ָ   ים , ָ  ִ  י מ  מ  ע  נ י ּפ  ם י ׁש ׁש  י  נ ת  ׁש  י ּב  ָ  ִ   ּכ   ְ    ֵ ְ    ֵ   ִ  ַ  ָ ְ  ִ    ִ
ס   ם"ה  ְ ָ ׁש  ֹ  יו  ם ,   ה  ֵ   ׁש  ם תש"ל, ֶ  ת ה  חו  ים ּפ  נ י י מ  ֵ   ּוׁש     ֹ   ָ    ִ  ָ   ֵ ְ  

ז הּו  תשכ"ח. ֶ    ו  םְ  י  ת  נ  ץ ש   ק   י מ  י ה  ַ ִ  ו   ָ ְ ׁ   ֵ ּ  ִ    ִ י  ַ ְ  ּת  ף ׁש  סו  ֵ   ּב  ְ    ֹ   ְ
ים נ  ּׁש  ִ   ה   ָ ים, ַ  ִ   י מ  ר   ָ  ם י ת  ה  ים ׁש  נ  רו  ַאח  ים ה  נ י י מ  ׁש  ֶ   ּב   ֶ   ֵ  ֶ     ִ  ֹ   ֲ   ָ    ִ  ָ   ֵ ְ  ִ

ל  םתשכ"ח ַ   ע  ֹ  יו  ּי ד ,   ה ּומ  ח  כ  ּׁש  ת ה  ּפ  ל  ה ק  ל  ט  ַ   ּב  ִ     ָ  ְ ִ  ַ    ַ  ִ ְ    ָ ְ  ָ
ּב   ּק  ין ה  כ  ָ  ָ ה   ַ     ִ ׁש"ה ֵ  י  ת ה  ְ  א   ַ ר ֶ    ּכ  ז  ים נ  ק  ׁש  ּמ  ר ה  ּׂש  ה ׁש  ָ   ּוע   ְ  ִ    ִ ְ  ַ  ַ    ַ  ֶ    ָ  
ף ס  ּיו  ֵ  מ   ֹ ה,  ִ  ׁשּוע  י  ָאה ה  ד ּב  כ יצ  ָ  ו     ְ  ַ     ָ    ַ   ֵ ם? ְ  ע ה ח ל  ר  ֵ  ו פ  ֹ   ֹ ְ  ַ ה , ּ  ּז  ֶ   ׁש   ֶ

ה ל  ע  מ  תּוב ל  ּכ  ל ה  ב ע  ּס  ָ  מ   ְ  ַ  ְ      ָ  ַ    ַ    ָ ּז ה , ֻ  ה מ  כ  ׁש  מ  ה נ  ח  כ  ּׁש  ה  ֶ   ׁש  ִ    ָ ְ ְ  ִ    ָ  ְ ִ  ַ  ֶ
ר ָאמ  ַ  ׁש  ים ֶ   ק  ׁש  ּמ  ר ה  ׂש  ף ל  ס  ַ  ְ ִ  יו   ַ    ַ  ְ    ֵ  ֹ י"   נ  ּת  ר  כ  ם ז  י א  ִ  ּכ   ַ ְ  ַ  ְ    ִ    ִ ,"

ר  ב  ּד  ן ה  ק  ת  ּנ  ׁש  ד ּכ  ּי  ָ   ּומ  ָ  ַ    ַ  ְ  ִ  ֶ  ְ    ַ ם"  ִ ל  ה ח  ע  ר  ֵ  ּופ   ֹ    ֹ ְ  ַ  ." 

ר לֹו. ׁש  ה א  נ  ׁש  ּמ  ת ה  ב  ּכ  ר  מ  ב א תֹו ּב  ּכ  ר  ּי  ֶ    ֲ ֶ     ו  ְ ִ ַ   ֶ  ֶ ְ ִ ְ    ֹ    ֵ ְ  ַ תיבת  לכאורה ַ 
על הפסוק . ויש לומר, דהנה מיותרים 'אשר לו'

י"םהבעל הטורים כתב "כי בן זקנים הוא לו"  נ  ק  ִ    ז   ֻ  ְ 
שועות י'שים נ'דשים ק'רעים ז'ראשי תבות 

והנה מדבריו דברי אלקים אשר  ועד.מ' [=נזיקין]
הופיע עליו ברוח קדשו, נראה מסתמא היה 

זכה לכן משנה המן של יוסף היתה שורש נשמתו 
לבחינת משנה. וזהו קדושה שנעשה מרכבה 

ואמר , "וירכב אתו במרכבת המשנה"שאמר 
היינו שזו היא מדרגתו ושורש נשמתו. "אשר לו"

  (דגל מחנה אפרים 
 )רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב להרה"ק 

ן כ  ה  ח ו  ב  ב ח  ט  ֵ  ּוט  ָ  ְ   ַ ֶ  ַ  ֹ טול יוסף למנשה אמר ש גמרא,ב .  ְ
גיד הנשה בפניהם. בספר שלטי הגבורים כתב 

 אליעזר שנעק; פנחס ארנסטריחזקאל ארנסטר;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

שמכאן רמז לסעודת חנוכה, כמרומז בתבות 
' אותיות חנוכה. יש לומר השייכות בין ח והכןן'טב

שני דברים אלו, דכתב בספר ייטב פנים לבאר מה 
שכאשר נגע של עשו בירך יעקב, כתוב בספרים ש

ובחנוכה תקנו בהלל  נפגמה ספירת ה'הוד'
על פי ומבאר ובהודאה כדי לתקן פגם זה. 

פשטות, דהנה כל אדם חייב להלל ולהודות 
להשי"ת על נפלאותיו שבכל יום עמנו, ועל כל 
נשימה ונשימה. אך טבע האדם לשכוח מכך, ועל 

ך ה' זה אומרים "שכן חובת כל היצורים לפני
כולם על וכו', שאכן חובה  "או"א להודות ולהלל

יצורים ראשי תבות ה'ל כ'ובת ח'כן ש'להלל אבל 
פגם זה  , שהיצורים שוכחים את חובתם.שכחה

נגרם כתוצאה מנגיעת שרו של עשו בכף ירך 
יעקב, שבזה נפגמה ספירת ההוד שממנה באה 
ההודאה לה', והמלאך נגע בגיד הנשה דאיתא 

משכיחה שהיא אקרי גיד השנה,  בזוה"ק אמאי
לבני אדם מעבודת בוראם, כלומר שמשכיח מהם 
להודות על הנסים. לזכר זה תקנו חכמינו מצות 

 ,'הוד'נר חנוכה והלל והודאה, לתיקון ספירת ה
ובזה יש  כדי שנזכור את חובתינו להודות ולהלל.

טול גיד הנשה לבאר מה שאמר יוסף למנשה '
ין חנוכה להסיר את גיד שבזה נרמז ענ ,'בפניהם
, וזה עניינה המשכיח את החובה להודות -הנשה 

רמ"א שאם ה בשל סעודת חנוכה, כמו שכת
אומרים שירות ותשבחות נקרא סעודת מצוה, 

היא להודות  ת חנוכהדעיקר הענין של סעוד
 (מותר השמן) ולהלל.

ין  מ  י  נ  ת ּב  א  ּנּו ו  ינ  עֹון א  מ  ׁש  ּנּו ו  ינ  ף א  ָ  ִ   יֹוס   ְ ִ   ֶ  ְ     ֶ  ֵ     ְ ִ  ְ     ֶ יּו    ֵ   ֵ  י ה  ל  חּו ע  ּק  ַ    ָ   ּת  ָ    ָ ִ 
ה. נ  ּל  ָ   כ   ָ מיותרות.  'עלי היו כלנה'לכאורה תיבות  ֻ 

ויש לומר דכאשר חשש יעקב מפני קללת אביו, 
", ואם היתה עלי קללתך בניאמרה לו רבקה "

כוונתה שלא יקלל אותו יצחק, היתה צריכה לומר 
אלא מה הכוונה 'עלי קללתך', 'לא יקללך', 

לא יבואו עליו ש מובטח לוכוונתה היתה לומר ש
ראשי  'עלי'צרות אלא אלו הרמוזים בתיבת 

וסף, לכן אמר להם יעקב איך י'בן ל'שו ע'תיבות 
, "היו כלנה"" כבר עליתקחו את בנימין, הרי "

ואכן שמעון ובנימין שבו אליו ולא היה זה רק 
 )להגאון מווילנא (קול אליהו צער מועט.

ספר ששמע מאיו  ןאהרה"ק רבי מאיר מפראמישל
, כי פעם אחת מישלאןהרה"ק רבי אהרן לייב מפרא

עשה עליית נשמה, וראה כי הביאו לעולם העליון 
איש אחד צעיר לימים ואחריו איש זקן ושבע ימים 
וישמע כי לצעיר קראו זקן וישיש, ולזקן קוראים קטן 
וילד, וישאל הן פה עולם האמת ולמה תתלוצצו, 
והשיבו לו כי האמת כן הוא כי בעולם האמת 

 ,לפי מה שפעל ועשהנחשבין שנותיו של אדם 
והאיש הצעיר פעל בשנותיו המועטים הרבה מאד, 
ויום לשנה נחשב לו. אבל הזקן לא פעל כלום בכל 

באר בזה  השמונים שנה שלו, ואם כן ילד מסכן הוא.
ם  את הפסוק הרבי ר' מאיר'ל,  י  ת  נ  ץ ׁש  ּק  י מ  ה  י  ִ    ו  ַ  ָ ְ   ֵ ִ   ִ  ְ ַ

ים מ  י אין , ָ  ִ  י  י ה  ִ   ו  כמה גדול הצער צער אלא לשון ַ ְ 
ץכש ּק  בסוף חיי אדם אז כל שנותיו אינם כי אם   ִ ֵ מ 

ים מ  ם י  י  ת  נ  ִ   ָ  ִ  ׁש  ַ  ָ  (מרגניתא דר"מ) ... ְ

 מ
מעשה בצעיר מבני סלאנים שיצא לבערלין 
שבגרמניא וחשב להתיישב שם, אבל לא הצליח 

מגולח זקן ולבוש  וחזר לסלאניםשם להתבסס 
קצרות, כשבלבו החלטה לפתוח חיידער לילדים, 
אך נתקל באיסור של רב העיר ר' אייזל חריף, נכנס 

רב ההרב לטעון ושאל מדוע פוסל אותי  לא
מלשמש כמלמד, השיבו ר' אייזל משום שמלמד 

? בא ואסביר הכונההפוך לא ירוויח, תמה הלה מה 
רלך ענה לו ר' אייזיל: כתוב בתורה  ּכ  ּי  ֵ  ו   ַ ת   ַ  ף א     ֵ   ֶ   יֹוס 

ם ל  ה  יו ו  ח  ירּוהּו ֶ ָ   ְ  ֵ    א  ּכ  ִ      א ה  ואמרו חז"ל מלמד שיצא     ִ
בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן. והנה אצלך 
קרה הפוך יצאת עם חתימת זקן ובאת בלי חתימת 

 ו עשוי להצליח.הרי אתה מלמד הפוך שאינ ,זקן

 מ
פעם בחנוכה היה להראדזינער כאב שיניים והלך 
לרופא שיניים שיוציא לו את השן, כשרצה הרבי 
לשלם לו אמר לו הרופא שאינו רוצה לקבל תשלום, 
והטיפול יהיה במקום חנוכה געלט. אמר הרבי 
לרופא בבדיחותא שלא יספר זאת לאף אחד, כי 

במקום על כך יבואו כולם ישמעו החסידים אם 
להביא חנוכה געלט יוציא כל אחד שן, וכך אשאר 

 בלי שיניים ובלי חנוכה געלט...



 

 

ר   ּנ  "י  ֲ ִ א  ז  ַ  ֵ י   קְ 
דֹוׁש ּק  "י ה  ר  א  ל ה  יו ׁש  אֹות  ל  פ  י נ  ּפּור  ס  יו ו  ּי  דֹות ח  ּתֹול  ְ    ָ    ֶ   ָ ֲ ִ    ַ ָ   מ  ְ  ִ   ֵ   ִ  ְ    ָ ַ      ְ   ִ  

ּב   ְ ו   ט  ּתֹום ּב  ח  ְ  ַ ַ נ      ְ  ַ ל  ּמ  ת ה  ֶ  ע  ֶ  ַ    ַ 

פ   ב  י ְ  ִ ּכ  ּכ  ְ  ָ ׁש  נּור  ֶ ר  מ  עֹו,  ָ ַ ְ  א  מ  "ל ל ֶ ׁש    ִ ְ  ׁש  יז  ר  א  נּו ה  ּב  ַ   ר  צ    ַ ֵ    ָ ֲ ִ  ה  ָ ָ ח 
בּולֹו ב  ת ְ     ּג  ע  יר ְ  ָ ַ ו  ּמ  צֹום ַ  ִ י  ר  א   ת.ַ  ֲ ָ  ו 

ׂש   ע  י  ה  ַ ֲ ֶ מ  ה  םה  ֶ ָ ָ ׁש  ּי  ת ה  ינ  ד  מ  ָ  ּב  ַ    ַ ד  , ִ ְ ִ  ח   א  ל  ֶ    ֶ ָ  מ  ר  ֶ ר אֹומ  ז  ַ      ֶ  ּג   ָ
ת   דֹוס  ַ מ  ת ָ  ֵ ל  ב  ל ָ   ּג  כ  ָ  ֵ ו  צֹו ד ְ  ר  י א  ב  ים יֹוׁש  הּוד  י  ל ה  ְ    ִ      ְ ֵ   ַ ְ   ע  ַ   ַ 

ּלֹו,  צ  ים ּב  חֹוס  ּו   ַ   ִ    ְ ִ    ה  צ  יה  ה ְ  ִ ָ ו  ל  ֵ   ֶ ע  נּו לֹו ם  ֲ ּת  ּי  ִ  ְ      ׁש  ב  ֶ ר  צּום ו   ע  ְ  ַ  ס      ָ   ַ 
ר  ׁש  מֹון, א  ל מ  א ד ׁש  ת  א  ְ ֹ   ֶ   ָ      ֲ ֶ  מ  י  ְ  ָ ה  רּוה  ָ ׁש  פ  ְ  ָ  א  ד  ת  ֶ י  ָ  ָ ּב  ם  ְ

י ב  ה  כּוא ְ  ָ ִ ל  ז   ם ְ  ס    ה.ָ  ֶ ּכ 

ם  ה  ע ל  ב  ָ  ֶ  ק    ַ ָ  ל  ּמ  ֶ  ה  ן   ַ ֶ מ  ים, ל  ֶ ׁש  ְ  ַ  ז  ׁש  ד  ה ח  ׁש  א   ְ  ָ   ֳ ָ ִ    ׁש  א ם  ֶ ִ ׁש 
דֹו  י  יאּו ל  ב  ְ ָ    י  א ָ  ִ      ְ   מ 

כּום  ּס  ף  ַ ְ    ה  ס  ּכ  ֶ  ֶ  ה  י  ַ ל  ִ   ּב  ְ 
ן  מ  ז  סֹור ל  ח  ְ  ַ  מ   ִ ב   ַ ְ     ּק  , ע ֶ ָ ַ ׁש 
ׁש ר  ה ּג  ל  ז ּכ  ָ  ֵ א     ָ  ָ ם   ָ   ׁש  ר  ג  ָ  ֲ ֵ  י   ְ

צֹו ר  א  ח .  ֵ ַ ְ  מ  ל  ׁש  ּי  ַ   ו  ְ  ִ ַ ל  ּמ  ֶ  ה  ֶ ַ  
ל  ל ּכ  ים א  ר  פ  ָ   ס  נ   ְ ָ ִ    ֶ   י  ְ ֵ ּב 

תֹו  ינ  ד  ָ    מ  יֹות  ְ ִ  ה  אמ ר, ל  ִ  ְ    ל      ֹ   ֵ
ה,  ּז  ּיֹום ה  ים ל  יד  ת  ֶ    ע  ַ      ַ    ִ  ִ ֲ 
ים  ט  פ  ׂשֹות ׁש  ע  ַ  ֲ     ְ ָ ִ   ל 

ּי   ק  ם א י  ים א  הּוד  ּי  ְ    ִ    ִ     ְ  ַ ְ ּב  מּו  ַ
תֹו. ד   ו  ל  ּמ  ר ה  מ  א  ת מ  ֶ   ְ  ָ   א  ֶ ַ   ַ ֲ ַ   ֵ  

ר  ב  ר ּד  ׁש  ים א  הּוד  ּי  ְ    ִ    ֲ ֶ   ְ ַ  ה  ַ 
ק  ד, ׂש  ּפ  ס  רּו צֹום ּומ  ז  ם, ּג  יה  ל  יע  א  ּג  תֹו ה  ד   ו  ל  ּמ  ְ          ִ ְ ֵ    ַ  ה   ָ    ֶ   ֵ ֲ  ַ   ִ ִ    ָ  ְ   ֶ ֶ ַ 

ה.  ק  ז  ח  ים ּב  ק  ל א  לּו א  ל  ּפ  ת  י  ים, ו  ּב  ר  ע ל  ּצ  ר י  פ  א  ְ  ָ   ו  ָ ְ    ִ  ֱ   ֶ     ְ ַ ְ  ִ ַ     ִ ַ  ָ   ַ  ֻ  ֶ ֵ  ָ 

ח   א  עּור  ֵ ַ ַ מ  מ  ׁש   פ  י  ִ ּכ    ֶ ָּ ְ  ׁש  צ  ְ  ַ ּב  יׁשב    ֵ יֹוׁש  ת  ִ ק    ִ  א  דֹוׁשם י ֱ  ִ א  ,  ָ   ק 
ה  יע  ת ה'    ִ  ָ  הֹופ  צ  ם,  ֲ ַ     ע  יה  ל  ֵ   ֶ   ע  ח   ֲ ׁש  נ   ִ  ְ  ַ ל  י א  נ  ֵ    ֲ ָ ׁש  י  ְ יד  ח  ים י   ִ   ְ  ִ  ֵ  ׁש 

ה ד  ע  "י   ָ ֵ ָ ה  ר  א  דֹוׁש ה  ּק  נּו ה  ּב  י ר  נ  פ  בֹוא ל  ֵ    ַ ֵ    ַ ָ     ָ ֲ ִ   ל  ְ  ִ ׁש "ל ַ ז  ָ      ּק  ב  ְ  ַ ֵ  , ל    
ם  ד  ע  יר ּב  ת  ע  ּי  יו ׁש  נ  פ  ן ל  ּנ  ח  ת  ה  ַ  ֲ ִ    ַ ֲ ָ  ּול  ֶ     ָ ָ  ְ    ֵ ַ ְ ִ  ְ ם  יה  ל  ע  יר מ  ס  ה  ֵ   ֶ ל  ת  ֶ א   ְ  ָ ִ    ֵ ֲ

ר    ֹ ַ ר ע   ז  ּג  ֵ  ָ ה   ְ  . ה ַ

רּו ח  ב  נ   ִ  ְ ֲ  נ  יי  ְ ֵ ׁש  ׁש  נ  ָ  ִ א  יר  ם  ֲ ח  ּב  ה  י  ִ ְ ִ  ֵ מ  ּק  נּול,  ַ ָ ָ ה  ת  נ  ָ  ְ  ו  ד   ְ  י  ָ  ָ ּב  ם  ְ
 ר  ּד  אֹות ה  הֹוצ  ף ל  ס  ּכ  רֹור ה  ְ    ָ     ַ ֶ ֶ צ    ֶ  ֶ אּו,  ְ     ַ צ  י  ְ   ו  יל  ֶ א   ְ ָ  מ  ר  ִ ע  ּנ  ָ  ָ ה  ל  ַ

ינּום  ָ ׁש   ּת  מ  אּוד  ַ ע    ִ ְ ִ   ה  צ  ּמ  ְ   ׁש  ינ    ֶ ָ פ  כ  ה  ְ ִ  ָ ס  הֹול  ֶ  ֶ ה  ר  ת  ַ   א  ץ ְ  ֶ ֶ ל 
א   ר  ׂש   ל.ִ  ְ ָ ֵ י 

ח   א  ּס  ר ְ  ַ ַ ל  ּמ  ל  ֶ ׁש  ע  ַ ָ מ  בּועֹוה ַ  ָ ּכ  יעּו ת ָ    ׁש  ּג  ִ    ה  ר    ִ א  ץ ְ  ֶ ֶ ל 
ר   ׂש  ׁש   ל,  ֵ א  ִ  ְ ָ י  מּום  ִ ָּ מ  יה    ָ  ׂש  נ  ֵ   ֶ ּפ  פ  ם  ְ צ  ְ  ַ ל  ת ת, ִ  ּב  ב ׁש  ר  יֹום ע   ְ     ֶ ֶ   ַ ָ  ּב 

יעּו ּג  ִ    ה  פ    ִ צ  ְ  ַ ל  מּו תִ  ע  ם ט  ר  עֹוד ט  ְ      ֶ ֶ   ָ ֲ   . ו  אּומ     ת ה  ְ   ָ מ  יע  א  ּב  ׁש  ה  ְ  ַ ְ ִ  ַ  ֶ  ל 
ם, א   ּכ ח  ר  ה ּבּד  ּנ  י ע  ף ּכ  ל א  ע  ם, ו  ׁש  פ  בֹון נ  ע  ֹ  ָ      ר    ֶ ֶ ַ    ָ ֻ    ִ   ַ   ַ  ְ    ָ ְ  ַ     ֲ ַ 
ה  ּי  קֹום: "א  ּמ  י ה  ׁש  נ  ת א  לּו א  ד ׁשא  ּי  ק מ  הּו, ר  מ  ה  מ  ת  ֵ   ה  ַ       ָ ַ   ֵ  ְ ַ   ֶ    ֲ ָ    ַ ִ   ַ     ְ ְ ַ ְ ִ 
עֹו  מ  ר ׁש  ׁש  דֹוׁש א  ּק  יק ה  ּד  ּצ  ן ה  ן ׁשֹוכ  יכ  ה? ה  רֹוא  ֵ    ַ ַ ִ    ַ ָ     ֲ ֶ   ָ ְ   ּפ ה ה       ָ  ֵ    ֶ   ָ    ֹ

ינֹות? ד  ּמ  ל ה  כ   ּב  ָ    ַ ְ ִ     הֹול  ְ    ֵ אּו“    ר  ה    ֶ ְ  ה  יתֹות  ֶ א  ם ָ  ֶ ל  או    ֵ   ּב  ה ָ   ָ נ 
ׁש  .    ֶ קֹוד 

ף  ּט  ע  אּוהּו מ  ב, ר  ר  ת ה  ל קֹור  צ  ם ּב  בֹוא  י ּב  ה  י  ַ   ָ ַ    ָ      ְ ֻ ָ  ו      ֵ ְ   ָ   ְ   ִ  ְ ַ
יע   ק  ר  ר ה  ז ה  יו ּכ  נ  ים, ּופ  יד  מ  ל  ת  ר ּב  ּט  ע  ים ּומ  נ  ב  ל  ֹ  ַ   ָ ָ ִ  ַ ּב   ְ     ָ ָ      ִ  ִ  ְ ַ ְ   ָ ֻ ְ      ִ ָ  ְ ִ 

קֹות.  ב   ה' צ  א  ל  מ  ה ל  דֹומ  ים ו  יר  ה  ז  ְ  ַ      ְ ָ     מ  ַ  ְ   ֶ    ְ   ִ  ִ  ְ ים  ַ ׁש  נ  א  אּו ה  יר  ּי  ָ  ִ   ו  ֲ ָ    ְ   ִ ַ
פ   ד ה' נ  ח  י ּפ  יו, ּכ  ל  ת א  ׁש  ּג  ָ  ַ מ       ַ ַ    ִ      ָ ֵ   ֶ  ֶ ז  ִ חֹור. א  ּס גּו א  ּי  ם, ו  יה  ל  ַ ִ  ֹ    ָ      ָ  ל ע     ֶ   ֵ ֲ   
ׁשּו?" ק  ב  ה ּת  ם: "מ  ה  ר ל  מ  ָ  ֶ     ַ   ְ ַ ְ    א    ַ ָ  

נּו נּו מֹור  דֹונ  י א  ח  רּו: "י  מ  א  יבּו ו  ׁש  ֵ       ֵ  ה  נּו  ֵ ִ    ְ  ָ ְ     ְ  ִ   ֲ   ּב  ר  ם! ְ  ַ ֵ  ו  עֹול  ָ   ל     ְ 
ת  נּו  ֵ  ע  דֹוׁש  י ק  נ  פ  אנּו ל  ן ּב  ל ּכ  ק ב, ע  ע  י  יא ל  ה ה  ר  ֵ    ְ   ֵ   צ  ְ  ִ     ָ    ֵ   ַ     ֹ ֲ  ַ ְ    ִ   ָ ָ 

ינּו ל  ל ע  ּל  ּפ  ת  ה  ֵ    ל  ָ    ֵ רּו לֹו ּכ   ."ְ  ִ ְ ַ ּפ  ס  ם. ְ  ִ ְ       ָ ו  ה  ה ל  ר  ר ק  ׁש  ָ  ֶ   ל א    ָ ָ   ֶ ֲ    

ב  ר  ם ה  ה  ר ל  מ  ָ  ֶ   ָ ַ  א    ַ ָ 
י ינ  ע  ֵ  ּב  אֹום  ְ ֵ  ל  ֵ   מ   ת ְ

ים מ  ח  ב ':  ַ ֲ ִ  ר  צ  ע  ת ה      ֵ   ֵ ָ ֵ  א ע 
ת ק  ּב  ׁש  ֹ ּב  ׁש ְ ַ ָ   בּו ּפ ה   ֶ ד   ְ    ֹ  ׁש 

