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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 ויצמא
 להם ונזדמן. ת"בהשי בביטחון מאוד שהתחזק, עשה וכן". מים לךשיזמין 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 הרי. 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 הראשון 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' עליך 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 דרבי 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 אמר) "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 כלאת

 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 הוא 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 ויצא" 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, פרעה 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 ידע
. 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 בוודאי. 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 קנייבסקי 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 כבר 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

 דברים 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 שינה 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 לפרעה" 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, חלומי 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

 יוסף של פרעה בין ההבדל מה", מעבדנו ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה"
 יוסף של 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 שלו האניות שכל ידיעה באה פעם. ל"לחו הים דרך סחורה אניות
 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
 אתו דיבר שהרב שעות אחרי,  טוב והבין הקשיב והעשיר זה על להצטער מה אין

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

, 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 זמןלי 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 אלהיהם 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

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

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

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

וכתיב התם 'ויחפש בגדול החל ובקטן "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", 
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 
 התרפים", הלא גם שם מוזכרים חיפוש ומציאה! "ויחפש ולא מצא את

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 
אפילו שימצאם הבודק, כדי שלא יהא ברכתו לבטלה", ואת הפתיתים יכול להניח 

 הבודק בעצמו.

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 
שם... הרי שמתאים לומר "וימצא"  מנשה, שהוא עצמו הטמינו –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"

" רהבים 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

' בה 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
 בזה עשה הרי אותו שיזכור המשקים משר שביקש בזה יוסף נענש מדוע תמוה

  ?רצויה ואף המותרת השתדלות

  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 לפרנסתו השתדלות שום יעשה ולא[
כל, אדםבכלשווהאינוהמותרתההשתדלותשיעוראמנם" תעשהאשרבכל
 .בהשתדלות למעט צריך כך, הבטחון במידת ערכו לפי אחד

, מיותרת היתה קטנה השתדלות גם הבטחון במידת מדרגתו לפי הצדיק יוסף הנה
 הגבר אשרי" המדרש כונת וזה שיזכרהו המשקים לשר שאמר עבור נענש ולכן
 תמיד היה, אלא" רהבים את פנה לא" שלעולם יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר
 והזכרתני וזכרתני המשקים לשר שאמר י"ע שהרי לך ראיה ומה, ה"בקב רק בוטח

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

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

, 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
 .נוספת הבטחה שיקבל בטוח והיה? לי יזיק לא, רבי, האמנם ושאל האיש חזר

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

 הרופא. הוראות אחרי

 אם 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

 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  הרהבים 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

 מזיקההשתדלות יתר 

 שהה השניה העולם מלחמת ג) מסופר: בפרוץ"ס א"(ח" ויגדך אביך שאל"בספר 
 שלא הקפיד שהרב מכיון. אחד נגיד של בביתו התאכסן ושם, בוורשא ל"זצ ז"הגרי

 שיהיה כדי', חדש' חשש עליהם שאין, לחם ככרות כמה עמו הביא', חדש' לאכול
 היתה כבר והמלחמה, תשובה ימי עשרת הגיעו כבר. בינתיים לאכול מה לו

 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"שהקב 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

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

 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
 לחם של כזיתים שני אותם להשאיר אתמול נמנעתי אילו, לרבנית הרב זה על אמר

 - זו השתדלות בעשותי אבל, לסעודה הללו לדגים גם זוכה הייתי, היום לצורך
 ונפסלו לעפר הדגים ונפלו הזכות לנו היתה לא ולכן, הבטחון במידת פגם נעשה

 !... לאכילה

 (אוצרות התורה) 

 שזה 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
 ומלבושו מזונו ימצא שמא העיר ברחובות עני אותו לו מהלך. להסתירה יכולת

 אתה מכיר אולי: העני שואלו, לפניו מזדמן טוב יהודי והנה, רחמנים מאנשים
 האיך, בודאי: היהודי לו עונה? בחינם לעניים ומלבוש מזון המחלקים ח"גמ מקום
! ומזון אוכל 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 בעל 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



 

 ג 

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

שאכןהביתבעללוהבטיח" ומלבושמזוןאקבלשלערבמנתעלכלשהיעבודה
 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, נשמתואת נופח
 אשר ככל תקבל ושם הסמוך לבנין תיכנס, לך הבטחתי אקיים, בודאי: "הבית

 הולך, שם ומקבלים כאן 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

 והלה הרע ביצר הוא פוגש, צרכיו ולייתר ומלבוש למזון נצרך האדם, הואוהנמשל
 וראש גוף להשקיע צריך!" ברעב תמות השתדלות בלא", "להשתדל" לו מציע
 יתר או ותפילה תורה חשבון על זו השקעה באה שלפעמים והגם הזה בעולם
 ידך את פותח"ה מאת מחייתו לקבל הרע יצר שולחו, ועבד שעמל ולאחר, מצוות

 הוא הרי? לאדם ליתן ומזון חיים לו יש ליצר וכי, שהרי"... רצון חי לכך ומשביע
 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 יותר וגם פרנסתו

 (טעם הצבי)

 
 (מא, לט)אין נבון וחכם כמוך 

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

 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 גדולי 

 דעתו השקולה, המלאה פקחות ודעת תורה. הדור, כשהכל חפצים לשמוע גם

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 כי 
רור כספו אצל הנתבע. הלה, יהודי בעל הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צ

 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 

נות גוברת בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר. המהרד"ם גילה התעני
והולכת בשעון היפה והוא בקש ממנו את הרשות להתבונן בו מקרוב. הלה הושיט 
את השעון למהרד"ם, אשר אמר: "שעון יפה כזה, ברצוני להראות לזוגתי. האם 

 כבודו מסכים?"

 "בוודאי", השיב העשיר מתוך הנאה גלויה.

מיד אל אשת המהרד"ם נכנס לחדר אשתו, נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת 
בעל המלון ולבקש ממנה את הפקדון, שהפקיד אצלה המלמד העני, וכראיה 
שאכן, בעלה שלח אותה, תציג את השעון המהודר שבידה. הרבנית עשתה 

 –כמצוותו, ולאחר שהות קצרה חזרה עם פקדונו של העני, ופני העשיר המכובד 
חפו.

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

דין זה בפני המהרד"ם, אשר שמע את טענות הנשים,  החליטו היורשים להביא
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 
עצמה כבודקת את  עוד פעם, האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה עשתה

 ערימת הכביסה והכריזה בביטחון: "הכל שלי!"

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...

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

 
 (מא, א). ויהי מקץ שנתיים ימים

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

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 זוננפלד 
דהבונה בנין גדול ורב קומות צריך לדייק ביסודות הבנין מאוד מאוד, כי כל  זצ"ל,

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.

הסוד הלזה מחבבים המה את היסורים וחפצים ומאחר והצדיקים יודעים את 
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 

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

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

פ"ג),  גם אצל התנאים מצאנו בקשת יסורים, אצל ר' אלעזר בר' מעון בגמרא (ב"מ
וגם בדורותינו אנו, שמענו מבאי ביתו של ר' מרדכי פרוגומנסקי זצ"ל, 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 ידי 
ורים וחלאים רעים" אך לכה"פ צריכים אנו לא לברוח מן היסורים. והבורח מן יס

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.

הבריחה מן היסורים, האיך נראה אדם והמשיל החפץ חיים משל נמרץ על 
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.

ו של אדם אחד, חומרת הדבר נתבאר בגמרא ופעם אחת מתוך כעסו סטר על לחי
(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 

ירה זו, להיענש בגיהנום, אל לרדת לתיקון בגלגול, כמובן אפשרות לבחור על עב
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 
החל להרגיש את חום הגיהנום  על החלטתו, האם טוב הכריע או לא, ולאחר זמן

קצת... הבין האיש שהנה הנה הם כבר בגיהנום, ולכן החל החום להפריע 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.

ה משוכנע שזהו הגיהנום עצמו, ואינם הולכים עוד אלא כדי להגיע כאן כבר הי
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 

נו, ומשראה סחרחר עליו, כאן החל מרגיש אש בוערת בכל גופו ועוד מעט ואינ
שאין הגיהנום כמו שחשב בתחילה, פנה אל המלאך בשארית כוחותיו, ושאלו 

 האם זה החום הגבוה ביותר בגיהנום, או שבשבילי צריך תנור יותר רותח?

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

לשליש הדרך!... מששמע כך הבין כי טעה טעות מרה בהחלטתו, ואמר בלבו כי 
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 

רא בפעם הב' ללא יד שבה הכה הב"ד של מעלה שהוא רוצה לרדת לגלגול, ושיב
 את חבירו, ובכך יוכל לתקן מה שקלקל.

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 לו לרדת 

ף בב"ד של מעלה, ונולד ללא יד! ומכיון שזכויותיו רבים וגדולים היו הסכימו לבסו
 מחדש ללא יד!

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 
ם והוא... כך היניק והגיע לת"ת, כולם עם שני ידיים, והוא... כולם נוטלים שני ידי

גם הוקשה לו מלאכת הכתיבה, וכך היה תמיד מופלא לרעה בשובבות הילדים 
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 
מדוע כולם עם שני ידים והוא עם יד אחת, מה פשעי ומה  שליש בוכה, ואינו מבין

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.



 

ד 

מו ביקש והכריע לעצמו את היסורים, ויש להוסיף על המשל, דבמשל האדם בעצ
ואילו באופן הרגיל, הקב"ה הוא שמכריע טובת האדם ומזכה לו את 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 החליט בשבילו 

דאי וכדאי, ולמה א"כ "מתאנח" האדם? משום שהוא לא יסורים, הרי שכ
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 

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

יאמר כשיתייסר הוא, אבל כשחבירו מתייסר ביסורים צריך להיות נושא בעול עם 
חבירו, להשתתף בצערו ולעזור לו ככל יכולתו, ולא להרגיעו ב"חביבים יסורים"... 

דם" של עצמו, ועל "ביטול היש" של כמליצת הועלם שיש העובד על "גדלות הא
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) 
עקיבא נענה ואמר, "חביבים כמה וכמה אמירות אמרו התלמידים לר"א, ואילו ר' 

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

 אנו יודעים שר"ע תלמידו של ר"א.

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

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

 
פרעה חלם חלום, ורוחו התפעמה. קרא לחכמים ולחרטומים, ולא הניחו 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 

ארץ לשבע שני וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע, והיה האכל לפקדון ל
לו). וכתב הרמב"ן: "ואמר יוסף -הרעב, ולא תכרת הארץ ברעב" (בראשית מא, לג

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 

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

וכשהגעתי הודיעוני שהוחלט לשנות את צביון המעמד: לא דרשה, אלא לרוב, 
 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!

בפוזנא, עירו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, היה בעל פתחתי בסיפור הידוע. 
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 

 ור, ומשום כך הדיחו!הא

הבטיח המושל לברר זאת. קרא לרבי עקיבא איגר, ושאל מדוע הודח בעל 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 
ים צמים בו מערב עד ערב, הולכים יחפים ולובשים לבנים הכפורים. היהוד

 -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 

 -ות, תוקעים בשופר שעת התפילה. וסיומה, בפסגת הפסג
 ולתקיעה זו מיניתי את המתלונן!

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

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?!

 לה בא במבוכה.ה

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

 בעלמא, ולא היה אכפת לרב שהוא שיתקע.

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

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

 -הכל גיחכו, וסיימתי: "זהו, רבותי 

 המיקרופון בידי, ואשמיעכם את דברי"...

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

ילעיטו את החולים בנבלות וטרפות. דרש מכל אחד שיתחייב להחזיק כך וכך 
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 

למות מהם.. הבחין בכך ואמר: "אל ירע בעיניכם. הם מחזיקים את על ההתע
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"...

רחם. הכשירו את כלפי מה הדברים אמורים, הלא התכוננו לרבבות הרוגים, ה' י
שדרות רוטשילד לכל ארכן כבית קברות למקרה חרום. וברוך השם, כזה נצחון. 
למחות את חיל האויר של האויב בשלוש השעות הראשונות, ולא הוצרכו לכרות 

 את הקברים. הרי זה בזכות בני הישיבות ולימודם!

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

 ושמעו את הדברים עד תומם, כי המיקרופון היה בידי...

 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...

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

 ההורים, "המיקרופון" בידם.

 המחנכים, "המיקרופון" בידם.

 הרבנים, "המיקרופון" בידם.

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

 לימי החנוכה  
 כח העצום בעת הדלקת נר חנוכה

 (שיח שרפי קודש ח"א, חנוכה אות לח, בשם הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע) מסופר
ם מן המרחק לחסות חסידי אגודתאליו  זי"ע שהגיעההחוזה מלובלין על הרה"ק 

שעושה להם  'מסורבעירם 'שיש  בצלו בימי החנוכה. משנכנסו לקבל שלום סיפרו
אולם החוזה הגיב להם  .שינצלו ממנולברכם ומבקשים מהרבי  גדולותצרות 

עברו  הרי הוא מאיר במרום), ויהי הדבר לפלא. -" (הער לייכט אין הימללאמור: "
 את צרת ה'מסור', עתה השיבםלהזכיר  רבםל בשניתבאו והחסידים כמה ימים 

שעה  . באותההשםפעל עבורם ישועה מאת החוזה שרואה את המיצר להם וי
מוסר באמצע מצות הדלקת  אותו באו בפעם הראשונה היהר שאשכ ,ביאר להם

ראה את  בבואם שנית לפניו,נר חנוכה, לכן היה מאיר אז בכל העולמות, משא"כ 
 .שהוכל החורבנות שע

אלא שאין אנו מרגישים תמיד בכח העצום הנגרם ע"י עשיית המצוה. ואפשר 
 י רייזמן:להתחזק בזה כדלהלן כפי שסיפר הגרמ"

נתן  מבורו פארק [מחסידי גור ,השי"ת רה"ח רבי אברהם מרדכי מלאךשמעתי מה
א להעביר דעת בלבושא דבדיחותא]  מעשה דבדידיה הוה עובדא, אחיו פלנ לו כח

מארץ ישראל השיא את בנו הראשון ונמנע ממנו ליסוע לחתונה, והציעו לו לשמח 
דרך הטלפון, רבי אברהם סבר את הציבור בזמן המצוה טאנץ בדברי בדחנות 

וקיבל, כשהתחיל המצוה טאנץ התקשרו אליו בטלפון ואמרו לו שבכדי שיוכל 
להתרכז ולומר דברי הבדחנות כראוי, הם מסדרים את הטלפון עם הרמקול באופן 
שהציבור ישמע אותו והוא לא ישמע את הציבור. לא היה לו ברירה והסכים לכך. 

נות. אך היו לו הרגשה מוזרה מזה, שלא רק שלא ותיכף התחיל לומר דברי בדח
ראה את מי הוא מבדח, אלא גם לא שמע אותם. ואף לא היה יכול להיות בטוח 
אם שומעים אותו כלל. וכך הוא יושב בביתו בבורו פארק ואומר מילי דבדיחותא, 
לאחר רבע שעה החזירו את הטלפון למצב רגיל, ושמע לרגע איזה רעש של 

 ותיכף נותק הקו.  מחיאת כפיים 
לאחר שעתיים התקשר אליו אחיו המחותן, והודה לו בכל לב ,שאל אותו רבי 
אברהם מרדכי, האם שמעו אותי בכלל? ענה לו אחיו, איזה שאלה, הרי כולם 

 כמעט 'נפלו מן הכסאות' מרוב ששון וצהלה שהשפעת עליהם.   
רבי אברהם מרדכי התבונן במעשה ולקח ממנו מוסר השכל הפלא ופלא. השי"ת  

הוריד אותנו כאן לעולם הזה, ללמוד תורה ולהתפלל ג' תפילות בכל יום, באופן 
ששומעים אותנו אך אין אנו רואים ולא שומעים כלל מה שנעשה מדברינו 

גברות על היצר, ומעשינו ומחשבותינו. אין אנו שומעים מחיאת כפיים על כל הת
השאירו אותנו לא רק רבע שעה, אלא מאה שנה על סוג טלפון כזה, אתה תדבר 
ולא תשמע ולא תדע אם שומעים אותך, רק תצטרך להאמין בזה באמונה שלימה. 
שגם שאתה במצב השתקה ולא יודע אם מישהו שמח איתך, דע והאמין שכל 

קרא בדחנא ך נשדוד המלהעולמות עליונים מקבלים שפע עליון על ידך. כמו 
וכל  דמלכא, כך אנו צריכים כביכול לשמח את מלך מלכי המלכים הקב"ה,

נסיון קשה מאד מאד,  העולמות עליונים יושבים ומצפים לנו, ופעמים שיש לנו
נהנו ממני', ואז יספרו לו שכולם השתעשעו ממנו  כשיעלה למעלה ישאל 'האם

ה ואתה צדיק'ל הוספת כמה ברגים עד מאד. דוד המלך עשה רגל רביעי במרכב
נסיון האדם,  חזקים, אלא שלזה צריך להמתין מאה עשרים שנה. וזהו עיקר

אומרים לו מה לעשות, אין לו ספיקות בכך, מספרים לו שנהנים ממנו, והוא צריך 
להתחזק כל החיים שמסתמא שומעים אותי, מקוה ששמחים איתי... כשתעלה 



 

ה 

רו לך כמה שמחות וצהלות גרמת בכל העולמות. לשמים לאחר מאה ועשרים, יספ
ואם אח שלך לא מתקשר אליך אחרי שעתיים שנהנו ממך, תאמר את זה אתה 

 לעצמך, כי אם אין אני לי מי לי.
 

 "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 יששבח תוספת

שחה  ’בבחי, ישראל בני את מאד השפילו הרשעים 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

 ,מתייאש הוא כראוי אינו אם, לריב רצון כל מאבד הוא טפחים ’מג למטה אותו
לא  הטבע דרך ולפי. השם קידוש על נפשו למסור מצפה הוא כשר איש הוא ואם
אבל . אותנו השפילו שהם מה לפי ליוונים ישראל בין ריב כלללהיות צריך היה
עם  ריב בעלי עצמם את שחישבו עד נפשם את והגביה רוחם את אימץ ה”הקב

 25 באו, כ”כ אותנו שהשפילו לאחר, הטבע כדרך שלא נפלא נסוהוא, היוונים
 .ופלא נס בדרך היוונים עם ריב בעלי להיות ונתעלו ובניו מתתיהו בחבורת אנשים

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 ניסים נעשים היו איתם לריב כח לנו
היו  וכן. כך שחשבו נס דרך וזהו, הסובייטים עם ריב בעלי להיות צריכים היומ”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 שאתה 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 שמתייאשים אנשים יש כי, אופן בעוד לבאר שיש כתב עוד

רשע  של נוראות כוחות כנגד לעמוד יוכל מי כי, ’הזמן יעבורמתי‘ 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 עםריב 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

השמן, הרי הפני יהושע מקשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של פך 
 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. 

שמעתי כי הסבא זצ"ל מסלבודקה ר' נתן צבי פינקל, היה אוכל בפסח מרור ומיד 
היה מתעלף, והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות לאחר האכילה 

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 

ברשות  היתרים לכל התורה כולה. ובאמת כתב הרמב"ן, כי האדם יכול להיות נבל
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.

והעצה להתרגל בדרך זו היא, שהאדם לא יסמוך בשום עניין רוחני על שכלו 
עם החכמים מורי דרך. וכן החכם עצמו, מה  והבנתו, אלא על כל שאלה יתיעץ

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 עצמו 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 ביחיד 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 ותחבולותיו אדם

 לךלומר 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
 ששמה השפופורת דרך יעבור שהכל העליונה חכמתו גזרה כך כי", תעשה אשר

 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 שמונה בן בהיותו אחת ופעם, בקטנותו מאד
 בשבילנו חנוכה ימי שמונת קבעו דעתי לפי: והשיב רגעים כמה הרהר והילד, זאת

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

 הילד 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, מדליק אחת 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 כשקבעו 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 חנוכת 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 הסופי והנצחון, הטומאה נגד הקדושה מלחמת בעיקרה רוחנית מלחמה

 שאנו הדבר 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 
. 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

בזמןההםבימים"התפילהנוסחאתמביניםכיצדלשאולהמתעורריםיש, 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 אך' 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



 

 ו 

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

 בה ומונח, כלל פשוטה אינה לדעתי, התשובה אבל, במקומה אינה שהשאלהיתכן
 .החנוכה וימי 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 עצבים 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"? מאירחיים 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

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

 שום הרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף הוא, המעשה את הרופאכשסיפר, 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

 לשרשרת הזה המעשה את גם צירף לאחור ובמבט" בתשובה חזרה" של בתהליך
 .חייו את לשנות לו שגרמו הסיבות

 העולם את מנהיג ה"הקב. חשוב יסוד אותנו מלמדים כמותו ואחרים שכזה סיפור
, יום 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" עיניכםמרום

 " 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 מאפיה 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 אלכמטורף

 הבנין במדרגות ירד, ממש זמן באותו. עליו וצחקו, מצעקותיו נהנו הסדיסטים
 שהגיע לו ענו השוטרים"? כאן הצעקות הן מה: "בכעס ושאל, במדליות עטורקצין
  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 נבהלהקצין. 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 ובאותו
 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, ההתנהגות 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 שנים מאות ובמשך. פעם אף כבה ולא רבות שנים במקדש דולק היה המערבי
דלק, הלילהלמשךרקשהספיקשהשמןבמנורהנסהיההמקדשובתיהמשכן
 ? 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 חנוכה 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 המתבונן 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
, כלא מבתי ופושעים אסירים שחררו הם. באוסטרליה לגירוש מסחר באנית אותם
 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
 שנות את 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, לאנגליה 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 לחוף 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 להודות" 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

 ולאחריו" 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 וגוונים 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
.יוםבכלוהודיהלהללולהתחנך, בעולםנפלאותיוורובת"השיחסדיאת

 (שיחות הגר"ש פינקוס)

 
 ביד וזדים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים מסרת"

 ."בעולמך וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך עוסקי



 

 ז 

 ?זה נס איזה!" טהורים ביד טמאים"

, הגיבור ביד נמסר 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 שהתפלאתי 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 של 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

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

. ברזל או מקל עם לקראתם יוצא לפעמים, אגרוף במכת ומאיים הגדולה ידו את
 .צועקים הם לכן

 גיבורים אתם?! שייגעץ מאיזה מפחדים אתם וכי" אותם שאלתי?!" פה הולך מה"
 מתחלפות הקבוצות הבא שמשבוע הוחלט?!" הזה הפחד מה,  ובגשם ברוח ממנו
 .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

 .המשוקצת 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 דבר 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 חנוכה 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, הכנסיותבבתיאחזהואוכיאחזשמונקראבאמתלמה, השאלהנשאלת
 .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 ועם. 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 בסיוע, 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 מחוקי 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
 גםעכשיו. 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. כאן 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 לאפיאן' 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 הלא, 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 
צדיקים, וזדים ביד עוסקי  יובן ההמשך: "וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד

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

זצ"ל, שהגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל,  ושמעתי מהגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין
הי"ד, שאל שאלה זו בזמן המאבק הקשה נגד מרשיעי הברית שקמו על היהדות 
הנאמנה ולא בחלו בשום אמצעי, כולל הסתות והלשנות בזויות, עלילות 
והשמצות חסרות יסוד, ואף הסגרה לרשויות. ואמר: זהו שאנו מודים בהודאת 

ים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים "על הנסים" שהטהורים הצדיק
והזדים. כי הלא אין להם מעצור במלחמתם, ואינם בוחלים באמצעים פסולים 
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ומגונים לקדם מטרתם. ואילו אנו מוגבלים באמצעינו, כי אין המטרה מקדשת את 
 האמצעים!

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

נפסל, מדכתיב "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כב, ל). ופרש רש"י: 
"בשדה", בלא מחיצות משמע. ואם כך, זה ההבדל בין יעקב לעשו: עשו היה "איש 

לים", היינו שדה", בלא גבולות וסיגים, מחיצות והגבלות, ואילו יעקב היה "ישב אה
 מוקף מחיצות וסייגים!

 -ואספר 

 בסערת מלחמת העולם הראשונה התערערו סדרי הקהילות. לאחר

המלחמה, כשבקש הרב מבריסק זצ"ל להעמיד גדרי הדת על תילם כבראשונה, 
קרא לפרנסי הקהילה לאסיפה. על סדר היום, לאסור "שחיטת חוץ". אחד 

שרות השחיטה ובדיקת פנים. בקשו הקצבים שחט בכפר הסמוך בלי פיקוח על כ
 לחסום את הפרצה, ולקבוע שאין לשחוט אלא בפיקוח הדוק של ועד הקהילה.

הפרנסים עלו לביתו של הרב, והנה הגיע גם אותו קצב, בלא שנקרא, התיישב בין 
הקרואים. איך אפשר לדון בעניינו ולבקר את מעלליו, ולהחליט נגדו החלטות, 

נוקם ונוטר. איש לא אמר דבר, מפני כבודו של הרב. והרב בעוד הוא שומע וזועם, 
ישב ושתק. דקה ושתיים, עשר ועשרים, שעה ושעתיים, וקם. קמו כולם, והאספה 

 התפזרה. בלא שנאמר מילה.

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

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

 ובגלל זה, דוחים גאולת העם?!

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

רי הדת על תילה. אבל אם זה כרוך אף אנו התכנסנו לאספה חשובה, להעמיד גד
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 

ש"אם לא ימצא ציד, יביא מן הגזל" (רש"י בראשית כז, ה),  לאביו, הלך במחשבה
ולבסוף לא מצא, והביא בשר כלב (תרגום ירושלמי כז, לא ובש"ך)! וכך חנך גם את 
אליפז בנו, ששלחו להרוג את יעקב אבינו, והבין שמעשה נורא הוא, אבל "מה 

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

 (ירמיה י, טז)!"לא כאלה חלק יעקב" 

זאת הורנו הקדוש ברוך הוא כשלא ויתר למשה רבינו על התמהמהות של שעה 
במילת בנו, כששלח מלאך להמיתו. ואלמלא הזדרזה צפורה ומלה את בנה, היינו 
מאבדים את משה רבינו חלילה, וגאולת ישראל מה תהא עליה. אבל אין המטרה 

 מקדשת את האמצעים!

 -ונספר 

רבי ישראל סלאנטער להיות "צדיק נסתר", ואף הכין עצמו לכך. מלכתחילה, בקש 
למד להתפלל במהירות עצומה תוך כוונת כל הכוונת, התמחה במלאכת הנגרות 
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.
סוף החליט, שלא לשם כך נטעו בו כשרונותיו. החליט לזכות את עם ישראל לב

בתנועת המוסר להשתפרות ולהתעלות. וכדי שאימצוה, מצא לנכון לגלות 
הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל מנאו ראש וראשון לגאוני דורו,  -גאונותו העצומה 

מסבב בקהילות  והיה -לפני השרף מבריסק וה"בית הלוי" ושאר גדולי דור דעה! 
ישראל ומשמיע שעורי תורה, פלפולים עמוקים שארכו כשש שעות ובהם בלל 

 חצי ש"ס, שהדהימו שומעיהם ובגינם התקבלו דבריו.

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, 

 לפתע קם אחד הלומדים והקשה על היסוד המחודש מגמרא מפורשת.ו

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

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 

ת לקושיתו. ויודעני בברור, שכל אחת מהן היתה מתקבלת על דעת הלומדים. דחיו
אבל אני ידעתי שהן דחיות סרק, והקושיא איתנה. אמרתי לעצמי: אבל הלא אינך 
דורש כדי לחדש חידושים בעלמא. כל מטרתך לבצר את סמכותך התורנית שיהיו 

ד אלמוני סתר דבריך נשמעים לביסוס תנועת המוסר. ועכשיו, כשישמעו שלומ
את שיערוך, ועוד גמרא מפורשת שנשכחה ממך, תזולזל בעיני הלומדים ויזלזלו 

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

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

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

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

בהודאת "על הנסים" בחנוכה, אומרים: "מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד 
מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". 

שים, נס הוא. אף רבים ביד מעטים. אבל מה ותמוה, בשלמא גבורים ביד חל
הרבותא של מסירת טמאים רשעים וזדים ביד טהורים ועוסקי תורה. אילו היו 

 הכוחות שווים, מדוע שלא ינצחו הטובים.

ברם, ידועים דברי הרא"ש (ריש בבא מציעא) בענין "כל דאלים גבר", משום "שמי 
ר ממה שמוסר האחר נפשו שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יות

לגזול". ודבריו צריכים באור, מי לא עסקינן שהאחד חלש והשני גבור. אלא שחלש 
 המוסר נפשו, יגבר על גבור רפה רוח.

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

 גדולה שנאת הרע אליו.

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

 תלמיד חכם ואנשכהו כחמור הנושך ושובר עצם.

הפנים לפנים",  וכבר נשאל הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, הלא הכתוב אומר: "כמים
כפי שהמים משקפים בבואת האדם הנשקף בהם, "כן לב האדם לאדם" (משלי כז, 
יט). אם כן, היינו צריכים לשנוא את הגויים כפי שהגויים שונאים אותנו. ועינינו 
הרואות שהגויים מוכנים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, והיהודים אינם 

 שונאים אותם כך.

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

 מוחלט ומושלם.

וכך אמר גם ה"חפץ חיים" זצ"ל, שבכל מקום בו יהיו יחסי הכוחות בין הדתיים 
דתיים יש פשרניים וסבלניים למחצה והחילוניים שוים, ינצחו החילוניים. כי בין ה

לשליש ולרביע, ואילו החילוניים יוקדים במשטמתם. ופעם, התבטא ואמר: אנו 
 נלחמים עבור האמת, ברפיון. והם נלחמים עבור השקר, ובלהט.

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

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

  (והגדת)                                  
 

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

 דגלות נימא דאם דנודע, נמות ולא ונחיה וכו׳ שמה רדו )ב
 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
 התחיל דהגלות, שנים ו"רד רק יהיו שלא שמה רדו א"וזש

, אל שנקרא כיון אחיות' ב חטא משום ולא, יצחק משנולד
 (בנין דוד)  ".נמות ולא ונחיה" משום אל שנקרא והטעם

  )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 עדאמה 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 כחושים 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 כהפירוש 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 שלא 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 נפש 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 כסליוויטריאול  ז"ל  שמואל יצחקבן ר'  אברהםלע"נ הרה"ח ר' 



 

  

- 

ב לֹו  ֶחֶדר ָחׁשּוךְ יֹוֶסֶל'ה ָעצּוב ּובֹוֵדד ָיׁשַ בֹות , ּבְ ּוַמְחׁשָ
אֹות ֶאת ִלּבוֹ  ַמע קֹול . נּוגֹות ְמַמּלְ מּוְך ִנׁשְ ֵמַהֶחֶדר ַהּסָ

ם, ִזְמָרה ֵמִחים ׁשָ ים סֹוֲעִדים ּוׂשְ יר , ֲאָנׁשִ ַאְך ֶזה ַרק ַמְגּבִ
ִדידּותוֹ  יׁש ֶאת ּבְ ְמ , ּוַמְדּגִ ִ ֶהםַמה לֹו ְוַלׂשּ ּלָ ב ? ָחה ׁשֶ הּוא יֹוׁשֵ

ךְ  חֹׁשֶ  !ּבַ

דֹול  ָנס ּגָ ַחת ְוֶאָחד ִנְכַנס ִעם ּפָ ֶלת ִנְפּתַ ְלֶפַתע ַהּדֶ
ל ַהֶחֶדר ִאיר ֶאת ּכָ ְמָחה ָהאֹור , ַהא! ַוְיִהי אֹור, ַהּמֵ ה ׂשִ ּמָ ּכַ

יׁש . ְמִביָאה ָלָאָדם ם ִהּגִ ה ּגַ ל לֹו ַהּלָ ים ׁשֶ ְטַעּמִ ִמן ַהּמַ
עּוָדה יםוְ , ַהּסְ ְטַעּמִ ג ִעם ָהאֹור ְוָעם ַהּמַ  .יֹוֶסֶל'ה ִמְתַעּנֵ

ּיֵם ְסעּוָדתוֹ  ּסִ ׁשֶ ָנס ְוָאַמר ְליֹוֶסֶל'ה , ּכְ ַעל ַהּפָ ֲאִני 'ָקם ּבַ
ךְ ', ַחּיָב ָלֶלֶכת חֹׁשֶ אן ּבַ ִאיר אֹוִתי ּכָ ה ַמׁשְ ׁשֹוֵאל ?' 'ְוַאּתָ

ָנס'יֹוֶסֶל'ה  ה יֹוֵצא ִעם ַהּפָ ְך ָיׁשּוב , ַאּתָ רֹורַהחֹׁשֶ ַוֲאִני  ִלׂשְ
ִמּקֶֹדם א ּכְ ֵאר ָעצּוב ּוְמֻדּכָ ָ ' ַמה ָאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות'. 'ֶאׁשּ

ה י ', עֹוֶנה ַהּלָ יַע ְזַמּנִ ַעת הּוא יֹוֶסֶל'ה '. ָלֶלֶכתִהּגִ ר ּדַ ִאם ּבַ
ָנס ם ֶאת ַהּפָ ִאיר ׁשָ חֹות ַיׁשְ ָכל ַהּפָ ּלְ ן ׁשֶ  .הּוא ִמְתַחּנֵ

ה ָיִמים  אֹור . ְמִאיִרים ֵהםְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ַחם ֵהם ְמִאיִרים ּבְ
ךְ  חֹׁשֶ ְמָצִאים ּבַ ם ְלֵאּלּו ַהּנִ ת קֶֹדׁש , ּוֵמִאיר ּגַ ּבָ ַ ׁשּ ִמי ׁשֶ

ֲעֶמֶמת אֹותוֹ , לוֹ  ִטיְרָחא ִהיא ה ְמׁשַ ִפּלָ ְצו ֹ, ַהּתְ ל ַהּמִ ם ת ּכָ ִהּנָ
ֶהם ׁשּום ַטַעםלֹו  יׁש ּבָ א ְוֵאינֹו ַמְרּגִ ָ הּוא כְּ . ְלטַֹרח ּוְלַמׂשּ ׁשֶ

ְמָחָתם, רֹוֶאה ֲאֵחִרים ִמְתַלֲהִבים ֵמֶהם  . ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ׂשִ

ה יִעים ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ּגִ ּמַ ׁשֶ רֹות , ּכְ ַקע "ּוַמְדִליִקים ַהּנֵ ׁשְ ּתִ ֶ ִמׁשּ
ה ְך יֹוֵרד "ַהַחּמָ ַהחֹׁשֶ ׁשֶ ם, ּכְ ֻכּלָ רֹות ּבְ ל , ְמִאיִרים אֹור ַהּנֵ ּכָ

תֹו ַמְרגִּ  ְרּגָ ָעהֶאָחד ְלִפי ּדַ אֹוָתּה ׁשָ ַתב  .יׁש ֶהָאָרה ּבְ ּכָ ּוְכִפי ׁשֶ
אֹור 'הַ  ֶהם  'ֵעיַנִיםּמְ ֵאין ַמְדִליִקים ּבָ ָמִנים ׁשֶ ִתילֹות ּוׁשְ ַהּפְ ׁשֶ

ה ֲחֻנּכָ ת ַמְדִליִקין ּבַ ּבָ ׁשַ ים , ּבְ יׁשִ ֵאין ַמְרּגִ ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ּוָ ַהּכַ
ת ּבָ ׁשַ ם ָלֶהם ֵמִאיר אֹור , ׁשּום ֶהָאָרה ּבְ הּגַ  .ֲחֻנּכָ

ַמן ָלֶלֶכת יַע ַהזְּ ַהּגִ ם ּבְ ּגַ ל ׁשֶ ּלֵ ל ָעֵלינוּ הּוא ְלִהְתּפַ ּטָ , ְוַהּמֻ
ֵאר ֶאְצֵלנוּ  ָ ָנס ִיׁשּ ַהּפָ ֵליֵלי טֹֹבת , ׁשֶ ם ּבְ ָהאֹור ָיִאיר ָעֵלינּו ּגַ ׁשֶ

ים ם , ָהֲאֻרּכִ ּגַ ן ׁשֶ ְך ה' אֹור ִלי"ּוְלִהְתַחּנֵ חֹׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ  ".ּכִ

 חשמונאים
ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן  בנוסח 'על הנסים' אומרים:

 מיהו 'חשמונאי'. יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו
 .)1מתתיהו, או שזה דבר נפרדהאם זה 

 י"ב בני חשמונאי
להביא מה שכתב רש"י בפרשת ראשית יש 
ראה שעתידין חשמונאי ובניו ": )2וזאת הברכה

להלחם עם עובדי כוכבים והתפלל עליהם לפי 
שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד 

מכאן משמע שחשמונאי עם בניו  ."כמה רבבות
 . )3היו י"ב, ונוסף עליהם אלעזר

 חשמונאי מתתיהו ה
חנה בת יוחנן מסופר על  )4לחנוכהבמדרש 

כהן גדול שהיתה ארוסה לאלעזר בן חשמונאי, 
כשרצה היוני לבוא אליה אמר יוחנן כהן גדול 
למתתיהו אני ושלשה בני ואתה ושבעה בניך 
הרי י"ב כנגד י"ב שבטים, מובטח אני שהקב"ה 
עושה נס על ידינו, מיד הרים אלעזר את הסיף 

 .והרג אותו יוני
 א החשמונאי. ממדרש זה יוצא כי מתתיהו הו

 אלעזר בן חשמונאי
משמע כי  )5עומת זאת במדרשים אחריםל

אלעזר בן חשמונאי רצה לישא את בת מתתיהו 
 , והתאחדו שניהם יחד עם בניהם שהן י"ב.ג"כ

יש לציין שבדבר זה רבה המבוכה, כמו גם על מי קאי  )1
ר 'כהן גדול', על מתתיהו או יוחנן, ואנו מביאים רק אהתו

שזה  )3 "ברך ה' חילו". (לג, יא)על הפסוק  )2 טיפה קטנה.
חמשה, שבני חשמונאי היו לכאורה סותר מקורות אחרים 

נדפס ב'אוצר  )4 ?שנחשב לעצמו מיהו אלעזר זהוגם 
 חת מהןהמדרשים' (איזנשטיין), יש שם כמה נוסחאות וא

מדרש 'מעשה  )5 .)193(עמ' הנקרא 'מדרש לחנוכה' 
בת אליהם פנתה אותה ששם נזכר שכ. א' חנוכה' נוסחא

להיבעל להגמון, אמרה להם: "שמעוני אחי להצילה מ
' הכונה לחשמונאי או לבניו, דודי'", שיש במשמעות שודודי

משפחה אחת היו וכולם נקראו בשם בני א"כ יתכן ש
 חשיבותם). אומקומם  ש"ע('חשמונאי' 



 

 

יוסף לא  ִּכי ַנַּׁשִני ֱאִקים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ְוֶאת ָּכל ֵּבית ָאִבי.
,  -סמך לא על זכות עצמו 

, אלא תמיד  - אבותיו ולא על יחוס
 נדמה לו כאילו עתה התחיל בעבודת השי"ת.

 (אמרי יוסף)   
  

ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ. 
שהיה שולט על הארציות  

 שלו, וגם כאשר היה  והגשמיות
 פורת יוסף) (בן נשאר דבוק בה'.

  
כלפי חוץ ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר. 

היה לבו ש, אבל בתוכו התנהג כ
 (ישא ברכה) נשבר.

  
יוסף היה מתעלה בקדושתו מיום אל ְוֵהם א ִהִּכירּוהּו. 

  (מאור ושמש)  .יום, עד שאחיו 
  

שיהיה זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱאִקים ֲאִני ָיֵרא. זֹאת ֲעׂשּו 
ואל ֶאת ָהֱאִקים ֲאִני ָיֵרא,  , אמרו לכלְלַחּיּותלכם 

 (אמרות משה)  תתביישו בכך.

 (בני יששכר) בגימטריא "בא ח' נר". ַוְיִהי ִמֵּקץ.

נוכה ח'ר נ'הדליק ל'נוטריקון   ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני.
 (ערוגת הבושם) מים.י'מונה ש'

'לנו' רמז לנרות חנוכה:  ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל.
. 43וחלקוהו יהיה חציו שברו את ה. 86בגימטריא 

היינו א' קטנה בתיבתכי קחו את האות ה - 
נרות חנוכה עם שמונה  36כמספר  44הרי ביחד 

 (דברי מהרי"א)  השמשים.

 ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמין ִמַּמְׂשַאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות.
מז על חמש הפעמים שמזכירים את התיבה מר

מעטים,  ידחלשים, רבים ב ידבעל הניסים גבורים ב 'יד'
 ידצדיקים, וזדים ב ידטהורים, רשעים ב ידטמאים ב

  (הגר"א מווילנא) עוסקי תורתך.

  
 בקדושת האדם דיבור בלשון הגויים פוגם

ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו. 

א  ּבָ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ֵבִעים ִאיָתא ּבַ ד ֶאת יֹוֵסף ׂשְ ְבִריֵאל ְוִלּמֵ ּגַ
דְולֹא ָהָיה יֹוֵסף ִמְת , ָלׁשֹון ְבִריֵאל הֹוִסיף לֹו , ַלּמֵ אֹות ּגַ

מוֹ  "אהֵ  ְ בָּ  ִמׁשּ ל ַהּקָ ֱאַמר  ,"הׁשֶ ּנֶ יהֹוֵסף 'ׁשֶ ֵעדּות ּבִ
מוֹ  ִהּנֵה. 'ׂשָ ה  ּדְ ת ַהּפֶ ַ ְקֻדׁשּ לּוי ּבִ יק ּתָ ּדִ ת יֹוֵסף ַהּצַ ַ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון ָלֵכן לֹא ָיַכל יֹוֵסף ִלְלֹמד ֶאת ְלׁשֹון , ְוָטֳהַרת ַהּלָ
ה ָ ֻדׁשּ ֵהם ֵהֶפְך ַהּקְ ָהָיה ֹצֶרְך , ַהּגֹוִיים ׁשֶ זֶּה יָון ׁשֶ ַאְך ּכֵ

ָעה ָ בָּ , ַהׁשּ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְ ְבִריֵאל אֹות ִמׁשּ "ה הֹוִסיף לֹו ּגַ
תוֹ  ָ ֵגם ְקֻדׁשּ ּפָ ּלֹא ּתִ ִמיָרה ׁשֶ זֶּה ִיְהֶיה לֹו ׁשְ  .ׁשֶ

  מבעלזא) ישכר דובהרה"ק רבי  (מהרי"ד  

ָאה ַהְיׁשּוָעה ַהּכֹל ֵמה' ָאז ּבָ יר ׁשֶ ּכִ ּמַ ׁשֶ  ּכְ
ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם. ץ ׁשְ ִהְקָׁשה  ַוְיִהי ִמּקֵ

ֶׁשִּנְרֶאה " ַפְרֹעה ֹחֵלםּו"ַמּדּוַע ָּפַתח , ָהאֹור ַהַחִּיים
ֲהֵרי ִמָּכאן ַמְתִחיל , ֶׁשהּוא מּוָסב ַעל ַהָּכתּוב ֹקֶדם

ם ַּפְרֹעה'ְוָהָיה לֹו ִלְפֹּתַח  ִעְנָין ָחָדׁש ִנְרֶאה '. ַוַּיֲח
ֶׁשַהֹּכל ח"ו ַּכֲאֶׁשר חֹוֵׁשב ָהָאָדם ְּבַדְעּתֹו , ְד ְלָתֵרץ

ִּסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ ֵתן ֹּכַח ֲאַזי נוֹ , ִמְתַנֵהג ַעל ִּפי ַהֶּטַבע
ְוָאז הּוא מֹוֵנַע ח"ו, ּוַמְחִליׁש ֶאת ֹּכַח ַהְּקֻדָּׁשה 

ָלֵכן ָּכל . ְוִנְקָרא ִּבְבִחיַנת ֵׁשיָנה ֵמַעְצמֹו ַהְיׁשּוָעה
ָהָיה , ְזַמן ֶׁשָּתָלה יֹוֵסף ִּבְטחֹונֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם

א ָהְיָתה ְיׁשּוָעתוֹ   .ְיכֹוָלה ָלֹבא ִּבְבִחיַנת ֵׁשיָנה ְו
ץֲאָבל  ֶׁשֵהִבין , ַּכֲאֶׁשר ֵהִקיץ יֹוֵסף ִמְּׁשָנתוֹ  ַוְיִהי ִמּקֵ

ִנְתרֹוֵמם , ְּבַדְעּתֹו ֶׁשַהֹּכל הּוא ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית
ְוִנְׁשָּפל ְוִנְכַנע ַהִּסְטָרא , ְקֻדָּׁשהְוִנְתַעָּלה ַהִּסְטָרא ִּד 

, חֵֹלםהּוא ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  ּוַפְרעֹהּוִמַּיד , ַאֲחָרא
ְוָאז ֵּתֶכף ִהְתִחיָלה , ֶׁשָעָליו ָנַפל ְּבִחיַנת ֵׁשיָנה

 .ׁשּוָעהַהיְ 

יְך ַעל ַעְצמֹו אֹור ֶעְליֹון בְּ  ה ַמְמׁשִ  ֵנר ֲחֻנּכָ
חּוץ יתֹו ִמּבַ ַתח ּבֵ יחֹו ַעל ּפֶ ה ַמּנִ ַעת  , ֵנר ֲחֻנּכָ ּוִבׁשְ

ְלָחנֹו ְוַדיּוֹ  יחֹו ַעל ׁשֻ ָנה ַמּנִ ּכָ ֶׁשָּידּוַע ֶׁשֵּנר  .ַהּסַ
ֲחנָֻּכה הּוא ִּבְׁשִביל ְלַהְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו ֵנר ְואֹור 

ִקי ִמְלַמְעָלה ְוֶזהּו ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה ְוַהְכָנַעת , ֱא
יתֹו ְוֶזה ָהֶרֶמז . ֵּיֶצר ָהַרעהַ  ַתח ּבֵ יחֹו ַעל ּפֶ ַמּנִ

חּוץ ֵּפרּוׁש ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ַּבחּוץ ִעם ֲאָנִׁשים , ִמּבַ
ְצרֹו ְוהּוא ִמְתַּגֵּבר ַעל יִ , ָהֲעסּוִקים ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים

א ְלִהָּגֵרר ַאֲחֵריֶהם ַעל ְיֵדי , ּוַמְכִניַע ֶאת ִלּבֹו 
ִהְתַּגְּברּות זֹו הּוא ַמְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו אֹור ֵנר 

ָנהֲאָבל .ֲחנָֻּכה ּכָ ַעת ַהּסַ ׁשְ ִמּיֹוְׁשֵבי ֶׁשָּיֵרא , ּבִ



 

 

ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלֵצאת , ְקָרנֹות ֶׁשִּיָּגֵרר ַאֲחֵריֶהם
ֶׁשל ֵנרֹות ה ּׁשָ דֻ ַהְּק ֵּכיַצד ִּיְזֶּכה ְלאֹור , ַהחּוָצה
ְלָחנוֹ ַעל ֶזה אֹוֵמר , ֲחנָֻּכה יחֹו ַעל ׁשֻ ֶׁשֶאת  ַמּנִ

ַהִהְתַּגְּברּות ֶׁשּלֹו ַיֲעֶׂשה ְּבֻׁשְלָחנֹו ֶׁשֶּזה ְמַרֵּמז ַעל 
ִלְזּכֹות  ְוַדיּוֹ , ֲאִכיָלתֹו ְוִלּמּודֹו ֶׁשעֹוֶׂשה ַעל ֻׁשְלָחנוֹ 

 .ָּבֶזה ְלאֹור ַהֵּנרֹות

יש להבין למה  .א ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרַֹע 
שהזכיר זה ויש לומר  הזכיר שלא ראה כהנה.