י  א  מֹוצ  ת, ּוב  ּב  ׁש  י ּב  ד  ּמ  ָ     ְ   ָ ֵ  ע  ַ  ְ   ִ ָ ִ 
ת  ׁשּוע  ת י  א  אּו ר  ת ת  ּב   ַ ָ   ִ ְ   ֵ  ְ    ַ  ׁש 

בּו  ה' צ  ע  ל ּת  א  ם ּת  א  ְ  ַ ֶ  ַ   ֵ ָ ְ   ו 
אּו יר  ל ּת  א  ל  .'ְ  ַ   ִ  ָ  ו  ר ע  ּב  ד  י  ַ ְ  ַ ֵ   ַ  ו 

ם, ּב  ם. ִ  ָ  ל  י רּוח  ח  ּת   ַ  ְ ִ     ָ  ו 

ר  ח  ת א  ּב  י ׁש  א  מֹוצ   ְ   ָ ֵ   ַ ָ   ַ ַ  ּב 
ב  ר  ר ה  מ  ה א  ל  ּד  ב  ה  ָ    ָ ַ   ָ ַ  ה  ָ  ְ ַ ַ 

ים:  ׁש  נ  א  ה  ים ּול  יד  מ  ל  ּת  אֹום ל  ת  ָ  ִ    ּפ  ֲ ָ  ְ     ִ  ִ  ְ ַ  ַ ּמ  ' ִ ְ     חּו       ִ ָ ּבֹואּו ע  י! ּוק   ִ     ְ   ד 
ים! ל  ב  ם ח  כ  ּמ  ִ    ע  ָ ֲ    ֶ ד ׁש   ' ִ ָ ּתֹו. ע  כּו א  ל  ּי  ן ו  ׂשּו ּכ  ע  ּי  ְ     ִ     ַ   ֶ ו   ֵ ַ    ֵ ם ַ ַ  ֲ     ֵ  ה 

ם:  ה  ר ל  מ  ים, א  כ  ָ  ֶ   הֹול    ַ ָ      ִ  ְ דּו! ִ ע  '   מ   ' ְ   מ  ע  ּי  אּו ּבֹור ח  ַ ַ  ַ ְ ו  ר  ְ  ָ        ָ דּו. ו  פּור     
ם:  ָ ּב   ה  ר ל  מ  א  ץ. ו  ר  ָ  ֶ   א    ַ ָ  ְ חּו ' ָ ֶ    ר ת  ֶ א   ְ   ק  ׁש  ים א  ל  ב  ח  ִ     ֲ ֶ  ה  את   ַ ֲ ָ ב  ם  ֲ ֵ  ֶ ה 

ידּו הֹור  תֹו ְ    ִ   ו  ּבֹור ְ    ל   .' ַ   ה 

ּבֹור.  תֹו ה  ידּום ל  ּי ר  ים ו  ל  ב  ח  ת ה  חּו א  ק  ד ל  ּי  ְ      ַ     מ       ִ  ֹ ַ     ִ ָ ֲ ַ   ֶ    ְ  ָ    ַ ִ 
ם:  ה  ר ל  מ  ּכֹו, א  ר  ת א  ל א  ב  ח  ה ה  ּל  ר ּכ  ׁש  א  כ  ָ  ֶ   ו    ַ ָ     ְ ָ   ֶ   ֶ ֶ ַ    ָ  ִ   ֶ ֲ  ַ ׁש  'ְ  כ ח   ִ ְ מ  ֹ  ַ כּו ּב  ְ    

דֹול!  '.ָ     ּג 

ם,  ר ב ּכ ח  ּבֹור ּב  ּתֹו ה  ל מ  ב  ח  ת ה  ם א  ּל  כּו ּכ  ׁש  מ  ּי  ָ   ו   ֹ    ֹ ְ     ַ     ִ   ֶ ֶ ַ   ֶ    ָ  ֻ    ְ ְ  ִ ַ
ה  ׂש  ע  י נ  אמ ר: א  הּו, ל  ע  ל ר  יׁש א  ים א  ׁש  נ  א  הּו ה  מ  ת  ּי  ַ  ֲ ֶ  ו     ֵ     ֹ   ֵ     ֵ ֵ   ֶ   ִ    ִ  ָ ֲ ָ    ְ ְ  ִ ַ
יו ׁשּום  ל  ר א  ׁש  ק  א א נ  ל, ה  ב  ח  ת ה  יכ  ׁש  ה מ  ׁש  ָ        ּכ ה ק  ֵ   ַ ְ  ִ       ֲ    ֶ ֶ ַ    ַ  ִ ְ   ֶ ָ    ֹ

ר.  ב    ָ ָ   ּד 
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הרה"ק רבי ארי'   בחיים נפתלי אהרן  לעי"נ הקוה"ט רבי 
 ז'מיגראדד -- וש הלברשטאם זצוק"ל אדמו"ר מצאנזזלייב

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
ל מפרמישלאן ז"ל סיפר בשם אביו, שפעם ’מאיר’ הרה"ק ר

אחת הייתה לו "עליית נשמה", וראה כי הביאו לעולם העליון 
לצעיר  איש אחד צעיר לימים, ואחריו איש זקן ושבע ימים. והנה

קראו שם זקן וישיש, ולאיש הזקן קטן וילד. ושאל הלא פה הוא 
עולם האמת, ולמה תתלוצצו, השיבו לו, כי האמת כן הוא, כי 
האיש הצעיר פעל בשנותיו המועטות הרבה מאוד, ויום לשנה 
נחשב לו, אבל הזקן לא פעל כלום בכל שמונים שנות חייו, ועל 

מאיר ז"ל, שזהו שאמר הכתוב ’ כן הוא ילד מסכן. ואמר הצדיק ר
"ויהי מקץ שנתיים ימים", שיש אשר בהגיע האדם לקץ חייו, 
והנה הוא רואה "שנתיים ימים", שמכל השנים הרבות שלו אין 

 אצלו אלא ימים אחדים של תורה ומעשים טובים.
אריות הכשהגיע שעתו האחרונה של ר' משה מיכל מביאלה מ

קץ שנתיים ימים', כשמגיע שבחבורת קוצק, פתח ואמר, 'ויהי מ
אדם לקץ ימיו ושנותיו, 'ופרעה חולם', מתגלה לו (מלשון כי 

ה אהרן) שכל חייו חלם חלום גדול אחד והזה בהקיץ, כי הנה ֹע רָ ְפ 
דימה בנפשו שכבר עבר דרך ארוכה והתקדם מה, ועתה נוכח כי 
טרם עשה אפילו ההתחלה, 'והנה עומד על היאור', על שפתו, 

בל קרסולי רגליו במים ולא נתנסה במבחן. אחר כך עדיין לא ט
פנה לאנשי ה'חברא קדישא' ושאל, זה לראשונה בחיי שאני 
הולך למות, כלום לא נכון שאברך ברכת 'שהחיינו', ואמר, 

 שלכאורה אין חשש גדול לברכה זו, כי אדם פרי אדמה הוא.
 

 "תשמע חלום לפתור אותו" (מא, טו)
מעשירי בריסק, לפני הגאון ר' יוסף  בעת שישבו כמה בעלי בתים

דב סולובייצ'יק זצ"ל בדין תורה, והתקוטטו ביניהם, פרצה 
פתאום אשה עם בכיות שהיא מוכרחה לדבר עם הרב. הרשו לה 
להיכנס, ותספר האשה לרב, שחלמה שבנה נשתגע ל"ע. ויען לה 
הרב אל דאגה, הפתרון הוא כי בנך יהיה עשיר. כשיצאה, פנו 

ם לרב ושאלו אותו על דבר הפתרון הזה. אמר להם בעלי הבתי
 הרב הלא אתם רואים כי כל עשירי בריסק כולם משוגעים הם.

 (עובדות והנהגות לבית בריסק)
 

 "ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי" (מא, כד)
מגיד אחד בא לרוז'ין, לדרוש בבית הכנסת, והזמין לדרשתו גם 

גיד אל הרב ושאל אותו, את הרב המקומי. אחר הדרשה ניגש המ
אם מצאה הדרשה חן בעיניו. נענה הרב ואמר לו המסורה מציינת 
ששלוש פעמים מצויה בתנ"ך המילה "מגיד", כאן, "מגיד דבריו 
ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל" (תהילים קמז, יט), ו"מגיד 
מראשית אחרית" (ישעיה מח, י), וזאת כנגד שלושה סוגי 

א המשובח והמצוין שבכולם, והוא "מגיד מגידים. יש מגיד, והו
דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", הוא מהנה את הקהל 
בדברי חכמה, ומסביר להם את משמעותם של החוקים 
והמשפטים שבתורה. יש מגיד, מן המתקדמים יותר, והוא "מגיד 
מראשית אחרית", מספר לקהל על תקופות מעניינות בתולדות 

מסוג  מגיד  לדאבוננו,  ויש,  היהודי.  העתיד  על  ומדבר  ישראל 

שלישי, והוא "אין מגיד לי", אינו אומר ולא כלום, משמיע דברי 
הבל סתם, ואף על פי כן מחזיק עצמו מגיד ומזמין רבים לשמוע 

 את דרשותיו.
 (חתם סופר)

 

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין 
 נבון וחכם כמוך" (מא, לט)

רבי שלום שרעבי מתימן לירושלים. הוא הרה"ק לה בבחרותו ע
הסתיר את כל ידיעותיו בתורה ובקבלה. בא לפני רבי גדליה חיון, 

ל", וביקש ממנו לקבלו כשמש -ראש ישיבת המקובלים "בית א
בבית המדרש, ובשכר זה יכלכלו בלחם ומים. ר' שלום מצא חן 

שב לו ר' בעיני הרב, וקיבלו למשרת. בזמן אמירת השיעורים, י
שלום בפינתו, כאילו מתנמנם, אך לאמיתו של דבר, היה קולט 
כל הגה שיצא מפי הרב. פעמים, כשנתקל ר' גדליה בקושיא 
שלא ידע לפתרה, נכנס ר' שלום במיצר. מצד אחד, יכול היה 

הוא הרהר  לפתור את הבעיה, ומאידך, לא רצה לגלות עצמו.
יותיו, או המשך ושקל מה עדיף, הקלת צער רבו בפתרון קוש

הסתרת גדולתו. לבסוף, עלתה במוחו המצאה, הוא יכתוב את 
התירוץ על פיסת נייר, ובסיום השיעור, כשיאסוף את הספרים 
כמנהגו, יניח את הפתק באותו הדף שלמד בו הרב. והנה, יום 
אחד הטרידה קושיא את ר' גדליה, עד שגם אוכל לא בא לפיו, 

בשרעפיו ומחפש בספרים, והיה מסתובב אנה ואנה, תפוס 
ופתרון אין. כשהגיע זמן השיעור והרב פתח את ספרו, מיד נפל 
מבטו על הפתק המונח בין הדפים. כשעיין בו, אורו עיניו, במילים 
ספורות, הקושיה איננה. הוא סיפר לתלמידים על הפתק, ופקד 
להודיע מי הכותב, ואין איש יודע. מחזה זה חזר ונשנה, בכל עת 

קושיא, והיה מוצא פתרונה בפתק הסמוי. איש לא  כשעלתה
דירת הרב הייתה  העלה בדעתו, כי השמש הצנוע, ידו בדבר.

סמוכה להיכל הישיבה, וחלון השקיף מביתו לאולם. לר' גדליה 
הייתה בת ושמה חנה. כאשר שמעה על תעלומת הפתקים, 
לקחה את הדבר ללבה, ומדי פעם לאחר השיעור הייתה מעיפה 

בר ההיכל. והנה הבחינה, כי השמש ר' שלום נוטל את עין לע
היא סיפרה  ספרו של אביה, מדפדף בו, סוגרו ומכניסו לארון.

לאביה, כי חושדת היא בשמש. מיד קרא לו הרב וגזר עליו שיגלה 
הדבר. עכשיו נכנע ר' שלום וגילה לו, בצירוף בקשה שלא יפרסם 

לוקים אותך את הדבר. קם הרב, נשקו ואמר לו "אחרי הודיע א
כל זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה ממלא מקומי, ואל 
תחזיק טובה לעצמך כי הגיעה שעתך להתגלות". מיד מנהו 
לר"מ בישיבה, וחנה בתו, אשר זכתה שעל ידה נתגלה הרש"ש, 

 זכתה ותהי לו לאשת חבר. 
 (אור השמש)

 

וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב 
 תתראו" (מב, א)לבניו למה 

מעשה בר' מוטל דיין זצ"ל, תלמידו של הרבי ר' דוד לובינר זצ"ל 
מצפת, שישב עם חסידיו בערב יום הכיפורים ובכה בשברון לב, 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

שמא שברון לבנו יעמוד לנו ונזכה כנס ליום הדין, יאמר, במה נ
בדין. לפתע התאושש ואמר "וירא יעקב כי יש שבר במצרים", 
יעקב צפה ברוח קדשו, כי אי שם בתוככי מצרים נמצא יהודי 
שרוחו שפלה ולבבו נשבר ונדכא באמת, לא ידע מיהו יהודי זה, 
אבל הרגיש בו, "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו", מה יש לכם 

  ."לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" (תהלים נא, יט) לפחד, הרי
 (זכר לובלין)

 

 "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" (מב, ח)
ה לשפר את מצבו ויהודי איש סלונים היגר לאמריקה, בתקו

טות חזר עהכלכלי. אולם, מזלו לא שיחק לו, וכעבור שנים מו
ניו כבר משם כלעומת שבא, קבצן כשהיה, פרט לשינוי אחד, פ

היו מגולחים למשעי. נכנס אצל הגאון רבי אייזל חריף זצ"ל, רבה 
של סלונים, להתייעץ עמו בדבר מקור פרנסה. רבי, פתח ואמר 
ניסיתי כל המלאכות שבעולם ולא הצלחתי, נותר לי רק לנסות 

אמר לו רבי אייזיל  להיות מלמד דרדקי, מה דעת רבינו על כך.
גם בזה. מדוע, שאל הלה. השיב  בפסקנות, אינך עשוי להצליח

לו רבי אייזיל: משום שתהיה מלמד שלא כתיקונו, מלמד מהופך, 
שכן אמרו חכמינו על הפסוק "ויכר יוסף את אחיו והם לא 
הכירוהו" מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן, ואילו 
אצלך הדברים הפוכים יצאת לאמריקה עם חתימת זקן ובאת 

אם כן, הרי אתה מלמד "מהופך" ומי זה ירצה בלי חתימת זקן, 
 להפקיד את בנו בימי מלמד מהופך.

 

 טז)-"חי פרעה" (מב, טו
בימיו של רבי נחומק'ה מהורודנא זצ"ל, היה בעיר מושל שונא 
ישראל, שגרם ליהודים צרות צרורות, אבל את רבי נחומק'ה 

ד, בידעו ששמו הולך לפניו כצדיק גדול, כאיש אמת והעריך מא
וישר לב. ביום ראש השנה לנוצרים, הלכו פרנסי העיר, ובראשם 
רבי נחומק'ה אל המושל ובירכוהו כנהוג ב"שנת אושר". שמע 
המושל את הברכות, ורמז לפרנסים שחופשיים הם ללכת, ואילו 
מרבי נחומק'ה ביקש שיישאר יושב עמו, ונפנה אליו ואמר, אל 

ע אני שאין היהודים נא תחשוב, שאכן עד כדי כך אני שוטה, יוד
מחבבים אותי ביותר, שהרי טובות רבות אין להם ממני, ואני יודע 
שלא בירכתם אותי אלא כדי לצאת ידי חובה, מפחד, ובלבבכם 

של  טבעם  הוא  כך  טובות.  שעה  אותה  לי  איחלתם  לא  ודאי 
היהודים, אף יוסף, כך מסופר בתנ"ך היה נוהג להישבע בחייו של 

ד, ולאמיתו של דבר לא נתכוון אלא וביכול יקרו לו מאפרעה, שכ
לקללו. ובכן, על היהודים שבאו עמך אין אני תמה, אבל אתה, 
אתה, ששמו הולך לפניך כאיש ישר, היאך אדם כמוך ידבר אחד 

תכן. השיב לו על כך רבי נחומק'ה: חלילה, יבפה ואחד בלב, הי
איחלנו לך שנה של בברכות שבירכנו אותך התכוונו בלב שלם, 

אושר, והאושר אדוני המושל לגביך מהו, שיעלוך בדרגה, שתהיה 
למושל כללי, לשר, למשנה למלך, ואז הלא תעזוב את הורודנא, 
וזאת אנו נשבעים לך, שכל יהודי העיר מאחלים לך זאת בכל 

 לבם.
 (בשפתי צדיקים)

 

ר אותו ותם את שמעון ויאסי"ויקח מא
 לעיניהם" (מב, כד)

ה באדם אחד שפגע בכבודו של מיסד תנועת המוסר, רבי מעש
ישראל סלנטר, וגרם לו עלבון צורב. לאחר שהתוודע האיש 
לזהותו של האיש אותו העליב, התמלא חרטה ואץ אליו כדי 
לבקש את סליחתו. נענה לו רבי ישראל באצילות רוחו ואמר לו 
ת בפה מלא שהוא מוחל לו במחילה גמורה, ולא הסתפק רק בזא

אלא תהה בפני האיש שמא זקוק הואר לדבר מה, כי מוכן הוא 
לעשות בעבורו כל אשר לאל ידו. נבוך האיש ומלמל במבוכה: 
"לא די בכך שהעלבתי אותך ואתה מוחל לי בלב שלם, ועוד 

השיב רבי ישראל  "מבקש אתה להיטיב עמי? במה זכיתי לכך?
ין, שמעשה מדונו במסכת קדושיואמר: "חכמינו זכרונם לברכה ל

מוציא מידי מעשה ומחשבה, אך מחשבה אינה מוציאה מידי 
ר מלבו מחשבה רעה ומעשה ומחשבה, ואם אדם רוצה לעק

ותרעומת על הזולת, צריך הוא לעשות זאת על ידי מעשה ממש, 
ולכן מבקש אני להיטיב לך. ודבר זה נלמד מיוסף הצדיק, כפי 

אר אחיו שמובא במדרש, שלאחר שאסר את שמעון אחיו וש
יצאו מלפניו, הוציאו ממאסרו, האכילו והשקהו, הרחיצו וסכו. 
ולמה עשה כן? מפני ששמעון היה ראש המדברים נגד יוסף 
ואמר לאחיו לוי "הנה בעל החלומות הלזה בא" והציע להשליכו 
אל הבור, וכיון שרצה יוסף לעקר מלבו כל שנאה כנגדו, לא 

ם עשה מעשה הסתפק רק במחשבה בכך שמחל לו, אלא ג
 ושמש אותו במסירות כדי לגלות בזה את מחילתו".

 

"ויצו יוסף וגו' ולהשיב כספיהם איש אל שקו" 
 (מב, כה)

פעם אחת הוצרך הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל, לשלוח מכתב 
ן דחוף, ורצה להיות סמוך ובטוח שהדבר ייעשה, קרא ילצורך עני

סור לבית לשם כך לאדם אחד, ומסר בידו המכתב, וביקשו שי
הדואר לשלוח את המכתב, ונתן לו שטר כסף גדול עבור הוצאות 
המשלוח. השליח שידע שדמי המשלוח אינם אלא מעט מזעיר 
מהסכום הגדול שנתן לו הרב, חשב אולי אין לרב אלא שטר גדול, 
ולכן נתן לו סכום זה, ולכן הציע ואמר, אני אשלם מכיסי את דמי 

יר לי הרב את דמי המשלוח. אך המשלוח, ובהזדמנות אחרת יחז
הרב סירב, ואמר מעדיף אני ליתן לך שטר גדול, ושתבוא להחזיר 
לי עודף הדמים, והטעים את דבריו על פי מה שעשה יוסף 
הצדיק, וכך אמר, יש לנו להתבונן מדוע הכניס יוסף את הכסף 
באמתחות אחיו. אלא שיוסף רצה להבטיח שישובו אחיו 

ך ובטוח שישובו למצרים, כי שמא ימצאו למצרים, ולא היה סמו
אופן אחר להשיג אוכל, לכן הכניס את כספם בפי אמתחתם, ואז 
היה סמוך ובטוח שישובו למצרים כדי להחזיר הכסף, מאחר 
שיוסף היה יודע שאחיו הקדושים לא יחזיקו בידם כסף שאינו 
שלהם, ובוודאי שישובו למצרים להשיבו. כמן כן, גם אני רוצה 

ת בטוח שתעשה שליחותי, ולכן אני נותן בידך שטר כסף להיו
ה תלי, ואז אדע אם נעש וגדול, כדי שתשוב עם העודף להחזיר

(לב שלום עמוד תב) השליחות אם לא.
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הרה"ק רבי ארי'   בחיים נפתלי אהרן  לעי"נ הקוה"ט רבי 
 ז'מיגראדד -- וש הלברשטאם זצוק"ל אדמו"ר מצאנזזלייב

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
ל מפרמישלאן ז"ל סיפר בשם אביו, שפעם ’מאיר’ הרה"ק ר

אחת הייתה לו "עליית נשמה", וראה כי הביאו לעולם העליון 
לצעיר  איש אחד צעיר לימים, ואחריו איש זקן ושבע ימים. והנה

קראו שם זקן וישיש, ולאיש הזקן קטן וילד. ושאל הלא פה הוא 
עולם האמת, ולמה תתלוצצו, השיבו לו, כי האמת כן הוא, כי 
האיש הצעיר פעל בשנותיו המועטות הרבה מאוד, ויום לשנה 
נחשב לו, אבל הזקן לא פעל כלום בכל שמונים שנות חייו, ועל 

מאיר ז"ל, שזהו שאמר הכתוב ’ כן הוא ילד מסכן. ואמר הצדיק ר
"ויהי מקץ שנתיים ימים", שיש אשר בהגיע האדם לקץ חייו, 
והנה הוא רואה "שנתיים ימים", שמכל השנים הרבות שלו אין 

 אצלו אלא ימים אחדים של תורה ומעשים טובים.
אריות הכשהגיע שעתו האחרונה של ר' משה מיכל מביאלה מ

קץ שנתיים ימים', כשמגיע שבחבורת קוצק, פתח ואמר, 'ויהי מ
אדם לקץ ימיו ושנותיו, 'ופרעה חולם', מתגלה לו (מלשון כי 

ה אהרן) שכל חייו חלם חלום גדול אחד והזה בהקיץ, כי הנה ֹע רָ ְפ 
דימה בנפשו שכבר עבר דרך ארוכה והתקדם מה, ועתה נוכח כי 
טרם עשה אפילו ההתחלה, 'והנה עומד על היאור', על שפתו, 

בל קרסולי רגליו במים ולא נתנסה במבחן. אחר כך עדיין לא ט
פנה לאנשי ה'חברא קדישא' ושאל, זה לראשונה בחיי שאני 
הולך למות, כלום לא נכון שאברך ברכת 'שהחיינו', ואמר, 

 שלכאורה אין חשש גדול לברכה זו, כי אדם פרי אדמה הוא.
 

 "תשמע חלום לפתור אותו" (מא, טו)
מעשירי בריסק, לפני הגאון ר' יוסף  בעת שישבו כמה בעלי בתים

דב סולובייצ'יק זצ"ל בדין תורה, והתקוטטו ביניהם, פרצה 
פתאום אשה עם בכיות שהיא מוכרחה לדבר עם הרב. הרשו לה 
להיכנס, ותספר האשה לרב, שחלמה שבנה נשתגע ל"ע. ויען לה 
הרב אל דאגה, הפתרון הוא כי בנך יהיה עשיר. כשיצאה, פנו 

ם לרב ושאלו אותו על דבר הפתרון הזה. אמר להם בעלי הבתי
 הרב הלא אתם רואים כי כל עשירי בריסק כולם משוגעים הם.

 (עובדות והנהגות לבית בריסק)
 

 "ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי" (מא, כד)
מגיד אחד בא לרוז'ין, לדרוש בבית הכנסת, והזמין לדרשתו גם 

גיד אל הרב ושאל אותו, את הרב המקומי. אחר הדרשה ניגש המ
אם מצאה הדרשה חן בעיניו. נענה הרב ואמר לו המסורה מציינת 
ששלוש פעמים מצויה בתנ"ך המילה "מגיד", כאן, "מגיד דבריו 
ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל" (תהילים קמז, יט), ו"מגיד 
מראשית אחרית" (ישעיה מח, י), וזאת כנגד שלושה סוגי 

א המשובח והמצוין שבכולם, והוא "מגיד מגידים. יש מגיד, והו
דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", הוא מהנה את הקהל 
בדברי חכמה, ומסביר להם את משמעותם של החוקים 
והמשפטים שבתורה. יש מגיד, מן המתקדמים יותר, והוא "מגיד 
מראשית אחרית", מספר לקהל על תקופות מעניינות בתולדות 

מסוג  מגיד  לדאבוננו,  ויש,  היהודי.  העתיד  על  ומדבר  ישראל 

שלישי, והוא "אין מגיד לי", אינו אומר ולא כלום, משמיע דברי 
הבל סתם, ואף על פי כן מחזיק עצמו מגיד ומזמין רבים לשמוע 

 את דרשותיו.
 (חתם סופר)

 

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין 
 נבון וחכם כמוך" (מא, לט)

רבי שלום שרעבי מתימן לירושלים. הוא הרה"ק לה בבחרותו ע
הסתיר את כל ידיעותיו בתורה ובקבלה. בא לפני רבי גדליה חיון, 

ל", וביקש ממנו לקבלו כשמש -ראש ישיבת המקובלים "בית א
בבית המדרש, ובשכר זה יכלכלו בלחם ומים. ר' שלום מצא חן 

שב לו ר' בעיני הרב, וקיבלו למשרת. בזמן אמירת השיעורים, י
שלום בפינתו, כאילו מתנמנם, אך לאמיתו של דבר, היה קולט 
כל הגה שיצא מפי הרב. פעמים, כשנתקל ר' גדליה בקושיא 
שלא ידע לפתרה, נכנס ר' שלום במיצר. מצד אחד, יכול היה 

הוא הרהר  לפתור את הבעיה, ומאידך, לא רצה לגלות עצמו.
יותיו, או המשך ושקל מה עדיף, הקלת צער רבו בפתרון קוש

הסתרת גדולתו. לבסוף, עלתה במוחו המצאה, הוא יכתוב את 
התירוץ על פיסת נייר, ובסיום השיעור, כשיאסוף את הספרים 
כמנהגו, יניח את הפתק באותו הדף שלמד בו הרב. והנה, יום 
אחד הטרידה קושיא את ר' גדליה, עד שגם אוכל לא בא לפיו, 

בשרעפיו ומחפש בספרים, והיה מסתובב אנה ואנה, תפוס 
ופתרון אין. כשהגיע זמן השיעור והרב פתח את ספרו, מיד נפל 
מבטו על הפתק המונח בין הדפים. כשעיין בו, אורו עיניו, במילים 
ספורות, הקושיה איננה. הוא סיפר לתלמידים על הפתק, ופקד 
להודיע מי הכותב, ואין איש יודע. מחזה זה חזר ונשנה, בכל עת 

קושיא, והיה מוצא פתרונה בפתק הסמוי. איש לא  כשעלתה
דירת הרב הייתה  העלה בדעתו, כי השמש הצנוע, ידו בדבר.