שקודם הלילה ראה פרות רעות יוסף שלא יאמר 
בא לכן  ,כאלו והיה מתפעל מראיית חידוש כזה

אדם כאשר חלום, כי כך המנהג שדבר זה בלו 
רואה דבר חידוש ביום ומהרהר בו נראה אליו 

לא ראיתי כהנה בכל ארץ "אמר לכן בחלום, 
וזה מופת לכן אין זה מהרהורי לבי , "מצרים לרוע

 חלום זה מן החלומות הצודקים.כי 
 )שלמה אפרים מלונטשיץלהגה"ק כלי יקר ( 

אמרין כתוב במדרש  .ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם
[לשון 'בנשף בערב יום'  ליה השלום דכוליה נשפה

דש ו, ורוח הקכלומר זהו שלום שכולו חושך ואפלה]
. להבין כוונת צווחת שלום רב לאהבי תורתך

המדרש נראה לפרש, כי עד עתה חשבו כי זה 
על שמכרו את יוסף, אבל כשראו שגם עונש להם 

בנימין נלקח שלא היה במכירת יוסף אמרו כי 
אה זה עונש ליעקב אביהם על שלא קיים כנר

כיבוד אב, ואמנם נשלמו כ"ב שנה מאז שנעלם 
יוסף, אבל כשראו שעתה נוסף צרה על צרתו שגם 
בנימין נלקח, אמרו שעתה ימשך הדבר עוד י"ד 

שהיה בבית עבר, לכן  שנה כנגד אותם י"ד שנה 
אמרו שלום שכולו נשפה, אבל רוח הקודש 

תורתך, שעל השנים  צווחת שלום רב לאוהבי
 שלמד לא יענש, וצער אביהם עומד להסתיים.

 )שלמה גאנצפריד מאונגווארהגה"ק לאפריון ( 

 :בגמרא נסמכו שתי מימרות משמיה דרבי תנחום
. יחה למעלה מעשרים אמה פסולהנר חנוכה שהנא. 
נחשים  אבלוכו' " מים בו אין רק והבורכתיב ב. 

להבין הסמיכות של מימרות  ם יש בו.יועקרב

 מברך נס, לו שנעשה מקום הרואה דהנה הללו.
וכתב . 'הזה במקום נס לי שעשה ברוך'

 מדרך בנס שיצא דמברכים דוקא האבודרהם
אף שנתקנו ימים אלו לפי זה יש לומר, ד .הטבע

להודות ולהלל על נס הנצחון על מלכות יון 
, בכל [דההודאה ב'על הנסים' הוא על זה ולא נזכר בו נס הנרות]

 ,חנוכה נר עלזאת ברכת 'שעשה נסים מברכים רק 
, לכן הטבע נגד שזה השמן פך הוא על נסש

מצוות הנרות בראיה דוקא, שרק הרואה מברך. 
 שבשעה במדרש נחומאת ביר אמר ביוסף והנה
שהשליכו  בבור הציץ אביו מקבורת יוסף ששב

 לברךכדי ' שמים לשםיש לומר שהציץ ואותו, 
' שזה בראיה הזה במקום נס לי שעשה ברוך
 מהבור שהעלוהו מה הוא הנס עיקראף שו. דוקא

, מצרים כל על לשר נעשהש השגחהנתגלגלה הו
 .מהטבע חוץ יוצא דבר על לברך צריך הברכה אך
 בו יש ועקרבים נחשים אבל תנחום' ר שאמר וזה

לכן הציץ ו, העולם מטבע יוצא נס היהשזה 
 שעשה ברוך' לראות הנחשים ועקרבים כדי לברך

 הואש תנחום ביר מאמרי שני נסמכו לכן '.נס לי
 וכמ שבחנוכה להורות ,במדרשש תנחומא ביר

בדבר אחר, אבל את  היה הנסאף שעיקר  ביוסף
בראיית הדבר שנעשה בו נס שלא הברכה צריך 

 )מאיר שמחה מדווינסקהגה"ק ל משך חכמה( כטבע.

הבעל שם טוב ראה פעם נסיך אחד הרוכב בשחץ 
ר וכולו מלא תענוג והנאה, אמר וגאוה על סוס הדו

הבעל שם טוב כי צעיר זה יש לו מזל כל כך גבוה 
בשמים עד שיכול להיות מלך, אבל ברוב התענוג 
שיש לו מרכיבת הסוס, הוא מבזבז כל מזלו ומאבד 
את כל מה שרצו לתת לו. ביאר בזה ה'בית 

כאשר  -ַוִּיְתַאַּפק אברהם' מסלאנים את הפסוק 
יהודי מתאפק מלמלאות תאוותיו והנאותיו, אז 

שיהיה לו שפע כל  -ִׂשימּו ָלֶחם הקב"ה ַוּיֹאֶמר 
טוב, כי אינו מבזבז את הנקצב לו בעבור נזיד 
עדשים. וגם בצער שיש לו כשמתאפק, בזה הוא 
מקבל את חלקו ויוצא ידי חובת הצער ועגמת נפש 

 שנגזר עליו ולא יבוא עליו צער אחר.



 

 

 זי"עִמְּטֶׁשעְרָנאִוויץ ַחִּיים ַרִּבי 
 ִּכְסֵלוז"ך ְלֶרֶגל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא 

ְּבִעיר  וִּבְׁשַנת תק"ער יֶר ִט נֹוַלד ְלָאִביו ַרִּבי ְׁשמֹה 
ּבֹוְטַׁשאְטׁש. ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַרַה"ק ָהַרִּבי ר' ִמיְכל ַהַּמִּגיד 
ִמְּזָלאְטׁשֹוב. ִּכֵהן ְּבַרָּבנּות ֶּבָעִרים: ָמאִהילֹוב, ָּבאטֹוַׁשאן, 

ְׁשַנת תקס"ז ָעָלה  -ִקיִׁשיֶנעוו ּוְטֶׁשעְרָנאִוויץ. ְּבסֹוף ָיָמיו 
 מֹוָׁשבֹו ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת ת"ו. ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוָקַבע 

 'ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים'ְסָפָריו נֹוְדעּו ְּכִסְפֵרי ְיסֹוד ַּבֲחִסידּות, ה"ה: 
 'ַׁשַער ַהְּתִפָּלה'ְּכמֹו ֵּכן ִחֵּבר '. ֶׁשל ַׁשָּבתִסּדּורֹו 'וְ ַעל ַהּתֹוָרה, 

 ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות.  'ֶאֶרץ ַהַחִּיים'וְ 

ִּכי , ְמֻסָּפרַחִּיים'  ַמִים ַה'ְּבֵאר ֶׁשל ֵליָדתֹו אֹודֹות
ְלָאִביו ַרִּבי ְׁשמֹה ָהָיה ָאח ָעִׁשיר ִּבְמִדיָנה ְרחֹוָקה 

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים נֹוַדע ַהָּדָבר ְלָאִחיו , ֶׁשִּנְפַטר ְּבִלי ָּבִנים
ֵעת ְוִהְתִחיל רּוחֹו ְלַפֲעמֹו ֲהא ֵיׁש ְלָפַני ּכָ . ַרִּבי ְׁשמֹה

ִמְצַות  -ִמְצָוה ְּגדֹוָלה 
ֲאָבל ֵאי ֶאְפָׁשר , ֲחִליָצה
ֲהא ִטיְרָחא , ְלַקְּיָמּה

ְוַגם הֹוָצאֹות , ְּגדֹוָלה ִהיא
 .ַהֶּדֶר ְּכֵבדֹות ְמאֹד

ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיְגמֹר 
ְּבַדְעּתֹו ֵלאמֹר ַיֲעבֹור ָעַלי 

א ָאחּוׁש ְלִטְרַּדת  ,ָמה
א ֶאְׁשקֹוט ַעד ַהְּנִסיָעה ְו

ֲאֶׁשר אֹוִציא ֶאת ֶחְפִצי 
 . ַלּפַֹעל

ַוַּיֲעבֹר ֵמִעיר ְלִעיר 
ּוִמְּכַפר ִלְכָפר ְּבַׁשָּיָרה 

, ַוֵּיֶל ָה ְוָנסַֹע ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל, ְּבָרֶגל ּוָבֲעָגָלה
ַדע ִּכי ִלּבֹו יָ  ,ְוא ָחׁש ְלָכל ַהִּנְסיֹונֹות ָהַרִּבים ְוַהָּקִׁשים

ֵהיֵטב ֲאֶׁשר ְלַהִּגיַע ְלִמְצָוה ְּגדֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה ָּכזֹו ָלאו 
א , ְוָלֹזאת ִנְׁשַאר ֵאיָתן ְּבַדְעּתֹו, ִמְּלָתא זּוְטָרָתא ִהיא

ַעד ּבֹאֹו ַלָּנָמל ֲאֶׁשר  ,ֲעָצרּוהּו ֶגֶׁשם ֶׁשֶלג קֹר ְוָרָעב
ם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון  .ִמּׁשָ
ָהָיה ְּבָידֹו ְמאּוָמה ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר  ֲאָבל ֵמַאַחר ְוא

ִהְתַחֵּנן ָלַרב ַהחֹוֵבל ְלַהֲעִביֵרהּו ֶאת ַהָּים  ,ַהְּנִסיָעה
ְוַיֲעבֹד ֲעבֹוַדת , ִּבְׂשַכר ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש אֹותֹו ְוֶאת ֲאָנָׁשיו

 . ְנָתנֹו ְלֵחן ְוִנְתַרָּצה לֹו ַרב ַהחֹוֵבל׳ ַוה ,ֶעֶבד
 ,יו ִסּבֹות ְוִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּניםְּבַדְרּכֹו ָעְברּו ָעלָ 

ַעד ַהִּגיעֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּדָרה ָׁשָּמה ֵאֶׁשת 
ַוְיִהי ְּכבֹואֹו ְלֵבית ָאִחיו ַאֲחֵרי , ֶאָחיו ַהָּמנֹוַח 

ֶאת ּוְבָמְסרֹו ְוָהֲעצּומֹות ַהְרּבֹות ַהְרַּפְתָקאֹות

ם ם, ָהֲאִמִּתִּייַהִּסיָמִנים  ֶׁשהּוא הּוא ַהָּיָבם ַהְּיִחיִדי ֶׁשׂשָּ
ַמה ְמאֹד ָּגְדָלה . ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו ְלַקֵּים ִמְצַות ֲחִליָצה

ִּבְפָרט ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ִהְתָיֲאָׁשה ִמְּלִהְתַיֵּבם , ִׂשְמָחָתּה
ֵאר ֲעגּוָנה ְלָכל ְיֵמי ַחֶּייָה   .ְוָחְׁשָבה ְלִהּׁשָ

ָכל ָהִעיר ַהּזֹאת א ָהָיה ֵּבית ִּדין ֲאָבל ָדא ָעָקא ֶׁשְּב 
ְוָלֵכן  ,ִּכי ַהְּמִדיָנה ָהְיָתה ִנְבָעָרה ִמַּדַעת ּתֹוָרה, ָּכֵׁשר

ֵּבית  ֶנֶאְלצּו ִלְנסַֹע ַּכָּמה ֵמאֹות ַּפְרָסאֹות ַעד ֶׁשָּמְצאּו
 .ִּדין ָהגּון ָּבִקי ְּבִטיב ֲחִליָצה ַּכָּדת ְוַכִּדין

. ִׂשְמַחת ְׁשֵניֶהם ִּכי ָּגדֹול ִהיא ְלמֹוָתר ְלָתֵאר ֶאת
ַרִּבי ְׁשֵלָמה ָׂשַמח ִּכי ָעְלָתה ְּבָידֹו ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה 
, ַהְּגדֹוָלה ְוַהֲחׁשּוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָמַסר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה 

 .ִּכי ִּנְׁשַּתְחְרָרה ִמַּכְבֵלי ָהִעּגּון, ְוַהְיָבָמה
 ,ֵמָעְׁשָרּה ְוטּוָבּהָׁשה ְלַהֲעִניקֹו ְּבִהָּפְרדֹו ֵמָעֶליָה ַּבָּק 

ְוֵהִאיָצה ּבֹו ְלַקֵּבל ָׂשָכר ִטְרָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָטַרח 
ִּכי , ֲאָבל הּוא א ָרָצה ְלַקֵּבל ִמֶּמָּנה ְּכלּום. ִּבְׁשִביָלּה

ָאַמר ֲאֶׁשר ָּכל ֲחָלָלא 
ְּדַעְלָמא א ִיְׁשוּו לֹו 

ָקָרה ְּבֵעֶר ַהִּמְצָוה ַהיְ 
ַהּזֹאת ַהִּמְזַּדֶּמֶנת ַרק 
ִליִחיִדים ְוַרק ְלִעִּתים 

ּוָבָאה לֹו ַאֲחֵרי  ,ְרחֹוקֹות
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְוִנְסיֹונֹות 
ָקִׁשים ַעל ֵּכן א ְיַקֵּבל 

ַוְיָבֶר , ֶּכֶסף ְמִחיָרּה
אֹוָתּה ַוֵּיֶל ַוָּיָׁשב ְלֵביתֹו 
ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶר ַהָּקָׁשה 

 .ָּבאֲאֶׁשר 
ְּבַדְרּכֹו ְּפָגָׁשהּו ָזֵקן 
ַּבַעל צּוָרה ַוִּיְׁשָאֵלהּו ְלַמְּטַרת ְנִסיָעתֹו ְוַרִּבי ְׁשמֹה 
ְּבתֹם ְלָבבֹו ִסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַהּמֹוְצאֹות אֹותֹו ְוִסַּבת 

ַּגם הּוא ָלֵתת ַוַיְחּפֹץ ַהָּזֵקן ֶאת ָּכל ֶזה , ִּכְׁשמַֹע ְנִסיָעתֹו
ַוִּיְפַצר ּבֹו ְמאֹד ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְלָכל ַהָּפחֹות  ,הלֹו ָמָנה ָיָפ 

ְלַקֵּבל ֵסֵרב ֲאָבל הּוא  ,ִסּיּוַע ְלהֹוָצאֹות ַּדְרּכֹו ַהְּגדֹוָלה
 .ֲאִפּלּו ַמָּתן ָקָטן ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְפּגֹם ְּבִמְצָוה

ַאֲחֵרי ְטָענֹות ְוַהְפָצרֹות ַהְרֵּבה ֶׁשֹּלא הֹוִעילּו 
ּוָבא ,יָלה לֹו ַהָּזֵקן ִּכי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא הּואּגִ  ,ְמאּוָמה

ֵרהּו ֲאֶׁשר ִּבְׂשַכר ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ַעל  ְלַבּׂשְ
ּוְבִלי ׁשּום ַקָּבַלת  ,ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ְּבִלי ָּכל ְּפִנָּיה ְצָדִדית

ֶזה ִיָּפֵקד ּוִבְזכּות  ,ֶׁשָעְׂשָתה ַרַעׁש ָּגדֹול ְלַמְעָלה, ְּפָרס
ְּבֶבן ָזָכר ַּבַעל ְנָׁשָמה ְּגבֹוָהה ּוְקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר אֹור 

 .ּתֹוָרתֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְזַרח ַעל ְּפֵני ֵתֵבל
ֶׁשֵהִאיר , ְוָכ ָהָיה ֶׁשּנֹוַלד לֹו ֶּבן ֶׁשִּנְקָרא ְׁשמֹו ַחִּיים

ַהְּקדֹוִׁשים ּוִבְסָפָריו ְּבתֹוָרתֹו ָהעֹוָלם .ְּפֵני
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 ליקוטים נפלאים 
 חנוכה -מקץ 

 
"וישלח פרעה ויקרא אל יוסף ויריצוהו מן 

 הבור" (מא יד) 
נוראות למד מכאן הרה״ק מאוסטרובה זי״ע (תולדות אדם נר ז' 
דחנוכה), הגע בעצמך, יושב לו אדם בבית האסורים מזה ימים 
ימימה, את אור השמש לא ראה, וחופש לא ניתן לו כלל... ויהי 

ולא עוד אלא שנתנו לו מקץ י״ב שנה ניתן לו איזה צד שחרור, 
רשות לבוא אל המלך בכבודו ובעצמו לדבר עמו, וכי יצטרכו 
להריצו, הרי מעצמו ירוץ בכל כוחו לבוא אל המלך להתנפל לפניו 

שלא הלך מעצמו  -ויריצוהו  -ולהתחנן על נפשו... ומה כתיב כאן 
אלא הוצרכו להריצו אל המלך, מכאן נראה גודל בטחונו של יוסף 

אמין והכיר שהכל בידי שמים, ו'שחרורו' מבית הצדיק שה
לא לפניו ולא  -האסורים יהיה באותו רגע שנכתב בשמים 

לאחריו, ומה לו למהר ולרוץ בחינם, על כן הוצרכו עבדי פרעה 
 להריצו.

 

 על עמד הנני בחלמי יוסף אל פרעה וידבר"
 )יז, מא..." (היאר שפת
 מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות: "דכתיב הוא הדא
 )מדרש" (אשמע ידעתי לא שפת
 על" אמר ומדוע", היאר על עמד והנה" פרעה חלם באמת הלא
 "?היאר שפת
 ידע אם, יוסף את לנסות כדי, במקצת שינה תחילה בכוונה, ברם

 מיד אמר אכן, החלום את הוא גם שידע, ויוסף, זה בשינוי להבחין
 זה דבר". היאר על אם כי", היאר שפת על" זה היה שלא, לפרעה
 איש כזה הנמצא: "אמר והוא יתירה התפעלות פרעה אצל עורר
 את רק לא לדעת, הקודש רוח בו שיש –" בו אלקים רוח אשר
 .ודקדוקיו פרטיו לכל גופו החלום את גם אם כי, החלום פתרון
 זה –" שמו ביהוסף עדות: "הפסוק את המדרש מביא לפיכך
 לא שפת" שכן, אלקים איש שהוא, יוסף על פרעה לפני העיד
 לא – שפת: "המילים את מיוסף פרעה ששמע –" אשמע ידעתי
 מאחר, מהו ידעתי לא" היאר שפת על" אמר שאתה זה –" ידעתי
 ...בחלום" שפת" היתה לא שבכלל

 

 ויקבצו' וגו ונבון חכם איש פרעה ירא ועתה"
 )לג, מא" (אוכל כל את

 אבל, חלומו את לו לפתור מיוסף ביקש שפרעה השאלה וידועה
  .הרעב עם להתמודד איך לייעץ ביקשו מי

 ויישן פרעה וייקץ: ''נאמר שלמעלה תירץלחיד"א  קדומים בנחל
 הוא. בחלום נתרחש זה שכל, כלומר) ה-ד, מא'' (שנית ויחלום
 כי, איפוא יוצא. ונרדם שחזר לחלום והמשיך שהקיץ, חלם

 קטע את גם לפתור היה צריך, החלום את יוסף שפתר בשעה
 פרעה הקיץ בו הזה החלום
: יוסף שאמר וזהו, בחלומו

 את לך אפתור'' ועתה''
 והפתרון'' וייקץ'' של החלום

 נבון איש פרעה ירא'' הוא

 המצב את היטב לראות, מתרדמתך להקיץ עליך'' וחכם
 את יציל אשר וחכם נבון איש למצוא, ומרץ מאמצים ולהקדיש

  ...רעב מחרפת הארץ
 ויישן פרעה ויקץ"ש יוסף שראה מאחר כיעוד תירץ החיד"א, 

 העתיד למצב עירני מספיק לא פרעה שמא חשש", שנית ויחלום
 '. וגו" פרעה ירא" לו אמר כן ועל, להיות
 מזה, לפרעה אמר שיוסף, החלום מפתרון חלק שזה, תירצו עוד

 זה, קנים בשבעה ולא, אחד בקנה עולות שבלים שבע לך שהראו
 ירא אמר ולכן, השבלים כל את שיאסוף אחד חכם שצריך רומז
" חכם"ה ואכן. מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה
 תוסיף שכאשר", אחד קנה"ב נרמז והוא, בעצמו יוסף היה הזה

 ".יוסף" בגימטריא יהיה" קנה" לתיבת אחד מספר
, תירצו יוסף פורת ישיבת ראש ל"זצ עטיה עזרא' ר הגאון ובשם

 אחר פרעה שאלת הייתה זו אלא, יוסף אמר לא" ועתה" שתיבת
 צריך מה, כלומר"? ועתה" לו ואמר, החלום לו פתר שיוסף
" פרעה ירא" יוסף לו השיב ואז? חלום כזה אחרי כעת לעשות

 בין מפסיק טעם הוא" ועתה" תיבת על הטעם גם כן ועל'. וגו
 '. וגו פרעה ירא לתיבות זו תיבה

 

 שבע ותחלינה...  השבע שני שבע ותכלינה"
 ) נד-נג, מא" (הרעב שני
 – לזו זו תיבה בין מינה הנפקא על בפסוקים אמרו צחות בדרך

 והנה. ביניהם המתחלפות' וכ' ח אות זולתי, שוות שאותיותיהם
 כי והיינו, שוכבת' כ' האות ואילו, רגליה' ב על עומדת' ח' האות
 ואינו עליו לשלוט לייאוש ונותן עצמו משכיב האדם כאשר
 והיינו, דרכו' וכילוי סוף' גופא זה, בדרכו להמשיך מאומה עושה

 אלא מתפעל ואינו רגליו' ב על עצמו המעמיד כ"משא'. ותכלינה'
 מחדש נולד עצמו שבזה –' ותחילנה' אמרו זה על בדרכו ממשיך
 .ולהתרומם לשוב פתח לעצמו ופתח

 )הפרשה באר(
 

על כל פני הארץ ויפתח יוסף את "והרעב היה 
 כל אשר בהם וישבר למצרים" (מא, נו)

קשה, מדוע פתח יוסף את 'כל האוצרות', ולא נסתפק במה 
 שצריך למחיה???

ומסביר רבנו האור החיים הקדוש כיון שעל פי דרך הטבע, 
הרעבון יכנס בלב אדם כשיראה שיש מחסור, וכשיראו כולם את 

ר חום הרעב שבלבם בוער, וכשיראו כל האוצרות נפתחות, יתקר
כל בני העיר את כל הריבוי והשפע לא ירעבו, אך הרעב היה גדול 

 וחזק, שעדיין זה לא הועיל להרגיע אותם.
ובפרשת ויגש על הפסוק 'ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב 
מאד', מפרש רבנו, שלכאורה מיותר לומר כי כבד הרעב מאד, 
דהרי פשוט דאין להם לחם 
מחמת הרעב??? ויש לפרש 
הכוונה, דכיון שהרעב היה 
כבד מאוד, היו אוכלים יותר 

 מהרגיל, ולכך נגמר הלחם. 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 חנוכה -מקץ 

 
שהיה במרוקו בשנת  ומסיים רבנו בעדות אישית על הרעב

תצ"ח, וזה לשון קדשו: 'והלא לראות עינינו דאבה נפשינו בשני 
רעב שהיו במערב, שהיה אדם אחד אוכל שיעור מאכל עשרה 

 בני אדם, ועודנו רעב בבטנו, רחמנא ליצלן'.
 