סמוכה להיכל הישיבה, וחלון השקיף מביתו לאולם. לר' גדליה 
הייתה בת ושמה חנה. כאשר שמעה על תעלומת הפתקים, 
לקחה את הדבר ללבה, ומדי פעם לאחר השיעור הייתה מעיפה 

בר ההיכל. והנה הבחינה, כי השמש ר' שלום נוטל את עין לע
היא סיפרה  ספרו של אביה, מדפדף בו, סוגרו ומכניסו לארון.

לאביה, כי חושדת היא בשמש. מיד קרא לו הרב וגזר עליו שיגלה 
הדבר. עכשיו נכנע ר' שלום וגילה לו, בצירוף בקשה שלא יפרסם 

לוקים אותך את הדבר. קם הרב, נשקו ואמר לו "אחרי הודיע א
כל זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה ממלא מקומי, ואל 
תחזיק טובה לעצמך כי הגיעה שעתך להתגלות". מיד מנהו 
לר"מ בישיבה, וחנה בתו, אשר זכתה שעל ידה נתגלה הרש"ש, 

 זכתה ותהי לו לאשת חבר. 
 (אור השמש)

 

וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב 
 תתראו" (מב, א)לבניו למה 

מעשה בר' מוטל דיין זצ"ל, תלמידו של הרבי ר' דוד לובינר זצ"ל 
מצפת, שישב עם חסידיו בערב יום הכיפורים ובכה בשברון לב, 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

שמא שברון לבנו יעמוד לנו ונזכה כנס ליום הדין, יאמר, במה נ
בדין. לפתע התאושש ואמר "וירא יעקב כי יש שבר במצרים", 
יעקב צפה ברוח קדשו, כי אי שם בתוככי מצרים נמצא יהודי 
שרוחו שפלה ולבבו נשבר ונדכא באמת, לא ידע מיהו יהודי זה, 
אבל הרגיש בו, "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו", מה יש לכם 

  ."לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" (תהלים נא, יט) לפחד, הרי
 (זכר לובלין)

 

 "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" (מב, ח)
ה לשפר את מצבו ויהודי איש סלונים היגר לאמריקה, בתקו

טות חזר עהכלכלי. אולם, מזלו לא שיחק לו, וכעבור שנים מו
ניו כבר משם כלעומת שבא, קבצן כשהיה, פרט לשינוי אחד, פ

היו מגולחים למשעי. נכנס אצל הגאון רבי אייזל חריף זצ"ל, רבה 
של סלונים, להתייעץ עמו בדבר מקור פרנסה. רבי, פתח ואמר 
ניסיתי כל המלאכות שבעולם ולא הצלחתי, נותר לי רק לנסות 

אמר לו רבי אייזיל  להיות מלמד דרדקי, מה דעת רבינו על כך.
גם בזה. מדוע, שאל הלה. השיב  בפסקנות, אינך עשוי להצליח

לו רבי אייזיל: משום שתהיה מלמד שלא כתיקונו, מלמד מהופך, 
שכן אמרו חכמינו על הפסוק "ויכר יוסף את אחיו והם לא 
הכירוהו" מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן, ואילו 
אצלך הדברים הפוכים יצאת לאמריקה עם חתימת זקן ובאת 

אם כן, הרי אתה מלמד "מהופך" ומי זה ירצה בלי חתימת זקן, 
 להפקיד את בנו בימי מלמד מהופך.

 

 טז)-"חי פרעה" (מב, טו
בימיו של רבי נחומק'ה מהורודנא זצ"ל, היה בעיר מושל שונא 
ישראל, שגרם ליהודים צרות צרורות, אבל את רבי נחומק'ה 

ד, בידעו ששמו הולך לפניו כצדיק גדול, כאיש אמת והעריך מא
וישר לב. ביום ראש השנה לנוצרים, הלכו פרנסי העיר, ובראשם 
רבי נחומק'ה אל המושל ובירכוהו כנהוג ב"שנת אושר". שמע 
המושל את הברכות, ורמז לפרנסים שחופשיים הם ללכת, ואילו 
מרבי נחומק'ה ביקש שיישאר יושב עמו, ונפנה אליו ואמר, אל 

ע אני שאין היהודים נא תחשוב, שאכן עד כדי כך אני שוטה, יוד
מחבבים אותי ביותר, שהרי טובות רבות אין להם ממני, ואני יודע 
שלא בירכתם אותי אלא כדי לצאת ידי חובה, מפחד, ובלבבכם 

של  טבעם  הוא  כך  טובות.  שעה  אותה  לי  איחלתם  לא  ודאי 
היהודים, אף יוסף, כך מסופר בתנ"ך היה נוהג להישבע בחייו של 

ד, ולאמיתו של דבר לא נתכוון אלא וביכול יקרו לו מאפרעה, שכ
לקללו. ובכן, על היהודים שבאו עמך אין אני תמה, אבל אתה, 
אתה, ששמו הולך לפניך כאיש ישר, היאך אדם כמוך ידבר אחד 

תכן. השיב לו על כך רבי נחומק'ה: חלילה, יבפה ואחד בלב, הי
איחלנו לך שנה של בברכות שבירכנו אותך התכוונו בלב שלם, 

אושר, והאושר אדוני המושל לגביך מהו, שיעלוך בדרגה, שתהיה 
למושל כללי, לשר, למשנה למלך, ואז הלא תעזוב את הורודנא, 
וזאת אנו נשבעים לך, שכל יהודי העיר מאחלים לך זאת בכל 

 לבם.
 (בשפתי צדיקים)

 

ר אותו ותם את שמעון ויאסי"ויקח מא
 לעיניהם" (מב, כד)

ה באדם אחד שפגע בכבודו של מיסד תנועת המוסר, רבי מעש
ישראל סלנטר, וגרם לו עלבון צורב. לאחר שהתוודע האיש 
לזהותו של האיש אותו העליב, התמלא חרטה ואץ אליו כדי 
לבקש את סליחתו. נענה לו רבי ישראל באצילות רוחו ואמר לו 
ת בפה מלא שהוא מוחל לו במחילה גמורה, ולא הסתפק רק בזא

אלא תהה בפני האיש שמא זקוק הואר לדבר מה, כי מוכן הוא 
לעשות בעבורו כל אשר לאל ידו. נבוך האיש ומלמל במבוכה: 
"לא די בכך שהעלבתי אותך ואתה מוחל לי בלב שלם, ועוד 

השיב רבי ישראל  "מבקש אתה להיטיב עמי? במה זכיתי לכך?
ין, שמעשה מדונו במסכת קדושיואמר: "חכמינו זכרונם לברכה ל

מוציא מידי מעשה ומחשבה, אך מחשבה אינה מוציאה מידי 
ר מלבו מחשבה רעה ומעשה ומחשבה, ואם אדם רוצה לעק

ותרעומת על הזולת, צריך הוא לעשות זאת על ידי מעשה ממש, 
ולכן מבקש אני להיטיב לך. ודבר זה נלמד מיוסף הצדיק, כפי 

אר אחיו שמובא במדרש, שלאחר שאסר את שמעון אחיו וש
יצאו מלפניו, הוציאו ממאסרו, האכילו והשקהו, הרחיצו וסכו. 
ולמה עשה כן? מפני ששמעון היה ראש המדברים נגד יוסף 
ואמר לאחיו לוי "הנה בעל החלומות הלזה בא" והציע להשליכו 
אל הבור, וכיון שרצה יוסף לעקר מלבו כל שנאה כנגדו, לא 

ם עשה מעשה הסתפק רק במחשבה בכך שמחל לו, אלא ג
 ושמש אותו במסירות כדי לגלות בזה את מחילתו".

 

"ויצו יוסף וגו' ולהשיב כספיהם איש אל שקו" 
 (מב, כה)

פעם אחת הוצרך הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל, לשלוח מכתב 
ן דחוף, ורצה להיות סמוך ובטוח שהדבר ייעשה, קרא ילצורך עני

סור לבית לשם כך לאדם אחד, ומסר בידו המכתב, וביקשו שי
הדואר לשלוח את המכתב, ונתן לו שטר כסף גדול עבור הוצאות 
המשלוח. השליח שידע שדמי המשלוח אינם אלא מעט מזעיר 
מהסכום הגדול שנתן לו הרב, חשב אולי אין לרב אלא שטר גדול, 
ולכן נתן לו סכום זה, ולכן הציע ואמר, אני אשלם מכיסי את דמי 

יר לי הרב את דמי המשלוח. אך המשלוח, ובהזדמנות אחרת יחז
הרב סירב, ואמר מעדיף אני ליתן לך שטר גדול, ושתבוא להחזיר 
לי עודף הדמים, והטעים את דבריו על פי מה שעשה יוסף 
הצדיק, וכך אמר, יש לנו להתבונן מדוע הכניס יוסף את הכסף 
באמתחות אחיו. אלא שיוסף רצה להבטיח שישובו אחיו 

ך ובטוח שישובו למצרים, כי שמא ימצאו למצרים, ולא היה סמו
אופן אחר להשיג אוכל, לכן הכניס את כספם בפי אמתחתם, ואז 
היה סמוך ובטוח שישובו למצרים כדי להחזיר הכסף, מאחר 
שיוסף היה יודע שאחיו הקדושים לא יחזיקו בידם כסף שאינו 
שלהם, ובוודאי שישובו למצרים להשיבו. כמן כן, גם אני רוצה 

ת בטוח שתעשה שליחותי, ולכן אני נותן בידך שטר כסף להיו
ה תלי, ואז אדע אם נעש וגדול, כדי שתשוב עם העודף להחזיר

(לב שלום עמוד תב) השליחות אם לא.



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז חנוכה

 
 חנוכה דאורייתא

מובא בשו"ת חתם סופר, לפי עניות דעתי יום פורים וימי חנוכה 
דאורייתא הם, אך מה לעשות בהם אם לשלוח מנות או 
להדליק נרות או לעשות זכר אחר, זהו דרבנן, והעובר ואינו 
עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים עובר על מצות עשה 

 דאורייתא.
 

 שם חנוכה
סף שלום אלישיב זי"ע על מה שכתב הר"ן "ויש פי' הרה"ג רבי יו

מי שכתב, שלפיכך קוראים 'חנוכה', כלומר, חנו בכ"ה", 
ולכאורה, צריכים היו לקרוא לימי הלל והודאה אלו על שם 
הנצחון והגבורה במלחמה, ולא על שם החניה שבאה אחריה. 
אלא יש בזה לקח נפלא, נצחון בקרב יכול להיחשב כמטרה 

פי שראינו במהלך ההיסטוריה את כל אותם בפני עצמה, כ
גיבורים שעל ידי נצחונות בשדה הקרב הוכיחו את כוחם 
וגבורתם. עבורם הנצחון כשלעצמו היה מטרה כדי לגרוף 
תהילת עולם וכדי שהכל יפחדו מהם. אך לעומת זאת, יש 
לוחמים שלא ראו בנצחון כשלעצמו מטרה, אלא רק אמצעי 

שאיפשרה לעם המנצח לחיות  הכנעת האוייב שהציק להם,
מעתה חיים שקטים ושלווים, נטולי פחד מן האוייב. הדרך 
השניה היא המתאימה ליהודי החי חיים תורתיים. אצל יהודים, 
אין לנצחון חשיבות בפני עצמו, שהרי נצטווינו 'בנפול אויבך אל 
תשמח'. ובכלל, יהודי אינו צריך להתבלט על פני העמים, ואל 

ליונות וגבורה על האוייב. יהודי אינו חי על חרבו לו להראות ע
ומעולם לא עסק במלחמות. גם כאשר הוא נאלץ לצאת 
למלחמה על אויביו, הוא יודע שהנצחון אינו היעד אלא רק 
הדרך להגיע למטרה היכולת לשבת בשקט ולעבוד את השם. 
השקפת עולם תורתית זו, ביקשו החשמונאים להנחיל לנו 

כה', המנציח דוקא את החניה שלאחר -'חנובקובעם את השם 
המלחמה, את חידוש עבודת המקדש שבא בעקבות הנצחון, 
את לימוד התורה וקיום המצוות ששוב היו אפשריים לאחר 
שהיוונים ועוזריהם המתיוונים הובסו וגורשו. זו היתה תכלית 

 הנצחון, והיא הראויה להנצחה ולא עצם הנצחון.
 

 רמז מן התורה לנרות חנוכה
מובא בקול שמחה בפסוק (וישב לח, כד) "ויהי כמשלש חדשים 
ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף" מרומז נר חנוכה, שחל שלושה 
חדשים אחרי ראש השנה, "ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף" רמז 

ן שרבי יהודה אומר חנווני שהדליק נר חנוכה מבחוץ הוא לדי
 ונשרף הפשתן פטור, מפני שהוציא ברשות (שבת כא.).

והוסיף על זה ה"אמרי אמת" מגור זי"ע. שיש לומר עוד, ש"ויהי 
כמשלש חדשים" (וישב לח, כד) רומז לשלש חדשים אחר 
 חנוכה, והיינו ניסן, "ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף" זה רמז למה

 שר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה.
 

 סוגיא דחנוכה
מובא מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע, שלכן אין מסכת בש"ס 
לחנוכה, מפני שהמסכת עדיין לא נגמרה, ותגמר ותושלם לעת 

 ביאת המשיח. 
 (פרדס החנוכה בהקדמה)

 

 סוגיא דחנוכה במסכת שבת
ז מדוע מובאים הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע, אמר רמ

דיני חנוכה במסכת שבת דווקא, כי חז"ל אמרו (פסחים קיב) 
עשה שבתך חול, אותיות חול מרמזות על ח' ימי חנוכה אשר 

 בהם מדליקים ל"ו נרות, ומקומם בעניני 'שבתך'.
 

 "וקבעו שמונת ימי חנוכה"
ולא נעשה נס כזה לישראל (מעולם), שאילו פרעה לא גזר על 

שעה גזרו (שלא לקיים המצוות), ולפיכך המצוות, ויון הר
האריכו אלו הימים כשיעור החג (סוכות) שהיא שמונה ימים 
להזכיר בהם הנס, ואפילו לא היה נעשה בהם (נס) בשמן, כמו 
כן היו שמחים ומזכירין מעשה ניסים (שמונה ימים) כשיעור יום 
טוב הארוך מכל המועדות (שהוא סוכות) אך לא היו מדליקין 

כלל אלא מהללים ומרוממים (בהלל ובהודאה) כשאר  נרות
מועדות ו(עכשיו) כשבא ונכפל להם נס בשמן, הוסיפו להדליק 

 הנרות להזכיר כפילות הנס. 
 (פירושי הר"י מלוניל (שבת כא:), מנהגים וטעמים)

 
והיה הנס נמשך שמונה ימים, מפני שהשמנים היו באים מחלקו 

וטובל בשמן רגלו", ומקום של אשר, שנאמר (דברים לג, כד) "
היה בחלקו שנקרא "תקוע" שממנו מביאים את השמנים (עיין 
מנחות פה:), ומשם עד ירושלים מהלך של שמונה ימים 

 להליכה וחזרה, כך מובא בתלמוד ירושלמי. 
 (אבודרהם סדר הדלקת נר חנוכה)

 

 זכות השמן 
בימי הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאזניץ זי"ע והרה"ק 
רבי מאירל הלוי בעל "אור לשמים" מאפטא זי"ע, היו במדינת 
פולין שני אחים יורשי המלוכה, אשר אחד היה רשע מרושע 

ב בטבעו. לעת קבלת המלכות היה בטבעו, והאחר היה טוב ל
העולם רוצה באח שהוא איש טוב, אך הוא לא רצה ללכת נגד 
אחיו בזה, ושלח בעל "אור לשמים" שליח להרה"ק מקאזניץ 
זי"ע, שיתפלל ביחד עמו שהבן הטוב יירש המלוכה. הגיע 
השליח לקאזניץ כשהה"ק היה שופך את השמן לתוך הנרות של 

ו, השיב הרה"ק מקאזניץ ואמר, המנורה, ומסר את שליחות
קבלה בידי, דלהושיט לגוי מלוכה שאינו רוצה בה, לא תצליח, 
על כן לא נכון להתפלל על זה, אך אני אומר, "משמני ארץ", 
מהשמנים שמדליקין עתה, בזכות מצוה זו, "יהיה מושבך" 



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז חנוכה

 
תשובש דעתו של הרשע הרוצה למלוך, ואז ממילא ימלוך האח 

 ה, שנשתגע הרשע, והשני מלך תחתיו. השני הטוב. וכן הי
 (שארית ברוך)

 

 נס השמן
מובא בחידושי הרי"ם, החידוש בחנוכה שהיה נס לכל כלל 

איזה חידוש יש בנס חנוכה, הרי מצינו גם אצל ר' חנינא  ישראל.
בן דוסא שאמר "מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק" 
ודלק החומץ (תענית כה.). אלא את הנס של רבי חנינא בן 
דוסא אפשר להבין, כי הוא היה צדיק, והצדיק אשר כל 
 הנהגותיו ומעשיו הם מחוץ לדרך הטבע, מתנהגים עמו משמים
גם בניסים ונפלאות מחוץ לדרך הטבע, אך שמן למנורה צריך 
להיות משל הציבור, והיו צריכים כל ישראל להיות ראויים לנס, 
אחרת לא היתה המנורה דולקת, זהו הנס והחידוש הגדול שאכן 

 כל ישראל היו ראויים לנס.
 

 נס השמן
בנס השמן הראו לבני ישראל שהקב"ה חפץ בהם. עיקר כוונת 

ים היתה להשכיחם תורתך, שהיו אומרים להם כתבו על היוונ
קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, והיו ישראל סוברים 
שבאמת אין ח"ו הקב"ה חפץ במעשיהם, לכן עשה הקב"ה נס 
שמצאו פך שמן טהור לקיים את מצות המנורה, אף שהיו 
פטורים מלקיימה שהרי "אונס רחמנא פטריה" (בבא קמא 

 השמן הראו להם משמים שהקב"ה חפץ במעשיהם. כח:), בנס
 (הרה"ק רמ"מ מקאצק זי"ע)

 

 (שבת כא:) "לשנה אחרת קבעום"
מבאר האמרי אמת, הא דלא תיקנו באותה שנה, יש לבאר 
דמכאן למדנו שגם בדבר טוב צריכים לחכות ולהתבונן לפני 

לדורות. עוד יש לומר, שלשיטת בית שמאי, שסברו שקובעים 
ש"פוחת והולך", אם כן לא יכלו לקבוע כבר בשנה הראשונה, 
שהרי בשנה הראשונה עוד לא ידעו כמה ימים יהיה הנס. ועוד, 
שבשנה הראשונה סברו שהנס היה מכח בית המקדש, ורק 
לשנה אחרת ראו שהנס הוא בקביעות, שכן התעורר כח הנס 

תירוץ זה הוא כדברי ה"בני יששכר"). ועוד, שמצינו (נראה ש
שלא גילו ניסים שהיו במקדש אלא לאחר י"ב חודשים, וגם נס 
זה לא גילו קודם, ואם כן לא יכלו לקבוע אלא רק "לשנה 

 אחרת".
 

מצותה משתשקע החמה ועד שתכלה רגל "
 "מן השוק

והנה האר"י ז"ל כתב, שהשוק מרומז על חצונים. וזה מצותה 
שתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר מצותה מ

משתשקע החמה, נסים נסתרים אשר המה מרומזים בשקיעת 
החמה שאינו מאיר כל כך. ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר 

שצריך אתה לחשוב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה שתכלה 
רגל מן השוק, שתכלה ממחשבותיך שהעולם מתנהג על פי 

מחשבה היא מעשה חצונים ומחשבת יצר הרגל הטבע. וזה ה
הרע אשר המה רמוזים בתיבות שוק. ובהדלקת נר חנוכה, 
תכלה זה המחשבה לילך ממך זה המחשבה שהעולם מתנהג על 
פי ההרגל. ורגל, לשון רגילת מן השוק אשר זה המחשבה בא מן 
החיצונים אשר הוא מרומז בשוק, כי להוי ידוע לך כיון שאדם 

על איזה דבר אזי הולך ממנו המחשבה רעה  עושה מצוה לרמז
כמבואר בספר החינוך להרא"ה שהמצוה והמעשה מעורר 
המחשבה. ולכך בנר חנוכה הוא מודה על הנסים אפילו על נסים 
הנסתרים שהוא מרומז בשקיעת החמה לכן הולך ממנו ומכלה 
זה המחשבה רעה שהעולם מתנהג חס ושלום על פי ההרגל. 

וף פרשת בא, מן הנסים הגדולים וזה לשון הרמב"ן ס
המפורסמים אדם מודה בנסים נסתרים שהם יסוד התורה 
שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו ע"ה עד שמאמין בכל 
 דברינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגי העולם עד כאן לשונו:

 (קדושת לוי קדושה חמישית)
 

 "עד שתכלה רגל מן השוק"
וז בתורה, וחז"ל מלמדים אותנו בנרות חנוכה יש את האור הגנ

בזה שאי אפשר לזכות לתורה כראוי, אלא עד שתכלה רגל מן 
השוק, כלומר אם לא מטיילים בשווקים וברחובות, אלא 

 יושבים בתוך ארבע אמות של הלכה.
 (אמרי חיים)

 

 גדולת נר חנוכה וברכותיה
כתוב בדברי צדיקים כל אחד ואחד מישראל אפילו פשוטי עם 

ים הברכות להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים, ממש עוש
ומלאכים ושרפים רעדה יאחזון מזה. ולהבדיל החיצונים 
כשרואים רק הסימנים במקום שדלקו נרות חנוכה בורחים להם 

 מפחד שנופל עליהם.
 

 "להדליק 'נר' חנוכה"
כתוב בברכי יוסף (סי' תרעו אות א)מה שבחנוכה נוסח הברכה 

ובליל שבת הנוסח הוא "להדליק נר  הוא "להדליק נר חנוכה",
של שבת", שנר חנוכה אסור להשתמש לאורה, ולזה אומר "נר 
חנוכה", להורות כי הנר אינו כי אם למצות חנוכה, מה שאין כן 
נר שבת, הכוונה נר שאנו משתמשים בו, ונרו יאיר לתועלתנו, 

 וזה הנר המאיר הוא של שבת.
 

 הדלקת נרות אצל הרבי
פעם אחת בעת שהדליק הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור זי"ע את 
נרות החנוכה, נדחקו חסידים מסביב כדי לראות את הרבי 
מדליק נרות, הדחיפות והדוחק הפריעו לרבי מאד. נענה ואמר, 
י על קרבן פסח כתוב בתורה (שמות יב, כח) "וילכו ויעשו בנ



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז חנוכה

 
ישראל כאשר צוה ד' את משה ואהרן כן עשו", והדבר תמוה, 
מה חידוש יש בזה, ודאי שאף משה ואהרן קיימו את המצוה 
שציוה ד', אלא הסביר הרבי, חסידים רגילים להידחק סביב 
הרבי ברצונם לראות את הרבי בעבודתו, ומשה ואהרן שהיו 

מצות ד' צדיקי ומנהיגי הדור המתינו שיוכלו אף הם לקיים את 
כדבעי. אך רק לאחר שראו שבני ישראל הלכו לעשות את 
המצוה שנצטוו, אמרו לעצמם, עכשיו גם אנחנו נוכל להתפנות 

 ולעשות את הפסח כיאה וכראוי, ללא הפרעות.
 

 השמש מעל הנרות
בס' כסא דוד הרה"ק רבי דוד מזאבלטוב זי"ע (בהרה"ק בעל 
"אהבת שלום" מקאסוב זי"ע) אמר, שמזה שמעמידים השמש 
מעל הנרות, בא ללמדנו שאין להתגאות ולפסוע על ראשי עם 
קדוש, גם על הפחות שבהם, כמו השמש, רק אדרבה, לנהוג 
בענוה ושפלות רוח, שאפילו השמש, שהוא טפל לעיקר, עם כל 

 זה מעמידים אותו ממעל לנרות.
 

 נר קטן בימות החורף
אמר הגה"ק מהר"ש מקאמינקא זי"ע, לאחר סוכות בבוא 

לך ומתקרב חורף החורף הגדול, כשנזכרים ומתבוננים שעתה הו
ארוך כזה, ואנו נמצאים בתוקף חשכת הגלות, ואין לנו ימים 
קדושים ונעלים שנוכל להתחזק בהם ולהתחמם לאורם עד ימי 
הפסח, אזי רעדה תאחזנו שלא נפול חלילה ברשת העצבות 
ומכמורת היאוש רחמנא ליצלן, וצריך רחמים מרובים לעבור 

הרחמים והדליק לנו  ימים אלו בשלום, לכן ריחם עלינו בעל
באמצע החורף נר קטן (הכוונה על נרות חנוכה) המזהיר לכאן 
ולכאן, ומאיר לנו את הדרך בימים הקודמים לו ובחצי החורף 
אשר לאחריו, ונותן לנו כח ותעצומות להחזיק מעמד עד ימי 

 החג.
 (אוהב שלום)

 

 הילדים צריכים לראות הדלקת הנרות
דמו"ר מויז'ניץ זי"ע נרות חנוכה אירע פעם, כשהדליק כ"ק א

בביתו (עקב חולשתו), הוציאו את הילדים מחדרו, מחמת 
הדוחק. בעת אמירת "לשם יחוד", שאל רבינו ברמיזה את 
המשמשים, היכן הילדים. בשמעו שהוצאו עקב הדוחק, הניח 
את סידור התפילה מידו הק', ושם את נר השעוה במקומו, 

לחדרו. בתום ההדלקה, סח ואמר, בהמתינו עד שיוחזרו הילדים 
'איך אפשר להדליק נרות חנוכה, כשהילדים אינם, הלא חנוכה 

 עיקרו הוא משום חינוך.
 (מאיר החיים)

 

 על הרבנים ללמוד גם בימי חנוכה
לרגל עומס העבודה שהיה מוטל על הגאון רבי שמואל העליר 
, זצ"ל ראב"ד צפת, וטרדותיו הרבות, היה כל רגע יקר אצלו מפז

ואף באותן בריתות מילה שבהן הוא היה ה"מוהל", לא השתתף 
 בסעודה של מצוה שלאחר ברית המילה.

פעם השתתף בברית מילה בתור "מוהל", באחד מימי 
ה"חנוכה", וכדרכו תמיד מיהר גם הפעם לעזוב את המקום מיד 
אחר המילה. שאל אותו אחד המשתתפים מנכבדי העדה, למה 

נוכה" היום, והוא יכול איפוא להרשות הוא ממהר ללכת הרי "ח
לעצמו להישאר קצת לסעודת לה מצוה, השיב ר' שמואל 
מיניה וביה דרך צחות, הלא נאמר בגמרא "מאי חנוכה דתנו 

 רבנן" (שבת כא:) הרי שעל הרבנים ללמוד גם בימי חנוכה.
 

 מוד אחר הדלקת נר חנוכהיל
אל פעם אמר כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א הרה"ק מקאזניץ ש

את אחד מחסידיו אחרי התפילה האם קרה אצלו לפעמים 
שאחרי התפילה הוא מתיישב ללמוד בסוגיא שהיה לו בזה 
קושיות ולא הבין כראוי, האם הוא מנסה ללמוד ולהבין הסוגיא 
אחר התפילה, ולא הבין החסיד מה כוונת רבו בזה, ואמר לו 

מאתך  הרבי, היות שאתה מבקש ומתפלל בשמונה עשרה חננו
חכמה בינה ודעת, ואם יהודי אינו מאמין שיוכל לפעול 
בתפילתו שאכן יזכה להבין לחכמה ולדעת, איך יכולה התפילה 
באמת לעזור לו. סיפור זה סיפר החידושי הרי"ם זי"ע אחרי 
הדלקת נר חנוכה, ואמר להקהל כי אחרי הדלקת הנרות צריך 

מעורר האור  לעסוק בתורה, כי נר מצוה ותורה אור, כל מצוה
של תורה, ובפרט מצוות נר חנוכה שמלבד שהיא מצוה מאירה, 
הרי היא מעוררת ביותר את אור התורה, על כן יש ללמוד אחרי 

 הדלקת הנרות.
 

 חיבה של חנוכה היה בתורה
ובימי חנוכה אמרתי בחנוכה מוציאין שני ספרי תורה בחול, כגון 

ל שני ספרי בראש חודש טבת, ובכל השנה אין מוציאין בחו
תורה אפילו בחול המועד סוכות דאז הוא יום טוב שגומרין הלל 
הואיל וחלוקין בקרבנותיהן ואומרים בהפטרה שבת חול המועד 
סוכות מקדש ישראל והזמנים, הואיל ומלכות הרשעה רצו 
לעקור את התורה הקדושה, וישראל באותו הדור מסרו נפשם 

וא אהבה וחיבה על התורה והמצוה, והראה הקדוש ברוך ה
לישראל, לכן מוציאין אפילו בחול שני ספרי תורה כמו בראש 
חודש ושבת, ולפעמים בשבת חנוכה שלשה ספרי תורה 

 להראות שהחיבה של חנוכה היה בתורה. 
 (קדושת לוי קדושה חמישית)

 

 מהדרין מן המהדרין
מדוע חרגו בחנוכה מהכלל של הידור מצוה עד שליש? כתב 

ר שלמה טייכטאל, אב"ד פישטיאן ובעל שו"ת הגאון רבי יששכ
"משנה שכיר", מבואר בספרים, שנר חנוכה מרמז על אור 
התורה, ולגבי תורה אמרו בגמרא (ביצה טו.) שכל מזונותיו של 
אדם קצובים מראש השנה עד ראש השנה חוץ מהוצאות בניו 

תורה והוצאות שבתות וימים טובים, שבהם אם -לתלמוד
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ו. כדי לרמוז זאת, תיקנו בחנוכה הידור גדול מוסיף מוסיפים ל
שכזה, ללמדנו שמאחר ונר חנוכה מרמז על אור התורה, הרי 

תורה אין להידור שיעור, אלא ככל שמוסיף -לגבי תלמוד
מוסיפים לו, והגבול שנתנו חז"ל, בהידור מצוה עד שליש הוא 

תורה אפילו יותר משליש, -דוקא בשאר מצוות, אבל בתלמוד
 שיעור למעלה. ואין לה

 

 מוסר השכל מהנרות
מנרות חנוכה יש לו לאדם ללמוד מוסר השכל שלא יתייאש 
אפילו כשהוא במצב גרוע מאד בכל החסרונות ונדמה לו 
שהעולם חשך בעדו, אף על פי כן יתחזק באמונה ויאמין 
באמונה שלימה שהכל מהשי"ת ושהוא לטובתו, ואז יאיר לו 

ת חנוכה, דידוע שהזמן הלא השי"ת, וזה אנו לומדים מנרו
מובחר מהחודש הוא בסוף החודש, הזמן הלא מובחר מהיום 
הוא בתחילת הלילה עד חצות שזה תגבורת הדינים, המקום 
הלא מובחר מהעולם הוא למטה מעשרה, ועל דרך שאמרו ז"ל 
(סוכה ה.) מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, הצד הלא 

ה נר חנוכה שנצטווינו מובחר מהקצוות הוא צד שמאל, והנ
עליו, הוא בסוף חודש דייקא, וזמן הדלקתן בתחילת הלילה 
דייקא, והנחתן למטה מעשרה דייקא ובצד שמאל, כל זה בא 
להורות להאדם שאין להתייאש אלא להתחזק באמונה שהגם 
שהחושך יכסה ארץ בכל זאת יאיר לנו ד' ברוב רחמיו וחסדיו, 

 ובעזרתו ניוושע במהרה. 
 שראל חלק ג' חנוכה)(נר י

 

 עת רצון לבקש
הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש זי"ע, פנה פעם לאחר הדלקת 
נרות חנוכה אל החסידים שהיו סביבו, ואמר, כי עתה הוא עת 
רצון וכל אחד יוכל לבקש אצלו את אשר הוא חפץ לעבודת ד'. 
ביקשו החסידים כל אחד בקשתו. נוכח שם באותה שעה גם 

וברין זי"ע שתק ולא ביקש דבר. פנה אליו הרה"ק רבי משה מק
הרה"ק ר' מרדכי ושאלו, האינך רוצה דבר, נענה רבי משה 
ואמר, רבי, אינני רוצה לקבל מתנות חינם, רצוני להשיג את 

 עבודת ד' על ידי יגיעה ועמל. 
 (פרדס החנוכה עמ' רפז)

 

 מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל
ן את הכלל הידוע לכאורה יש להקשות: מדוע לא נאמר כא

(ברכות לט:), "הואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא, נעביד ביה 
מצוה אחריתי", ונקיים בצד ימין, שבו אנו מקיימים מצות 
מזוזה, גם את מצות נר חנוכה. אלא, ביאר האדמו"ר רבי ישראל 
מבוהוש זי"ע, הלא בגמרא (שבת כג.) שאלו על לשון הברכה 

כה "והיכן ציוונו, רב אויא אמר: שאנו מברכים על הדלקת נר חנו
מ'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל' (דברים יז, יא). 
והנה, על פסוק זה הביא רש"י דרשה נוספת (שמקורה בספרי): 

"אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין", 
ולכן, כדי לרמוז על דרשה זו, ציוו חז"ל להדליק את נר חנוכה, 

 שמצוותו מדרבנן, בצד שמאל.
 (פאר ישראל)

 

 ידים טהורות להדלקת הנרות
ליל אחרון של חנוכה, הלך הרה"ח משה הויזמן זצ"ל להיות 
נוכח בהדלקת נרות חנוכה של כ"ק אדמו"ר ר' שמעון נתן נטע 
מלעלוב זי"ע, עלה ר' משה הויזמן לבית האדמו"ר, נכנס לחדרו 

פניו להבים ומחשבותיו  וראהו מסתובב בחדרו כארי בסוגר,
מרחפות במקום אחר, הרשנ"ן לא הבחין בו בתחילה, לבסוף 
כשהרגיש רבינו בנוכחותו שאלו: "מה לך פה", השיבו ר' משה 
כי משתוקק לראות את רבנו בהדליקו את הנרות, אמר לו 
רבינו: "יש לך עדיין להמתין זמן רב", וזרזו רבינו לילך לבית 

חזר ר' משה ועלה שנית לבית המדרש, לאחר שעה ארוכה 
רבינו, והנה כמעשהו בראשונה כן מעשהו בשניה, עדיין היה 
רבינו סובב בחדרו הלוך ושוב. שוב לא עצר בעדו ר' משה 
והשתומם על המחזה עד למאד ושאל את פי רבינו על פשר 
הדבר, שח לו רבינו כי באותו יום התקיימה בישיבת "חיי עולם" 

מושל מחוז ירושלים מטעם המנדט בה למד, מסיבה לכבוד 
הבריטי סיר רונאלד סטורס, וגם הוא נטל חלק באותה מסיבה, 
ולחץ את ידיו של המושל יחד עם שאר הנוכחים. "הגע בעצמך" 
הוסיף רבינו והקשה על עצמו, "האיך יד זו שלחצה את ידו 

 הטמאה של הנכרי יכולה לגשת כעת ולהדליק נרות חנוכה". 
 יר וינשטוק הי"ו)(מכתבי הרה"ח יא

 

 הטבת נרות חנוכה
הרה"צ ר' יודל'י הורביץ זי"ע, התפלא מאוד על שהספרים 
הקדושים מדברים מענין עבודת הדלקת נר חנוכה ואינם 
מדברים מהטבת נרות חנוכה, והרי בבית המקדש היה עיקר 
העבודה הטבת הנרות, כפסק הרמב"ם שההדלקה כשרה בזר 

בכהן. ובשנותיו האחרונות של  מה שאין כן ההטבה היא דוקא
הרה"צ הנ"ל, שהיה במצב של חולשה, והיה קשה לו העמידה, 
בכל זאת השתדל לעמוד בשעת ההטבה. ואמר בשם רבו ר' 
מאיר אריק זצ"ל, שמכאן ראיה כי ההכנה יתרה מהעבודה, 
דהרי ההטבה היא הכנת המצוה והיא בכהן, מה שאין כן עצם 

 . המצוה דהיא ההדלקה כשרה בזר
 (יהודה מחוקקי)

 

 מים תחת השמן
מה טוב להדליק בנרות הללו כמו שנוהגין ברוב בתי כנסיות 
שנותנין בהם מים ושמן למעלה, להורות על נס, שבו תרמוז 
בזה כי גבר ישראל שנמשלו לשמן, על האומות שהם מים 

 הזידונים. 
 (כף החיים)
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  ""מקץמקץ""פרשת פרשת  
ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אותך ... אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך"

  ].אמ-מ, מא[" על כל ארץ מצרים
הרי כבר בפסוק הראשון אמר לו פרעה שעל פיו ? שלא אמר בתחילה, מה חידש פרעה ליוסף בפסוק השני, וקשה

', הכסא אגדל ממך'הרי רק ?'  אותך על כל ארץ מצריםינתת'ומה ראה צורך לחזור שוב על ההוראה ש, ישק כל העם
פרעה לבאר ליוסף את גודל האחריות שבפסוק השני התכוון ' ספורנו'ומסביר ה? כפי שנאמר בפסוק הראשון

כי דבר גדול נתתי , ראה והתבונן היטב להנהיג בתכלית הטוב': ל הספורנו"וז. שתיפול עליו כאשר ינהיג את מצרים
ואפשר לומר עוד שפרעה הבחין שבניגוד למה שקורה בדרך כלל אצל אנשים אחרים המתעטרים במינוי כה . 'בידך

יוסף אינו , יוסף בפעם הראשונה שעל פיו ישק כל העםלהרי לאחר שאמר ', המגאוומתנפחים 'שהם , בכיר ומכובד
  .ואין הוא הופך לבעל גאווה, מתרגש כלל מדיבורים אלה

 – ואולי אף אינו מאמין –ואין הוא מבין , ואז הוא חשב פרעה שיתכן מאוד שיוסף לא קלט כראוי את פשר הדברים
  כדי להסביר באוזני יוסף , לכן הוא חוזר על הדברים פעם נוספת. צריםשכוונת פרעה היא להמליך אותו על כל מ

  ... את הדברים עד תומם
כונה זו  .כי השררה והמינויים המכובדים לא דיברו אליו, אבל לא התרגש מכך, והאמת היא שיוסף קלט והבין הכל

לא הוציאה אותם , תהאנכבדת ככל ש, ששום משרה, נצרבה בדמם של יהודים בכל הדורות, של ענווה טבעית
  .את הגאווה היחידה הם ראו תמיד רק בשמירה על הערך העליון של שמירת המצוות. משיקול דעתם

 . מגדולי ישראל ממשאלא צריך להיות דווק, התחשבות במינוי מכובד-אבל מסתבר שכדי להגיע לדרגה של חוסר
שהוא מחליט לעלות לארץ ישראל כדי לקיים בה מצוות ברכת וכ, מסוגל להגיע אליה, ל"רדקובסקי ז. א' גם יהודי דכמו פרופ

 .וליטוש בצורה מוחלטת את כל תארי הכבוד ומשכורות הענק שהוצעו לו שם, הוא מוכן לעזוב את אמריקה הגדולה, כהנים
נימים המעורר את ה, הוא סיפור מיוחד במינו, ל"שהיה חביב מאוד אצל מרן הסטייפלער זצ, רדקובסקי' סיפורו של פרופ

  .הדקים והחבויים של הנשמה היהודית
                   , צריך קודם כל לדעת מי הוא אותו פרופסור, כדי שנבין את ההקרבה הגדולה של רדקובסקי בעלייתו ארצה

, במקביל .י"ולהביא את שמו לפני תושבי א, כל הקהילייה המדעית מכליה כדי לכבדויצאה שכאשר הגיע לארץ ישראל 
  . ת המדעיים כאשר כל מוסד מעוניין לצרף את שמו של הפרופסור הנודע לרשימת מדעניוהתפתחה תחרות גדולה בין המוסדו

כעשר שנים בלבד לאחר שנעשה . כדבר בלתי מתקבל על הדעת, גם באמריקה, נתפס בעיני הציבור' צוללת גרעינית'המונח 
מסוגלים האנשים להאמין שיש לא היו , בהירושימה ובנגסאקי, בפעם הראשונה בתולדות האנושות שימוש בנשק גרעיני

  .מבלי לצוף על פני המים, אפשרות ליצור צוללת שתוכל לשייט במימי העולם חודשים רבים
                    , חצתה את התהומות החשוכים שמתחת לקרחוני הקוטב הצפוני, שרדקובסקי היה ממציאה, והצוללת הזו

ב במסגרת מאזן "שפיתחה ארה' נייההמהלומה הש'והפכה להיות אחד מכלי המלחמה החשובים ביותר באסטרטגיית 
את פני שדות ששינו , עד אז נחשבת הצוללת הגרעינית לאחד הרעיונות המדעיים היצירתיים ביותר .מ"האימה שלה מול בריה

  .בדיוק כמו פצצת האטום ופצצת המימן, מעצמתי-המערכה ואת מאזן הכוחות הבין
                . רדקובסקי. י המדען היהודי א"ות הגרעיניות פותחה עמעט ידעו בזמנו שיכולת ההנעה האטומית של הצולל-מתי

כבר בתחילת הקריירה שלו התמנה למדען ההנדסי הראשי של מעבדת חיל הים האמריקני שעסקה במחקר ההנעה הגרעינית 
 בתוך זמן קצר. מל ויגע כל ימיועעליו , ס"שהתפתחו גם כתוצאה מלימוד הש, במעבדה זו התגלו כשרונותיו. של כלי שיט

שעל פיה ניתן להגדיל מאוד את כמות הדלק הגרעיני הניתנת להטענה , הצליח להדהים את העולם כולו בהמצאה שלו
הכור הממוזער .  לפעילות רציפה ובטוחה של הכור הגרעיני הממוזער שעליהםולהבטיח את התנאים האופטימאליי, בצוללת

במהלך . יות האמריקניות השתמשו בכור שלום הגרעינגם נושאות המטוסי. שפיתח רדקובסקי לא הותקן רק בצוללות
  . אלא גם לתהילה עולמית בעולם המדעי, שירותו זכה הפרופסור היהודי לא רק להצלחה מדעית טכנולוגית יוצאת דופן

ב הוא הגיע "בשנת תשל. והוא החליט לעלות ארצה, בשיא הקריירה שלו גברו געגועיו של הפרופסור למולדתו הרוחנית
רב בה הנסתר על  , גם לאחר פטירתו, יישומית חדשה שעד היום- ופתח בקריירה מחקרית, חן- והשתכן בשכונת רמת, לישראל
  . והפך לגיבור הדממה וההסתר, שברח מן התקשורת כמו מאש, רק מעטים ידעו מיהו האיש חובש הכיפה השחורה .הנגלה

       שלא הבינה , רעשה התקשורת באמריקה, ישראלכאשר הודיע הפרופסור על כך שהוא עוזב את אמריקה ועולה לארץ 
  . ולעלות לארץ ישראל, והתהילה העולמית שלו, אוצרות הכסף והזהב, כיצד מוכן האיש לעזוב את כל השפע

                ,ובעוד שחוגים מדעיים בארץ ישראל תמהו מה הייתה הסיבה שהניעה את המדען בעל השם העולמי לעלות ארצה
  !יתה שבהיותו כהן רצה לקיים ברכת כהנים מדי יום ביומומספר ידעו שהסיבה לכך הי-רק מתי

  .הוא האיש בעל ההילה הגדולה-לא יכול היה להאמין שהוא, בצניעותו ובפשטותו, חן- מי שראה אותו יושב ברמת
                והתחבב על כמה , בבני ברק' לדרמן'כדי להתפלל בבית הכנסת , חן לבני ברק-יהודי זה היה הולך מדי שבת מרמת

  .ל"י קניבסקי זצ"ובהם מרן הגרי, ראלמגדולי יש
  .)ברכי נפשי( יהיו יוקרתיים ככל שיהיו, לא התרגש ממינויים וכיבודים, כיוסף הצדיק בשעתו, וגם הוא

  
  

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גנ מורנו ורבנו הגאון"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



  .]ח, במ ["ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהוו"
שרשרת של שאחי יוסף הרגישו שהם נמצאים ב', דודאי יצחק'ל בספרו "אומר רבי דוד יצחק נבנצל זצ, עיון בפרשתנו מגלה

ויצא לבם 'וכן כאשר גילו שהושב כספו של אחד מהם נאמר ', על כן באה אלינו הצרה הזאת'כמו שהם עצמם אמרו , צרות
שוב הם מתמלאים ', המה ואביהם וייראו'וכאשר שבו אל יעקב וגילו שהושב כספם לכולם נאמר שוב ', ויחרדו איש אל אחיו

הנה שוב  . 'אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו'אמרו האחים , ו לפני יוסףוכן בשעה שחזרו עם בנימין והובא .בפחד
להתגולל להיות מתגלגלת עלינו עלילת 'ה "י בד"וכמו שכותב רש, מוכח בעליל שהם מתחילים לחשוש לעורם ולדאוג ממצבם

  .ושוב היו בצרה גדולה', ויקרעו שמלותם'כתוב , גם כאשר נתפסו עם הגביע אצל בנימין .'הכסף ולהיותה נופלת עלינו
ועל הצער , כי רצה שיתכפר להם עוונם על כל הצער שגרמו לו, ואמנם זה פשוט וברור שיוסף הצדיק עשה הכל מאהבת אחיו

ולכן לאחר שראה  . היו בכוונה טובה,וכל העלילות שהעליל עליהם, כל מה שעשה להם יוסף. שנגרם עקב כך ליעקב אביהם
  .ואז התגלה אליהם,  או אז ידע שתקנו את חטאם–ודאגו לשלום אביהם , בן אמו, שהם מוסרים את נפשם עבור בנימין אחיו

הם לא הרגישו שהדברים נעשים מתוך כוונה  .לא היה כשל יוסף, מבטם של האחים על כל העלילות שהעלילו עליהם, ברם
? ומדוע חשבו כך .אותם לנפשםו בטוחים שכל אלו הם צרות וייסורים קשים הרודפים אחריהם ואינם מניחים ולכן הי, טובה
הוא לא אחר מאשר אחיהם יוסף וכל מה שהוא עושה , האחים לא ידעו שמי שעומד מאחרי כל העלילות. 'לא הכירוהו'מפני ש
  . הכל לטובתם–עמהם 

אנחנו משקיפים על האירוע , ל"רח, שכאשר קורה לנו ולמשפחתנו דבר לא טוב, יום שלנו- וכך נראים הדברים בחיי היום
, וכפי מה שאנחנו חושבים שהוא טוב המוחלט שלנו, כל מה שלא מסתדר לנו לפי רצוננו .ההוא במשקפיים של צרות וייסורים

יינו יודעים שהבורא יתברך אילו ה .וממלאים את פינו בטענות ומענות, כועסים וקוצפים, כבר אנחנו מתרעמים ומתרגזים
ולא , שוב לא היו הצרות שלנו בגדר צרות, והוא זה המביא עלינו את כל האירועים והכל לטובתנו, משגיח עלינו ברוב טובו

  ?עושים איתושוכי יבכה אדם על דברים טובים . ' לטב עביד–כל מאי דעביד רחמנא 'שהרי , היינו מוצאים כל סיבה להתרעם
יראו לו בעליל שהאירוע . יזכה ויוכיחו לו מן שמיא כיצד הכל התהפך לטובה, ת בכל ליבו ומאודו"בהשיואם יבטח האדם 

  .ולטובה אמיתית, התגלגל ונהפך לטובה, שחשב שהוא רע, ההוא
ותרמו רבות למפעלים ,  שנה80-לפני כ, שני אחים עשירים לבית משפחת שטראוס התגוררו באמריקה –מעשה שהיה 
שתרם את הכסף לבניית העיר נתניה ועל שמו קרויה , שמו של אחד מהם היה נתן שטראוס. מו בארץ ישראלוישובים שהוק

בשלב מסוים החליטו ראשי . תרומותיהם של שני האחים יועדו בעיקר למפעלים של אישים שלא היו שומרי מצוות. עיר זו
  .ו לאחזקת מפעלי חסד בירושלים של הימים ההםהישוב הישן בירושלים לנסות ולפנות אל האחים שטראוס על מנת שיתרמ

ובשלב ראשון ביקשו מהאחים לתרום , ראשי הישוב החרדי הישן תיארו בפניהם את המצב הכלכלי הקשה של תושבי העיר
  .לבנייתו ולאחזקתו של בית תבשיל שבו יאכלו עניי ירושלים ובני משפחותיהם

  .אחיו הביע את סירובו להקצות כסף למטרה זובעוד ש, התיאור הקודר נגע לליבו של נתן שטראוס
והוא , יקראו לו, וביקש שכאשר תסתיים בנייתו של בית התבשיל, הוא-שיגר נתן שטראוס את התרומה רק מכיסו, ן שכךכיו

  .יבוא לירושלים כדי לראות בעצמו את המקום
, נה לחגוג את חנוכת הבית ברוב פאר והדרועל הכוו, לאחר כמה חודשים הודיעו לו בשמחה על גמר בנייתו של בית התבשיל

  .זה שלא רצה לתרום, לנסיעה זו הצטרף גם האח השני .והזמינוהו להגיע לירושלים
הגיבו בצורה , וכשהגיעו לבית התבשיל וראו את מאות העניים האוכלים שם, בהגיעם ארצה נסעו שני האחים לירושלים

  .שימש למטרה נעלה זו, יפוק ושביעות רצון גדולה מכך שהכסף שלווהביע ס, התרגש מאוד, נתן, האח התורם. מנוגדת
אלא אדרבה הביע , לא השתתף בסבלם, ניים של אנשי ירושליםכשראה את הע, אלא גם עתה, שלא תרםלא רק , שניההאח 
  .ולא הצליח להסתיר את סלידתו מעניי ירושלים, נפש אל מול המחזה שנפרש לנגד עיניו-שאט

  .ושבר את קרסולו, נפל ארצה, מעד נתן שטראוס במדרגות,  התבשילוהנה בצאתם מבית
  . ושם התברר שהקרסול נשבר בצורה קשה והוא יצטרך להיות מאושפז במשך כמה ימים, מארחיו הריצוהו לבית החולים