... אנחנו אשמים אבל אחיו אל איש ויאמרו"
 )כא, מב" (שמענו ולא אלינו בהתחננו
 עשה שיוסף התנאי את מוצאים הקודמים בפסוקים כשמעיינים

,  מרגלים לא שהם להוכיח כדי הקטן האח את שיביאו איתם
 אותם שאסף כתוב יז ובפסוק, להביאו האחים אחד את שישלחו
, ירא אני האלוקים את להם אמר כ"ואח ימים לשלושה למשמר

. הקטון אחיכם את שתביאו כדי במשמר יישאר ואחד כולם לכו
 ". אנחנו אשמים אבל" אמרו נשאר ושמעון מהכלא כשיצאו
 ביציאתם נפש חשבון לעשות נזכרו הם מדוע קשה ולכאורה
 צריך הוא לכלא נכנס שכשאדם אומר ההיגיון, בלבד מהכלא
 אותם כששחרר, וכאן, קרה זה ולמה מה על חושבים לעשות
 להם באה מדוע נפש חשבון לעשות נזכרו, מהם אחד והשאיר
 לבין יוסף מכירת בין עכשיו הקשר מה: מכך ויתרה. הזאת הצרה
 ? אותם שפוקדות הצרות
 הדברים לבין יוסף מכירת בין עמוק קשר בדבריהם שטמון אלא

 לכלא אותם הכניס כשיוסף שהרי, מהכלא כשהוציאם שאמר
 וכשהוציא, משפחתם על ולא נפשם על רחמים ביקשו לא הם

 ביתכם לבני דואג ואני שמים ירא אני, ראו: 'להם אמר אותם
 ואחד האוכל עם כולכם את שולח אני ולכן, בכנען היושבים
 טעותם את הבינו אלו דברים לאחר רק'. לעירבון איתי יישאר

 הפסוק שאומר וזהו, שמעו ולא אליהם שהתחנן יוסף במכירת
 ראינו אשר אחינו על" אלא הצרה להם באה המכירה שבגלל לא

 לא שכלל מלך יושב וכאן" שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו צרת
 שכלל כנען בארץ היושבים אנשים על מרחם והוא בפניו התחננו

 על מדוקדק נפש לחשבון אותם הביאה הזו ההכרה. מכיר אינו
 . יוסף אחיהם כלפי הרחמים חוסר

 

 אליכם אמרתי הלא לאמר אותם ראובן ויען"
 )כב, מב"(שמעתם ולא בילד תחטאו אל לאמר
 על אנחנו אשמים אבל' ואמרו הודו כבר האחים הרי וקשה
 לבל הזהירם שהוא שאמר בזה להוסיף ראובן בא ומה', אחינו

 . בעוולתם הכירו כבר בעצמם הם והרי, לחטוא
 ל"רז דרשו דהנהע "זי מצאנז חיים רבי ק"הגהאומר  ונראה

" את, "אמך ואת אביך את כבד מהפסוק) קא דף( בכתובות
 כי לעוררם ראובן ורצה, לכבדו שצריכין הגדול אחיך לרבות
 שלא זה על גם להתחרט חייבין,  המכירה חטא עיקר על מלבד
 אח כיבוד מצות על ועברו, האחים גדול שהוא אף, בקולו שמעו
, זה עוון פגם יישאר ולא שלמה תשובתם שתהא וכדי, הגדול
 אל" אליכם אמרתי הלא אמר ולזה. זה על גם לשוב להם ציוה

 . זה עוון על גם ותשובו, בקולי" שמעתם ולא בילד תחטאו
 על גם לשוב חייבין שבוודאי לעוררם בא שראובן, לומר יש עוד

 לא הוא הלא כי לכך וראיה. המכירה מעוון חוץ אחר חטא איזה
 שיש כרחם ובעל, זו צרה עליו באה כן פי על ואף במכירה היה
 אל אליכם אמרתי הלא" שאמר וזה. ופשע חטא איזה עוד

 פי על ואף, בו חטאתי ולא דברי את קיימתי ואנכי", בילד תחטאו
 כללית בתשובה חפץ ה"שהקב מינה שמע, בצרה אנכי עמכם כן

 . עליהם ונשוב מעשינו בכל ונפשפש בואו לכן, זה עוון על רק ולא
 )ע"זי משינאווא יחזקאל רבי ק"הגה(

 

"אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון 
 כג) ,באמתחותיכם כספכם בא אלי" (מג

כך אמר הרבי ר' בונם זי׳׳ע (שש״ק ח״ב כט) שהנה מרגלא 
כסף לא נופל  -בפומיהו דאינשי 'געלט פאלט נישט פון הימעל' 

אך בפרשתנו מבואר להיפך, שמנשה אמר לאחי אביו  - מהשמים
ה "אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון" וכי שוטים -שבטי י -

היו השבטים לחשוב שהשי׳׳ת השליך להם מטמון מן השמים, 
שהשי״ת הוא  -אלא וודאי שכך הוא, ומשליכין מן השמים ממון 

 (באר הפרשה) כל יכול.
 

 ∞ ∞ ∞חנוכה  ∞ ∞ ∞
 ניסים... ועל המלחמות""על ה

ידוע הדיוק מדוע אין מודים ומשבחים 'על הנצחון' רק אומרים 
'על המלחמות' (וכבר אמרנו את ביאורו של הרה״ק ה׳אמרי 
אמת׳ זי״ע שללמדך בא שברוחניות עושים 'יום טוב' על עצם 

שהוא מתנה מן השמים).  -עריכת המלחמה וכלל לא על הנצחון 
פוניבז׳ זצ״ל, שהרי המלחמה לא הייתה וביאר הגאון גאב״ד 

ומלחמה זו עדיין לא  -מלחמה גשמית אלא מלחמה רוחנית 
ניצחנו עד היום הזה, ורק בביאת המשיח ננצח בזאת המלחמה, 
על כן אין לומר ׳על הניצחון׳... ומה שאנו מודים ׳על המלחמות׳ 
 היינו שאנו מודים על עצם הדבר שעדיין לא נתייאשנו ועדיין אנו

עומדים בשדה הקרב איש איש במלחמתו ובנסיונותיו... ״ כי אם 
היינו מרימים את ידינו בייאוש כבר מזה עידן ועדנים לא הייתה 

 לנו תקומה.
 

 "שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוקמ"
ביאר הרה״ק ה׳קדושת לוי' זי״ע (קדושה החמישית) דשקיעת 

עמו  החמה מורה על הזמן שחשכה לאדם כשהקב״ה מתנהג
במידת הדין, וכדרך 'שקיעת החמה' לעת ערב, שאור החמה הלך 
לו ויורדת חשיכה לעולם... בזמן זה קשה לאדם לראות את 
הנהגת הבורא וחסדיו, מה יעשה, ידליק נרות חנוכה ועי״ז תאיר 

 -בקרבו האמונה השלימה בהשגחת הבורא בכל עת ובכל שעה 
 בתו השלימה.ויבין שאין כל חשיכה אלא אורה ושמחה לטו

וזהו 'עד שתכלה רגל מן השוק', כי שוק מרמז על 'חיצונים' 
(פע״ח שער חנוכה פ״ד), כלומר שיכלה ויסיר את המחשבות 
שהעולם מתנהג עפ״י הרגל הטבע (עיי״ש) שהם מחשבות 

 (באר הפרשה) חיצוניות בחי' שוק ועצת היצר הרע.
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 נפלאים  סיפורים
 חנוכה - מקץ

 
 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)

 אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)
יהודי בא לפני כ״ק האדמו״ר רבי יצהק מסקוירא זצ״ל והתאונן 
בפניו שאין לו פרנסה וגם אין לו כל מוצא ודרך שיכול 

 להשיגה...
אמר לו הרבי: "גם דוד המלך ניצב בפני שאלה זו. הוא שאל: 

יבוא עזרי", שהרי אנו יודעים, שהברכה צריכה לחול על ״מאין 
משהו, על ״יש״, כמו שמצינו באלישע שבירך את כד השמן 

כד) אבל -שיתרבה על יסוד המעט שיש בו (רמב״ן שמות כה
 דוד המלך ניצב בפני ״אין״, לכן שאל כיצד יבוא עזרו.

ומה היתה תשובתו של דוד המלך מיניה וביה? תשובתו היתה: 
רי מעם ה׳ עושה שמים וארץ״! כלומר: אם תשאל כיצד ״עז

יעזור, עליך לזכור שה׳ הוא ״עושה שמים וארץ״ ואף אותם יצר 
״יש מאין״. על כן, כמו שעשה אותם יש מאין, כך לא יבצר ממנו 
להושיע גם את אלו שאין להם מאומה, ולהשפיע להם ברכה 

 (רזין דאורייתא) עד בלי די.
 

 מים" (מא, א)"ויהי מקץ שנתיים י
 אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)

סיפר הגאון רבי יוסף דינקלס זצ״ל: בשנים שפרצו שריפות 
בעיירה ראדין וכילו את בתי העץ שבה, החליטו סוכני הביטוח 
להגיע ולהציע ביטוח נגד שריפות. הרבה מהתושבים נענו 

מור, עמדו להצעותיהם, שכן מאחר והבתים היו של עץ, כא
 תדיר בסכנת התפשטות אש במקרים של דליקות.

כשהגיעו סוכני הביטוח אל החפץ חיים לשכנעו שיצטרף אף 
הוא להסדר הביטוח, סירב להענות להם כשהוא מנמק זאת 
באומרו: ״מדוע לתת למדת הדין לקטרג ביתר קלות? הרי אם 
 נגזר על האדם גזירה, מדת הרחמים מנסה לסנגר עליו ולהתחנן
שהעונש הצפוי לבוא עליו הוא מדי כבד... אבל אם עושה 
״ביטוח״ לרכושו, מה תוכל מדת הרחמים לטעון? הרי מדת 
הדין תשיב לעומתה, שאדרבה, הוא לא ינזק מהדין הצפוי לו, 
שכן הוא עוד יקבל מהביטוח הכל... ומדע לתת למדת הדין את 

 (מאיר עיני ישראל) האפשרות לקטרג ביתר קלות?...
 

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
 אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)

יהודי, שהיה מוטרד מאד: מנין יתפרנסו משפחות האברכים 
שלומדים לאחר נשואיהם בכולל לזמן בלתי מוגבל? החליט 
להכנס אל כ״ק האדמור מגור בעל הבית ישראל ולשטוח בפניו 

א הילדים שלנו, יכולים לשבת את הבעיה בנוסח הבא: ״בשלמ
וללמוד בלי הגבלה, כי אנחנו עוסקים במסחר ומפרנסים אותם, 
אבל מה יהיה על הילדים והנכדים שלהם ועל הנינים שלהם? 

 אין לי מנוחה בלילות מדאגה זו״!
קפץ האדמו״ר ממקומו וצעק: "שוטה שבעולם! אתה כבר יודע 

תרת את כל מה יהיה בדור הבא ובעוד שני דורות? כבר פ
הבעיות הקשות וסילקת את כל הסכנות העלולות להיות 
בחמישים השנים הקרובות? עד שהדבר היחידי שנשאר לך בלי 

 (במחיצתם) .פתרון הוא הפרנסה של הנכדים והנינים שלך

 ויספר... מצרים חרטומי כל את ויקרא וישלח"
 אותם פותר ואין חלומו את להם פרעה

 ) ח, מא" (לפרעה
 המלך חשב. חכם לא אך, ורך יחיד בן לו שהיה אחד למלך משל
 על ישב והוא תחתי ימלוך הוא, העצר יורש הוא בני הלא בלבו
 ולכן? במלכותו יצליח ואיך ומדע חכמה מכל ריק והוא כסאי

 חכמה בכל הבקיאים פרופסורים אל לברלין לשלחו החליט
 הבן שם ונשאר עשה וכן. במושכלות ויתקדם ילמד למען, ומדע
 ביקש ואז. ומדע בחכמה מקצועות כמה למד כי עד שנים כמה

 המלך ושלח ותושיה עוז עמו כי מולדתו ארץ אל להשיבו מאביו
 בנו לכבוד ועבדיו שריו לכל משתה עשה המלך. אליו והביאהו

 לבחון השרים מן אחד בלב עלה ביין לבם וכטוב. העצר יורש
 אשר החכמה מהות על אותו ושאל. והשכלתו הבן חכמת את
. וכדומה והתשבורת המדידה חכמת ואמר הבן ענה, שם למד
 אגרוף כמלוא ידו את וקמץ עגולה טבעת בידו השר לקח

 יוכל אם לבוחנו הבן לפני אותה והושיט, בתוכה כשהטבעת
 על בה והתבונן השר ביד הבן אחז? בידו אשר החפץ מה לדעת

. באמצע חלול עגל דבר בידו שיש, ואמר שלמד הכללים פי
 אבל, עגול דבר בידי שיש ידעת אמנם ואמר השר התפעל
? הפרטי בשמו הדבר הוא מה הישר השכל לפי לי לומר אבקשך
 שהוא כיון הרחיים אבן בידך הנה ענה הרבה חשב שהבן לאחר
 כי, בצחוקהנוכחים  פרצו, דבריולשמע . באמצע וחלול עגול
 מלומד הוא אמנם כי, איוולתו גודל את הבן הראה בזה

 להבין ממנו נבצר אבל, המופתים בכללי וחכמות במושכלות
 . ידע ולא בער איש הוא כי ומהותו הדבר איכות את מעצמו
 במוסדות לימודם חוק סיימו החרטומים אמנם כי: הנמשל
 של החכמה בכללי לימודיים מופתים פי על, גבוהה השכלה
 לשבע רומזות פרות ששבע הבינו ולכן, החלומות פתרון
 לאיזה החכמה מאזני בפלס לשקול להם היה אך, עניינים

 הפתרון קרוב יותר באמת והרי. הדבר לדמות יש מהעניינים
 נכוחה מראות טחו ועיניהם שגו החרטומים אבל, יוסף כדברי

 עליהם קראו ולכן, ורעב שובע ענין הוא האמיתי שהפתרון
 מה לבם הכרעת שביקשו" ואין חכמה לץ בקש" ל"ז חכמינו
 )יעקב אהל. (יוסף זהו נקל לנבון דעת אבל, ואין, בתולדה שהוא

 
 ) לג, מא" (נבון איש פרעה ירא ועתה"

 עצות שיתן מיוסף ביקש מי ביאור צריכים הדברים לכאורה
 ? לייעץ ממנו ביקש לא אחד אף הרי לפרעה
 אינו השני על חמלה לו שיש מרגיש שכשאדם מכאן לומדים

 של בצערו הרגשתו אלא, לעזור ממנו שיבקשו לחכות צריך
 . מניע ללא חבירו בעול לשאת אותו מביאה ומיד תכף הזולת
 את בסנדקאות כיבד הילד ואבי, ברק בבני נערכה מילה ברית
 מביתו מרן של יציאתו על השמועה, ל"זצ" איש חזון"ה מרן

 לחזות כדי הכנסת בית אולם אל נהרו ורבים כנפיים לה עשתה
 הקהל את ומקבל איש החזון יושב. להתברך ובעיקר קדשו בזיו

 שומע, מחייך, אחד לכל פנים מאיר, המקום על שצובא הגדול
 ביותר לו המקורבים רק, ומייעץ מכריע, שאלה כל לב בתשומת



 

 ~2 ~ 
  

 נפלאים  סיפורים
 חנוכה - מקץ

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 כשסוף. רעות מבשר ולבם פניו על הנסוך בחיוורון מבחינים
 ופוסע מושבו ממקום" איש חזון"ה קם, הכל הסתיים סוף

 לבית לנסוע מחליט והנהג, אותו הלוקחת המכונית אל באטיות
 מאחורה", "איש חזון"ה בעדו עוצר!" לאט סע. "הקרוב החולים

, איטית בנסיעה וממשיך מציית הנהג", אנשים עדיין יש
 קולו את איש החזון לפתע הרים, הרחובות לעיקול כשהגיעו

 של לצידו היושב ק"המשב!", מהר יותר! מהר יותר: "לו והורה
 ליטול איש לחזון הרופא שהורה כדור במהירות הוציא, מרן

 את בלע איש החזון, מים כוס לו והגיש לב התקף של במקרה
 החוצה לצאת שיוכל מנת על המכונית את לעצור ובקש, הכדור
 לב התקף היה זה" איש החזון אמר מעט כשנרגע. אוויר ולנשום

 בדרכי עוד, "ק"המשב שואל?" ברע הרב חש ממתי" ."חזק
 הרב נסע למה כן אם, "נדהם הוא"? כך" , ענה החזו"א."לברית
 המשיך מדוע, עבר וכשלא" ."יעבור שזה קיוויתי? ""לברית
 המתין אדם כל, וחיכו באו אנשים הרבה כך כל"? "קהל לקבל
, יודעים היו אילו, מהם לברוח יכולתי לא ,שלו' פעקאלע'ה עם

 די... אותם ויברך שיתפלל שליח צריכים ואינם ישראל שחביבין
 יודעים הם אין אבל, ה"מהקב מבקשים בעצמם שהם במה להם
 ?" כך לעזוב יכולתי ואיך, לי המתינו והם

 "? לאט לנסוע לנהג אמר לרכב כשעלה גם ומדוע"
 אחרי שהלך הגדול הציבור את ראית לא וכי: "איש החזון תהה

 פניהם על הישר מקבלים היו, מהר נוסעים היינו אם? המכונית
 ?!"ביהודים כך לזלזל אפשר איך ,מאחור הנפלט העשן את

 
 )יא, מג" (הארץ מזמרת קחו"

, זמירותיו בנועם ידוע שהיה, ע"זי יץ'ממודז ישראל רבי ק"הרה
 את ומקרבת לתשובה מעוררת שהיא, הנגינה גדולה" פעם אמר
 שמה, הייתכן" שאלוהו". שבשמים לאביהם ישראל של לבם
 השיב". הניגון יפעל, המוסר וספרי היראים ספרי יפעלו שלא
 ריחיים בעל כפר איש הגיע אחת פעם" במשל הצדיק להם
 נשקף אשר, מעורר בשעון עיניו נתקלו לכרך בהיכנסו. לכרך
". לרכשו ביקש והוא, החנויות אחת של ראווה לחלון מבעד
 בעל שאלו, הכפר איש לבין החנות בעל בין שנפתחה, בשיחה
 פתרון תמצא מעורר בשעון הכלום, לי נא אמור: 'החנות

 ואופנים גלגלים וכמה כמה והלא, הרצוי בזמן ליקיצתך
 באלו ואם, שלך הריחיים בטחנת גדול רעש בקול מסתובבים

". שעון של דק צלצול לך יועיל מה, לכך פתרון מצאת לא
 לקול ומתרגלות מסתגלות אזני, הכפרי לו ענה, האדם מטבע
 יומם. אדיר רעש זה יהא אם ואף, תדיר אותי המקיף, הרעש
 המרעישים, הגדולים הריחיים של בסביבתם הנני מצוי ולילה
 יטרידו שלא עד, שאונם לקול התרגלתי וכבר, סיבובם אגב
 הוא חדש אשר, השעון של הדק צלצולו קול אולם, עוד אותי
 .בנקל יעוררני, ספק כל ללא, עבורי

 )התורה פרדס(
 

 ) יא, מג" (מנחה לאיש והורידו"
 הרשו. האסורים בבית נתון א"זיע" התניא בעל" ק"הרה כשהיה

 מחסידיו לאחד השלטונות

 בכלים החסיד מצא אחת פעם. מבחוץ כשר אוכל לו לספק
 המילים ועליו, הרבי של ידו בכתב פתק אליו שהוחזרו הריקים

 להוכיח שבשביל החסיד הבין". במנחה צדק צדקתך אומרים"
 .מנחה לתת צורך יש רבו של צדקתו את לשלטונות

 

 ∞ ∞ ∞חנוכה  ∞ ∞ ∞
 "אור הגנוז בתורה"

פעם התלונן הגאון רבי יוסף דוב סאלאווייציק זצ׳׳ל (בנו של 
הגרי״ז זצ״ל) לפני הרה׳׳ק ה'בית ישראל' זי׳׳ע, שבכל לילה 'קול 

חסידיו, והם  -נשמע בביתו' מהסעודות שעורכים הבחורים 
מאריכים בסעודתם עד לשעות מאוחרות מאד (והתרעם על 

 הביטול תורה).
נענה ה'בית ישראל' ואמר, הלא כתב הרמ׳׳א שקצת מצוה 
איכא בסעודות בחנוכה, אך הגרי׳׳ד לא הסתפק בתשובתו, 
ושאלו מיניה וביה, דרק 'קצת מצוה' יש בהם, ומדוע הם מרבים 

בים 'קצת בזה כל כך, השיב לו הרבי הבחורים שלי מחש
עבירות' לעבירות גדולות, אם כן בדין הוא ש'קצת מצוה' יחשב 

 ג"כ למצוה רבה... 
 

 "גדולה תשועה עשית ישראל ולעמך"
 וקודח במיטה שוכב, הייתי קטן ילד: ל"ז שרר משה' ר סיפר
 הרופא. בית לביקור שבא הרופא את הזעיקה ה"ע אמא. מחום
 לבית לצאת יכלה לא המסורה אמא אולם, דחוף מרשם רשם

 .בנמצא היה לא התרופה עבור לשלם כסף, שכן המרקחת
 מתוך לדרך ויצאה סנטים כמה לאסוף הצליחה, דבר של בסופו

, היה לא הראשי הרוקח. מה ויהי התרופה את להביא, החלטה
 הפרוטות תמורת היקרה התרופה את לה להעניק הסכים וסגנו

 יצאה, במשימתה שהצליחה על לב וטובת שמחה. שבידה
 האמור, מפז היקר הזכוכית בבקבוק אוחזת כשהיא לדרך

 שמחמת עד בדרכה כך כל מיהרה היא. יקירה בנה את להבריא
 .לרסיסים נשבר הזכוכית ובקבוק, נפלה מהירותה

 שברי ובתוכה, הרטובה הניר פיסת את הרימה מר בבכי
 הבית בעל כבר היה שם, המרקחת בית אל חזרה ורצה, הבקבוק

 כל לה אין כי שידעה אמא. המר הבכי של פשרו את הבין שלא
 לעבוד תבוא כי לו הבטיחה - התרופה עבור לשלם דרך

. היקרה התרופה את לה שיתן ובלבד, בלילות ניקיון בעבודות
 שנדף הריח את לרגע הריח, הרטובה השקית את נטל הרוקח
, חדשה שקית עם שב ספורות דקות לאחר. מיד ונעלם ממנה
 יש: "ואמר התרופה מחיר את חזרה לה הגיש סמוקות ובפנים
 היה לו, היה ואבוי אוי, הזה הילד על ששומרים מלאכים כנראה
 מביןאתה". "בטעות שלי הסגן שרקח התרופה את לוקח
: החיים לכל שיעור מכך תלמד, "הרך בנה, אלי פנתה", ה'מוישל

 אך! הסוף זה, נגמר שהעולם חשבתי, בידי והבקבוק כשנפלתי
 אז דווקא –' הסוף זה'ש כשחושבים לפעמים, בחיים כי, למדתי

 ."הישועה מתחילה
  )עמדי אתה כי(
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 668 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  ץִמּקֵ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | הָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפּלָ 

מעם ישראל ובפרט אנשים יהודים 
ומכובדים. ודווקא פשוטי העם  םעשירי

  נשארו באמונתם התמימה.
 

ובתקופת שפל זו גברה יד ַהּיְוָנִים על 
ישראל בגזירות קשות לעקור מעם ישראל 
את יסודות התורה בביטול מצוות שבת, 

 יחוד ה'.וחודש, מילה 
 

ובחסד ה' עלינו גברה ידם של החשמונאים 
הם יוחנן כהן גדול, והראה לבן בני מתתיהו 

הקב"ה את רחמיו המרובים בהתגלות פך 
הלל ל ם אלוהשמן, ולשנה אחרת קבעו ימי

 והודאה. 
 

 ששידוע שיש למספרים חשיבות, המספר 
הוא  שבע, המספר המעשההוא בעולם 

מעל הוא  שמונההשלם, ואילו מספר 
 . הטבע וכליל השלמות

 

ולכן תינוק מילתו לשמונה ימים, שהוא 
נוכה נמשך שמונה בצלם אלוקים. כך חג הח

 ימים, לרמוז, שחיינו מעל הטבע.
 