ת התבשיל אז זה מה שקיבלת מהתרומה לבי, נו': בנימה של לעגואמר שחק , ווראהו מתפתל בייסורי, משהגיע אחיו לבקרו
  .ולא הגיב, נתן שטראוס שמע. ?'הירושלמי

  .ולא להמתין עד שאחיו יתרפא, ל"החליט האח השני לחזור לחו, כיון שבאירופה המתינו להם עסקים כלכליים
  .טבעה... ו, וזו רק הרחיקה כמה קילומטרים מחופי הארץ, הוא עלה על האוניה הראשונה שהזדמנה בדרכו

גילגל את העניינים כך , ת שרצה לשמור על נפש התורם"שיורק אז התברר שה, ת נפשו באסוןקיפח א, האח שלעג לתורם
  .ויינצל, שישבור את רגלו ויתעכב בארץ הקודש

המתעוררות אצל אנשים שאמונתם אינה נמצאת ברום , מן הסוג האמור' שאלות'במהלך החיים אנחנו נתקלים מדי פעם ב
, ולא זו בלבד שלא קיבלו שכר על כך, ואפילו מעשה טוב מאוד, שר עשו מעשה טובהשאלה הזו מתעוררת בקרבם כא. המעלה

היא אפילו אינה מתחילה להיות . המאמין האמיתי יודע שהשאלה הזו אינה שאלה ...ויש להם שאלה על כך...אלא נענשו
ייב לנו שהשכר הזה יגיע אלא שאף אחד לא התח, שעל כל מעשה טוב מובטח לנו שכר, ומאמין בלב שלם, הוא יודע .שאלה

, החליט שהשכר גם לא יגיע אלינו בעולם הזה, צופה כל הנסתרות, ת"ויתכן שבהחלט שהשי .ברגע שאחרי קיום המעשה הטוב
  .נקודה. אדם מאמין אינו שואל שאלות, כך או כך .ויתכן עוד הרבה דברים אחרים. אלא אך ורק בעולם הבא

אלא השכר הכי גדול , משום שבמציאות העונש לא היה עונש, ה אינה שאלהאפשר ללמוד שהשאל, ל"אבל מהמקרה הנ
ה היה זה שהביא את "ה ידע שהספינה תטבע ולכן רק הקב"רק הקב .סייע בממונו לעניי ירושליםששאפשר היה לתת למי 

  .ויינצל, כדי שלא יעלה לאוניה יחד עם אחיו, התורם למצב שבו רגלו תישבר
! אלא שכר, שהרי אין זה עונש, המצוות- ת בהרבה מקרים אחרים כשהוא מעניש את מקיימי"שישזו היא כוונת ה, וברור

ואילו במרבית , שהרי הכל ראו וידעו שהאוניה טבעה, ל אפשר היה לראות את השכר בעיניים"ההבדל הוא שבמקרה הנ
, שבא על מי שעשה מצוה, יכולכב, להאמין שהעונש .ובדיוק במקום זה משתלבת האמונה .המקרים האחרים לא רואים זאת

ויעבור לעולם שכולו ,  יתכן שלא יידע האדם אודותיה עד שיעזוב את זה העולם–? א הטובהיומה ה !נועד אך ורק לטובתו
  .אז תיפרש לפניו התמונה בשלמותה-או. טוב
  .) נפשיברכי ( הטובםומשלם להם כפועל, ת מקיים את הבטחתו למקיימי מצוותיו"אז יראה ויבין שהשי-או

  ,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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 "מכבים מול יוונים" -מקץפרשת 

בימים אלו לפני כאלפיים מאה וחמישים שנה התרחש נס 
חנוכה, שבו מסר הקדוש ברוך הוא בידינו את היוונים 
אשר רצו להדיח אותנו מחיי התורה והמצוות. היהודים 

בכסלו, ואז טיהרו את בית כ"ה בחנו נחו מאויביהם ו
וכת המזבח" וכך חידשו את "חנחנוכה המקדש ועשו 

 העבודה בבית המקדש.
יום כה' בכסלו נקבע לדורות ליום של הלל והודאה זכר 
לנס החנוכה. אולם תמוה הדבר, מדוע אנו חוגגים נס זה 
לדורות עולם? הלוא אם היינו חוגגים חג על כל נס ונס 
שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, היו כל ימי השנה חגים 

מי כעם ישראל מלומד בניסים וכל וימים טובים שהרי 
קיומו הוא למעלה מן הטבע?! אלא רבותינו מלמדים 
אותנו כי ימי החנוכה נקבעו לדורות לא רק כזכר לנס, 

המלחמה שהיתה בזמנו בין  אלא יש בהם מהות מיוחדת.
היוונים לא היוונים ליהודים לא היתה מלחמה רגילה. 

למשוך אליהם רצו להרוג את עם ישראל בגופם, אלא רצו 
את תרבותם. יהודים אשר הסכימו לקבל עליהם את 
תרבות יון לא רק שלא התנכלו להם להורגם, אלא שאף 
זכו ליחס של כבוד מצד היוונים, חלקם אף קבלו משרות 
חשובות. תרבות יון באותה תקופה היתה סמל לתרבות 
נאורה שהלכה והתפשטה בעולם כולו. קשה היה להם 

ינו מושפע מתרבותם, ודבק בתרבותו לראות עם אחד שא
העתיקה. הדבר פגע בציפור נפשם ובנקודת שיא 
גאוותם. בדרכים רבות ניסו להעביר את היהודים על 
דתם ואמונתם, וכך היתה התורה נתונה בסכנת קיום. 
ומה קרה אז? קמה לה קבוצה של יהודים אדוקים, 
הנאמנים לשמירת התורה והמצוות. הם שמו נפשם 

הילחם ביון האימפריה הענקית. ידעו הם מראש בכפם ל
כי לפי כל תחזית הגיונית, סיכויי ההצלחה שואפים 
לאפס. ובכל זאת מטרתם לא היתה דווקא לנצח כי אם 
להילחם! לא להיכנע לכל ניסיון של טשטוש זהותנו 
כיהודים, כי אם להמשיך לשאת בגאון ובגאווה את 

 מורשת היהדות העתיקה.
חשו אז. האחד נס הניצחון במלחמה של שני ניסים התר

רבים וחזקים מול מעטים וחלשים. והשני נס פך השמן. 
איזה נס גדול יותר? כמובן שנס המלחמה הינו גדול יותר, 
ומן הסתם עורר רעש והשתאות בעולם כולו, כיצד יתכן 
שקומץ אנשים רדופים וחלשים ניצחו את יון האימפריה 

שהגמרא אומרת כי חג  הענקית?! אולם מעניין מאוד,
החנוכה נקבע דווקא כזכר לנס לפך השמן ולא כזכר לנס 
הנצחון במלחמה. גם החנוכיה שאנו מדליקים בחנוכה 
בכל לילה באה להזכיר דווקא את נס פך השמן, ונשאלת 
השאלה מדוע? התשובה היא שבנס פך השמן יש סמל 
ולימוד לדורות הבאים. היוונים בניסיונם לעקור את 

דות מעל ישראל, טימאו את כל השמנים. הם לא היה
שפכו את השמן כי אם טימאו אותו. שישאר שמן, אבל 

היוונים רצו לטמא את נשמה. אותיות השמן טמא. 
הנשמה היהודית, לא חפצו להשמידה כמו טיטוס והמן 
הרשע ועוד צוררים אחרים, אלא לטמא אותה בתרבויות 

אכן רבים טעו אחרות  ובדעות משובשות של כפירה. ו
וסרו מן הדרך הישרה והתפתו אחר תרבות יון הקלוקלת. 
השמנים נטמאו, הדעות השתבשו. אולם מאבק בלתי 
מתפשר מצד החשמונאים הביא למציאת פך שמן טהור. 
אותו פך שמן חתום בחותמו של הכהן הגדול הוא סמל 
ורמז לכל הדורות, רמז שהניצוץ היהודי לא יכבה לעולם 

 "כי לא תשכח מפי זרעו".כמו שכתוב 
 צריך להבין כי באותה תקופה מלכות יוון הייתה מעצמה

 
 

שפיתחה אז מאוד את נושא ה"תרבות".העיר אתונה 
היתה למרכז חכמה ומדעים, היו בה פילוסופים ואנשי 
רוח כמו אריסטו, קלאסתאנס, פלאטון ועוד. התפתח שם 
מאוד גם נושא ה"ספורט", על כל ענפיו, הוקמו 

צטדיונים ענקיים, והתפתחה הערצה לכוחניות וסגידה אי
ליופי. היוונים שאפו להנחיל את "תרבותם הנאורה" לכל 

 ואכן תרבות יון התפשטה בעולם כולו. מדינות כיבושיהם,
תחילה חשבו היוונים למשוך את היהודים לתרבותם ללא 
מלחמה, על ידי תכסיסים שונים. הם קנו את ליבם של 

היהודים להצטרף אליהם ולתרבותם,  קלי הדעת בקרב
על ידי שנתנו להם תפקידים ומשרות חשובות: מושלים, 
שרים, שופטים ושוטרים ואפילו מינו אותם לכהנים 
גדולים! הללו התאחדו לכת אחת וקראו לעצמם 

כלומר לא "מיוונים" מכח גזירת המלכות,  "מתיוונים",
ניסו המתיוונים אלא "מתיוונים" מתוך רצון חופשי. 

להשפיע על העם בדרכים שונות ולטפטף טיפין את תורת 
יון. הם ניסו לעשות זאת בפיתויים ובשפת חלקלקות, 
הם ארגנו ערבי שירה, חינגות, ריקודי עם, ניסו להכניס 
פולחן יווני, הקימו אצטדיונים ומרכזי תרבות, וקיוו כי 
אט אט ימשך לב העם אחריהם. אולם יגיעם היה לריק, 

ית העם נשאר דבק באלוקיו אלוקי ישראל כי מרב
 ובתורתו תורת ישראל.

כשנוכחו היוונים לדעת כי ב"טובות" לא יצליחו, החליטו 
ללכת ביד קשה, לטבח או לכניעה. ימים קשים באו אז 
לעם ישראל, חלק מן העם נכנעו לפני היוונים וקיבלו 
עליהם את מרותם ותרבותם, אך היו רבים שלא נכנעו. 

ו שניסו להסתתר במערות או במדבריות, אך גם היו כאל
זה לא היה פשוט כי היוונים היו הולכים ומחפשים 
ומסתייעים אף במתיוונים שהסגירו את אחיהם ביד 
רודפיהם. אלפי אנשים, נשים, עוללים וטף מסרו את 
נפשם על קידוש ה', נטבחו ונהרגו על שמירת התורה 

 והמצוות.
אל נסחף אחרי תרבות יוון היום לצערינו מרבית עם ישר

העתיקה שהובילה להתרחקותם של אותם יהודים 
ממקור מחצבתם. הנה דיאלוג שהתפרסם באחד 
העיתונים שממחיש זאת בבירור והדברים מדברים בעד 

 עצמם. 
"הולך אני באחד מימי החנוכה האביביים ברחוב ופוגש 
במיקי חברי מתקופת הלימודים באוניברסיטה. הוא 

את בנו ואומר בגאוה: הילד הזה עושה לי  מציג לפני
צרות! מהן הצרות שעושה הילד? הוא בא מבית הספר 
בערב חנוכה ושאל, אבא! המכבים היו דתיים? מיקי הוא 
בחור פיקח, ומיד הבין שנקלע לצרה. הוא מנסה לצאת 

אז עוד לא היה דבר  -מן העניין על ידי פיזור מסך עשן 
 הוא אומר. -כזה 

תתיהו הרג את האיש שרצה להקריב חזיר? אז למה מ -
 אנחנו לא אוכלים סטייק לבן?

 זה לא אותו הדבר מתפתל האב. -
זה כן אותו הדבר. כשאכלנו בסטקיה, שמעתי שהם  -

מדברים על חזיר, ואתה ואמא קוראים לזה לבן כי אתם 
 מתביישים...

 טוב, המכבים היו דתיים, נכנע מיקי -
 היית נלחם נגדם? אז אם היית בזמן המכבים -
כי הם  -ומיד הוסיף כדי לקדם רעה אפשרית  -לא!  -

 יהודים.
אבל כמו שאני מכיר אותך (תשמעו שפה!) לא היית  -

 מצטרף אליהם.
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 "אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 16:27הנר: הדלקת 
 17:18צאת השבת: 
שבת חנוכה  17:49ר"ת            : 



אני לא יכול לדעת מה הייתי עושה אילו הייתי אז.  -
 אולי בכלל הייתי מישהו אחר?

 של ןאז נדבר על עכשיו, למה אנו חוגגים את הניצחו -
 הדתיים?

 לאומי כללי, לא רק של הדתיים. ןזה היה ניצחו -
ניכר שהוא הכין היטב את המלכודת  -הילד מחייך. 

ככה? ומהו שכתוב על הסביבון נ'ס ג'דול ה'יה  -מראש. 
פ'ה? זה לא הנס של פך השמן? זה לא בחנוכת המקדש? 

 מה עשו במקדש, התפללו!
ובנו פיקח  חברי ידע מראש שהוא נקלע לצרה, הוא פיקח

 כמותו. 
 וחברי ידע שהילד צודק ושאין טעם להתפתל.

אנחנו לא עקביים.  -הוא אומר  -אתה צודק שימי  -
הילד מביט אליו במבט של מחנך ואומר: אז הגיע הזמן 

 שתתחיל להיות עקבי.
אומר האב ומבין שהמערכה  -גם בזה אתה צודק  -

יחד, לא  , שניהם לא הולכיםהאבודה. או חזיר או חנוכיי
 אצל ילד שעיניו בראשו". 

חג החנוכה מסמל למעשה "מלחמת תרבות". מלחמת 
התרבות המפוארת של עם ישראל נגד תרבות יון 
הקלוקלת, אשר "התרבות המערבית" של ימינו מנסה 
לחקות אותה. ומשום כך כאן המקום לדבר על נושא 
המהווה חלק מרכזי בתרבות קלוקלת זו, הלוא הוא 

לוויזיה, ולהבהיר את הנזק החמור שבצפיה מכשיר הט
בה ובדומים לה. (נצטט כאן מן החוברת "צוהר לאורחות 
החרדי" לרב זמיר כהן שליט"א).כיצד אדם מכניס לביתו 
ואף משלם במיטב כספו עבור מכשירי צפיה וחומר 
מצולם ומודפס אשר הוכח מעל לכל ספק כי הם הם 

יעה, האלימות הגורמים לעליה הדרסטית של עקומת הפש
בחברה ובמשפחה, הרס הקשר בין בני הזוג, ושאר מרען 
בישין. ובלעדם היו אחוזי הפשיעה, הרצח, ההתאבדויות, 
הבגידות, וכל שאר חיקויי התרבות המערבית שואפים 
לאפס. כיצד אנשים שפויים מרשים לעצמם להרעיל 
ביודעין את מוחם ואת מוח ילדיהם, על ידי חשיפתו 

וצרת הזוועה האנושית, וליצרים אפלים למקסימום ת
אשר אילולי הצפיה במכשירים אלו לא היה האדם 
המצוי, בר הדעת מעלה בדעתו רעיונות פלצות אשר עתה 

וגם  אנו עדים להתגשמותן החקיינית בחיינו האישיים.
אם יטען מי שהוא שהרי אחרי הכל, יש גם תוכניות 

 10% - 15%חינוכיות בטלויזיה, נשיב לו: האם בשביל 
 85% - 90%תוכניות חינוכיות (במקרה הטוב) מכניס הוא 

רעל הביתה?? הרי המעט חינוך שנדמה לו שבניו יקבלו 
 הם בטלים ומבוטלים ברוב המזיק שיש במכשיר זה. 

סיפור שהובא באחד העיתונים האמריקאים  ישנו
מעשה המאלף כיצד   שהתפרסם במדינת פלורידה:
ל אשקראפט להתגבר על הצליחה משפחתו של מייק

עצמה ולהשתחרר מכבלי הטלוויזיה. "היום בו ניתקנו 
"היתה זו תכנית חינוכית  את הטלוויזיה", כך סיפר. 

כביכול, שעוררה אותנו לנושא. בנינו התאומים, שהיו אז 
בני שש, היו צופים מרותקים למכשיר. בעקבות התכנית, 

כי... נהגו לבעוט זה בזה עד שאחד מהם היה פורץ בב
היות שלא עלה בידינו לשבור את המשחק הפראי 
שבעקבות התכנית, למרות כל האמצעים הרגילים של 
שכנוע, פרסים ועונשים, שללנו מהם את הצפיה בתכנית 
 במשך שבוע על ידי שהורדנו את המכשיר למרתף.
התגובה הראשונה של התאומים, ושל אחותם הקטנה, 

טה, ולאחריה היתה תדהמה. אחר כך היתה הצגת חר
יומיים של תחינות ובכיות. תנו לנו לצפות בטלוויזיה, 

במשך תקופה מסויימת נהגו  במה שלא יהיה, בבקשה.
הילדים להתגודד ליד קצה המדרגות המוליכות אל 
המרתף, ולפעמים גם היו יורדים בהן כדי להתבונן 
במכשיר שנח תחת כיסוי. הם לא היחידים שהתקשו 

נו...למעשה, הרחקת הטלוויזיה לוותר עליו. גם אנח
הצליחה כל כך עד שבאתי לספר לכם: הגעגועים הם 

 חזקים. לא לטלוויזיה. לשעות של החופש ממנה. זה לא
 
 

התרחש ביום הראשון וגם לא ביום השני של הפרידה. 
אבל לקראת היום השלישי ניתן היה להרגיש למרבה 

ה, התימהון בשינוי חדש: לקרוא ספר, לדבר עם המשפח
בהעדר הטלוויזיה,  להזמין את השכנים, להעיף עפיפון.

גילו הילדים מה נמצא בחצר האחורית של הבית. הנערים 
נהנים לקפץ על הטרמפולינה שנמצאת שם. אחותם 
מאושרת לשבת בבית על ענפי העץ ולשחק בבובות. בימים 
קרים, היא יושבת בבית ומציירת, פותרת חידות או שרה. 

משחקים שונים. בהזדמנות אחרת, הבנים משחקים ב
המציאו הצגה. כל אלו היו דברים שלא היו מתרחשים כל 

זה היה סיפורה של משפחה  עוד המכשיר היה בבית".
אמריקנית שנלחצה מן ההתמכרות וגילתה עד כמה יפים 
החיים ללא שיעבוד למכשיר שמכתיב את קצב החיים 
בתרבות המערבית. האם ישכילו אחרים ללכת 

 ותיה?".בעקב
חשוב להדגיש כי מנקודת מבט יהודית, אין כאן אפילו 
מקום לשיקול דעת. ויש לומר ברורות: הצפייה בטלוויזיה 
הינה איסור גמור מן התורה! הצופה במכשיר זה עובר על 
כמה וכמה איסורים חמורים מן התורה, ומקצת מהם: 
האיסור שאנחנו קוראים אותו פעמיים בכל יום בקריאת 

לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם שמע "ו
זונים אחריהם" (במדבר פרק טו פסוק לט). וכן "לא תלך 
רכיל בעמיך" (ויקרא פרק יט פסוק טז). וכן, "ולא תביא 
תועבה אל ביתך" (דברים פרק ז פסוק כו). וכמו כן עובר 
על עוד איסורים רבים כביטול תורה, מושב לצים ועוד 

ם יקרים, נהיה אמיצים, נהיה נחושים ועוד. על כן אחי
בהחלטתנו לעשות את הצעד הנכון, אשר יעשה לנו את 

 החיים טובים יותר, בעולם הזה ובעולם הבא.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המספר על יהודי מצאצאי 
המכבים של היום המבקר בארצם של היוונים. סיפור 
 המבטא בעצם את ניצחון תרבות האמונה מול תרבות

 הכפירה מאז ועד ימינו אנו... 
ברוכים הבאים ליוון. ארץ האיים והמפרצים, ביתם של  
האקרופוליס ועתיקות אפידאורוס, ארצם של אלכסנדר מוקדון 
ואנטיוכוס הגדול. יופי טבעי מדהים, שמקפל בתוכו בתי 
אלילים מתפוררים בני אלפיים שמונה מאות שנים, ארמונות 

רק האומנות הקלאסית העתיקה של מלוכה ואמפי תאטרונים, ש
בני יפת יכלה ליצור, ובתי תיאטרון ואיצטדיוני התגוששות, 
שרידים לתרבות ההלניסטית, שפסה מן העולם. מקום שנושם 
עבר. ולתוך החלל הזה אשר בו מנשבים עדיין שירי הומרוס 
ופילוסופיות הכפירה של אריסטו, נוחת יהודי. לא סתם יהודי, 

פיאות, שחור כזה, נכדו של מתתיהו החשמונאי, יהודי עם זקן ו
שגריר תרבות האנטי, שאילו היה חי בתקופה ההיא, בימי 
הזוהר שמחקה ההיסטוריה, היה מעדיף עשרת מונים לברוח 
להרים ולהסתתר במערות, כשבניו משחקים בסביבונים, מאשר 
לנחות עם הטלית, התפילין והספרים הישר בשדה התעופה 

אתונה. אתם בוודאי, שואלים את עצמכם מה הבינלאומי של 
מחפש יהודי חרדי ביוון? אתן לכם עוד 'צימוק'. מה תאמרו, 
אם אספר לכם, שהייתי שם דווקא בחנוכה? הו, אילו עיניים! 
בבקשה לא לבלוע אותי חי. להיות ביוון בחנוכה! גם אני לא 
האמנתי בפעם הראשונה שעשיתי את זה, אבל כשהגיעו גם 

ניה והשלישית, הבנתי שככה הוא העולם הזה. הפעם הש
המציאות בו עולה על כל דמיון. ובכן, יוצא לכם לאכול מידי 
פעם אפרסקים בסירופ או לפתן אננס מקופסאות שמורים? לא 
הייתם קונים אותם, מן הסתם, לולי חותמת הכשרות המהודרת, 
המוטבעת על הקופסה. נעים להכיר, אני האיש העומד מאחורי 

ותמת. עלי מוטלת האחריות לשמור שהמוצר האיכותי הח
העולה על שולחנכם, יהיה מאה אחוז מהדרין. לא יאומן כמה 
'שעות כשרות' אוגרת בתוכה קופסת שמורים אחת! אבל בואו 
נדבר על חנוכה. הרקורד שלי בעולם הכשרות עשיר מאד, 
פיקחתי כבר על ייצור דגי טונה במפעלים מהבילים בתאילנד, 

תי הפקה של מסות קקאו מפולים גולמיים בהולנד, בדק
והשגחתי על ייצור ויטמינים בסין, וזו רק רשימה חלקית. אבל 

 הסיפור על חנוכה הוא באמת אחד הסיפורים היותר פיקנטיים.
 
 



ובכן, זה קרה בפעם הראשונה שנסעתי לחנוכה. ארזתי את  
 המזוודות בלי הרבה חשק, לא יכולתי להתחמק מן התפקיד.
אחרי שתי דחיות מצדנו, נתן לנו בית החרושת תאריך אחרון 
לייצור הסטוק של פסח. יומיים לפני חנוכה, הייתי אמור לנחות 
באתונה, ולהתחיל את מרתון היצור. על זה אומר הכתוב 
'בנפשו יביא לחמו', להפסיד את ה'הדלקה' של הרבי שלי 

מיוחד והטישים המיוחדים כל כך היה בשבילי קורבן גדול ב
לצורך העבודה. ולאן אני הולך במקום? טוב מאד ידעתי 
לאיפה, זו לא הפעם הראשונה שלי ביוון. כאן בארץ, ובמיוחד 
בשיכונים ה'סגורים' שלנו בירושלים ובבני ברק בקושי יש לנו 
קשר עם אותם 'תינוקות שנשבו', ולהבדיל אלף אלפי הבדלות 

ון בלאי) שבוע כשמדובר בגויים. ואני? הולך לבלות (מלש
תמים בין גויים בלי אח יהודי אחד לצרה. אך מה יכולתי 

הגעתי לשם עם שתי מזוודות, בראשונה ציוד אישי, לעשות? 
ספרים וחנוכיה, בשניה אוכל. ניסיתם פעם לסחוב אוכל 
לשבוע? עם שתים עשרה שעות עבודה מאומצת ביממה אי 
אפשר לחיות על קרקרים ומים, הגוף דורש את שלו. מה כן 
הבאתי? קופסאות שימורים,קציצות טבעול קפואות במזוודות 

רים, ומיץ ענבים. סחבתי איתי גם כן כלים חד 'תרמוס', קרק
פעמיים, תאורת חרום לעשרים וארבע שעות ובקבוקי פלסטיק 
ריקים. אתם שואלים למה? תיכף תבינו. לא, לא התכוננתי 
לסיור לילי במצוקי מטאורה או בעיר סלוניקי. ההכנות 
המשונות האלו נערכו לקראת שבת במלון. יש אנשים שלא כל 

אבל שבת במלון מודרני בן ימינו היא בעיה  כך יודעים,
שדורשת התמודדות רבה בשביל יהודי שומר מצוות. אתם 
מתארים לעצמכם, שועד הכשרות לא משכן את שליחיו 
באכסניות צועניות מפוקפקות או במוטלי דרכים מרקיבים, 
המלון הוא כמעט תמיד מלון 'נורמלי', שמיישר קו עם 

לכך תוכלו למצוא בכל חדר  תאםהציויליזציה המודרנית. בה
גלאי נפח, שמפעילים את האורות והמיזוג עם חריצת המפתח 
(או הכרטיס המגנטי) בחור המנעול, ומכבים אותם ברגע 
שיוצאים. עין אלקטרונית בודקת את מעשיכם בכניסתכם 
ובצאתכם, ויש מקומות שאפילו אין בהם ברז, וכדי להוציא 

ל כפתור אלקטרוני. נו אז מה מים מן הסלע, תצטרכו ללחוץ ע
עושים בשבת? עוד לפני שעזבתי את הארץ, סיכם ועד 
הכשרות שלי בכתב עם הנהלת המלון שבו אתארח, את סידורי 
הפעלת המערכת בשבת. בשבת זו הייתי אמור להשאר נעול 
בתוך החדר מכניסת השבת ועד צאתה, כשהם מצידם ינתקו את 

בטיה נדלק האור החדר מרשת החשמל (כי הרי גם באמ
מעצמו). מים אמלא מראש בקבוקים, ואור יהיה לי מתאורת 
החרום. טוב, הגעתי לשם אחר הצהרים, התמקמתי עם כל 
הציוד, וחיכיתי לאיש הקשר שלי. אני מדבר אנגלית, אנגלית 
מקצועית. לתקשורת טובה לא מספיקה האנגלית העילגת של 

איש הקשר מגיע  מנהל המפעל, צריך מתווך עם אנגלית טובה.
לקחת אותי, ואנחנו נפגשים עם מנהל המפעל. אני שולף את 
החוזה הקפדני והמפורט של ועד הכשרות, עליו חתומים מנהל 
המפעל והיבואן, בו הבטיחו לאפשר לי גישה בלתי מוגבלת 
לכל מקום במפעל ללא התראה מראש. הוא נותן לי שני 

את זכרוני בסיור  צרורות עבים ממוספרים עם מדבקות, ומרענן
לאורך המפעל. מחר בבוקר נתחיל לעבוד יחד. היום הראשון 
הוא היום הקשה, היצור כולו מושבת, ואני אמור להכשיר את 
הליין. פועלי מיכון מפרקים את המכונות לחלקים, הם 
מיומנים, אבל הנה לא פירקו את הברגים בגלגלת הזו ואת 

טור ומים רותחים הסכינים שם צריך להחליף. זרמים של קי
(תלוי במיקום, כבולעו כן פולטו) עוברים על החריצים 
והפיתולים, מבחוץ ובפנים מפתח המפעל ועד סופו. צינורות, 
דוודים, סכינים, עגלות אפיה, מעברים של סרט נע, לא 
משאירים חלקיק, הכל מצוחצח בחומרי נקיון כימיים וישר 

ודם מקבלים להכשרה. גמרנו, המפעל כשר לפסח. עוד מק
הפועלים אזהרה חד משמעית, שלא להכניס גרגר מזון אל 
שטח המפעל, מדי העבודה שלהם הוכשרו לפסח, הם מקבלים 
כפפות, כובעים וסינרים סטריליים, ובלי אלו אין להם מה 

 לחפש כאן בשבוע הקרוב. אני מסתובב במפעל כמו בלש,
 

ה משווה את החומרים, שעומדים להכנס למכונות לרשימ
שבידי. שואל בלי הפסק, יורד לפרטים הקטנים, משגע את 
מנהל המפעל על כל קונטיינר או שקית פלסטיק. "גוד מורנינג, 
שרלוק הולמס!" הוא מקדם את פני בבוקר, אבל מה איכפת 
לו? הכל ביזנס, אם ככה הוא מצליח לשווק עוד מיליון 

לבקר קופסאות, מצדו שגם ג'ורג' טנט ראש הסי.איי.אי יבוא 
בערב, אחרון הפועלים הסתלק  8:00כאן. והנה הגיע הלילה. 