ראו חכמים ברוח קודשם את תוקף הגלות 
המר והנמהר, ורצו לרמוז לנו, שחלילה לא 

מניחים את הנר ולכן נגיע למצב ייאוש, 
לומר לך, שגם ממקום נמוך במקום נמוך, 

  עם כל הקושי ניתן להאיר את החשיכה.
 

גם  ובזה מראים שהקב"ה נמצא איתנו
במעמד הנמוך, שנמצאים בו עכשיו. וכל 
יום מוסיפים והולכים בנרות, בשפל הגלות 
יש בנו אמונה, שניוושע ונעלה אט אט שוב 

 למעמדנו הקודם לחזות בנועם ה'.

חו מני" (סימן תרעא, ו):מובא בשולחן ערוך 
למעלה משלושה טפחים, ומצווה להניחו 
למטה מעשרה טפחים, ואם הניחו למעלה 

יצא. אבל אם הניחו  -מעשרה טפחים 
 ."לא יצא -למעלה מעשרים אמה

 

שונה היא מצוות הדלקת נרות חנוכה מכל 
המצוות המוכרות לנו, שכולה נועדה כלפי 

בני מיועדת שחוץ לעוברים ושבים ולא 
הדולקים, ורק  את הנרותיראו הבית 

בשעת הברכה וההדלקה נמצאים בני 
 הבית ליד הנרות. 

 

וגם זה אינו הכרח כדי לצאת ידי חובה, 
אלא די בזה, שאחד מבני הבית הדליק 
ובזה יצאו ידי חובה כל המשפחה, על אף 

 שלא שמעו את הברכות.
 

וצריך להבין, מדוע מקום ההנחה אמור 
להיות במקום נמוך עד מטר. בשלמא 

אפשר להבין,  ס"מ) 24-(כה משלושה למט
כיוון שזהו ביזיון למצווה, כאילו מניחו על 

אבל מדוע לא יניח לכתחילה הקרקע. 
בגובה, שבזה יהיה אולי פרסום גדול 

 יותר?
 

הזמן, שבו התחולל נס ההצלה של 
המכבים נגד היוונים, היה בזמן שפל נורא 

ִ ּוַמֲחרִ  ִ בעם ישראל, שבו ֻקּיַם "ְמָהְרַסי יַבי
". וגדול היה הצער (ישעיהו מט, יז) ִמֵּמ יֵֵצאּו

 מהמתייוונים יותר ֵמַהּיְוָנִים עצמם. 
 

ובאותה תקופה התרחש אסון נוסף, 
שצדוק ובייתוס נפרדו מחכמי ישראל 

בכל שכפרה והקימו לעצמם דת חדשה, 
הרבה ומשכו אליהם תורה שבעל פה, ה

ח"תשע כסליו חכ" 16/12/2017  

מקץפרשת   
  זכריה ב' -"רוני ושמחי" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:02 17:15 17:45  

א"ת 16:19 17:11 17:41  

 חיפה 16:18 17:11 17:40

ש"ב 16:22 17:15 17:45  

 ב"לחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובלרפואת והצחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 חיים בן בכוריומשפ' שטרית                          

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה       ריה בן רחל ברכהיהודה א
 רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

ארז מזרחי וב"ב        רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 ר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילתקסיר
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
יפית שרה בת ג'ינה                  עמית בת טובה  

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 טליה עדן אסתר בת שולמית   יוסף בן רוחמה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 מנחם בן רחל נועה בת מזל טוב              משה
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 סוליקה סימי בת       אסתר בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל      
 רחל ברכה              נחום בן כיריה מוריה בת

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
 שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 נימין בן יקוטב               עינת בת רחל ברכה 
רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  והאם נשים יכולות להדליק את הנרות במקום בעל הבית? ין בהדלקת נרות חנוכה?יהענמה  
 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

עליהם להשכיחם מצוות התורה, ולבטל אותם מדתם, ולא  ן גזרות על ישראל, ועמדוובתקופת בית המקדש השני גזרו מלכי יו
הניחום לעסוק בתורה ובמצוות, ונכנסו להיכל בבית המקדש ופרצו בו פרצות, והיה צר מאד לישראל מפניהם, עד שריחם 

 הנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם. וגברו עליהם בני החשמונאים הכאז  .עליהם ה' והצילם מידם
 

שיש בו  ,לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור ,נכנסו החשמונאים להיכל במקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה כאשר
כ"ה ביום שבו נמצא פך השמן,  ,אותו היום .כדי להדליק את המנורה יום אחד בלבד, ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים

עשות שמונה ימים הללו ימי משתה ושמחה, ומדליקים בהם נרות כדי ל ,שהיו באותו דור ,כסלו היה, ולכן תיקנו חכמים שלחוד
 הנס.את לפרסם 

 

(רמז לדבר הן היו באותו הנס. היות ו -ואף על פי שמצוות שהזמן גרמא נשים פטורותהנשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, 
ים מחוייבות במצוות אלו, אע"פ שמדובר במצוות , שהנשנרות חנוכה-נמקרא מגילה בפורים -מארבע כוסות בפסח, -א -אמןואמרה האישה 

ולכן אם אינו יכול להדליק הנרות בביתו, כגון שצריך לצאת למקום רחוק, ראוי ונכון  ).שהזמן גרמא מישום שהם היו באותו הנס
 קה.אפילו אם אינו נמצא שם בשעת ההדל ,שימנה את אשתו, שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות במקומו, ויוצא ידי חובה

  
 
 
 
 

 

בשם הרב  "בינת ישראל": שמעתי מדודי זקני  הקדוש מטשארטקוב זי"ע,על הרפואות המושפעות מראיית הנרות הובא ב
ויעץ לו להסתכל  בנרות הקדושים של חולה במרה שחורה ר"ל ל"ע הקדוש מאפטא זי"ע, שפעם בא לפניו איש אחד שהיה 

בריא ושמח , וכשקם האיש למחרת משנתו, נהפך והיה לאיש אחר, בינוכדברי ר עשההלה כך וכן  חנוכה בשעה שדולקים
 ויהי  לאות.

 
 
 
 
 

שבשכר נר חנוכה זוכה להינצל מדינה  ,')'בני יששכר(בעל המדינוב זצ"ל  צבי אלימלך שפיראהמקובל העצום האדמו"ר רבי 
א משמאל למזרח, ועל ידי ההדלקה בשמאל שהרי ידוע מהמקובלים שגיהנם הוא בצפון העולם, והלא צד צפון הו הנם,ישל ג

 ניצל מאור ואש הגיהנם.
 
 
 
 

 
 

זאת לא ניתן להעריך, שכן אין אדם שבמוקדם או במאוחר  -ה רבותינו ניצלו את זמנם עד תום בלימוד התורה הקדושה עד כמ
 יבסקייר' יעקב ישראל קנ צדיקדין של מעלה. להלן סיפור מופלא על ה-יתבקש לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם בפני בית

 זצ"ל בו ניתן ללמוד על מוטיב זה: (הידוע כסטייפלר)
 

תה יהיא הי לבית המדרש את מנת מאכלו.לסטייפלר עצמה את המשימה להביא  נטלה עלש ,אשה כשרה אחתמסופר על 
רש דימים נכנס לבית המבאחד ה אפילו דקה אחת מזמנו העמוס. ין זהיומרן היה נוטל ואוכל, מבלי לבזבז על ענ -מניחה 

ר' שמנת האוכל של  ,מבחין , והנה הוא' זצ"ל)סבא מנובהרדוק'ה -(חתנו של הגאון ר' יוסף יוזל הורביץ ן זצ"ל'יפהאון רבי אברהם הג
  המדרש בשלמותה. עודה עומדת על ספסל ביתיעקב ישראל 

 

תמה: הלה אך  ".המזון ואף שבעתי וברכתי ברכתוקא כן אכלתי, ודהשיב לו הסטייפלר: " "מדוע לא אכל היום הרב"? תהה.
מתקרת בית כי  ,ן התבררילשמע הדברים, ולאחר שנבדק העניהצדיק השתומם  "הלא המנה נמצאת כאן, על הספסל!".

רך עליה ברכת ינוי, ואפילו ביתוך כדי הלימוד מבלי להרגיש בש יפלר אכל אותהיהמדרש נפלה חתיכת טיח, והסט
 שאין זו אלא פת השחרית הקבועה שלו... ,היהמשום שבטוח  המזון,

 
 
 

 
 
 

ֲחֻנָּכה –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוׁשּוָבה ׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבתְ ֲחָזָרה ִּבתְ 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

תַּבֵּנרֹוה ַהָּבטָ   

  ֲחֻנָּכהת ֵנרֹות ְּבַהְדָלקַ ה ְסגּולָ 

  םָּבעֹולָ ר ָהִעּקָ ה מַ 



                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת פרשת מקץמקץ            ||        כ"כ"חח  כסליו כסליו תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 666688                                                                                                                                                                                        44//33            

 

 

י"ד -נולד בחאלב (סוריה) בהשד"ה:  -זצ"ל המקובל הרב הגאון חיים שאול הכהן דוויק
ומגדולי מקובלי ירושלים. מנעוריו עסק בתורת הנסתר  מחכמי א"י. )1857(חשוון ה'תרי"ח 

סגולה. מילדותו ניכרו בו כישרונות עצומים,  וכל שנותיו עסק בהפצת סודותיה ליחידי
שהתאחדו עם שקידתו המופלאה. לאחר שלמד בשקידה ש"ס ופוסקים החל מנעוריו ללמוד 

רם מנו לו שלושים שנה, התמנה למרא , עוד בט)1886(את תורת הנסתר. בשנת ה'תרמ"ז 
דאתרא של חאלב. למרות שהיו בעירו תלמידי חכמים קשישים ממנו, הללו קיבלו את 

עלה לארץ ישראל, והצטרף לישיבת "בית  שנים) 32, כשהיה בן 1890(מרותו. בשנת ה'תר"ן 
 אל" ועם הזמן התמנה לראש הישיבה. 

 

לל ישראל כדי להביא את הגאולה השלמה משאת נפשו הייתה להנחיל את תורת הח"ן לכ
לעם. הוא הלך והתפרסם לתהילה בתפוצות ישראל כגדול בתורת הנגלה והנסתר. כאשר 

בשכונת הבוכרים על ידי הגביר ר'  )1898(נוסדה ישיבת "רחובות הנהר", בשנת ה'תרנ"ח 
נו לעמוד חכמי קבלה והתפללו עפ"י כוונות הרש"ש, נקרא רב 60-ניסים נחום,  בה למדו כ

 בראשה ולהרביץ תורה לעדרים.
 

במשך כל ימות השנה עבר לפני התיבה בתפילות והיה עומד זמן רב ומתפלל עפ"י הכוונות 
ללא סידור בידו. בימים הנוראים, רבים מבני ירושלים נהגו להצטופף בבית הכנסת על מנת 

לציון' היה  כאשר הגיע לברכת 'המחזיר שכינתו בחזרת הש"ץ,לזכות ולהתפלל עמו, 
 .פורץ בבכי, ומדי יום מצאו את הקרקע, במקום שבו עמד, רטובה מדמעותיו

 

בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו. מכיוון שרופאים כמעט שלא היו בנמצא, 
לחו"ל, כדי לקבל טיפול רפואי לעיניו החולות ולמנוע  הפצירו בו בני ביתו ותלמידיו לצאת

ת הסכנה, שנשקפה לעיניו, סירב רבנו בכל תוקף לעזוב את מהן עיוורון מוחלט. למרו
. כאשר אך הניתוח לא הצליח והוא התעוור בשתי עיניו! -הוא נותח בעיניו בארץ הארץ. 

היה כדאי,  הכולאמר: " אור יום יראה התעורר מתרדמת הניתוח, ונודע לו, ששוב לא
 ."ובלבד שלא לעזוב את ארצנו הקדושה אפילו לשעה אחת בלבד!

 

שנים. ציונו בהר הזיתים  75-בעיה"ק ירושלים. חי כ )1933(ד' טבת התרצ"ג -נפטר ב
 עלו פורעים ערבים להר הזיתים, הרסו קברים, נתצו מצבות 1942 -(בשנת תש"גבחלקת הספרדים 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

וחיללו את מקום הציונים של רבים מיקירי ירושלים. ביניהם חוללה גם מצבת קבורתו של הצדיק, לאחרונה נבנתה המצבה מחדש 
                                                                      תו).רובכאשר מקום הציון בקירוב למקום ק

(מח"ס 'מעין  ר' מרדכי עבאדי מרבותיו:צובא בעל 'אמת מארץ'). -(אב"ד ארם ר' שאול סבא (מצד אביו):ר' אליהו.  אביו:
מלא מקומו בראשות (מר' יום טוב ידיד הלוי, ר' סלמאן אליהו  מתלמידיו:(מח"ס 'שפת אמת').  ), ר' אליהו משעןמים'

ר' ישעיהו אשר זעליג מרגליות, ר' עזרא הררי רפול, ר' נח גד וינטרוב,  (מח"ס 'כף החיים'),, ר' יעקב חיים סופר הישיבה)
ביאורים לדברי הרש"ש בספר 'נהר  -שר שלום•על 'אוצרות חיים' למהרח"ו  -איפה שלמה• מספריו:ר' סלמאן מוצפי. 

 לספר "עלי נהר". הגהות•לספר "אור הלבנה" לרבי יעקב קצין  הגהות•מת" לספר "שפת א חידושים•שלום' 
אחד הימים בא אל הגאון הקדוש רבי חיים שאול דוויק זצ"ל יהודי, ובכה לפניו צרתו, וסיפר שהוא סוחר בבגדים ישנים וסחבות, וכל ב

רוצת הימים החל הערבי להלוות ממנו כסף, פעם כספו ורכושו אינם עולים על עשר לירות, והיה סוחר עם ערבי אחד בתדירות, ובמ
אחרי פעם, עד שיום אחד נותר חסר כל, בלי פרוטה אחת. פנה הוא אל הגוי ואמר לו: "הב לי כספי!" והערבי הלך והביא לו תכשיט של 

ט הוא חושש. ועוד, אשתו כערבון. אולם, מאז חלפו עידן ועידנים והערבי איננו, ואין לו כסף לסחור, ומאידך, למכור את התכשי
שהתכשיט אינו בר ערך אפילו כדי מחצית החוב, ומה יעשה? אמר לו הגה"ק, שילך אל הכותל המערבי ויציע דבריו לפני ה', וכך עשה. 

 הלך והתפלל.
 

כסף למחרת, בא אליו פתאום הערבי ושאלו: "איה המשכון?". ענה לו: "בביתי, אבל אינני יכול ללכת כעת הביתה, בוא מחר עם ה
ואשיב לך את התכשיט!". למחרת, שב הגוי ובידו סכום הכסף בשלימותו, וסיפר הערבי,שלפתע החלה אשתו לצעוק עליו שישיב לה את 
התכשיט ואם לאו תהרגנו. אף שהוא עצמו לא היה חפץ לפדות את התכשיט, כי היה בעל ערך פעוט, ופשוט היה מוכרח להשיב את 

 'בישישים חכמה' ששמע מפי ר' חיים זאב מילשטיין) -ידיו. (הרה"ח ר' נח גד וינטרוב ז"להכסף, וקיבל היהודי את הכסף ל

ומראהו רע  -סוף ימיו כשהיה סגי נהור, התאספו בחצות הלילה ללמוד בשיעורו, ראו את רגלו פצועה ונפוחה מאוד ומכוסה בדם רב ב
לה ברגלו, וכאשר הזמינו רופא לבדוק את המצב, הלה הפנה מאוד. כששאלוהו לפשר הדבר, סיפר להם שהיה לו פצע גדול מלא מוג

 הרפואה לטיפול מיידי. -את רבינו לבית
 

בהגיעו לשם, קבעו הרופאים שיש לפתוח את הפצע ולהוציא מתוכו את המוגלה. והיות שהטיפול עלול לגרום לכאבים קשים, רצו 
אמרו  ואמר להם, שיעשו הניתוח בלי הרדמה.אפילו לרגע אחד.  להרדימו. אך הוא סירב לכך, כי לא רצה להסיח דעתו מדבקות בה'

 לו הרופאים, שהיות והכאבים הם בלתי נסבלים, יצטרכו לאחוז בו בגופו, שלא יתנועע באמצע הניתוח. 
 

תוח רבינו הסכים לכך והתנה, שלא תגע בו שום אישה. הרופאים צחקו בלבם לבקשתו, וכמה אחיות אחזו בגופו הקדוש. באמצע הני
הבחין לרגע כי נוגעות בגופו נשים, צעק צעקה גדולה ומרה, ובאמצע הניתוח קם ויצא החוצה ועשה כאשר התכווץ מכאב הטיפול, 

 דרכו לבית המדרש לשיעורו הקבוע בחצות הלילה.

 השד"ה -ַהְּמֻקָּבל ַחִּיים ָׁשאּול ַהּכֵֹהן ְדוֵויק זצ"ל   - ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים
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דֲעִביב ְלטָ  -אַרֲחָמנָ ד ְּדָעִביל ּכָ   

שאל אותה הרופא. "כן, אני מבינה" השיבה  ,"את מבינה?"
 תיימרה היו נס אמה ם בכיסאני מבינה שהאבניאחותי. "

 ". החסד היותר גדול שהיהוכאבי הבטן העזים היו , עבורי
 

עובדה שהמחלה נמצאת הסביר שבזכות הגם הרופא 
ניתן לנתח. במציאות שבה המחלה  -בשלביה המוקדמים

טיפול כיום לרפואה אין לנתח וכבר  ותאפשר ןאימתפשטת, 
 . להציע

 

חמש שנים עם שרוד הסיכויים להרופא עוד הדגיש ואמר כי 
ולכן אי אפשר לתאר  הם... אפס.בדרך הטבע המחלה 

 ולשער את גודל הנס שבדבר. 
 

אצלנו ובאמצע סעודת ליל שבת הייתה ת אחותי באותה שב
מדוע הרופא ביקש שהיא תגיע למשרדו היא גילתה לנו 

  באותה שבוע.שהתרחש מה במידית ו
 

. כזה חסד הגה מפינוהיינו המומים. כמעט שלא יכלנו להוציא 
 מה', כזה נס גלוי.

 

בעת שעלה במחשבתי פרתי מה ילמחרת בסעודת היום ס
וְִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה  -כל חי' נשמת 'בו אנ. אומרים הלימוד

 .ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ  וְִׂשְפתֹוֵתינּון ַּגָּליו. ַּכֲהמֹוַּכּיָם. ּוְלׁשונֵנּו ִרּנָה 
ת ְּכנְִׁשֵרי ָׁשָמיִם. ְפרּוׂשֹות ַּכֶּׁשֶמׁש וְַכּיֵָרַח. וְיֵָדינּו ְמִאירֹווְֵעינֵינּו 

 ַאּיָלות. וְַרְגֵלינּו ַקּלות ּכָ 
 

ֵקינּות ְל ה' ְלהֹודֹוֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים  קֵ  ֱא . ֲאבֹוֵתינּוי וֵא
ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו. ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ּוְלָבֵר

ִעם  ֶׁשָעִׂשיתָ ת וְִנְפָלאֹות ִנִּסים ַהּטֹובֹווְִרֵּבי ְרָבבות ְּפָעִמים. 
 . וְִעָּמנּו ֲאבֹוֵתינּו

 

שבורא מספר הטובות את שמזכירים  ,מלבד הפירוש הפשוט
ביאור שאין להם סוף, עוד ניתן לפרש העולם מרעיף עלינו, 

שאין אנו מספיקים להודות על טובות כאלו שעושה  -נוסף
שהסיכויים הם אחד מריבי  ,מי שאמר והיה העולם מנויע

 ול!סים כאלו שכמעט אין המוח יכול לסבירבבות, נ
 

אצל רופא מורכב , הפעם ניתוח יותר נוסף עברה ניתוחאחותי 
יותר בכיר, בעשרת ימי תשובה. בימי חוה"מ סוכות חזרנו אל 

. מהמחלה והוא אישר שב"ה הכל הוסר והיא נקייההרופא 
הגלוי של הנס העצום עדיין אנו עומדים תחת הרושם 

 שראינו במו עינינו.
 

מכל הקוראים שהתחזקו אני מבקש אחיה מסיים בבקשה: "
ממש שיתפללו בשביל אחותי על עוד נס, שבקרוב  ,מסיפורה

המתאים ותזכה לבנות  זיווגהאת  'תרצה בת חנה יעל'תמצא 
כל יכול, למעלה הוא . הלא ראינו שהקב"ה בית נאמן בישראל

 !!!מכל הסיכויים
 

חרונה תרחש לאנו והוא הינשלח ע"י אחד מקוראסיפור זה 
לאמת לנו עד כמה הקב"ה משגיח עלינו בכל כדי ויש בו 

פרט ופרט, ועד כמה עלינו להאמין שכל מה שעובר עלינו 
שנראה כצרה הכי  אפילו, ולתועלתנו הוא רק לטובתנו

 ולהלן הסיפור מפי בעל המעשה: גדולה.
 

דש אלול ויום שבת באמצע חתחילת סיפור זה התרחש ב
 וחזקים  כאבים נוראיםהרגישה אחותי הגדולה . תשע"זה'

 בבטנה. 
 

 ' הצלהבארגון 'אחד מהשכנים המתנדב לגשת לו נמיהר
אין אמר שולכן  דלקת תוספתןמדובר בדא שאין יוהוא וו

הרפואה בעיצומו של יום השבת -צורך להבהילה לבית
 . ועניין זה סובל דיחוי

 

ולכן במוצאי שבת לקחנו כלל ועיקר כאבי הבטן לא חלפו 
הרופאים שלחו אותה לבצע  הרפואה.לבית חותי את א

מספר בדיקות ובסיכומו של עניין אחד הרופאים ניגש אלינו 
ם אבניבשל והם מקור כאבי הבטן מצאו את כי וסיפר 

 מרה. ה הנמצאים בכיס
 

מאחר ולא מדובר בניתוח מציל חיים שחייבים לבצעו 
 והיא שוחררהבעתיד מיידית, נקבע מועד לביצוע הניתוח 

מאכלים הלהתרחק מכל . הרופא הזהיר אותה לביתה
 שמן ושומן. מכילים ש

 

לפרוסקופיה וחזרה ניתוח כשבוע וחצי לאחר מכן עברה 
לביתה באותה היום. ב"ה היא התאוששה מהרה ואף 

 חזרה לעבודתה לאחר ימים בודדים. 
 

א ינעימה אבל ב"ה ה-לא 'ויהוחשלמרות שמדובר ב'חשבנו 
כאן רא עולם היו תוכניות אחרות ולבואולם  מאחרינו.

 גדולה. 'הפתעה'לנו  נההמתי
 

קש מאחותי יכשבוע לאחר הניתוח צלצל הרופא וב
סיפר  ,שםכשהגיעה אחותי לפגש עמו במשרדו. ישת

הרופא שלאחר הניתוח הוא שלח את המרה לבדיקה 
שגרתית במעבדה, והפתולוג מצא שינוים בתאים 

 .ה'הארור המחלה'על התחלת המצביעים 
 

וגילוי המחלה בשלב מוקדם יתר דיוק, הקדמת המחלה. ל
ולמעשה מאוד משנה את כל התמונה עבור החולה. 

 ת לחיים.ומומדובר בהבדל בין 
 

הוא נקרא בשפה כשיש גידול אצל הלבלב והמרה, 
וזאת בשל  'הרוצח השקט'הרופאים בשם של המקצועית 

פטומים מרגישים אותו. ועד שהסימאו שאין רואים העובדה 
כבר המחלה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים ו –מתגלים 

 .עבור אותו החולה מאוחר מדי
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  ""מקץמקץ""פרשת פרשת  
  ].יד, מא ["ויבא אל פרעה"

 יפנו לשלטונות  הם– אחרת, מה עושה רב בישראל כאשר באים אליו פסולי חיתון ודורשים שישיא אותם
  ?וילשינו עליו שהוא מסרב, הממונים

בהיותו מכהן . סיפר הרב מרא דאתרא, ל" הגאון יחזקאל אברמסקי זצונורב-ונמעשה כזה התרחש אצל מור
            . ד יסדר לו חופה וקידושין"וביקש שהגאב, הגיע אליו פעם יהודי שלא רצה למול את עצמו, ד בלונדון"כגאב

  .על כך למלכת אנגליה' הגיש תלונה'רמסקי סירב ואז הלך הפוקר ההוא והרב אב
גאון שלא חת מלהתייצב בפני מלכים ורוזנים ולהסביר את דעת תורתנו וה, י אברמסקי"המלכה קראה להגר

  .והסביר את ההלכה היהודית למלכה דבר דבור על אופנו, ם בידיו"הגיע לארמון המלוכה עם הרמב, הקדושה
ובצורה , 'שירצה למול' מגלגלין עמו'ש) 'הלכה ו' פרק א, הלכות מילה (ם"הגאון הראה למלכה את מה שכתוב ברמב
הרב אברמסקי הסביר את  !אני נחשב כמי שמגלגל עמו שיתרצה למול, זו שאני מסרב לסדר לו חופה וקידושין

  .ל"והסכימה עם דעתו של הגאון זצ, עד שגם המלכה הבינה את העניין, הדברים בצורה הנאותה ביותר
             .  דעתם של האזרחיםעם' לזרום'ומוכנים , יותר' ליברלים'כאשר המלכים הם , כל זה אפשר לעשות בימינו

הרי שבדרך כלל , והיה מספר שהרב מסרב להשיאו, כאשר יהודי היה ניגש לבית המלוכה, אבל בדורות הקודמים
והמלך היה מצוה לערוף את ראשו של הרב המסרב למלא אחר חוקי , מקרה כזה היה כרוך בפיקוח נפש אמיתי

י לא "וכשהנוב, כאשר יהודי כהן ביקש לשאת גרושה, האירע כדבר הז' נודע ביהודה'בימיו של ה, והנה .הממלכה
גדלותו של הגאון שידעה על , המלכה. מריה תרזה, הלך היהודי והלשין עליו למלכת אוסטריה, רצה לעשות זאת

          , שיסדר חופה וקידושין לאיש ההוא' נודע ביהודה'אבל ציוותה על ה, א עליו גזר דיןלא מיהרה להוצי, ההוא
הלך האיש וסידר את ... אמר לכהן שהוא מוכן לסדר לו קידושין, י כך"משראה הנוב .היה גורלו רע ומר י–אחרת 

  .ובתאריך שנקבע הגיע עם הגרושה ועמד תחת החופה, כל ענייני החתונה
... י שיגיד אחריו מילה במילה"אמר לו הנוב', הרי את מקודשת לי'היה צריך לומר ' חתן'כשה, בעת הקידושין

  ---'הרי את מקודשת לי כדת המלכה מריה תרזה': והאיש אחריו, לומרוהגאון החל 
  - - - וכל הנוכחים פרצו בצחוק מתגלגל 

             הכל ירדו לסוף דעתו של  ...והותיר את הכהן והגרושה לבדם, השלב הבא היה שהקהל עזב את המקום
וגם היא עצמה לא תוכל , האין יותר כל אפשרות להלשין עליו למלכ, והבינו שכיוון שעשה כך', נודע ביהודה'ה

  ...וקידש את הסורר ההוא כדת המלכה מריה תרזה, שכן הוא עשה בדיוק את שהצטווה ממנה, לצוות עליו מאומה
ולכן עזבו את , וראה בחוש את חוכמתם של גדולי ישראל, הבין אפוא את אשר לפניו, הקהל שבא להשתתף בחתונה

  .וידו על העליונה, עבד למלך מלכי המלכים, י"וכך יצא הנוב, מההבושה שניגרמה לאותו כהן היתה עצו .המקום
  ].טז, מא ["יענה את שלום פרעהבלעדי אלהים "

, נהתה אחרי חרטומים ומכשפים. לכבש ולחתול, עבדה לשמש וליאור, מצרים העתיקה שטופה הייתה בעבודת אלילים
באותו בוקר . לפרעה, פרנסתם מחצר המלכות והם יועצים רשמיים למלך, לכמרים היה מעמד על. איצטגנינים ובעלי אוב
לבסוף נזכר שר המשקים . ולא נכסו הדברים בלבו, זה בכה וזה בכה, ניסו לפתרו. ו חלום כפולשמעו מפי, הוזעקו לחצר המלך

, מגלחים את שערותיו ומחליפים את בגדיו, מיד שולחים ומריצים את יוסף. קרבן עלילת שווא, בנער עברי הנמק בבור כלאו
? האמת היא שאתה החכם מכל: שואלו במו פיו, דירהמלך הא, ופרעה. עיני כל נשואות אליו, והנה ניצב הוא בארמון המלוכה

  !"תשמע חלום לפתור אותו: חלום חלמתי ופותר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמר"
אין זו אמת שאני : והספורנו פירש! אין החכמה משלי: י"פירש רש". בלעדי: "מילה אחת? מה עונה יוסף, ומה התשובה

  !פותרים בלעדיאין בלבי ספק שיש . היחיד היודע לפתור
ובמקום שיאחז בהזדמנות הפז . וגם עתה טרם קיבל חנינה, הרי זה עתה שהה בבור הכלא? מדוע הצטנע, למה עשה כן

מצהיר הוא  – הגדול מכולם, יאשר כי מומחה הוא מאין כמוהו בפתרון חלומות, שנקרתה לפניו ויגדיל את תלותו של פרעה בו
. וזו בדיוק הנקודה המפרידה בין היהודי והגוי. כי יהודי הוא, הוא עשה כן? שה כןמדוע ע ...ויש בלתו, שאין החכמה שלו

                     . יהודי יודע שהבורא חונן אותו בכל דבר. שהיא מקבלת מאור השמש, שאין לה אור עצמי, ישראל נמשלו ללבנה
                , נפשו על אמונתושמסר , אברהם אבינו. האושר והנחת, החיים והבריאות. והחכמה שלו היא, העושר והכבוד מלפניו
                 , משה ואהרן". בלעדי. "מאומה – כשלעצמי". ואנכי עפר ואפר"? ומה אמר. עשיר ונכבד, שהיה נביא, תשעמד בעשרה ניסיונו

 – רגל רביעית במרכבה, נעים זמירות ישראל, דוד המלך". ונחנו מה"?  ומה אמרו.נצח והוד, תאומי צביה, שני ענקי האומה
. עלתה להם גדולתם לראשם, וחירם מלך צור, ונבוכדנצר, אבל פרעה". ומידך נתנו לך, י ממך הכלכ", "ואני תולעת ולא איש"

אלכסנדר מוקדון הורה לפסל דמותו כשהוא מחזיק בידו את כדור ! הכריזו על עצמם כאלילים חיים, עשו עצמם אלוהות
  !וכוזב כל כך – נכרי כל כך, זה גויי כל כך. הארץ

. למד להטוטי כשפים באלכסנדריה של מצרים והצליח להבריח משם סממני כישוף,  של הנוצריםמשיח הכזב, "אותו האיש"
אבל לא נחה דעתו עד שהכריז על עצמו . היו כמה שנפתו ונפלו ברשתו. והציג עצמו כבעל כוחות פלאיים, שב לארץ ישראל

רוב היה בדעותיו לשגיונותיו של פרעה שהיה רץ באשמורת הבוקר אל כמה ק! ובכך הוכיח כמה רחוק היה מן היהדות, כאלוה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



 בנה לעצמו רקיע של ושבשיגיונ, או חירם מלך צור... ואין לו צרכי אנוש, כי סיפר לכל שהוא אלוה, הנילוס בחשאי להתפנות
          ... שחק את האלילמ, "במרום"וישב שם , "רעמים"וכדורים מתנגשים המשמיעים , "גשם"ובו מזרקות השופעות , צעצוע

  !כה נלעגים, כה מגוחכים היו
"! קטונתי: "האומר בשפל רוח, "דמות אדם שבמרכבה", ליעקב אבינו בחיר האבות! מה רב המרחק בינם ליהדות הנאצלת

               , לאחר פטירתו, כדי שלא יעשוהו בעל כרחו, המצווה שיעלוהו לארץ ישראל מיד ולא יקברוהו במצרים אפילו לשעה
             – "שלח נא ביד תשלח" והתחנן, שהיה העניו מכל אדם, בחיר המין האנושי, ממשה רבינו אבי הנביאים! לעבודה זרה

  !ובמותו לא ידע איש את קבורתו כדי שלא יעשוהו לאלוה – הכל ראויים יותר ממני לנבואה
  – של יוסף :ומדיבחן כל אדם את עצמו באיזה צד של המתרס הוא ע. ולקחיה שייכים לכל אחד ואחד, והתורה נצחית היא

אלוקינו ' ועל הכל ה. בחסד ולא בזכות, מתנת חינם הוא – כל מה שיש לי" קטונתי", "בלעדי"האם אומר הוא . או של פרעה
ואנו ואין , ב שהכל מגיע לנוואו נחש ".ונחנו מה", נפלאים מעשיך, וגדולים חסדיך. כי לא מגיע לנו מאומה, אנחנו מודים לך

שבשעה שאני משפיע לכם , חושקני בכם: אמר הקדוש ברוך הוא לישראל" !...גיע בשני העולמותמ, מגיע עוד ועוד. בלתנו
  ).מעיין השבוע! ('ולאהבת ה, לגדולה: ונזכה לטובה רוחנית וגשמית כיוסף, נתאזר בענווה ".גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני

  ].טו, מד ["נחש ינחשש"
לקח זמן רב מאוד עד , וגם כשהחליטו שעליהם להתגרש, מעשה שהיה בבני זוג שהיחסים ביניהם התערערו בצורה קשה

התחדדו עד כדי , הםהוויכוחים התמידיים שהיו ביני, המריבות שלא פסקו .שהגיעו לשלב הסופי של כתיבת הגט בבית הדין
שהיקשו על שניהם , ובהחלפת מהלומות מילוליות חריפות, כך שגם הדרך אל בית הדין היתה רצופה כל העת במאבקים

  . שנים רצופות4כך נמשך הדבר . להגיע לשלב הסופי של כתיבת הגט
  .והנה שניהם מגיעים לבית הדין למעמד כתיבת הגט ונתינתו, אבל סוף סוף גם זה הגיע

עם כל פרטי ההלכות הקשורות , לשמו ולשמה, ועד שהסופר עושה את המוטל עליו, יבתו של הגט לוקחת כידוע זמן רבכת
וכל שנותר לעשות הוא שהבעל ייקח את הגט וימסרנו , הגט נכתב כדת וכדין. והנה גם זה הגיע .חולפות כמה שעות, בכך

במקרה זה הגט . והכתב נמחק, נשפכה על הגט, חנו של הסופרכוס הקפה שהיתה על שול. אלא שברגע זה קרה משהו .לאשה
  .תהליך שייקח כמה שעות נוספות, פסול ויש לכותבו מחדש

  .והוציאה מפיה הכרזה שגרמה להפתעה גמורה באולם בית הדין, בשלב זה קמה האשה ממקומה
ויתכן שמן השמים רוצים לרמוז ,  הגטלפני נתינת, אני רואה אות משמים בכך שכוס הקפה נשפכה דווקא ברגע הקריטי הזה'

             , ולהפתעת הכל הצטרף להכרזה של אשתו, הבעל שמע את הדברים - - -! 'אינני רוצה להתגרש, ולכן. לי לא להתגרש
  ...והודיע אף הוא שכוס הקפה שנשפכה מרמזת לו בבירור שמן השמים רוצים שהם לא יתגרשו

           .מעולם לא אירע להם כדבר הזה. עמדו משתאים לנוכח המראה, כולל הדיינים ועורכי הדין, האנשים שעמדו מן הצדכל 
                     ,  איתנים בדעתם שאינם רוצים להתגרשםושואלים אותם האם ה, הם פונים שוב לבעל ולאשה, ליתר ביטחון

  ...ם לא מתגרשיםה, והשניים מכריזים שוב ושוב שלאחר סימן כה מובהק שניתן להם מן שמיא
ומאחלים להם שיזכו  ,במזל טוב וברכה' החתן והכלה'והם מברכים את , עמדו חברי בית הדין וכתבו שתיק הגירושין נסגר

  ...לחיות יחדיו עוד שנים רבות בטוב ובנעימים
, חריה גם הבעלוא, שהרי האשה'? וכו, מנחש' לא ימצא בך וכו'האם אין בכך שום , והיא, סיפר הרב, למחרת הגיע שאלה

  .ואם כן לכאורה יש כאן איסור של ניחוש, אמרו במפורש שבכך שהכוס נשפכה הם רואים אות משמים
  .ל"מ שך זצ"עם מרן הגרא, ניבדל לחיים, משום מעשה שהיה לנו, צידדתי בעמדתו של השואל, המשיך הרב

           , במוצאי שבת שלפני הניתוח, והנה.  ראשוןובית החולים קבע לו תור ביום, מעשה שהיה בילד שהיה צריך לעבור ניתוח
                 . הניתוח נידחה ליום ראשון שלאחר מכן .עולה חומו של הילד לדרגה כזו שבית החולים סירב לעשות את הניתוח

  ...והילד נתקף בחום, חוזרת שוב התמונה על עצמה, אבל במוצאי השבת הבאה, בינתיים יורד החום
, כשהסיפור חזר על עצמו בפעם הרביעית ...במוצאי שבת מקבל הילד חום, ושוב.  הבאונקבע ליום ראשון, הניתוח נידחה שוב

  ?ושאלו האם אין כאן אות משמים שלא צריך לעשות את הניתוח, אלא הגיעו אלינו, לא הלכו כבר ההורים לבית החולים
  .ישיבה את האבא שאל ראש ה–'? האם הרופאים אמרו שצריך לנתח'. מ שך" את אבי הילד אל מרן הגראונלקח

פסק מרן ראש הישיבה ', אם כן אתם עוברים על איסור ניחוש' .'גדולי הרופאים יעצו לנתח את הילד'. השיב האב' בוודאי'
! ?כיצד אנחנו יכולים לומר שמפני שהחום עולה כל פעם לא נעשה את הניתוח, אם הרופאים אומרים לעשות ניתוח; 'ל"זצ

  .'ת יעזור שהכל יעבור בשלום"והשי,  הניתוחוצריך לעשות את, אסור לומר כך
  . ועל הצד היותר טוב, והניתוח אכן עבר בהצלחה מרובה, ראש הישיבה בירך את הילד

  .ואם כן לכאורה גם בסיפור עם הגט היה ניחוש, פ למדנו שאסור לעשות זאת"עכ
, וא נפטר באופן פתאומי בעיירה אחתהגאון הה. היא העיר ניקלשבורג, רבי מרדכי בענט היה רבה של עיר ואם בישראל

  .מ בענט בבית העלמין המקומי"ובני אותה העיירה טמנו את מהר, הדבר היה ביום שישי. שהיתה רחוקה מאוד מעירו
אלא שבשל , לא זו בלבד שאיבדו את רבם הנערץ. הצטערו וכאבו בכפליים, כשהגיעה השמועה המרה לבני העיר ניקלשבורג

  .עתה להתפלל על קברוהמרחק הרב לא יוכלו 
  .בה כיהן כהמרא דאתרא במשך שנים רבות, הם באו אל החתם סופר וביקשו שיורה להעביר את הנפטר לבית העלמין בעירם

ובה הצדיק את , ס עד שעות הלילה המאוחרות וערך את תשובתו לבני העיר ניקלשבורג"ישב החת, בשל דחיפות הנושא
  . מקברו ולקוברו בניקלשבורגוכתב שיש להוציא את הגאון, תביעתם

  ...ומחקה את הכתב, על האיגרת הדיו שהיתה על שלחנו- נשפכה כוסית, ברגע שעמד החתם סופר לשגר את האיגרת
  .ועיכב את התשובה אצלו, ראה החתם סופר בכך אות משמים שלא צריך לשלוח את האיגרת

, לו שקיברו ניכרה בעיירה הקטנה ההיא ליד נערה פלוניתוסיפר , ס"מ בענט בחלומו של החת" חודשים התגלה המהר3כעבור 
, ולנערה היתה קפידה עליו, וביטלו את השידוך, וגילגלו לו זאת מן השמים משום שלפני שנים רבות היה מאורס לנערה זו

 זה נגזר כל, ס"מ בחלומו של החת"המשיך המהר, אבל .גילגלו מן השמים שייפטר במקום זה וייטמן לידהוכדי לכפר על כך 
  .וביקש שכך יעשו, וכעבור הזמן הזה אפשר כבר להוציאני מקברי ולהעבירני לעירי ניקלשבורג,  חודשים3-עליי רק ל

והורה להעביר את , התעכבו עד עתהוובה הדגיש שהדברים נכתבו לפני כמה חודשים , שיגר החתם סופר עתה את התשובה
ואם כן לכאורה גם בספל , ולא ראה בכך איסור ניחוש, ו על השולחןס התייחס לשפיכת הדי"פ רואים שהחת"עכ .הנפטר

  .)ברכי נפשי( הקפה אין איסור ניחוש
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" אליהו בן מרים זנ"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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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 נחו 

בכסלו, ואז טיהרו את בית המקדש כ"ה בחנו מאויביהם ו
ח" וכך חידשו את העבודה בבית "חנוכת המזבחנוכה ועשו 

 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 וימים טובים 

שראל מלומד בניסים וכל קיומו הוא למעלה שהרי מי כעם י
מן הטבע?! אלא רבותינו מלמדים אותנו כי ימי החנוכה 
נקבעו לדורות לא רק כזכר לנס, אלא יש בהם מהות 

המלחמה שהיתה בזמנו בין היוונים ליהודים לא  מיוחדת.
היוונים לא רצו להרוג את עם ישראל היתה מלחמה רגילה. 

יהם את תרבותם. יהודים אשר בגופם, אלא רצו למשוך אל
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. 

ע מתרבותם, קשה היה להם לראות עם אחד שאינו מושפ
ודבק בתרבותו 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 בכפם להילחם 

ון האימפריה הענקית. ידעו הם מראש כי לפי כל תחזית בי
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.
האחד נס הניצחון במלחמה של שני ניסים התרחשו אז. 

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 

אומרת כי חג הענקית?! אולם מעניין מאוד, שהגמרא 
החנוכה נקבע דווקא כזכר לנס פך 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 

שראל, הבאים. היוונים בניסיונם לעקור את היהדות מעל י
טימאו את כל השמנים. הם לא שפכו את השמן כי אם 

נשמה. אותיות השמן טימאו אותו. שישאר שמן, אבל טמא. 
היוונים רצו לטמא את הנשמה היהודית, לא חפצו 
להשמידה כמו טיטוס והמן הרשע ועוד צוררים אחרים, 
אלא לטמא אותה בתרבויות אחרות  ובדעות משובשות של 

ם טעו וסרו מן הדרך הישרה והתפתו אחר רבי , כפירה. ואכן
תרבות יון הקלוקלת. השמנים נטמאו, הדעות השתבשו. 
אולם מאבק בלתי מתפשר מצד החשמונאים הביא למציאת 

אותו פך שמן חתום בחותמו של הכהן הגדול פך שמן טהור. 
הוא סמל ורמז לכל הדורות, רמז שהניצוץ היהודי לא יכבה 

 תשכח מפי זרעו".לעולם כמו שכתוב "כי לא 
 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 

ם ענקיים, איצטדיונינושא ה"ספורט", על כל ענפיו, הוקמו 
והתפתחה הערצה לכוחניות וסגידה ליופי. היוונים שאפו 

 להנחיל את "תרבותם הנאורה" לכל מדינות כיבושיהם,
 
 

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

ם להצטרף אליהם ולתרבותם, על ידי הדעת בקרב היהודי
שנתנו להם תפקידים ומשרות חשובות: מושלים, שרים, 
שופטים ושוטרים ואפילו מינו אותם לכהנים גדולים! הללו 

כלומר לא  "מתיוונים",התאחדו לכת אחת וקראו לעצמם 
"מיוונים" מכח גזירת המלכות, אלא "מתיוונים" מתוך 

שפיע על העם בדרכים המתיוונים ניסו להרצון חופשי. 
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. 

נשאר דבק באלוקיו אולם יגיעם היה לריק, כי מרבית העם 
 אלוקי ישראל 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. היו כאלו שניסו
להסתתר במערות או במדבריות, אך גם 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.
ף אחרי תרבות יוון לצערינו מרבית עם ישראל נסח ,היום

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 מציג 

ו ואומר בגאוה: הילד הזה עושה לי צרות! מהן לפני את בנ
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 מן העניין על ידי 

 הוא אומר. -אז עוד לא היה דבר כזה  -פיזור מסך עשן 
הרג את האיש שרצה להקריב חזיר? אז למה מתתיהו  -

 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 -
 נלחם נגדם?אז אם היית בזמן המכבים היית  -
כי הם  -ומיד הוסיף כדי לקדם רעה אפשרית  -לא!  -

 יהודים.
אבל כמו שאני מכיר אותך (תשמעו שפה!) לא היית  -

 מצטרף אליהם.
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!

ו פיקח חברי ידע מראש שהוא נקלע לצרה, הוא פיקח ובנ
 כמותו. 

 וחברי ידע שהילד צודק ושאין טעם להתפתל.
 אנחנו לא עקביים.  -הוא אומר  -אתה צודק שימי  -
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"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 שבתהזמני כניסת 
     נתניה                  

 16:19הדלקת הנר: 
 17:10צאת השבת: 
 שבת חנוכה   17:41ר"ת            : 



הילד מביט אליו במבט של מחנך ואומר: אז הגיע הזמן 
 שתתחיל להיות עקבי.

אומר האב ומבין שהמערכה אבודה.  -גם בזה אתה צודק  -
, לא אצל ילד , שניהם לא הולכים יחדהאו חזיר או חנוכיי

 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 

זיה, ולהבהיר בתרבות קלוקלת זו, הלוא הוא מכשיר הטלווי
את הנזק החמור שבצפיה 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 הגורמים לעליה הדרסטית של עקומת 

האלימות בחברה ובמשפחה, הרס הקשר בין בני  הפשיעה,
ן בישין. ובלעדם היו אחוזי הפשיעה, יהזוג, ושאר מרע

הרצח, ההתאבדויות, הבגידות, וכל שאר חיקויי התרבות 
המערבית שואפים לאפס. כיצד אנשים שפויים מרשים 
לעצמם להרעיל ביודעין את מוחם ואת מוח ילדיהם, על ידי 

ת הזוועה האנושית, וליצרים חשיפתו למקסימום תוצר
אפלים אשר אילולי הצפיה במכשירים אלו לא היה האדם 
המצוי, בר הדעת מעלה בדעתו רעיונות פלצות אשר עתה אנו 

וגם אם יטען  עדים להתגשמותן החקיינית בחיינו האישיים.
מי שהוא שהרי אחרי הכל, יש גם תוכניות חינוכיות 

תוכניות  10% - 15%בטלויזיה, נשיב לו: האם בשביל 
רעל  85% - 90%חינוכיות (במקרה הטוב) מכניס הוא 

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 הצליחה   שהתפרסם במדינת פלורידה:
שקראפט להתגבר על עצמה משפחתו של מייקל א

ולהשתחרר מכבלי הטלוויזיה. "היום בו ניתקנו את 
"היתה זו תכנית חינוכית כביכול,  הטלוויזיה", כך סיפר. 