לפני שלושת רבעי שעה, מנהלי העבודה החתימו את 
הכרטיסים המגנטיים מזמן. המנהל אורז את תיק הג'ימס בונד, 
אני לא מראה סימני עזיבה. ודאי, אני לא הולך לישון כאן 

ע הלילה הלילה, אבל הוא לא צריך לדעת מתי אני עוזב. באמצ
אקפוץ גם כן לביקור שני, הוא יודע זאת, לא סתם החתמנו 
אותו על החוזה שלנו. לילה. חנוכה בארץ היוונים! הרחובות 
הומים אדם, הנהג שלי עוקף לפי הוראתי את הפאלקה, רובע 
הבילויים של אתונה, אבל גם ברחובות האחרים מינון הטומאה 

ה של המילניום עובר בהרבה את יכולת הקיבול שלי. אתונ
החדש היא עיר מערבית לכל דבר. לא תמצאו כאן פילוסופים 
מסוגו של דיוגנס, שביתו היה חבית על שפת הים וכל מאכלו 
דגים, פסו גם הוגי הדעות תלמידיו של סוקרטס, שחיפש את 
האמת עם נר לאור היום בחוצות אתונה.  מה כן מוצאים כאן? 

וגיה בדיוק כמו לפני מסעדות, שהפכו את האוכל לאידיאול
אלפיים שנה, ספורטאים שיכולים לשמש קונקורנטים רציניים 
לבניה של ספרטה הקדומה, ומנגד אנשי בוהמה, שאי אפשר 
להשוות את הקשקושים שלהם ליצירות האומנות של 
אבותיהם. העולם המערבי המתירני שאב הרבה מתרבות יון 

ו עוברים ליד העתיקה, אבל הרבה ממנה גם זרק לאשפה. אנחנ
השוק המואר, והפולקלור היווני פולש אל הרכב בלי שליטה. 
ניחוחות של מוסאקה וגבינות צאן מעורבים בריח דגים מלוח, 
מוכרים אדומי פנים ושחורי שיער מנסים להפטר מסחורות 
ברגע האחרון  ביוונית מצטלצלת, מוזיקה אופיינית נשפכת 

לווה קרקוש בסערה מתוך מסעדות מוארות, ואליה מת
מטבעות ונגינת קבצנים. הדם גועש בעורקי. 'אתם!' רצות 
המחשבות בתוכי כנגד ההמון החוגג סביב, בעוד עיני תקועות 
ברצפת המכונית. 'אתם הרגתם את סבא שלי, שלא רצה לאכול 
חזיר! אתם רצחתם את שבעת בניה של חנה הצדקת אחד אחד. 

במערה!'.  אתם חנקתם אלף יהודים שביקשו לשמור שבת
האויר ברכב נהיה דחוס. אני פותח חלון, והבלאגן סוגר עלי 
עוד יותר. 'הנה היא תרבות יוון', פורצות בי המחשבות, 'פאר 
היצירה של מבחר הוגי הדעות בקתדרה העולמית: תרבות 
 הפרחים שאין בה פרי, זו שביקשה לבער מן העולם את

ות להתבהם האמונה באלוקים. בשביל מה? כדי לאפשר לאנוש
בלי נקיפות מצפון!'. הרכב גולש באיטיות אל מפרץ החניה, 
הגענו למלון. אני עולה לחדר, את החנוכיה הכנתי עוד בבוקר, 
ההתרגשות מחשמלת אותי. 'הנה לכם ההוכחה' ממשיכות 
המחשבות לנער אותי בלי שליטה. אלפיים שנה אחרי שגירשנו 

וריה שלכם, ומדליק אותכם מארצנו ומנחלתנו, אני מגיע לטריט
בגאון את לפיד האמונה!'. אתם יודעים מה זה אומר להדליק 
בגאון? לעמוד בחלון של מלון הילטון בלב ליבה של אתונה, 
בחלון דווקא, בשביל פרסומי ניסא, שהרי אין לי יהודי אחד 
לרפואה בתוך החדר כדי לפרסם את הנס איתו. לעמוד כך 

לשם יחוד קודשא בריך בקומה השלישית, ולומר בדמעות "
הוא ושכינתיה", להרגיש בעצמות את ההבטחה של "כי לא 
תשכח מפי זרעו", הנה אנחנו קיימים ולא שכחנו! איפה הם 
אלה, שחרתו על קרני שווריהם, כי אין להם חלק באלוקי 
ישראל? עפר ההיסטוריה כיסה עליהם, הלכו ואינם. ואנוכי, 

להמליך עלי את הריבונו יהודי נידח בליבה של אתונה, זוכה 
של עולם, זוכה להדליק נר חנוכה בבירתה של אימפריית 
הכפירה הקדמונית הזו. אני מברך את הברכות ברטט, ומתחיל 
לשיר "מעוז צור" בניגון המקובל אצלנו מדור דור. "יוונים 
נקבצו עלי", אהה, היום אני נקבץ עליהם, אני נותן את 

י. אבל השם אלוקים! הפקודות במפעל, הם צריכים אות
"חשוף זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה..." בום! דפיקות 
 רועמות על הדלת. מי זה יכול להיות? אף אחד לא אמור לדפוק 

 



על הדלת שלי, אם רוצים אותי מהמפעל צריכים להתקשר  
קודם. מי זה יכול להיות עם דפיקות כאלו, שודדים? ערבים? 

צפופות יותר וחזקות  אנטישמים? הדפיקות הופכות להיות
יותר, תיכף יפרצו את הדלת. "מי זה?" אני שואל באנגלית 
בקור רועד. בליל של מילים עונה לי ביוונית, אני שואל שוב 
קרוב להתעלפות "מי זה?" ההוא מאחור מבין, כנראה, עם מי 
יש לו עסק, הוא צועק בקול "פייר! פייר!" אש! הצילו! 

לת מיד, מצפה לפגוש בחוץ ענן המלון בוער! אני פותח את הד
של עשן. אפס, האיש שמאחורי הדלת פורץ פנימה במדיו 
המחויטים ובולש בעיניו סביב. מה הוא רוצה? פתאום תופסות 
עיניו את אדן החלון, הוא מצביע לעבר החנוכיה הדולקת לצד 
הוילון המופשל, ויורה לעברי צרור משפטים בלתי מובן. 

 הר בקול נואש, ומתקרב אל החנוכיי"איגליש פליז!" אני אומ
כדי להגן עליה. שרק לא יכבה אותה. ובכן, הסתבכתי! זהו 

של המלון, מי יכול היה להזעיק אותו הנה אם  ןקצין הביטחו
לא גלאי העשן, שזיהה פתאום שני נרות דולקים? הוא מנסה 
להסביר לי משהו באנגלית של ילד בית ספר ואחרי כמה 

עיק לעזרה את פקיד הקבלה בעזרת כושלים מז תניסיונו
הטלפון שבחדר. אוהו! על כזה פרסומי ניסא לא חלמתי. שני 

בנרות החנוכה שלי... "הי וונטס יו טו  ן'יוונים' באים להתעניי
פוט אוף ד' פייר! (הוא רוצה שתכבה את האש!) אסור 
להשאיר אש פתוחה ברחבי המלון" מסביר לי הפקיד באנגלית 

צעת, שנילווה לה מבטא בלקני מובהק. אוקספורדית מהוק
"אבל זה אי אפשר!" אני מגן על חיי, "לא שייך שאכבה את 
הנרות האלו. הם יכבו מעצמם בתוך חצי שעה מקסימום שעה. 
אני מבטיח לך, לא אלך לישון לפני שאוודא שהם כבו". "למה 
אתה לא יכול לכבות אותם?" צמצם הפקיד את עיניו לעברי, 

שד. פזלתי מטה, יש לו לפקיד במה להיתלות: ובחן אותי בח
פאות וזקן, כובע, מעיל שחור, סידור תפילות ונרות. לך תסביר 
להם, צמד יוונים צרי שכל, שמבינים בענייני הקודש האלו 
וביהדות בכלל כמו חמור במרק ירקות, למה אני לא יכול 
לכבות את הנרות! מה אומר להם בדיוק? 'אקסיוז מי, סיר'ס! 

חו לי נכבדי!) סבא שלכם אנטיוכוס כבש את פלשתינה (סל
לפני אלפיים ושלוש מאות שנה. הוא רצה להשכיח מאבות 

את מורשת האמונה שקיבלו בסיני. אבל הסבים שלי  יאבותי
היו אמיצים, הם יצאו נגדו לקרב עם קומץ אנשים וסוסים 
בודדים בלי פיל אחד. ומה היה הסוף? האלילים המיתולוגיים 

התגלו במלוא חרפתם, וכך הקיץ הקץ על ממלכתכם  שלכם
המפוארת'. ככה אומר להם שלזכר נס פך השמן אני חייב 

 להדליק נרות? "למה אתה לא יכול לכבות אותם?" העירה
 
 

אותי שאלתו החוזרת של פקיד הקבלה. "איי'מ א ג'ו (אני 
יהודי)", אמרתי לו, מחפש את המילים המתאימות, "יש לנו חג 

"א פסטיבל!" שרק הפקיד בהתפעלות, "ולכן אתה  היום".
מדליק נרות? אינקרדיבל! (מדהים). איזו מין דת היא הדת 
שלכם, איך אמרת ג'ו? יש לכם איזה גורו שאומר לכם מה 
לעשות או משהו כזה?" רק תראו לאן הגענו, יש עוד אנשים 
על כוכב הלכת הזה, שלא יודעים מה זה יהודי... "אנחנו 

עם התנ"ך", אמרתי בנסותי לגרד מעל מוחו כמה היהודים 
שכבות של ידע, בלי להקפיץ שדים אנטישמיים מרבצם. 
היוונים משתייכים לכנסיה האורתודוקסית, איך זה שהוא לא 
יודע מה זה יהודים? "בייבל!" (תנ"ך!) הוא אמר בהשתאות, 
"ושם כתוב שצריך להדליק נרות היום?" עשה רושם שיש לו 

לדת. "לא כתוב ממש" נזהרתי במילים, "חכמי  איזו הערכה
הדת שלנו מפרשים את חוקי הדת, בהתאם למה שקיבל משה 
אדון הנביאים במעמד הר סיני", על זה הם בטוח שמעו, אם 
הם יודעים מה זה תנ"ך. עכשיו העביר פקיד הקבלה את הדו 
שיח שהיה ביננו לקצין הבטחון. ראיתי אותם מתווכחים, קצין 

כנראה, פוחד לקחת אחריות על עצמו. אילו יעלה  הבטחון,
המלון הזה בלהבות, הוא את המשרה שלו יאבד, אם ישאר 
בחיים בכלל. ראיתי אותם ניגשים לטלפון. פקיד הקבלה דיבר 
עם מישהו כמה דקות, והעביר את התשובות לקצין הבטחון. 
בסוף השיחה הגיעו לאיזו פשרה. הם ניגשו אלי. "שמע" אמר 

קיד בחיוך "דברנו עם המנכ"ל, הוא קישר אותנו עם לי הפ
ה'ביג בוס' בשיחת ועידה, וכשהם שמעו את השם, בדקו 
בפרטים ואמרו שזה בסדר". "מחר אצטרך גם כן להדליק", 
אמרתי כדי למנוע הפתעות, "נו פרובלם!" אישר הפקיד, 
ומחרתיים תשאר פה מיום שישי אחר הצהרים עד ליל שבת 

וצאי שבת). אתה אדוק מאד, הא?" קרץ לי (הוא התכוון למ
בעינו, והם התקדמו לעבר הדלת. "יש לך מזל שה'ביג בוס' 
זוכרת אותך מן הסיפור עם השבת. ככה האמין שהסיבה היא 
דתית, ולא סתם תירוצים". "תירוצים?" שאלתי, ידעתי על מה 
הם מדברים, אבל כך לא מדברים לתייר. "אתה יודע מה", פרס 

לה את ידיו בהשלמה, "מהאיזור שלכם, פרום ד' פקיד הקב
מידל איסט (מהמזרח התיכון), אתה כבר לא יודע מי יכול 
להגיע. העולם שלנו צפוף מידי בטרוריסטים ובתימהונים 
למיניהם, והם מקשים מאד על החיים של אזרחים ישרים 
והגונים כמוך". אה, איזה דבש. הפקיד הזה ראוי למדליה על 

אורחי חוץ. אבל זהו זה, הנרות נשארו על עומדם, שרות נאות ל
נרות חנוכה בלב יוון הרשעה. כי זאת האש חזקה מהם, מכל 
המלעיגים והמאיימים עליה. הם יכלו והיא לא תכלה. גחלתה 
תוסיף ותגדל בידי נוטריה, ואשה תוקד לעד. כן, אש הקודש 

 לא תכבה...! 
 אחים יקרים!

 

כל הגלות הקשה והארוכה. במשך אלפי שנים עם ישראל נשאר בקדושתו הנצחית בכל הניצוץ היהודי הזה לא כבה ב
ארצות גלותו בבבל ובספרד, באשכנז ובפולין, במרוקו ובתימן עם ישראל לא התבולל למרות כל הצרות. כמה הדברים 

ו, אילו היה רואה זאת רלוונטיים לדורנו אנו! אח... אילו היו רואים גדולי ישראל של הדורות הקודמים את הדור שלנ
הרמב"ם או רש"י, ה"חפץ חיים" או ה"בן איש חי"... אילו היו רואים את המציאות המצערת כיום שרוב העם 
היהודי שבוי בידי תרבויות זרות שאינן שייכות לנו, אינו יודע מה זה "שמע ישראל", ומה זה "שבת" מה גדול היה 

לא יעזוב. קרן האור היחידה שניתנה לנו בתורה "כי לא תשכח מפי  שברם וצערם. אולם, לא יטוש ה' עמו ונחלתו
זרעו" זאת הנחמה היחידה וזאת היא גם התקווה. גם במצב שנטמאו כל השמנים, השתבשו הדעות, ונטמאו הנשמות 
הטהורות של עם ישראל גם אז אפשר למצוא את פך השמן הטהור, את הנקודה היהודית המצויה בלבו של כל יהודי 

ימה, שלא נכבית ולא נטמאת לעולם. ואם רק נשכיל להדליק ולהאיר אותה, הרי שהיא תעלה ותדלק ותהיה לנר פנ
 תמיד ולשלהבת קודש.

 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 

 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,   לרפואת:
 לאה בת רחל,  ילה, רפאל בן אסתר,טוהר חיה בת אי

 שרה חיה בת סימי, חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 .נהוראי בן יעל פני. אסתר בת וסינה דרור בן מזל,

 

 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה::

 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 בן חיים, שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, נתן 

 אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה, ג'נט בת לונה, יהודה בן אסתר,
 חיים בן מיסה, רפאל בן לאה ,עדי בן חנהתמר בת סעדה, 

ויקטוריה קלרה בת לאה, שרה בת גיטה. קלמנט בן אסתרינה, ניסים בן ליזה,
 , נתן בן חוטה, דנה בת סוזן.בן אסתריעקב  ,שלמה בן אברהם
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מקץ  •  114ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (מא, א) יהי מקץ שנתים ימיםוו
איתא במדרש (בראשית רבה פט, ג): "על ידי שאמר יוסף לשר 

  נתוספו לו שתי שנים".המשקים 'זכרתני' ו'הזכרתני', 
שאל: מה היה קורה אם היה אומר רק  רבי שמעון שקופ ז"ל

  "זכרתני" אחד, כמה זמן היה יושב בבית הסהר?
בפשטות היינו אומרים, שאם על שאמר פעמים נוספו לו שנתים 

  מאסר, על פעם אחת היתה נוספת לו שנה אחת.
יתכן שלא. יתכן שאם היה מבקש פעם  –אמר רבי שמעון  –אבל 

אחת "והזכרתני לפני פרעה", היה זה עדין בגדר חובת ההשתדלות 
  (יחי ראובן)   המוטלת עליו, ולא היה נענש כלל.

וידבר שר המשקים את פרעה לאמר... ושם אתנו נער 
  יב)-(מא, ט עברי

שר המשקים מציע לפרעה להעזר ביוסף כפותר חלומות. פרעה 
ההצעה, וכתוצאה מכך משתחרר סוף סוף יוסף מבית מקבל את 

האסורים. נמצינו למדים, שכל ההצלה של יוסף התגלגלה בפועל 
דרך שר המשקים שהזכיר בפני פרעה את פותר החלומות. וקשה, 
שלא מצינו שיוסף שילם לשר המשקים על כך שהישועה הגיעה 
 דרכו. הכיצד? אלא, ששר המשקים היה אדם רע. הוא לא הלך
בעצמו לפרעה להציל את יוסף, למרות שיוסף עזר לו רבות כשפתר 
לו את חלומו כל כך לטובה. מדוע באמת לא סיפר זאת שר המשקים 
לפרעה? אומרים חז"ל, שהוא פחד שיזרקו אותו מהמשרה הרמה 
שלו וימנו את יוסף במקומו. הוא ראה שיוסף איננו אדם רגיל, הוא 

שאם פרעה יראה אותו ויעמוד   הבחין באישיותו המיוחדת, וחשש
קיים סכוי גדול שימנה אותו לשר בממלכתו, ואולי, מי  –על טיבו 

יודע, יחליט לתת לו דוקא את תפקיד שר המשקים, במקומו... והוא 
ע יפסיד את משרתו הרמה. לכן נמנ –שר המשקים הנוכחי  –

  מלהזכירו לפני פרעה.
להזכיר את יוסף לפני  רה עכשיו, ששר המשקים החליט פתאוםומה ק

  פרעה, כלום נהיה לפתע אדם טוב, בעל לב רחום? 
ל כך ה לו בררה... בחז"ל מבואר שפרעה כלא ולא! פשוט לא הית

, עד שכבר נטה למות. כשראה זאת שר המשקים אמר פחד מהחלום
לעצמו: 'אם ימות פרעה ויבוא מלך אחר תחתיו, מי יודע, אולי הוא 

לא אכפת לו שפרעה ימות, אבל הוא צריך יזרוק אותי מתפקידי'. 
להשאר שר המשקים... לכן, בלית ברירה, הציע שר המשקים לפרעה 

ביוסף. כך ינצל פרעה ולא ימות, ומשרתו של שר המשקים  ץלהתיע
מובטחת לו... ברור, אפוא, כי יוסף הצדיק לא הכיר לו שום טובה על 

ה, ולא עשה בכך כך, שכן היה זה אינטרס שלו שיוסף יובא לפני פרע
  (שם)   שום טובה ליוסף.

ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת 
  (מד, יב) בנימן

אומר לכם חידוש יפה, שתלמידי החכמים יהנו ממנו מאוד. חדוש 
מהיכן  –אמיתי. הגמרא בפסחים (ז:) שואלת: מנא הני מילי?" 
"אמר רב יודעים שבדיקת חמץ נעשית לאור הנר? משיבה הגמרא: 

חסדא: למדנו מציאה ממציאה, ומציאה מחפוש, וחפוש מחפוש, 
כתיב הכא: 'שבעת  –וחפוש מנרות, ונרות מנר. מציאה ממציאה 

ימים שאר לא ימצא בבתיכם', וכתיב התם: 'ויחפש בגדול החל 
  דכתיב:  –ובקטן כלה וימצא'. ומציאה מחפוש דידיה, וחפוש מנרות 

  
בנרות', ונרות מנר, דכתיב: 'נר ה' 'בעת ההיא אחפש את ירושלם 
  נשמת אדם חפש כל חדרי בטן".

שואל המהרש"א (שם), מדוע לא הביאה הגמרא את הנאמר קודם 
לכן, בפרשת ויצא (בראשית לא, לה): "ויחפש ולא מצא את 

  התרפים", הלא גם שם מוזכרים חפוש ומציאה! 
שען  הטשעבינער רב זצ"ל סיפר, שהיה פעם בעיר קראקא ופגש שם

זקן, שאמר לו פשט יפה בגמרא הזו: הרמ"א בהלכות פסח (סי' תלב) 
כותב: "נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא 
יהא ברכתו לבטלה", ואת הפתיתים הללו יכול להניח אפלו הבודק 
בעצמו. שואלים האחרונים: מדוע מתאים לומר על זה בדיקת חמץ, 

הפתיתים ומחפש, איזו בדיקת חמץ היא זו? אם הוא עצמו מניח את 
כלום זה נקרא ש"מצא" חמץ? השיב השען הזקן: מהיכן לומדים 

 –בדיקת חמץ? מ"ויחפש... וימצא הגביע". ומי מצא את הגביע? 
מנשה, שהוא עצמו הטמינו שם... הרי שמתאים לומר "וימצא" על 

 ביאהדבר שהמחפש עצמו הניחו שם. לפי זה מובן היטב מדוע לא ה
הגמרא הוכחה מ"ויחפש ולא מצא את התרפים", כי שם לבן באמת 

  (שם)   חיפש, לא הוא עצמו הניח שם את התרפים...

  עניני חנוכה

   והדליקו נרות בחצרות קדשך

רבי נתן צבי פרידמן בספרו "פרפאות לתורה" הקשה, מה פשר 
קדשך? ותירץ, שהנה הפרי חדש (או"ח תר"ע)  בחצרותההדגשה: 

הקשה בשם הרא"ם: איך הדליקו נרות באותם שמונה ימים, הלא 
כולם היו טמאי מתים, וטמאו את השמן שנגעו בו, ומה ההפרש יש 

ובין שאר בין אותו הפך שנמצא מונח בחותמו של כהן גדול, 
, והרי השמנים הטמאים? ויש לומר, שהדליקו אותם על ידי עץ ארוך

פשוטי כלי עץ אין מקבלים טומאה, כמבואר בתוס' (חולין ג.) לפי זה 
נמצא שלא נכנסו למקדש, אלא עמדו בהר הבית מחוץ לעזרה, 

בהם  –ובאותם פשוטי כלי עץ ארוכים שהיו בידם בעמדם בחצר 
הדליקו את נרות חנוכה. לכן הנוסח הוא: "והדליקו נרות בחצרות 

ידי כלי עץ ארוך הדליקו המנורה  שעמדו בחצר, ועל –קדשך" 
  (ומתוק האור)  שבפנים.