שעוררה אותנו לנושא. בנינו התאומים, שהיו אז בני שש, 
היו צופים מרותקים למכשיר. בעקבות התכנית, נהגו לבעוט 

.. היות שלא עלה זה בזה עד שאחד מהם היה פורץ בבכי.
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 

התגובה הראשונה של התאומים, ושל  את המכשיר למרתף.
 אחותם הקטנה, היתה תדהמה. אחר כך היתה הצגת חרטה,
ולאחריה יומיים של תחינות ובכיות. תנו לנו לצפות 

במשך תקופה  בטלוויזיה, במה שלא יהיה, בבקשה.
מסויימת נהגו הילדים להתגודד ליד קצה המדרגות 
המוליכות אל המרתף, ולפעמים גם היו יורדים בהן כדי 
להתבונן במכשיר שנח תחת כיסוי. הם לא היחידים 

..למעשה, הרחקת שהתקשו לוותר עליו. גם אנחנו.
הטלוויזיה 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 התימהון 

זמין את בשינוי חדש: לקרוא ספר, לדבר עם המשפחה, לה
בהעדר הטלוויזיה, גילו הילדים מה  השכנים, להעיף עפיפון.

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. הבנים משחקים 

 ם שונים. בהזדמנות אחרת, במשחקי
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 בעקבותיה
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 
תורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם שמע "ולא ת

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 ועוד. על 

רים, נהיה אמיצים, נהיה נחושים בהחלטתנו כן אחים יק
לעשות את הצעד הנכון, אשר יעשה לנו את החיים טובים 

 יותר, בעולם הזה ובעולם הבא.
המספר על יהודי מצאצאי  ,הבה ונראה מהסיפור שלפנינו

המכבים של היום המבקר בארצם של היוונים. סיפור 
המבטא בעצם את ניצחון תרבות האמונה מול תרבות 

 פירה מאז ועד ימינו אנו... הכ
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 

האומנות הקלאסית העתיקה של מלוכה ואמפי תאטרונים, שרק 
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, 

ות, שחור כזה, נכדו של מתתיהו החשמונאי, יהודי עם זקן ופיא
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 

נה. אתם בוודאי, שואלים את עצמכם מה הבינלאומי של אתו
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 

והשלישית, הבנתי שככה הוא העולם הזה.  הפעם השניה
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 

ת. עלי מוטלת האחריות לשמור שהמוצר האיכותי החותמ
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, 

הפקה של מסות קקאו מפולים גולמיים בהולנד, בדקתי 
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. 

שתי דחיות מצדנו, נתן לנו בית החרושת תאריך אחרון  אחרי
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 

  והטישים המיוחדים כל כך היה בשבילי קורבן גדול במיוחד
 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 

י) שבוע בלא כשמדובר בגויים. ואני? הולך לבלות (מלשון
תמים בין גויים בלי אח יהודי אחד לצרה. אך מה יכולתי 
לעשות? הגעתי לשם עם שתי מזוודות, בראשונה ציוד אישי, 
ספרים וחנוכיה, בשניה אוכל. ניסיתם פעם לסחוב אוכל 
לשבוע? עם שתים עשרה שעות עבודה מאומצת ביממה אי 
ן אפשר לחיות על קרקרים ומים, הגוף דורש את שלו. מה כ

הבאתי? קופסאות שימורים,קציצות טבעול קפואות במזוודות 
 'תרמוס', קרקרים, ומיץ ענבים. סחבתי איתי גם כן כלים חד 

 



פעמיים, תאורת חרום לעשרים וארבע שעות ובקבוקי פלסטיק  
ריקים. אתם שואלים למה? תיכף תבינו. לא, לא התכוננתי 

נות לסיור לילי במצוקי מטאורה או בעיר סלוניקי. ההכ
המשונות האלו נערכו לקראת שבת במלון. יש אנשים שלא כל 
כך יודעים, אבל שבת במלון מודרני בן ימינו היא בעיה 
שדורשת התמודדות רבה בשביל יהודי שומר מצוות. אתם 
מתארים לעצמכם, שועד הכשרות לא משכן את שליחיו 
באכסניות צועניות מפוקפקות או במוטלי דרכים מרקיבים, 

הוא כמעט תמיד מלון 'נורמלי', שמיישר קו עם המלון 
לכך תוכלו למצוא בכל חדר  הציויליזציה המודרנית. בהתאם

גלאי נפח, שמפעילים את האורות והמיזוג עם חריצת המפתח 
(או הכרטיס המגנטי) בחור המנעול, ומכבים אותם ברגע 
שיוצאים. עין אלקטרונית בודקת את מעשיכם בכניסתכם 

מקומות שאפילו אין בהם ברז, וכדי להוציא ובצאתכם, ויש 
מים מן הסלע, תצטרכו ללחוץ על כפתור אלקטרוני. נו אז מה 
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 

השבת ועד צאתה, כשהם מצידם ינתקו את  בתוך החדר מכניסת
החדר מרשת החשמל (כי הרי גם באמבטיה נדלק האור 
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 

לא מספיקה האנגלית העילגת של מקצועית. לתקשורת טובה 
מנהל המפעל, צריך מתווך עם אנגלית טובה. איש הקשר מגיע 
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 

התראה מראש. הוא נותן לי שני לכל מקום במפעל ללא 
צרורות עבים ממוספרים עם מדבקות, ומרענן את זכרוני בסיור 
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 

פירקו את הברגים בגלגלת הזו ואת מיומנים, אבל הנה לא 
הסכינים שם צריך להחליף. זרמים של קיטור ומים רותחים 
(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 

חצח בחומרי נקיון כימיים וישר משאירים חלקיק, הכל מצו
להכשרה. גמרנו, המפעל כשר לפסח. עוד מקודם מקבלים 
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 

 תובב במפעל כמו בלש,לחפש כאן בשבוע הקרוב. אני מס
משווה את החומרים, שעומדים להכנס למכונות לרשימה 
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 

שווק עוד מיליון לו? הכל ביזנס, אם ככה הוא מצליח ל
 קופסאות, מצדו שגם ג'ורג' טנט ראש הסי.איי.אי יבוא לבקר 

 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 הולך לישון כאן אני לא מראה סימני עזיבה. ודאי, 
הלילה, אבל הוא לא צריך לדעת מתי אני עוזב. באמצע הלילה 
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 

גם ברחובות האחרים מינון הטומאה  הבילויים של אתונה, אבל
עובר בהרבה את יכולת הקיבול שלי. אתונה של המילניום 
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
 

יום בחוצות אתונה.  מה כן מוצאים כאן? האמת עם נר לאור ה
מסעדות, שהפכו את האוכל לאידיאולוגיה בדיוק כמו לפני 
אלפיים שנה, ספורטאים שיכולים לשמש קונקורנטים רציניים 
לבניה של ספרטה הקדומה, ומנגד אנשי בוהמה, שאי אפשר 
להשוות את הקשקושים שלהם ליצירות האומנות של 

המתירני שאב הרבה מתרבות יון אבותיהם. העולם המערבי 
העתיקה, אבל הרבה ממנה גם זרק לאשפה. אנחנו עוברים ליד 
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 

ית מצטלצלת, מוזיקה אופיינית נשפכת ברגע האחרון  ביוונ
בסערה מתוך מסעדות מוארות, ואליה מתלווה קרקוש 
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 

בעת בניה של חנה הצדקת אחד אחד. חזיר! אתם רצחתם את ש
אתם חנקתם אלף יהודים שביקשו לשמור שבת במערה!'. 
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 

 זו שביקשה לבער מן העולם אתהפרחים שאין בה פרי, 
האמונה באלוקים. בשביל מה? כדי לאפשר לאנושות להתבהם 
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 

שליטה. אלפיים שנה אחרי שגירשנו המחשבות לנער אותי בלי 
אותכם מארצנו ומנחלתנו, אני מגיע לטריטוריה שלכם, ומדליק 
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 

ך החדר כדי לפרסם את הנס איתו. לעמוד כך לרפואה בתו
בקומה השלישית, ולומר בדמעות "לשם יחוד קודשא בריך 
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 

ריה כיסה עליהם, הלכו ואינם. ואנוכי, ישראל? עפר ההיסטו
יהודי נידח בליבה של אתונה, זוכה להמליך עלי את הריבונו 
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 

, אהה, היום אני נקבץ עליהם, אני נותן את נקבצו עלי"
הפקודות במפעל, הם צריכים אותי. אבל השם אלוקים! 
"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 

להיות עם דפיקות כאלו, שודדים? ערבים? קודם. מי זה יכול 
אנטישמים? הדפיקות הופכות להיות צפופות יותר וחזקות 
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

עסק, הוא צועק בקול "פייר! פייר!" אש! הצילו! יש לו 
המלון בוער! אני פותח את הדלת מיד, מצפה לפגוש בחוץ ענן 
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 

ילון המופשל, ויורה לעברי צרור משפטים בלתי מובן. הו
 ה"איגליש פליז!" אני אומר בקול נואש, ומתקרב אל החנוכיי

כדי להגן עליה. שרק לא יכבה אותה. ובכן, הסתבכתי! זהו 
של המלון, מי יכול היה להזעיק אותו הנה אם  ןקצין הביטחו

נסה לא גלאי העשן, שזיהה פתאום שני נרות דולקים? הוא מ
להסביר לי משהו באנגלית של ילד בית ספר ואחרי כמה 

כושלים מזעיק לעזרה את פקיד הקבלה בעזרת  תניסיונו
 הטלפון שבחדר. אוהו! על כזה פרסומי ניסא לא חלמתי. שני

 



בנרות החנוכה שלי... "הי וונטס יו טו  ן'יוונים' באים להתענייי
ור פייר! (הוא רוצה שתכבה את האש!) אס דהפוט אוף 

להשאיר אש פתוחה ברחבי המלון" מסביר לי הפקיד באנגלית 
אוקספורדית מהוקצעת, שנילווה לה מבטא בלקני מובהק. 
"אבל זה אי אפשר!" אני מגן על חיי, "לא שייך שאכבה את 
הנרות האלו. הם יכבו מעצמם בתוך חצי שעה מקסימום שעה. 

"למה  אני מבטיח לך, לא אלך לישון לפני שאוודא שהם כבו".
אתה לא יכול לכבות אותם?" צמצם הפקיד את עיניו לעברי, 
ובחן אותי בחשד. פזלתי מטה, יש לו לפקיד במה להיתלות: 
פאות וזקן, כובע, מעיל שחור, סידור תפילות ונרות. לך תסביר 
להם, צמד יוונים צרי שכל, שמבינים בענייני הקודש האלו 

אני לא יכול  וביהדות בכלל כמו חמור במרק ירקות, למה
לכבות את הנרות! מה אומר להם בדיוק? 'אקסיוז מי, סיר'ס! 
(סלחו לי נכבדי!) סבא שלכם אנטיוכוס כבש את פלשתינה 
לפני אלפיים ושלוש מאות שנה. הוא רצה להשכיח מאבות 

את מורשת האמונה שקיבלו בסיני. אבל הסבים שלי  יאבותי
נשים וסוסים היו אמיצים, הם יצאו נגדו לקרב עם קומץ א

בודדים בלי פיל אחד. ומה היה הסוף? האלילים המיתולוגיים 
שלכם התגלו במלוא חרפתם, וכך הקיץ הקץ על ממלכתכם 
המפוארת'. ככה אומר להם שלזכר נס פך השמן אני חייב 

 להדליק נרות? "למה אתה לא יכול לכבות אותם?" העירה
ו (אני אותי שאלתו החוזרת של פקיד הקבלה. "איי'מ א ג'

יהודי)", אמרתי לו, מחפש את המילים המתאימות, "יש לנו חג 
היום". "א פסטיבל!" שרק הפקיד בהתפעלות, "ולכן אתה 
מדליק נרות? אינקרדיבל! (מדהים). איזו מין דת היא הדת 
שלכם, איך אמרת ג'ו? יש לכם איזה גורו שאומר לכם מה 

וד אנשים לעשות או משהו כזה?" רק תראו לאן הגענו, יש ע
על כוכב הלכת הזה, שלא יודעים מה זה יהודי... "אנחנו 
היהודים עם התנ"ך", אמרתי בנסותי לגרד מעל מוחו כמה 
שכבות של ידע, בלי להקפיץ שדים אנטישמיים מרבצם. 
היוונים משתייכים לכנסיה האורתודוקסית, איך זה שהוא לא 

שתאות, יודע מה זה יהודים? "בייבל!" (תנ"ך!) הוא אמר בה
"ושם כתוב שצריך להדליק נרות היום?" עשה רושם שיש לו 

איזו הערכה לדת. "לא כתוב ממש" נזהרתי במילים, "חכמי 
הדת שלנו מפרשים את חוקי הדת, בהתאם למה שקיבל משה 
אדון הנביאים במעמד הר סיני", על זה הם בטוח שמעו, אם 

ת הדו הם יודעים מה זה תנ"ך. עכשיו העביר פקיד הקבלה א
שיח שהיה ביננו לקצין הבטחון. ראיתי אותם מתווכחים, קצין 
הבטחון, כנראה, פוחד לקחת אחריות על עצמו. אילו יעלה 
המלון הזה בלהבות, הוא את המשרה שלו יאבד, אם ישאר 
בחיים בכלל. ראיתי אותם ניגשים לטלפון. פקיד הקבלה דיבר 

ן הבטחון. עם מישהו כמה דקות, והעביר את התשובות לקצי
בסוף השיחה הגיעו לאיזו פשרה. הם ניגשו אלי. "שמע" אמר 
לי הפקיד בחיוך "דברנו עם המנכ"ל, הוא קישר אותנו עם 
ה'ביג בוס' בשיחת ועידה, וכשהם שמעו את השם, בדקו 
בפרטים ואמרו שזה בסדר". "מחר אצטרך גם כן להדליק", 

קיד, אמרתי כדי למנוע הפתעות, "נו פרובלם!" אישר הפ
ומחרתיים תשאר פה מיום שישי אחר הצהרים עד ליל שבת 
(הוא התכוון למוצאי שבת). אתה אדוק מאד, הא?" קרץ לי 
בעינו, והם התקדמו לעבר הדלת. "יש לך מזל שה'ביג בוס' 
זוכר אותך מן הסיפור עם השבת. ככה האמין שהסיבה היא 

ל מה דתית, ולא סתם תירוצים". "תירוצים?" שאלתי, ידעתי ע
הם מדברים, אבל כך לא מדברים לתייר. "אתה יודע מה", פרס 
 הפקיד הקבלה את ידיו בהשלמה, "מהאיזור שלכם, פרום ד

מידל איסט (מהמזרח התיכון), אתה כבר לא יודע מי יכול 
להגיע. העולם שלנו צפוף מידי בטרוריסטים ובתימהונים 
ם למיניהם, והם מקשים מאד על החיים של אזרחים ישרי

והגונים כמוך". אה, איזה דבש. הפקיד הזה ראוי למדליה על 
שרות נאות לאורחי חוץ. אבל זהו זה, הנרות נשארו על עומדם, 
נרות חנוכה בלב יוון הרשעה. כי זאת האש חזקה מהם, מכל 
המלעיגים והמאיימים עליה. הם יכלו והיא לא תכלה. גחלתה 

כן, אש הקודש  תוסיף ותגדל בידי נוטריה, ואשה תוקד לעד.
 לא תכבה...! לעולם 

 

 

 

 אחים יקרים!
 

הניצוץ היהודי הזה לא כבה בכל הגלות הקשה והארוכה. במשך אלפי שנים עם ישראל נשאר בקדושתו הנצחית 
בכל ארצות גלותו בבבל ובספרד, באשכנז ובפולין, במרוקו ובתימן עם ישראל לא התבולל למרות כל הצרות. כמה 

לדורנו אנו! אח... אילו היו רואים גדולי ישראל של הדורות הקודמים את הדור שלנו, אילו הדברים רלוונטיים 
היה רואה זאת הרמב"ם או רש"י, ה"חפץ חיים" או ה"בן איש חי"... אילו היו רואים את המציאות המצערת 

ע ישראל", ומה זה כיום שרוב העם היהודי שבוי בידי תרבויות זרות שאינן שייכות לנו, אינו יודע מה זה "שמ
"שבת" מה גדול היה שברם וצערם. אולם, לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. קרן האור היחידה שניתנה לנו 
בתורה "כי לא תשכח מפי זרעו" זאת הנחמה היחידה וזאת היא גם התקווה. גם במצב שנטמאו כל השמנים, 

אפשר למצוא את פך השמן הטהור, את  השתבשו הדעות, ונטמאו הנשמות הטהורות של עם ישראל גם אז
הנקודה היהודית המצויה בלבו של כל יהודי פנימה, שלא נכבית ולא נטמאת לעולם. ואם רק נשכיל להדליק 

 ולהאיר אותה, הרי שהיא תעלה ותדלק ותהיה לנר תמיד ולשלהבת קודש.
 בברכת התורה

 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          
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"" " 

  , , זוכרת, הייתי אמנם קטנה, אך שם אני      נקודה למחשבה
, העניות והקור העז, כוח לצאת מתוך העיניים. הכאבהעיניים, את הצער, הדמעות שכבר אין להם  בגרמניה הנאצית, אני זוכרת את

. לרעב זרועות ארוכות מאוד, על הרעב אי אפשר – –חוסר האונים ומה לא... האמת, על הכל יכולנו והתגבר, חוץ מעל דבר אחד 
הם עוד פרוסת לחם. הגרמנים ידעו בדיוק את כמות המזון והשומן להתגבר, היו כאלה שהיו מוכנים אפילו למות, ובלבד שתיהיה ל

פרוסת לחם  ,הזקוקה לגוף, כדי לשמור את החיים בצורה המינימאלית. כל יום, היינו מקבלים, 
בכיליון עיניים ובדריכות, לשעות  אחת, לכל אחד מאיתנו, וכוס תה שממש רחוקה מלהיות תה. זה היה פשוט עולם ומלואו. היינו מחכים

הערב. וזאת, רק כדי לקבל את המנה, מנת האוכל היומית. ...עד שאבא השתגע. יום אחד, בשעות אחר הצהריים, נכנס אבא לביתן 
! סח! ובידיו כרגיל שקית עם תשע פרוסות לחם וקנקן "התה". הוא עמד מולנו, אסף את כל בני המשפחה ואמר:  "בני, בנותיי, היום פ

לא האמנו למשמע אוזנינו. "בפסח לא אוכלים לחם. נקודה! אנו יהודים, יהודים ” "מה?! אבא! מה אתה אומר?!...!” 
 אבל תחנונינו לא עזרו לנו, אבא בשלו. " אבא. "אבל אבא, נמות כולנו ברעבפסק ” נשארים יהודים, ויהי מה.

 

ות תפוחי אדמה, בלענו הרבה שאריות של ם עד אחרי הפסח. אכלנו הרבה קליפומאחסן אותבכל יום, היה לוקח אבא את פרוסות הלחם 
פסח! כל אחה"צ הייינו מסתכלים על פרוסות הלחם הנעטפות  –לא אכלנו  –קליפות ביצים, ולו רק להישאר בחיים. אבל לחם 

לשמוע את הפצצות מטוסי בעלות הברית, יום נתנה לנו כוח להמשיך. מיד עם צאת החג, התחלנו  ךונשמרות, אך 
החוצה “למחרת הגרמנים כבר ידעו שסופם קרב. אני זוכרת, אפריל, עדיין אירופה קפואה, החלו החיילים הנאצים להאיץ בנו, 

בים קראו למסעות אלו. בכפור, בשלג, תשושים, רע מצעדי המוות" כך“צעקו. ואנו התחלנו את המסע הבלתי נגמר. ” מהחדרים...
 וחולים הצעידו אותנו הגרמנים ללא כיוון וללא מטרה. הרבה מהיהודים לא עמדו במעמסה 

והחלו ליפול, אחד אחרי השני, בשלג הקפוא. מדי פעם, אבא היה מוציא מתוך החבילה את אותן פרוסות לחם שכבר הספיקו להבאיש. 
כולנו הצלחנו לשרוד את  –וכוחנו. אבא, אמא וכל אחי ואחיותיי  לפרקים, היה נותן למי מאיתנו, עוד פרוסת לחם, ששמרה על גופינו

 ” בפסח לא אוכלים לחם.“ -, פרוסות, שאבא  התעקש עליהן ,"מצעד המוות", 
 היום, בגאון ובראש מורם, כשאני צועדת את "מצעד החיים", יודעת אני מהי כוחה של אמונה.

 

בוא וראה, אותו ההולך בדרך האמת, הקב"ה ”ילך בטח" ומוסיף הזוהר הקדוש,... – הולך בתום“אומר שלמה המלך: 
 (העורך) ההולכים בדרך האמת. .. מחפה עליו כדי שלא יתוודע, ולא יהיה ניכר לבעלי הדין

 ואף. מאוד מיוחד באופן התלמידים את מחבב היה ל"זצ לוי משה רבי
 יהכשה, מטה כלפי ל כלל בדרך מהלך היה הצנועה שבדרכו

 את מגביה היה, הנישואין אחרי האישה עם הולכים בדרך תלמידיו את רואה
: ותאמר האישה שתראה כדי, בלבביות לשלומם ושואל פנים להם מאיר, עיניו

! אותו ולחבב לכבד צריכה אני גם אז בעלי את ומכבד מחבב כך הזה הגאון אם"
 כל: כגון יםמשפט אומרים תלמידיו את בדומענו עוד נתמה לא!" 

 .וממנו מכוחו - ובמידות בתורה לי אשר
 

 לחיך ערבה ם טעם טעמתי לא כי וארץ שמים עלי אני מעיד
 לנו יש באמת האם: עצמנו את שאלנו פעם לא... רבנו אצל כמו מלימוד ותענוג

 ...גדולים ה כ וסיפוק הנאה לנו יש והרי?! תורה לימוד על שכר

 לוי ששון חכם שהוזקק בעת
, חולים בבית להתאשפז ל"זצ

 רלעבו הוצרך הטיפולים ובמסגרת
 לסבול היה יכול לא, זריקות סדרת
 אשר תורנית אחות זו שתהיה לרגע
 בואה עם מיד וכן. הזריקות את תזריק

 , , חובתה את למלאות
 הנדהמות לעיניה וברח חוליו ממיטת

 בית צוות אולצו אשר עד, האחות של
 ואז באח האחות את להחליף החולים

 הטיפולים סדרת אות לעבר הרב נעתר
 , ימיו בסוף גם .בגופו

 

ה היה כבר כאשר
 בלי גופו חלקי ברוב משותק, 
 וכוחותיו, רגל או יד להזיז אפשרות

 היו כאשר זאת בכל, לו עמדו לא
 לטפל הרפואי מצוות אחיות ניגשות

 חרישי בקול, בצער זועק היה, ברב
 מספיק די: "בשפתו ברזל ובעצבי
 יכד עד!). כבר תפסיקו( באקא מאבאס
 אישה מגע לסבול הרב יכל לא כך

 אף, והעדין הטהור, 
 .רפואתו לצורך

 הזה בפסח, “אומר ל"זצ יוסף עובדיה הגדול ינורב לשון  זו
 בין' שנקרא במה הישיבות לבני שיעור שאגיד ברק בבני אותי ביקשו
 – כשעה להם אמרתי', ה ברוך ישיבות בבני מלא היה נ"בהכ'. הזמנים
 הדברים את להסביר צריך הישיבות לבני אך. הלכה דברי ורבע שעה

 הגענו ואיך פוסקיםה נחלקו איך, 
 ישיבה בני של קבוצה שהיו כ"אח לי סיפרו. הזאת ההלכה לפסק

 ". לחיים לשתות" ממכרי אחד של לביתו יחד שהלכו
 ראשונהפעם: “לו אמרו?” לכם קרה מה, לחיים מה על“ לשאלתו
 הרבה שמענו עכשיו עד, הלכה זה מה ידענו לא, עינינו נפתחו
 בחיינו הראשונה בפעם היום. שלנו מהגאונים סברות הרבה, פלפולים

 ". הלכה פוסקים איך, נו הבנו
 יש, לתורה נפשם שמוסרים האלה הקדושות שבישיבות חבל לצערנו
 שזהו, הלכה לפסק מגיעים איך לדעת להם יתנו ולא, עצומים שקדנים
 אם', מעשהלידי שמביא תלמוד גדול, 'הלכה זה שלנו העיקר. העיקר
 אדם ואם. המעשה זהו היסוד. תלמוד זה מה, מעשה לידי יבוא לא

 הם, , , האחרונים וגדולי, יוסף בית טור הרבה ילמוד
 ".הלכה לפסק להגיע אותו ומלמדים, שכלו את מיישרים

 כר צדיק וקדוש לברכה    זכותו תגן עלינוז ב רבה ראש הישיבה מרןפוסק הדור       העלון לעילוי נשמת 

 הבבא ר"אדמו של שבת בגדי
, ,לבנים כולם היו ל"זצ סאלי

 החול כבגדי שלא, 
 בדרך היו, שבהם שהעליונים, שלו
 ר"האדמו. ואפורים שחורים כלל

 בזמן כמו שיהיה, לבושו על הקפיד
 עשרה שמונה לו והיו, אבותינו
 את שם מפרט יוסי רבי.  בגדים

 שנהגו,   
 האיצטלא את שכללו, ללבוש
 ורותחג, קמיזא, מחשיא, דרבנן
 ', וכו, הראש את לכסות וסודר

 
 בגדיו על תמיד הקפיד ר"האדמו

 גם,  
 סגנון בו מקום, ארצה בעלותו
 .לחלוטיןשונה היה הלבוש

 עליו נפטרה הסתלקותו קודם כשנתיים
 היא אשר השלום עליה הרבנית הצדקת זוגתו

 לו ונתנה מסירותב ה היתה
 . הרבים פעליו בכל לעסוק

 

  את להחליש הוסיפה הסתלקותה
בכל אולם, ל"זצ שאול אבא ציון בן רבי
וכן  אנשים ולברך קהל לקבל הוא המשיך זאת

 את עבודתו וכמובן, התלמידים את ללמד
 .ה המשיכה בוראו

 

 קשה לאדם 
להתגבר על פחדים 
 המתעוררים בליבו .