  טעם שבחנוכה משחקים עם סביבון, ובפורים עם רעשן
עני ואזור אליהו, שלכן  כתב בטעמי המנהגים בשם ספר קרבן

כי בחנוכה לא היה  משחקין עם סביבון ובפורים עם רעשן, בחנוכה
רק  כהוגן,רק מלעילא, כי לא עשו תשובה  התעוררות מלמטה,

 היוונים, ולכן משחקים עם סביבון השי"ת ברחמיו הציל אותם מיד
צום ושק ואפר יוצע לרבים,  ואוחזים אותו מלמעלה. ובפורים שגזרו

ולכן בחנוכה אנו  תשובה מלמטה, על כן אוחזין מלמטה. והיתה
נקמתם', כלומר  ', 'נקמת את'דנת את דינם ריבם', אומרים, 'רבת את
אומרים,  ובהברכה שאחרי קריאת המגילה, אנו כל,שהקב"ה עשה ה

שבפורים  דיננו' 'והנוקם את נקמתנו'. לפי 'הרב את ריבנו', 'והדן את
התעוררות  ישראל, ועל ידי התעניות היתה היה הנס על ידי תפילת
 נתן 'הרב את ריבנו', אבל בחנוכה שהקב"ה מלמטה, לכך שייך לומר

 ום, לכך נאמר רבת את ריבם,ונצח בלב הגבורים שילחמו ביוונים
  שהקב"ה עשה מעצמו הריב עם השונא.

  

  מה משותף בין יוסף למרדכי?                              

מבעיר או מכבה.  מבואר במשנה ברורה סק"ג שלהדלקה של שבת אין להדליק את השמש ע"י פתילות ושמנים שאסור להדליק אותם עבור נר שבת שמא יטה את הנר ונמצאחידה משבוע שעבר: תשובה ל
  הדליקו בנרות ושמנים שקיים בהם החשש של "שמא יטה".ואמנם בנרות חנוכה לא קיים חשש זה ד"אין לנו רשות להשתמש בהם", אך בנר השמש שמותר להשתמש בו א"כ אין ל

  
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  הדלקת נרות חנוכה במחנה עבודה סובייטיי

אוכל להשיג נרות חנוכה. חיפשתי היכן  –: חג החנוכה הלך והתקרב, והשאלה שהעסיקה אותי כל העת היתה בר זצ"לילמספר הרב יצחק ז
ונחשב למלשין בעיני הבריות, כך שהיה מסוכן בנרות, מי יוכל לעזור לי? לבסוף מצאתי צייר יהודי מווילנא, אשר היה אומנם מקורב להנהלה 

  לפנות אליו, אך עלי עשה הוא רושם טוב והחלטתי לספר לו על חנוכה.
דוברוביצקי, זה היה שמו של האיש, לא ידע מאומה על היהדות והתלהב לשמוע דברי. הוא עבד בק.ו.צ'. (מחלקת התרבות והחינוך) והצליח 

נר, חילקתי אותו לשמונה חלקים, בעודי מחשב שכל נר ידלק במשך חצי שעה. הצלחתי להכין נר אחד להשיג שם נר גדול. כשהביא לי את ה
ואם כי נוהגים להוסיף נר בכל אחד מימי החנוכה, כך שביום השמיני מדליקים שמונה נרות, הרי שעל פי לכל אחד משמונת ימי החנוכה, 

  ה די בנר אחד לכל יום.ההלכ
י שלא יבחינו בנר? על הבערת אש במחנה העבודה חל איסור חמור. המפקח דלהדליק? מה לעשות כהיכן  –עכשיו עמדה על הפרק השאלה 

  היה נוהג להיכנס לתאי האסירים בכל רבע שעה, ואילו הנרות צריכים לדלוק לא פחות ממחצית השעה. מה לעשות?
  ליק את הנר במרחץ המחנה.לאחר מחשבה החלטתי להד

במחנה העבודה היו שני מרחצאות. הבאתי לשם מים נקיים, הוצאתי את המים המשומשים ושטפתי בהם את הרצפה. במרחץ נהגו לרחוץ 
 רק את פלג הגוף העליון, ולכן מותר היה להדליק שם נרות. אספתי את כל חמישה עשר היהודים לאותו מרחץ, נעלתי את הדלת ושפכתי את

נכנס ארבע פעמים בשעה. אמרתי לו: "סליחה, אני  ותפק המפקח על הדלת, שהרי גם למרחצאד המים שבדלי על הרצפה. כעבור רבע שעה
  תוכל להיכנס. חכה עוד רבע שעה". לא  –שוטף את הרצפה. ובדיוק ברגע זה שפכתי מים 

 הנס, שהרי לשם כך אספתי את הקהל. סיפרתי להם על נס פח השמן פרסום  –משך אותו רבע שעה הצלחתי לקיים "פרסומי ניסא" ב
  ההלכה.לפי  –מקדש ועל מצוות החנוכה. בצורה זו הצלחתי לקיים הדלקת נרות בשמונה ימי החנוכה ב

  

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
 תקוה, בא בשבת חנוכה אצל אביו בעל קהילת יעקב זצ"ל בבני דרך אמונה שליט"א בהיותו בחור, ולמד בישיבת לומזא בפתח הגאון בעל

והשיבו דבערב  ושאל הגאון בעל דרך אמונה להחזון איש מהו לענין נרות חנוכה, ברק, ובמוצאי שבת עמד לחזור להישיבה בפתח תקוה.
רוצה להשתהות בבני ברק במוצאי  ואבהישיבה בפתח תקוה. אמנם הוסיף בעל הדרך אמונה, שה שבת ידליק אצל האב, ובמוצאי שבת ידליק

  (שלמי תודה)  שיעשה שליח בהישיבה בפתח תקוה שידליק בעבורו בזמן. שבת, וענה לו החזון איש

שמן בשיעור  צריך , האםואם כן יהודי שהגיע מחו"ל לביתו רבע שעה לפני עלות השחר, האם יוכל להדליק נרות חנוכה בברכה? שאלה:
  לחצי שעה?

  .יכול להדליק בברכה וישים שמן כשיעורתשובה: 
נזכר  מי ששכח לומר במוצ"ש ברוך המבדיל לפני ההדלקה, ורק לאחר שבירך אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר של חנוכה וכו' שאלה:

  שלא אמר ברוך המבדיל, האם מותר לו להפסיק בין הברכה להדלקה כדי לומר ברוך המבדיל?
  : כן.תשובה
הגר בבנין רב קומות ודירתו נמצאת בקומה שלמעלה מכ' אמה כתב בשעה"צ סקמ"ב שלא יניח הנרות בחלון הפונה לרשוה"ר כיון  שאלה:

גם כשישנם בסביבה עוד בנינים רבי קומות שלגבי אלו הגרים בקומות העליונות עינהם שאין היכר לבני רשוה"ר וכו'  האם דין זה אמור 
  שולטות בבתים שנגדם אף למעלה מכ' אמה?

  : גם כשיש עוד.תשובה
ים שאינם שומרי תו"מ, אדם שיש לו ב' מרפסות בבית, וא' פונה למקום שדרים שם אנשים שומרי תו"מ, וא' פונה למקום שגרים אנששאלה: 

  היכן יעדיף להדליק?
  איפה שיש יותר אנשים. תשובה:
  מותר שמן של חנוכה האם מותר להדליקו לנר שבת? שאלה:
  : כן.תשובה
  : וכן מה הדין מותר הפתילות לענין זה?שאלה
  : כן.תשובה
נכון לומר שאם מניחין המנורה בער"ש על ספסל ומניחין ג"כ עליו דבר היתר חשוב מער"ש, אינו מועיל שיוכל אח"כ לטלטל  : האםשאלה

בשבת הספסל, אע"ג דהוי הספסל בסיס לאיסור ולהיתר, משום דבער"ש בין השמשות היה אסור לטלטל הספסל עם המנורה דהא אסור 
  י שלא יאמרו לצורכו הוא דאדליק (דרכי משה סי' תרע"ה מובא במ"ב סי' תרע"ה ס"ק ה' ו')?   לטלטל נר חנוכה כל משך שיעור מצותו כד

  : דברי טעם.תשובה

                          

בל יחילקה סבתא מאה סופגניות למאה אורחיה. כל אורח ק במסיבת חנוכה                      
חצי סופגניה קטנה אך טעימה. מספר  - בלה שתי סופגניות, וכל ילד ישלש סופגניות, כל אורחת ק

  האורחות היה גדול פי חמשה ממספר האורחים. כמה אנשים, נשים וילדים היו אצל סבתא?
אינו בא  2אצל החכם השני, והיות וידע כי המספר  3בשלב זה הכריז החכם הראשון כי הוא יודע מהו מספרו, דבר זה ייתכן רק אם ראה את המספר   :תשובה לחידה משבוע שעבר

  !4הסיק כי מספרו שלו הוא  )3כרח כי על אפו שלו מופיע המספר על אפו של החכם הראשון, היה מסיק בה 2לו היה רואה את המספר (בחשבון, 

  

  משפחת פלד להולדת הבן        משפחת בן חיים להולדת הבן והבת         משפחת ריימן להולדת הבת       מרכז העיר:
  פרסיק לנשואי הבת משפחת     הולדת הבןמשפחת אטינגר ל       משפחת מגורי להולדת הבן             משפחת מרכוס להולדת הבת
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 החנוכה נר את,)ד"תש בשנת, בלזן בברגן( בצריפו הדליק מבלוזוב הרבי אשרכ

", חנוכהשל נר להדליק" הברכות שלש את רבה בהתלהבות ובירך, הראשון
 — האחרונה הברכה ואת", הזה ובזמן ההם בימים לאבותינו נסים שעשה"

 אחד הרבי אל ניגש, הברכות ואמירת הנר הדלקת לאחר". שהחיינו" ברכת
 רבי, אתה: הרבי אל נהופ, זמיחובסקי, מווארשה בונדאי עסקן, הצריף מדיירי
, חנוכה נר להדלקת שלך הדחף את להבין יכול אני, ונחמד פיקח אדם, שפירא

 שתי אמירת של ההיסטורי בחיוב להבין מסוגל גם אני. שכאלה בזמנים גם
 איך אבל, )"לאבותינו נסים שעשה"ו", חנוכה נר להדליק"( הראשונות הברכות

 והגיענו שהחיינו" —" שהחיינו" ברכת השלישית הברכה את לברך אתה יכול
 להגיע שזכינו על? כך על, להשם להודות עוד אתה יכול איך"? הזה לזמן

 גוויות ואלפי מאות כאשר, שכזאת ברכה לברך אתה יכול איך? שכאלו לזמנים
 אתה אלה כך על? מושמדים יהודים מיליוני כאשר, כאן מתגוללים יהודים של
 אתה — הרבי לו השיב — זמיחובסקי" "?לכך להגיע שזכית, לו מודה עוד

 גם", שהחיינו" ברכת את, השלישית הברכה את כשברכתי. אחוז במאה צודק
 הוגעתי? זו בשעה זו בברכה טעם מה עצמי את ושאלתי, בדבר הרהרתי אני
 הסבר למצוא כדי, ואחרונים ראשונים של, שונים במקורות והעמקתי מוחי את
 בשעה אולם. כזאת נוראה בשעה", שהחיינו" ברכת את לומר הצורך על

 פניהם שחזות, אסירים יהודים של רב קהל עומד שמאחורי לב שמתי, שברכתי
", שהחיינו" בירכתי זו הקרבה נכונות ועל. יהדותם על להיאבק נכונות מביעה

 על. יהדותם למען חייהם את להקריב מוכנים שכאלה בתנאים גם שיהודים
 (קובץ "זכור" חלק ו')".שהחיינו" ברכת לברך שצריך בוודאי, שכזאת תופעה

 
, במונסי היום גר הוא. המעשה בעל שסיפרו כפי, שהיה מעשה לכם אספר
 תלמיד והנו התורה על שוקד הוא אבל,  כרופא לפרנסתו ועובד,  ב"בארה
 בלוס היה הוא שנים לפני. ומצוות תורה שומר המספר היה ימיו כל לא.  חכם
 הימים באחד. חולים בית של מיון בחדר כרופא ועבד, גמור כחילוני לס'אנג

 התקף אחרי ברחוב מוטל נמצא אשר הכרה מחוסר אדם המיון לחדר הובהל
 את ניתקו,מחייו התייאשו שעה חצי ולאחר, להצילו הוזעקו הרופאים. קשה לב

 של בידו בתנועה הבחין הוא שלפתע מספר הרופא. מותו את וקבעו המכונות
 כ"אח אבל,המוות לאחר מפרכסים שעדיין עצבים שאילו חשב בתחילה. המת

 ולתדהמתו, מעלפניו הכיסוי את הסיר הוא,  הגוף של נוספות בתנועות הבחין
" מת"ה.  לבו את לעסות מחדש התחיל הוא. חי -" מת" ה את רואה הוא
 לך: " הרופא את שואל הוא.  בו להתעסק להפסיק לרופא וסימן ידו את הרים

 אין אבל היהודי שמו אמנם זהו!  לחלוטין נדהם הרופא" ?  מאיר חיים קוראים
 שמע הוא מסבתו רק" ,  בארי" שהוא יודעים כולם, כך לו שקורא בעולם אדם

" ?  תפילין מניח אתה: " ושואל ממשיך החולה והנה" . מאיר חיים" ששמו
 אותו שואל ושוב" ! להניח תתחיל מהיום: " מצוהו החולה. בשלילה עונה והוא

 החולה כשסיים" !כשר תאכל: " וצוהו חזר,  לא וכשענה" ?  כשר אוכל אתה"
 את הרופא כשסיפר, לימים. עולמו לבית ונפטר עיניו את עצם,  דבריו את

 נכנסתי. " והשפעה רושם שום הרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף הוא,  המעשה
 שינוישום' לי קרה מצחיק דבר איזה תשמעו: ' להם ואמרתי הרופאים לחדר
 של בתהליך הרופא החל רבות שנים לאחר" . המיוחד מהארוע בי חל לא
 הסיבות לשרשרת הזה המעשה את גם צירף לאחור ובמבט" , בתשובה חזרה"

 יסוד אותנו מלמדים כמותו ואחרים שכזה סיפור. חייו את לשנות לו שגרמו
 כל סביב. אמיתיים בנסים ואף,  הטבע בדרכי העולם את מנהיג ה"הקב. חשוב
 ואינם מושפעים אינם האדם בני אך. יום בכל, ממש של נסים קורים אדם

 אלא רבים בניסים למעשה מסובב אדם כל..סביבם המתחולל את קולטים
 לראות המסוגלים ימים הם החנוכה ימי: "בהם להתבונן ממנו מונעת גרהישהש
 שהניסים די אין. חינוך מהותו החנוכה שבימי "הזה בזמן"ה. הניסים את ולהבין

 רוחנית במדרגה כשנמצאים. "מהם ומושפעים לומדים שאנו אלא מתרחשים
 צורת את מחמתם ולשנות מהם להתחנך,  הנסים משמעות את להבין שמוכנה

 כך לשם .בחוש לראותו וזוכים הנס בגילוי ותועלת ענין יש אז, ההתנהגות
 להתחנך.  ההבנה יכולת את לפתח" , ולהלל להודות" החנוכה ימי שמונת נקבעו

)ל"זצ פינקוס שמשון 'ר( ,חיים אנו בו הנפלא מהעולם מושפעים ולהיות מהנסים

 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ַלח ׁשְ ְרֹעהַוּיִ ְקָרא ּפַ : ַהּבֹור ִמן ַוְיִריֻצהוּ  יֹוֵסף ֶאת ַוּיִ
 אין, לרע הן לטוב הן, המיועד הזמן קץ שכשמגיע עצום יסוד למדנו מכאן

 ומכיון. הקצוב מהזמן יותר אחד לרגע אפילו מתמהמה הוא ברוך הקדוש
 לכן, מהר הריצוהו האסורים בבית יותלה צריך היה שיוסף הזמן שהושלם

 נפשינו ופדות גאולתנו עת כשתגיע כן וכמו. הבור״ מן ״ויריצוהו כתוב
 פתאום אלא, הזמן על יותר לרגע אף נתמהמה לא צדקנו משיח לביאת

 במהרה  הקדושה לארצנו הגלות מן במהירות אותנו ויריצו המשיח יבא
 )התורה על חיים חפץ(                               .                בימינו

 
ה יֵתהוּ  ְוָחָכם ָנבֹון ִאישׁ  ַפְרֹעה ֵיֶרא ְוַעּתָ  והלא להבין יש:ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ִויׁשִ
, עצות לו ליתן ולא החלום את לו לפתור הכל בסך מיוסף ביקש פרעה
 פי על לבאר ויש,? פרעה של יועץ גם להיות יוסף הפך מדוע כן ואם
 אחד קם והנה. לרפאותה הצליח לא רופא ואף שחלתה מלך לבת משל

 פחד אך, לרפאותה מהמלך וביקש ברפואה גדול מומחה שהיה מהיהודים
 זו שאין ויאמרו המלך של הגויים הרופאים בו יקנאו שמא היהודי הרופא

 בחכמה היהודי הרופא נהג לכן. החולה המלך לבת המתאימה התרופה
 מרקחת מיני להכנתה צריך אבל מיוחדת רפואה לי יש: למלך ואמר

 שירקח מומחה הכי הרופא את שיבחר המלך מכבוד ואבקש, מיוחדים
 אחד כל הרופאים שאר כך כששמעו. רב דיוק בה שצריך מכיון, אותה
 לפחות אולי, המלך בת את לרפא אוכל לא הכי בלאו הלא בליבו חשב
 שנוכחו הרופאים כל אישרו לכן? המרקחת את להכין המלך אותי יבחר
 מסכימים שלו הרופאים שגם המלך וכשראה. מתאימה זו תרופהכי שם
. המרקחת את תכין גם שאתה עדיף: לו אמר, היהודי הרופא של עצתו עם

 פרעה של שהחרטומים כשראה כי, בחכמה יוסף נהג גם שכך הוא והנמשל
 החלום את כשיפתור עכשיו אולי יוסף פחד, וריק הבל דברי לו פתרו
 וגוי״ וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ״ועתה אמר לכן, בו יקנאו כולם
 תקותי אבדה לא ועדין, המלך יבחר אותי אולי: בלבו חשב אחד כל ואז
 הדבר ״וייטב מכן לאחר שכתוב כמו, יוסף של לעצתו הסכימו כולם ולכן? 

 אני בך:   ליוסף פרעה אמר מיד ואז, עבדיו״ כל ובעיני פרעה בעיני
 )יעקב אהל(                   .מכולם חכם שאתה לי ונתגלה מאחר, בוחר

 
ִמים ֲאָבל ָאִחיו ֶאלִאישׁ  ַוּיֹאְמרוּ  ר ָאִחינוּ  ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲאׁשֵ  ַנְפׁשוֹ  ָצַרת ָרִאינוּ  ֲאׁשֶ

ִהְתַחְננוֹ  ָמְענוּ  ְולֹא ֵאֵלינּו ּבְ ן ַעל ׁשָ ָאה ּכֵ ָרה ֵאֵלינוּ  ּבָ  שהיו למרות: ַהּזֹאת ַהּצָ
 הוא ברוך שהקדוש ובפרט, תורה של לאמיתה דין שדנו בטוחים השבטים
... אנחנו ״אשמים אמרו זאת בכל. יתגלה שלא בחרם להיות עמם השתתף
 ולא לפנינו ומתנפל מתחנן אחינו כי שראינו אנו אשמים אלינו״ בהתחננו

 לבור יוסף את שזרקו בשעה באמת מדוע לתמוה ויש).הרמב״ן(עליו רחמנו
 התאכזרו שמא או לו המגיע עונש כפי עמו התנהגו האם התבוננו לא

 בו ״ויקנאו מעיד שהכתוב מאחר כי, היא התשובה? המדה מן יתר עליו
 קנאה שהיתה האמת אבל זאת נבין לא שנעמיק ככל, אותו״ וישנאו אחיו

 להתבונן לב נתנו לא אז לכן. בשכלנו נתפשת שלא, הדק מן דק באופן
 הדייקנות בתכלית הוא מדוקדק האם יוסף של העונש במעשה ולדקדק

 מיני בכל יסורים עליהם שבאים השבטים כשראו עתה אולם. לא או
 שהרי לנו״ אלוקים עשה זאת ״מה ולחקור לפשפש התחילומיד, עלילות

 עלילות עליהם מעלילים ופתאום אוכל לשבור תומם לפי למצרים ירדו
 והגיעו חקרו נפש חשבון עשו מיד, רחמים שום ללא עמם ומתנהגים, שוא

 על רחמו שלא בגלל מידה כנגד מידה מהשמים להם שמדדו למסקנה
. בתשובה לחזור התעוררו כן ועל יוסף אחיהם

 )אליהו לב(
 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

 מקץ דבס"
 516גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                                ).טוב לקח מדרש( טוב לכה אז טוב הוא הסוף אם                                            

  ).יונה רבינו( סוד בהסתרת יזהר לא הרכילות מן נשמר שאינו מי                                  

                         )חכמים משלי ס׳ .(שיהיה מה פוץח, שתחפוץ מה יהיה לא אם                               
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 אומות צדיקי אומרים לא למה, העולם״ אומות ״חסידי בביטוי משתמשים למה
 נקרא חסיד כי, אמרו חז״ל דהנה לומר ויש? העולם אומות תמימי או, העולם

 שונא שעשיו בידוע היא ״הלכה אומר ורשב״י. הדין משורת לפנים שעושה מי
 לפנים אלא ההלכה לפי נוהג אינו ישראל את האוהב הגוי כי נמצא, ליעקב״
 )מרגליות אוצר(.העולם״ אומות ״חסידי - כאלו לגוים קוראים לכן, הדין משורת

 
 

 שיגיע קודם יום שיםושל תפילין להניח חילתמ שנים י״ג בן שנער וגשנה טעם
 וכל תפילין הנחת סדר אותו וללמד אותו לחנך םשצריכי לפי ,שנה י״ג לבן

 כמו ,קודם יום שיםושל םחיליתמ ל כןוע ,בהם ומכיר בקי השיהי הדינים
 רבות שהלכות לפי ,קודם יום שיםושל החג לכותבה לדרוש םחיליתשמ
 )מטעמים(.הם
 

 
 ולהדליק, ולהלל להודות מצווים אנו. הזה בזמן בימים, חנוכה לנס זכינו, הנה
 איך.והמלחמות התשועות על, והנפלאות הניסים על, הבתים בפתחי נרות

 מודים ולכן, וניצלו, צרה היתה -? חנוכה נס ענין כל את בעולם מפרשים
 לתת צריך בודאי אמנם כי. הענין לכל ביותר שטחית גישה היא זו! ומשבחים

 הוא זה לא. הנס של הכוונה עיקר זהו לא אבל, שניצלו מה על והודאה שבח
 שנכיר, היא הנס בעשיית הכוונה אלא. הנס זכירת של המצווה בחיובי המכוון
 נס של מושג באמת יש האם, נתבונן הבה! ניסים הם גם החיים מקרי שכל
 בשם לנס קוראים היינו אם?ה"הקב אצל נס של פירושו מהו? שמיא כלפי

 יודע ה"הקב שהרי, מקרה של מושג אין ת"השי אצל הרי", מקרה" כגון מושאל
 להראות בכדי, בא הנס אלא.אצלו מקרה דבר שום ואין מבראשית וצופה הכל

 שכל, ולהשריש להראות. נס של מחודש מושג אין שבאמת, מכאן שנלמד
 שבאמת והיינו. ניסים של גדר באותו הם, הבורא של המעשים וכל ההויה
 הנס של והפירוש התרגום. מכוחו זה ורגע רגע כל אלא, ניסים בתורת אינם
, ניסים כאן אין כן ואם. נס הוא גם שקורה מה שכל ללמד שצריך מעשה, הוא
 מבשרי. נס זועקת האדם של המציאות כל .ה"הקב של מעשיו זה הכל אלא
, אמו במעי שהוא זמן לאחר נולד אחד וכל, מחדש נברא אדם כל 'אלוק אחזה
 עד, וגדל והולך, קטן והוא, בו לחיות יכול חי דבר שאין מלוכלך מקום שהוא
 מאשר פחות נס זה האם, גדלים שעצמים הזו המציאות כל. עוד וגדל שיוצא

 וכמו? שהיה מכפי יותר גדל גשמי דבר זה איך"? מעליך בלתה לא שמלתך"
 ואחר הבין לא הוא שבתחילה, גדל ששכל הביאור מה? מתפתח השכל איך כן
 לחשוב כדי, במיוחד חכם או, גדול פילוסוף להיות צריך האם ?מבין הוא כך
 עם, ונשגב רוחני ענין שזה מוכרח, האדם יצירת מכל ?בזה ולהתעורר זה על
 ואם .באדם שפועל מה וזה. קיםואל מרוח' באפיו ויפח'ה של" ממללא רוח"
 ואין ?שנעשו גלויים מניסים יותר קטן נס הוא וכי? נס אינו עצמו זה האם כן

 מטרת זהו, להיפך אלא. לנו שיש הניסים במעלת למעט, חלילה בזה הכוונה
, החיים ממרוצת אותנו לעצור צריך הנס "!הנס זכרון" של היום ועבודת, הנס

 הוא מי? ומבין ורואה ועומד שומע אני איך? זה מה - ולשאול ולעמוד לעצור
 רציני להיות, תורה בן של ת"בי ף"האל זהו לכאורה?הכל את שעושה זה

 )ל"זצ שך הרב (.שטחי באופן דבר לקחת ולא, בהבנתו

 
 

 על הדלקת נר חנוכה "שהחיינו"שיוכל לברך את ברכת איך יתכן  שאלה:
 ?  ביום השני של חנוכה

ביום הראשון יוכל לברך ביום השני או ביום אחר  רךילא באם  תשובה:
 )ובמשנ"ב שם אס" וח סי' תרע""ע אושו"( ודוקא בשעת ההדלקה,שיזכור לברך 

לאלמה, העולם״אומות״חסידיטוי
חז״לדהנהלומרויש?העולםומות
ה״הלכהאומרורשב״יהדיןשורת

לפנוהגאינוישראלאתהאוהבי
האומות״חסידי-כאלולגויםאים

שלתפיליןלהניחחילתמשניםי״ג
סאותווללמדאותולחנךםצריכי
כןוע,בהםומכיר שלםחיליתמל

,קודםיוםשיםושלהחגלכותה

להומצוויםאנו.הזהבזמןבימים
התשעל,והנפלאותהניסיםעל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

יְוָיַדַעּתְ ָלַחנִ ֹות'אְצבָ ' הּכִ שישמבעל־תשובהסיפורשמענו:ֵאָלִיְךיׁשְ
 כבה, לעבודתי יצאתי כאשר, אחד בבוקר.וחשוב תועלתי מסר בו

 עמדתי. האיש סיפר, בנסיעה להמשיך יכולתי ולא, במכוניתי המנוע
 חרדי נהג ובו טנדר לידי עוצר לפתע. לישועה והמתנתי הדרךבצד

, אירע מה מתעניין הטנדר נהג. ברק לבני ספר מקריית שיצא
 תקלה זו שהיתה כיון אבל, לתקנה ניגש, התקלה על וכששמע
 מצידי אני.לפעול הסכים לא עדיין והמנוע, הזמן נמשך, רצינית
, זמנו את עליי יבזבז ולא בנסיעתו שימשיך החרדי לנהג אמרתי

 לא, פועל המנוע את אשמע שלא ׳עד... לכך הסכים לא הוא אבל
 כאשר רק.השעה ממחצית למעלה כך על ובזבז, לי אמר, מכאן׳ אזוז

 לנסוע החרדי הנהג ׳הסכים׳, המנוע של קולו סוף־סוף נשמע
 והוצאתי לארנקי היד את הושטתי, טבעית בתנוחה, אני.לדרכו
 העבודה ועל המאמץ על כתשורה לו והגשתי, דולר מאה של סכום

 בתנוחה זאת עשה וגם. לקחת סירב, והוא.שלי במכוניתשהשקיע
 של שטר על שעשיתי המצווה את אאבד ׳וכי. שיש הכי־טבעית

 לו המגיע בשכר שמדובר לשכנעו שניסיתי ולמרות. אמר ־?! כסף׳
 ברירה בלית.הדולרים ססו את לקחת בתוקף סירב, ודין דת כל פי על

 דרך בכל ההוא האיש את חיפשתי ומאז, לדרכנו נפרדנו
 שנה כעבור.מצאתיו ולא, המגיע את לו לשלם מנת על,אפשרית

, לגמרי אחר במקום זה והיה, בדרכי נוסע אני, יותר אף ואולי, וחצי
 עם ׳תקוע׳ שהיה באדם נתקלתי ולפתע, הארץ בצפון שם אי

 לחלוטין זהה היתה שלו המכונית. הדרך בצד ועמד, מכוניתו
 וצריך, בגלגל בעיה לו שיש וראיתי, אליו נגשתי.נסעתי בה למכונית
 גלגל הקודם בלילה לי הביא שלי שהבן נזכרתי רגע באותו. להחליפו

 אפוא התאים זה וגלגל), ברכב לי שיש ה׳רזרבה׳ על בנוסף( נוסף
, הגלגל את לו הרכבתי מהרה עד.ההוא האיש של לרכבו במדויק

 לי ונדמה, שנתקע האיש של בפניו מביט אני.משהו קרה שאז אלא
שהוא־ שנזכרתי עד, ספורות שניות עברו לא... אותו מכיר שאני
 מתכונן אני עכשיו."כסף לקחת וסירב, בזמנו לי שסייע האיש הוא

 ונבהל, אותי זיהה לא שעדיין, הנהג של באוזניו הכרזתי", בך לנקום
? "אותי זוכר אתה האם".מתכוון אני למה ידע ולא, המלים למשמע

, ההוא באירוע שנזכר עד דקות כמה לו לקח. בשאלה אליו פניתי -
 שלזה בחיקו זה שנפלנו לאחר - ואז, המנוע בתיקון איתי כשהיטיב

 וכמו, בך אתנקם אני עכשיו"ש לו ואמרתי חזרתי, ובידידות בתום
 אקח לא אני גם כך, התיקון על כסף ממני לקחת סירבת שאתה
 את בפניו תיארתי"במכוניתך שהרכבתי הגלגל על אגורה ממך

 והנה, "לו ולשלם למוצאו כדי הזמן כל במשך שעשיתי המאמצים
 לנקום לי שמתאים השעה וזו, בדרכי האלוקים אותך זימן עכשיו

? נהג איזה. בתשובה חזר הנהג -? תהליך של בסופו קרה ומה"בך
 רצה ולא, לו סייע ספר מקריית והנהג, כבה שמנועו הראשון זה

 איך כשראה היתה, לחזרה־בתשובה שהביאתהו הסיבה .כסף לקחת
 אחריו לחפש יכול הייתי אני הרי .בעולמו"גלגלים"ה את מגלגל הקב״ה

, בגלגל בעיה לו מסב הקב״ה והנה, מוצאו הייתי ולא, רבות שנים עוד
 לגלגל בכוחי היה וכי. בו ונתקל, ההוא בכביש עובר אני רגע באותו ובדיוק

 אלוקים שיש ראיתי."שלא בוודאי? עצמי בכוחות הללו העניינים כל את
 הנהג ובין שביני בעניינים שעשה מה את לעשות יכול הוא ואם. בעולם
 הדברים כל את גם עבורי לעשות יכול שהוא אאמין שלא מדוע, השני

 )נפשי ברכי.(בתשובה לחזור והחלטתי"?!להם זקוק שאני האחרים
זכור לברך  שםאסוח ס תרעע אושו(ודוקא בשעת ההדלקה,ש ב )ובמשנ

בשלת"ביף"האלזהולכאורה?ל
)ל"זצשךהרב(.שטחיבאופןדבר

"שהחיינו"שיוכל לברך את ברכת 
? ה
ביורךיב לברך יוכל הראשון ביום
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 הרע היה צער ע"י יצר
 צדיק אותו של לצערו ירמוז עוד. ויהי מקץ
 חלומו אחר שנים שתי ששלמו עד שנתעכב

, לצאת לו היה אז כי המשקים שר של
 אם כי שאמר בשביל לשונם וזה ל"ז כאומרם
 הרי שנים שתי נתוספו והזכרתני זכרתני

 שאמרו ותמצא, בצער שנים שתי לו שהוסיפו
 על יכוין זה ולפי לחושך שם קץ מקץ ויהי ל"ז

, הרע יצר שהוא קץ מסיבת ויהי הדרך זה
 של לצערו סיבה והוא, בשר כל קץ שנקרא
 תחילת כן גם הרווחנו ובזה ימים שנתים צדיק

 שר של לחלומו שהוא שנתים של החשבון זה
 וטעם לטובה יוסף זכירת זמן שהיה, המשקים

, והזכרתני זכרתני שאמר בשביל, שנים שתי
 השנה בראש זכרונו' ה מנע הזכיר כל כנגד
 החיים אור                                      הזכרון. זמן שהוא

 

 להכין עצמו בימים טובים על ימים נמוכים
 כח שגם הרמז. ורעב שובע שני משבע בתורה שכתוב החלום ענין
 ו"ח כח להם אין אבל. ההסתר בתוך השפע גלות י"ע רק א"הסט

 ונדמה'. כו נודע שלא רק'. כו ותבלענה ש"וז .ת"השי חיות מבלעדי
 לפרעה להראות זה' והי. כן ואינו. בעצמותם ו"ח כח להם יש כאלו
 כח לו אין מ"מ. ידו תחת כבושין יהיו י"שבנ שאף שידע. הגלות קודם
 .זו' בחי כ"ג ששכח יוסף את ידע לא אשר' כ ובאמת ת"השי נגד
 שנתגלה הטובים מיםבי לעצמו להכין זו מפרשה ללמוד שיש ומה

 הרע ימי על להיות כדי היטב בלב ההארות לקבוע. בהם הקדושה
 ההארה לקבוע' הי' פי בטוב היה טובה ביום ש"וכמ. נסתרת כשהקדושה

 נסיון כל קודם כי. כ"אח להתנהג איך עתה ראה רעה וביום. האדם בגוף
 זה שבזמן ליוסף רמז כ"ג' הי ואפשר. כ"אח על ללמוד איך הארה יש

  אמת שפת                                                     .הגלות ימי על יכין במצרים שימלוך

 לפי הבטחון צריך לעשות השתדלות
. יוסף זה מבטחו' ה שם אשר הגבר אשרי. מקץ פרשת רבה במדרש

 זכרתני אם כי המשקים לשר שאמר ידי שעל רהבים אל פנה ולא
 שאמר מה המדרש על חקרו ורבים. שנים שתי לו נתוסף והזכרתני
 לאדם התירה התורה באמת דהנה, הפשוט וביאורו, יוסף זה בתחילה

 ועיקר... תעשה אשר בכל וברכך כ"וכמשאה גופו בצרכי ההשתדלות
' בה ובוטח שוקט לבו שיהיה הישראלי לאיש כלל דזהו לומר יש הענין
 להגיע יכול אדם כל דלא משום הוא להשתדלות התורה דהתירה והא

 סיוע לו שיהיה כדי ההשתדלות לו הותר כ"וע הגמור הבטחון למדרגת
 כדי ועסק מלאכה לו לחדש אדם כל וצריך הבוטח למדריגת שיגיע
 לפעמים שהתירה התורה בכל דמצינו וכמו'. בה לבטוח לו נקל שיהיה

 יעסוק לעולם שאמרו וכמו, המבוקשת להמדרגה לבא סיוע לו שיהיה כדי
, לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ומצות ורהבת אדם

 שיעור כ"וא   . לשמה' לבחי לבא סיוע שיהיה כדי לשמה שלא הותרה
 וזהו... ערכו לפי אחד כל רק אדם בכל שוה אינו הנרצה ההשתדלות

 גודל דלפי רהבים אל פנה ולא יוסף זה מבטחו' ה שם אשר שאמרו
 הלוי בית           קל. בדיבור ואפילו הביםר אל כלל לפנות לו היה לא בטחונו

 

 ולא לרחם בעת שהאדם מתחנן רעת מידת האכזריותגודל ב
 גדול לעונש האכזריות להם חשבו אלינו ובהתחננ נפשו צרת ראינו אשר
 ולא לפניהם ומתנפל מתחנן בשרם אחיהם היה , כיהמכירה מן יותר

 אכזרים והיינו. שמענו ולא אלינו בהתחננו וז"ל הספורנון.     "רמב ירחמו.
 מדת וכנגד בהתחננו לרחם לנו היה לרודף שחשבנוהו פ"אע אחינו נגד

    נגדנו, עכ"ל. מתאכזר האיש זה אכזריותינו
(ובודאי אין לנו השגה בשבטי י'ה כל עיקר, אך מה שהענין מלמד אותנו 

  יש כאן מוסר גדול בענין מדת האכזריות).

 ישועת ה' כהרף עין
 כי כאמרו רגע כמו שנעשית' ה תשועת כל כדרך. הבור מן הוויריצו
 מצרים ענין היה וכך לי שומע עמי לו וכאמרו לבא ישועתי קרובה
 של בצקן הספיק שלא ל"ז כאמרם ממצרים גורשו כי כאמרו
 יבא ופתאום כאמרו לעתיד לעשות אמר וכן'. וכו להחמיץ אבותינו

 ספורנו                                                                              .'וכו האדון היכלו אל

 לדון לכף זכות
 עשו זאת השלישי ביום יוסף אליהם ויאמר
 אתם כנים אם ירא אני האלהים את וחיו

 ויש .כן ויעשו' כו הקטן אחיכם ואת' כו אחיכם
 הוי, ירא אני האלהים את הפשט לפי לדקדק

 מה ותו. וחיו ועש זאת מקודם לומר ליה
 מידשעשו דמשמע, כן ויעשו הכתוב שאמר
 עלותם אחר כן אחרי היה בנימין הבאת והלא

 בהסכמת למצרים כך אחר וירידתם לאביהם
. כן עשו דמיד משמע, כן ויעשו ולשון אביהם
 בקום לאדם הנכונה הדרכה זה דהנה, לי ונראה
 הכל שעושה זכות לכף אותו ידין עליו אדם
 שאינו זה ידי ועל יתברך שםה יראת למען
' ה ביראת רק רשעת מחמת לו שעושה חושדו
 שלום לו יושג ממילא ואז אליו לבבו מקרב
 שאמר וזה .אליו נתקרב שלבבו כיון מאתו
, ירא אני האלהים את וחיו עשו זאת יוסף

 ידי על עליכם לבבי יתקרב שממילא חיות לכם יהיה זה ידי שעל
 ברשעות עליכם ושלום חס בא אני איןו ירא אני שהאלהים שתאמינו

 מחמת עושה איני, אלי תביאו הקטן אחיכם ואת לכם אומר שאני ומה
 שהאמינו מיד עשו שזה, כן ויעשו הכתוב שאמר זה ורשעות שנאה
 בקרא כך אחר מיד נאמר ולזה. משנאה עושה ואינו אלהים ירא שהוא
 ידי על לא בעצמם הדבר שתלו', כו אחינו על אנחנו אשמים אבל

 .זה להם שבא הגורמים והם שמים ירא הוא רק אותם שנאתו
  לוי קדושת

 
 להפוך יראה חיצונית ליראת ה'

 בית על אשר האיש אל ויגשו' וגו יוסף ביתה הובאו כי האנשים ויראו
 תיבת על ופלא הפלא יפלא בכאן הנה. הבית פתח אליו וידברו יוסף
 עניות לפי לפרש ויש, שבמדר ועיין ביאור שום לו שאין הבית פתח
 כי ע"נ ז"אא בשם ידוע כי חסדיו וברוב ברחמיו בזה' ה שחנני מה דעתי
 ליראת שיבא לעוררו כדי הוא לאדם הבאה חיצונית היראה כל

 הכהן של הקדוש בספר כמבואר ועיקרית פנימית יראה הרוממות
 שם עיין עילאה יראה מן התלבשות הוא היראות שכל באריכות הגדול
, חיצונית יראה להם שהיה היינו' וגו האנשים ויראו כתיב בתחלה והנה
 יראה הוא בית היינו הבית פתח אליו וידברו הפסוק שמרמז לומר יש וזה

 ידו שעל פתח שהוא חיצונית יראת מענין הם שדיברו והוא אמיתית
 באומרו האיש להם שרימז והוא ל"כנ עיקרית יראה שהוא לבית באים
 לגודל אביכם ואלקי אלקיכם כי זה חיצונית אהיר משום תיראו אל

 שנתעורר ת"השי וחסד מתנה שהוא היינו מטמון לכם נתן צדקתכם
 זו היראה בתוך הטמונה היראה לאמיתת לבא כדי זו יראה עליכם

 יבין. והמשכיל לתתא מעילא בהתלבשות
 אפרים מחנה דגל

 
 מעלת השפלות

 עצמכם תפרסמו למה' פי לרמז ל"הנ. תתראו למה לבניו יעקב ויאמר
 רדו. במעלתכם לראות אדם בני לפני ותתראו גדולים אנשים שאתם
 כתיב להלן וכן. דכא את אשכון אני ושפלות ירידה' בחי לכם טוב. שמה
 צנועים כשתהיו לכם יהיה שלימות ל"ר. תיראו אל לכם שלום

 נתן אביכם ואלהי אלהיכם ש"וז אדם בני לפני תיראו ולא במעשיכם
 לכם הוא השפלות' בחי של זה דבר' פי. באמתחותיכם טמוןמ לכם

. ואפר עפר ואנכי ה"ע אבינו אברהם א"כמש מאבותיכם ירושה מטמון
 אני הכלים שבירת' בחי הוא ההתנשאות ענין כי. קטנתי אמר יעקב וכן

 המלוכה.' ה לך לעיל כנזכר ועד לעולם ימלוך' ה באמת אבל. אמלוך
 שלמה תפארת

 
 בוא לעבודת השי"תהתורה צריך ל

 הללו בדברים לרמז הנראה. פעמים זה שבנו עתה כי התמהמהנו לולי כי
 פשפש' בגמ ש"לפמ. לתורתך אבינו השיבנו אומרים שאנו מה י"עפ
 לומר שייך איך להבין צריך דלכאורה. תורה בביטול יתלה מצא ולא

 האדם אם אף באמת אך. למד שלא יודע הוא אם מצא ולא פשפש
 כדברהוא לימודו גם אז מהעבירות שמור איננו אם מדהבהת לומד
 וזהו. שאינו כמו בטל הוא ה"ואפ בעין שהוא בחמץ כמו בטל

 דרך לאדם להורות הוא הלימוד ענין כי. סגי בעלמא בביטול מדאורייתא
 היא לעבודה מדריכו איננה התורה ואם ה"ב הבורא לעבודת הישרה
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 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 טעמו וראו כי טוב ה' מלוקט מספר
 

  צה"גך ע"י הנער
 יוסף נחמיה הירשלער  ברה
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 כ"ג הוא שלו שהלימוד תורה ולבביט יתלה ש"וז. מעיקרא ביטול' בבחי
 וכו'.. בטל
 ע"צי' בחי בדורו היה והוא פניו וראו יוסף אל באו כאשר עתה אך
 בהרהור לבבם נתעורר פניו בראיית לכן. לו הוא זקונים בן כי. ש"כמ

 לא והם ש"וז'. וגו אנחנו אשמים אבל ש"וז ככה עשו מה על תשובה
 מליץ מלאך עליו יש אם ש"כמ בינותם המליץ כי יוסף שומע כי ידעו
 מליץ למעלה נתעורר חטאו אשר על התוודו כאשר כי. אלף מני אחד
 לשוב שמים מלכות עול עליהם נמשך פניו בראיית כי. בעדם טוב

 פניו לראות התמהמהנו לולא כי שאמרו וזה. לפניו שלימה בתשובה
 פעמים זה בתשובה חוזרים היינו. פעמים זה שבנו עתה כי. המאירים

                    .לעיל מבוארכ
 שלמה תפארת

 
 צריך שתי עבודות גם שפלות וגם ויגבה לבו

 הארץ עם לכל המשביר הוא הארץ על השליט הוא ויוסף
 השראת שעיקר, לב לנשברי' ה קרוב כתיב הנה'. וגו

 אמנם .לב ושבורי שפלות בחינת על הוא השכינה
 בעצמו ושפל נכנע שהוא' א, שפלות בחינות שתי יש

 ה"ב שהבורא איך בעצמו כשמתבונן', ית רוממותו מפני
 כולם את המחיה והוא עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא
', וגו תהלל הנשמה כל הכתוב וכמאמר, ורגע רגעבכל

 נשימה בכל כי', לה תהלל ונשימה נשימה כל שעל פירוש
 בהתבוננו והנה, זולתו ולא ה"ב הבורא חיות יש ונשימה

 שמתירא עד' ית רוממותו מפני נכנע ממילא היטב כדומהו זה בכל
 . 'ית לעבודתו לגשת
 ומיעוט ערכו פחיתת בעצמו כשיודע היינו, אחרת שפלות בחינת יש עוד

 וכשמתבונן, הזה העולם ועניני בגשמיות משוקע שהוא ואיך', לה עבודתו
' לה יותר עובד הוא ערכו לפי האדם שכל רואה ערכו נגד אדם כל בשאר
 מאוד ענו משה והאיש בפסוק ה"זללה המגיד הרב שפירש וכמו, ממנו
 בשאר כשהתבונן מחמת ענו היה ה"ע רבינו שמשה' פי', וגו האדם מכל
 ואני', לה יותר עובדים היו כערכי האדם שאר שכשיהיה אמר אדם כל
 המגיד דברי כאן עד, ערכי לפי כראוי ויראה באימה כך כל עובד איני
 לבבו יוכנע בוודאי, ל"הנ בבחינה האדם כל בהתבונן םאמנ    ה."זללה
 באמרו, ומצות ותפלה לתורה לקודש לגשת בעצמו שיתבייש עד מאוד

 על בעליונים יחודים להיות כזו וקדושה גדולה לעבודה אקרב אשראני מי
 לכן. ו"ח עוד יעבוד ולא מאוד בקרבו לבו יפול ו"ח ואפשר, עבודתי ידי
, העולם נברא בשבילי לומר אדם חייב באמרם, ובהט עצה ל"חז נתנו ז"ע

 יעשה ואם', וכו זכאי מחצה העולם כל כאלו עצמו את אדם יראהותמיד
 כדי הם האלו עצות והנה'. וכו זכות לכף העולם כל מכריע אחת מצוה
 ולגשת לעבוד שיוכל כדי ל"הנ שפלות כל אחר' ה בדרכי מעט לבו שיגבה
 .לקודש

  עין בת

 להבדיל ואח"כ להדליק נר חנוכההטעם שצריך 
 בירכו למה להבין. בני יחנך אלהים ויאמר', וגו בנימין את וירא עיניו וישא
 של בהפטרה דאיתא ונראה. ל"ז י"רש פירוש ועיין, הלשון בזה דוקא
 האבן את והוציא' וגו הגדול הר אתה מי בזכריה והוא חנוכה שבת

 לומר לו היה חן חן הכפל להבין ויש. לה חן חן תשואות הראשה

 על כוונה ל"ז י"האר בכתבי דאיתא ונראה.  חן חן ומאי לה חן תשואות
נחלתיבותראשיחנוכהנרלהדליקהיאובקצרה, חנוכהנרהדלקת

 שיש כידוע, עילאה מזלא שהוא לאלפים חסד נוצר תיבות ראשי והוא
 אור לישרא לכנסת עילאה ממזלא למשוך ויכוון תחתון ומזל עליון מזל

 למטה להניחה מצוה חנוכה נר והנה. טובות השפעות מיני וכל ושפע
 מחויב ובשבת, ישראל לכנסת העליונות מספירות למשוך כדי מעשרה
 מעט מעט להעלותה כדי שבת של כך ואחר חנוכה נר תחילה להדליק
 נרכך ואחר כידוע בעצמה והוד נצח עד חנוכה נר תחילה לעילא מתתא
 במוצאי בפוסקים פלוגתא יש .   והנהכידוע ביותר עלייה לה יש שבת

 או להבדיל כך ואחר חנוכה נר תחילה להדליק אם שבת
 יעקב ה"מו קדישא בוצינא ר"מאדמו שמעתי והנה. להיפוך
 איש הגאון בשם שאמר ל"זצוק לובלין ק"מק הלוי יצחק

 ק"דקד"אב ל"זצוק שמעלקי שמואל ר"מוה המנוח אלהים
 כך ואחר תחילה להבדיל זהב כטורי כההל שבזה ניקלשבורג

 פי על לדבר טעם ליתן ונראה .מנהגינו וכן חנוכה נר להדליק
 חנוכה נר תחילה ידליק האיך כי ל"הנ הדברים פי ועל האמת
 והרמה הגדולה לעליה בשבת שעלתה מאחר כי הבדלה קודם
 שהבדיל אחר רק ידו על להעלותה חנוכה לנר צורך אין

 נרידי על להעלותה הצורך מן אז תשב קדושת לה והלכה
 נרלהדליק כך ואחר להבדיל תחילה צריכין כן ועל, חנוכה
 קל. לנבון ודעת, ולהעלותה חנוכה

 ושמש מאור
 

 

 לפרוזדור דומה הזה העולם - הגשמיות התאוות לשבור
 

רוצה לומר שהם . ויאמר בי אדוני ירד ירדנו בתחילה לשבור אוכל

אמת שירדנו לעולם הזה למען הכונה מתודים, רבונו של עולם ב

שנשבר האוכל דהיינו תאוות הגשמיות והתענוגים ומאכלים 

וקבלנו  יתירים, כנאמר ומשביעין אותו הוי צדיק ואל תהי רשע,

עלינו את השבועה. ויהי כי באנו אל המלון רוצה לומר העולם הזה 

שאינו אלא בית מלון ללון, ונפתח את אמתחותינו רוצה לומר 

ס והבטן, והנה כסף איש בפי אמתחתו רוצה לומר היה כל הכר

תאוותינו בשביל החומר, ונשב אותו בידינו פירוש ועתה נשוב 

בתשובה בכל כחינו, וכסף אחר הורדנו לשבור אוכל רוצה לומר 

ונתחזק שיהיה לנו תאוות אחרים תאוות קדושות, לא ידענו מי 

שהיה לנו היה  שם כספינו באמתחותינו פירוש גם אותם התאוות

כלל בלא ידיעה אלא מחמת היצר הרע הוא גרם לנו כל זאת, 

 ואחרי שובנו נחמנו והצילנו וכפר לנו על כל חטאותינו אמן.

 נועם אלימלך
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 • פניני רש"י• 
 - נחנו אחד איש בני כלנו
 הקדש רוח בהם נצנצה

 הוא שאף עמהם וכללוהו
 :אביהם בן

 

 ק״רוה בו נצנצה - ונחיה
 רוחך תחי זו הליכה י״ע

 יעקב רוח ותחי שנאמר
 :אביהם

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 
 

 ברכותשורש כל הברכות על ידי מאה 
יום בכל לברך שצריך ברכאן מאה והיינו מאה אלא מה תקרי אל מאמרם דרך על רמז בדרך בזה לפרש יש'. וגו בהם אשר כל את יוסף ויפתח
לומר יש וזה, משם נמשכים הברכות וכל הברכות מקור ונמשך חנפת שמשם ברכאן מאה בסוד הוא הברכות כל ומקור שורש כי לעיל זכרנו וכבר

שעל הברכות כל מקור אותו שפתח הוא יוסף ברכאן במאה שהוא במה נכלל שהוא כל היינו במה אותיות בהם אשר כל את יוסף ויפתח בזה שרימז
אפרים מחנה דגל                       .והבן העולם כל ניזון הוא ידי

 לקונו וישבח יודה ופעולותי בכל
ואמר, י"בהש הגדולה לתלות, הצדיק יוסף בפי שגור שמים שם איך ראה. 'וגו עושה אלהים אשר את, 'וגו פרעה שלום את יענה אלהים בלעדי

והממשלה והכח הגדולה לו כי, יתברך לקונו וישבח יודה פעולותיו בכל שהאדם גדול מוסר וזה. לי מכבודו י"הש שחולק מה אם כי חיי ומה אני מה
הקדוש ה"של                                                                                   הכל. עביד ובמצבייה, כל מכל בכל
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