 

מענוה אין דלות והקטנה , 
מגאוה אין עשירות וגדולה 

. 
 

מנגן ניכר, במנגינתו 
 והאדם בסיגנונו . 

 כשאתה חושב על עצמך כ"אורח" בעולם הזה, 
הרי אתה כבר קצת "בעל בית" על עצמך

העלון לע"נ 
 הבת קלרה  



 

 ? : למה ברחת מחדר ניתוחידידד
חולה: האחות אמרה :תהיה חזק, 

 . פשוט אל תתרגש, זה ניתוח
ך הכל היא בס ידיד: אז מה ?

  .ניסתה להרגיע
להחולה:כן, אבל 

 . 

hamaor.netכל העלונים: 

ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה חֵֹלם"  ץ ׁשְ  (בראשית מא, א)"ַוְיִהי ִמּקֵ
ה שנים כמ קץ שם לחושך, זמן הקציב הקב"ה ליוסף(בראשית רבה פט, א)  רבותינו 

ב בבית האסורים, וכיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום ויצא יוסף מבית האסורים. ׁשֶ  ּיֵ
ומכאן נלמד מוסר שאסור לאדם לאבד שום תקווה, אפילו שרואה לפניו רק חושך 

 ואפילה בלי נקודת אור, יאמין שבסוף יהיה טוב, יום אחד החושך 
 יגמר ויצא הוא לחוף מבטחים ולאור גדול.

(לשון אור החיים הקדוש  נכרי לעם המכר יהיה לצמיתות לא גם בגאולת הכלל, כי 
לאחר כל התלאות שעבר העם היהודי במשך כאלפיים שנות גלות, יזכה שמות כא, יא), 

הוא לראות את הגאולה הממשמשת ובאה ויגלה ה' יתברך אור שכינתו על הצדיקים 
ינוּ  ֶזה ִהּנֵה אלוקינו  ויאמרו כולם  יֵענּו, לוֹ  ִקּוִ   ְויֹוׁשִ

ינוּ  ְמָחה ָנִגיָלה לוֹ  ֶזה ה' ִקּוִ יׁשּוָעתוֹ  ְוִנׂשְ  (תענית לא, ע"א). ּבִ
שהחשיכה את עיניהם וליבם של ישראל מאביהם  השך" זו מלכות יוון הרשעו"ח

אך לבסוף קומץ אנשים שנלחמו בחירוף ובמסירות נפש (בראשית רבה ב, ד),  שבשמים
ך וקיום מצוותיו, זכו לנצח את האימפריה היוונית הגדולה, למען קדושת שמו יתבר

ךְ  וסילקו אותם מעל ארצנו הקדושה, ְוַאַחר אוּ  ּכָ יֶתךָ  ִלְדִביר ָבֶניךָ  ּבָ  ֵהיָכֶלךָ  ֶאת ּוִפּנוּ  ּבֵ
ךָ  ֶאת ְוִטֲהרוּ  ׁשֶ ַחְצרֹות ֵנרֹות ְוִהְדִליקוּ  ִמְקּדָ ָך, לאחר החושך נהיה אור גדול,  ּבְ  ָקְדׁשֶ

 (ישעיה ס, א). ָזָרח ָעַלִיךְ  ֹוד ה' ּוְכב
 

שמנים ופתילות הפסולים (שבת כא ע"א ונפסק בשו"ע סימן תרע"ג ס"א)  
ַמת' ה ֵנר בשבת כשרים לנרות חנוכה. ורמז יש בדבר לנשמות ישראל,  משלי(ָאָדם  ִנׁשְ

ילין , שאע"ג שבשאר ימות השנה כשמדברים איתם על שמירת שבת והנחת תפ)כז, כ
הם לא נדלקות ומתלהבות, מ"מ בחנוכה יכולים הם להידלק, בכח אורות החנוכה 
 להשפיע על נשמות ישראל קדושה וטהרה ורשפי שלהבת קודש לעבודתו יתברך, 

כיון שטמונים באורם מסירות נפש לשמירת התורה והמצוות, ואת לפיד האש הזה עלינו 
 להמשיך עד ביאת גואל צדק.

 

 ב בקרוב נזכה להתגלות אורו של משיח צדקנו יהי רצון שבקרו
 בגאולת עם ישראל ובניין בית המקדש, אמן.

 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:ילוי לע
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב כה, דוד ומרים אלבז, יגאל בן מל
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ן בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    שמעו

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

בימי נעורי  -זצ"ל  הגר"א לאפיאן הבית   מספר קדושתת
חולים ישן, עשוי מעצים. -בישיבת "לומז'ה". בעיירה עמד בית למדתי

החולים עד שגם זקני העיירה לא ידעו את -כך בית-"זקן" היה כל
החולים הזה -גילו. לא פעם קרה שחולה ששכב זמן ממושך בבית

שלא חלה בהן מעולם. הדבר  ו בימי מחלתו  נחלה
-היה לפלא. לבירור פשר התופעה המוזרה המתרחשת בין כותלי בית

החולים פרופסורים גדולים מוורשא.  -החולים, הזעיקה הנהלת בית
-ישבו הללו וחקרו את העניין והגיעו למסקנה, שמרוב יושנו של בית

מחלות מדבקות, ובעטיין נדבקים החולים נבלעו בקירותיו כמה סוגי 
 החולים השוהים בו במחלות נוספות. 

, הוציאו את כל העצים שמהם בנוי היה 
החולים אל מחוץ לעיר ושרפו עד שלא נותר מהם כל זכר. -בית

במחלות הנפש על  -ודברים קל וחומר הם: אם במחלות הגוף כך 
"יש לידע  -גר"א לאפיאן זצ"ל מסיק ה -אחת כמה וכמה. "ולכן" 

או  ל שבבית שגרה משפחה שלא שמרה על 
שחיללו את השבת וכדומה, נולדים בבית נגעים גדולים ונבלעים 
-בקירותיו מחלות רוחניות. ואם נכנסים לבית כזה יש לפחד שמא, חס

 וחלילה, ידבקו הבאים אליו.

א ַהָּכֵבד נְָכֶדיָה: "ַהַּמּׂשָ  ִמּדְִבֵריי
א  ֶׁשּנְָטָלה ַעל ַעְצָמּה ָסָבֵתנּו ע"ה 
ָמנַע ִמֶּמּנָה ִלְדאֹג ְלָכל ְּפָרט ְּבַחּיֵי 

יוסף שלום  ַהַּסָּבא ָמָרן
זצ"ל, ְלַכְּבדֹו ּוְלָׁשְמרֹו  אליישיב

ְּבָכל ַהַּמָּצִבים. ִעם ָּכל ַמֲעֶׂשיָה 
ַהְּגדֹוִלים ַּבַּביִת ּוִמחּוץ, ְויַַחד ִעם 

גָָתּה ַלֶחְלָּכִאים ְוַלּנְִדָּכִאים, ַּדאֲ 
א נִיָמה  ַֹ ִּכְמ א ִלגְרע ִהְצִליָחה ֶׁש

 ִמּיִעּוָדּה ָהִעָּקִרי. 
ֶׁשָּלּה, ָעַמד ְּברֹאׁש  

ַמְעיָנֶיָה, ְוָהָרצֹון ַלֲעמדֹ ְלֵׁשרּותֹו ָהיָה 
 ִעַּקר ַמֲאָויֶיָה."ַּגם 

ַחּיֶיָה, ַּכֲאֶׁשר ָקְׁשָתה ָהַאֲחרֹונִים לְ 
י ַעל  ִֹ ָעֶליָה נְִׁשיָמָתּה, ִהְתַּגְּבָרה ְּבקׁש

ֶׁשָחנַק ֶאת ְּגרֹונָּה ַּבֵּלילֹות,  
ּוִבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוֶתיָה יְָצָאה ֶלָחֵצר 

  ְלִהְׁשַּתֵעל ָׁשם, ְּכֵדי 
גְרֹם לֹו ְלַבֲעָלּה ַהָּגדֹול ִמַּתְלמּודֹו ְולִ 

 ֶּבָהָלה ָחִליָלה.

אחד נכנס לרופא ואומר לו : ד"ר בזמן  איזהה
האחרון כולם מתעלמים ממני, אז הרופא אמר : 

 
**** 

עולה לאוטובוס ונעמד ליד בחור צעיר, הצעיר  זקןן
 ספרקם ומבקש מהזקן שיישב לאחר שהזקן מסרב מ

פעמים חוזר הצעיר לשבת, אחרי דקה בערך קם 
 יתילא שינ : שב!מר לושוב פעם הצעיר והזקן או

, אחרי דקה נוספת עוד פעם הצעיר מנסה יאת דעת
הושיב את לקום והזקן שכבר התחיל להתעצבן 

אומר לו, אתה לא מבין ? אני רוצה הצעיר בכוח ו
 :! אומר לו הצעירלעמוד 

 בגללך כבר  סליחה אדוני אבל
 

ַהִּסּפּוִרים ַהיְדּוִעים ַעל  ַאַחדד
ׁשּור ְלָאִביָה, ַרִּבי ָהַרָּבנִית ע"ה, קָ 
זצ"ל ֶׁשּנַָהג ִלְפקֹד  ַאְרֵיה ֵלִוין

ֶאת ֵּבית ִּבּתֹו ָהַרָּבנִית ַּבָּׁשנִים 
ֶׁשַהיְָלִדים ָהיּו ְקַטּנִים, ְוַלֲעזֹר ָלּה 
ִּבְפָרִטים ְקַטּנִים ֶׁשּנִזְְקָקה ָלֶהם, ְּכֵדי
ֶׁשַּבֲעָלּה ַהָּגאֹון יּוַכל ְלַהְקִּדיׁש ֶאת 

 . 
 

ְוִהּנֵה יֹום ֶאָחד ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַריִם, 
ְּבֵעת ֶׁשַרֵּבנּו נְִכנַס ְלֵביתֹו ִלְסעֹד ֶאת 

ֲארּוַחת ַהָּצֳהַריִם, ָׂשם ֵלב ַרִּבי 
ַאְריֵה ֶׁשָהַרָּבנִית מֹוִׁשיָבה אֹותֹו 

ַּבֲחַדר ַהָּמבֹוא ּוַמִּגיָׁשה לֹו ָׁשם ֶאת 
 .חתכדי שילמד בנ ְמנָתֹו

"בטבעי אני נהנה : משה זלמן רבי סחח
להעמיק בלימוד התורה, הנני משתוקק ללמוד 

בחריפות ופלפול, כפי שהסכנתי עד התקופה שבה 
חליתי. אך מאז נכרכו כמה בעיות רפואיות על 

בשרי, כמו לחץ דם ומכאובים אחרים, נבצר ממני 
כחפצי, מתוך התלהבות  

 ך מרבה אני עתה בלימוד הפשט." ויגיעה, לפיכ
 

והוסיף כמתנחם: "בלימוד פשט יש גם מעלה, 
חכמינו ז"ל הכריעו כי סיני עדיף על עוקר הרים, 

 "" הוא הבקי, """ -ההסבר המקובל הוא
" הוא הפלפלן, לבקי יש עדיפות על חריף 

שחסרה לו בקיאות. והרי הכל צריכין למרי 
"סיני"  -הוסיף רבנו -רשחיטיא. אך ניתן עוד לפ

הטעויות הן  , עדיף, כלומר, 
פחות שכיחות, ואילו בלימוד בדרך פלפול קיים 
לעיתים סיכון של "לפום חורפא שבשתא", לכן 

 הסיקו חז"ל כי סיני עדיף."

שליט"א: פעם  משה שטרנבוך הגאון רבי סיפרר
זצ"ל  חיים עוזר גרודז'ינסקיבא הגאון רבי 

אליהו לבקר אצל רבה הנערץ של לודז' ־ הגאון רבי 
זצ"ל, ומסר לו את ספרו "אחיעזר"  חיים מייזל

. שמח רבי אליהו בספר והביע הערכתו שהוא במתנה
נפלא מאד. שאל אותו רבי חיים עוזר: "אימתי נזכה 

שגם כבודו יחבר ספר"? ענהו רבי אליהו חיים: "יש לי 
ספר..." תמה רח"ע: "אם יש לו ספר, נא להראות לי 

 את ספרו". השיב לו רבי אליהו חיים: "בא עמי". 
 

יב לפרנס תלמידי והראה לו בארון שטרי חוב, שהתחי
חכמים, אלמנות ויתומים בלודז', והוסיף שזה הספר 

־ מעשיו הטובים,  """ שלו, והיינו
והוא כל כך טרוד בספר זה עד שאין לו פנאי לחבר ספר 
כמו רבי חיים עוזר. רבי חיים עוזר לא ענה דבר, ואולם 

על ערש דוי, סמוך לפטירתו, אמר לגאון רבי יוסף 
ובסקי זצ"ל שעכשיו רואה ומבין כי רבי אליהו מישק
ועיקר ספר האדם שמביא איתו ,  ם חיים

לחיי נצח, הם המעשים הטובים שעשה.           

יב נְִׁשֲאָלה ִּבָּתּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית פעםם  –ע"ה  ֶאְלָיׁשִ
ֵאי ִהְסַּתְּדָרה ִאָּמּה ִעם  –ע"ה  ְניְֶבְסִקיקַ  ָהַרָּבנִית

א ֶעזְָרתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַהָּגדֹול, ֶׁשָהיָה  ִחּנּו ַהיְָלִדים ְל
 ָעסּוק ָּתִדיר ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַליִל.

 
ְוָכ ֵהִׁשיָבה: "ִאָּמא ָאְמָרה ָלנּו ַּפַעם, ֶׁשַּכֲאֶׁשר רֹוִאים 

, זֹו ת ַהְּמִסירּות ֶׁשל ַאָּבא ַהיְָלִדים אֶ 
ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלִחּנּוָכם, ְוִהיא ֵאינָּה ְצִריָכה ְליֹוֵתר 
. ִעם זֹאת, ַהְּמִסירּות ֶׁשִהיא ֶהְרֲאָתה ִליָלֶדיָה ְלַגֵּבי  ִמָּכ

ָהיְָתה ָּבּה  ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ָּכל ֶרגַע ִּבְׁשִקיַדת .ַהּתֹוָרה,
 יֹוֵתר ִמּכֹל ְלַחּנֵ ֶאת ַהיְָלִדים ִּכְׁשִאיָפָתם ַהְּטהֹוָרה

א התארס,והימים ימי מצוקה "ישיבת לומזמבני  בחורר
יחיאל כלכלית קשה. ניגש אליו ראש הישיבה הגאון רבי 

מה נשמע ? ענה הבחור: "ל ושאלו: "זצ מיכל גורדון
,  ואין ידי ג ברוך ד', אלא שנהוג "

הצטער הרב גורדון מאד,שכן גם הישיבה הייתה  "משגת
לא יכול לתת לבחור נתונה במצב כלכלי קשה ביותר, ו

כסף כדי שירכוש שעון. מה עשה ראש הישיבה? נטל את 
ונתן  , שעון הזהב שקיבל מחותנו כשהיה הוא חתן, 

 את הכסף לבחור, כדי שירכוש מתנת אירוסין...

שנה היו האחים  כעשריםם
זצ"ל  מסלאויטההקדושים 

ובעינויים קשים בגלל במאסר 
עלילות שהעלילו עליהם שונאי 

ישראל. כאשר שבו לביתם המתין 
 ד להם קהל רב מאד 

ומנע מהם את הכניסה לבית. אמר 
אחד מהם לאחיו: כנראה, נקצבו לנו 

המן השמים עוד כמה 
ועוד לא השלמנו אותן,לכן  

 מונעים מאתנו לשוב לביתנו...

 סיפורי צדיקים המסופרים 
בהתוועדות חסידית הם טל של תחייה, 

 המחדיר חיות בהשכלה ובעבודה.

סיפורי חסידים הם הטבה כללית, העושים 
מן האדם בעל מידות ועובד ה'. לאחר הטבת 

 הנרות מגיע תורו של האור המאיר.

אם הבית מתנהל 
 בשלוה , גם הילד 

 יתנהל על 
 מנוחות . מי

שמירת העניים 
וחסימת הפה 

בשעת מריבה  , 
נחשבים "כמצרכים 

 נדירים" בשמים .
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ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהּנֵ ץ ׁשְ   (מא,א) ַוְיִהי ִמּקֵ

לא היה ראוי יוסף לינתן בבית האסורין אלא עשר " :)א,שמות רבה ז( שרדמב בותכ
בראשית (מפני שהוציא דיבה על עשרת אחיו, ועל ידי שאמר לשר המשקים , שנים

ְרֹעה"): ידמ, ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ ִדי ָחֶסד ְוִהְזּכַ א ִעּמָ יָת ּנָ ר ִייַטב ָלְך ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ", ּכִ
ָנַתִים ָיִמיםתווספו לו עוד שתי שנים, שנאמר "ינ ץ ׁשְ   " ַוְיִהי ִמּקֵ
  

מכוונים הם מידה , צריך להבין, בשלמא השנתיים שנתווספו ליוסף בבית האסורים
כנגד מידה לחטאו, לפי שביקש לזרז את צאתו לחופשי מבית האסורים, ולשם כך פנה 
בבקשה לשר המשקים, והיה בזה פגם במידת הביטחון שהיה ראוי לה, נגזר עליו היפך 

נתווספה לו , שתמש בלשון זכירה בדבריו לשר המשקיםשכנגד כל פעם שה, תקוותו
איזו מידה כנגד מידה יש במה , אבל במה שהוציא דיבה על אחיושנה בבית האסורים. 

  ? שהיה אסור בבית האסורים, ולמה לא נידון על חטאו זה ביסורים או בשאר עונשים
  

מידה כנגד מידה  ונראה שאכן עונש המאסר מכוון: ותירץ הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר
שאותו אדם שהוצאה עליו דיבה רעה, מפני  ,למה שגרם לאותו שהוציא עליו דיבה

הבושה מסתגר הוא בביתו ואינו יוצא החוצה, יען כל רואיו מורים עליו באצבע 
 לפיכך נגזרו על יוסף עשר שנות ישיבה. ואומרים: זה פלוני שעשה מעשה רע פלוני

  .בבית הסוהר, כנגד עשרת אחיו שעליהם הוציא דיבה
  
  

ְרֹעה ֹבא ֶאל ּפַ ְמלָֹתיו ַויָּ ף ׂשִ ח ַוְיַחּלֵ   (מא,יד) ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגּלַ
תמה, שלכאורה אדם היושב בבית בשפתי כהן (לרבי מרדכי כהן זצ"ל מגורי האריז"ל) 

חצו ולסוכו טרם ומרובה ונודפת, וא"כ היה להם לר הסוהר י"ב שנים בוודאי שזוהמתו
עמדו לפני המלך, ולא רק לגלח ולהחליף את שמלותיו. וכתב "להודיעך שיוסף הצדיק 
לא היתה לו זוהמה כלל לפי צדקתו, ואדרבה היה לו ריח טוב, וכיון שהריחו ממנו את 

ְמלָֹתיוומוסיף שם לדייק מלשון הפסוק "". ריחו הטוב לא רצו להרחיצו ף ׂשִ ", שלא ַוְיַחּלֵ
כתוב "וילבש בגדים אחרים", אלא שליוסף היה ב' חלוקים תחתון ועליון, וכיון שיוסף 
רצה להראות נפלאות ד' שעושה עם חסידיו, החליף את החלוק התחתון ושמו עליון, 

 .להראות שאין בהם ריח רע אלא אדרבה ריח טוב וראוי לעמוד בהם לפני המלך
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) מביא מספר תולדות הגאון 112בספר הגאון (תולדות הגר"א מווילנא זצ"ל ח"א עמ' 

 רבנו הגר"אמווילנא (לרב"צ אלפס), שבאחת מתקופות העוני והדלות שהיה שרוי בהם 
  נתגלתה מצוקת הדחקות באופן שלא ניתן יותר להסתירה מעיני הבריות. 

אירע אז שמספר שכנות הביעו רגשי חמלה על אשת הגר"א הנלחצת תחת עול הדלות 
ופנו אליה בתמיהה, הכיצד את סובלת כל השנים במחיצת בעלך אשר אינו מפרנסך 
כראוי הרי אם רק היה רוצה כבר היה מתמנה אחר כבוד לכהונת רבנות תמורת שכר 

   .רת באחת מכל המצוקה הזוהגון ביותר, מדוע אפוא אינך דורשת ממנו גט ונפט
אשת הגר"א מלבד שהיתה צדקנית ומסורה לבעלה, גם אשה חכמה היתה ובמקום 

להאריך ולהכביר במילים יצאה לשכנעם ממראה עיניים, המתינו רגע, אמרה לשכנות 
הרחמניות, ואראה אתכן דבר. היא נכנסה לביתה ושבה עם שתי כותנות משל בעלה 

קשה ישבוע ימים ואילו השניה חדשה ישר מהכביסה, וב בידיה, את האחת לבש במשך
מהן לנסות ולהבחין איזו היא הכותונת המשומשת ואיזו הנקיה, אלא שהשכנות 

אז פצחה אשת  .ההמומות ממראה עיניהן לא הצליחו למצוא כל הבדל בין השתים
פרד מאיש אלקים יהגר"א בתרועת ניצחון, אימרו נא לי עכשיו כיצד ניתן אפוא לה

 .קדוש שכזה אשר גופו זך ונקי מחומריות וכל כתם או רבב לא שולטים בו
לרבות  –ועיין בראשית רבה (נד,א) עה"פ "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו" 

מזיקי ביתו כגון יתושים ופרעושים וזבובים, ועיין בדברים רבה (יא,י) שבמשה רבינו לא 
  )קב ונקי( .תולעהנראתה בו רוח סרוחה מעולם ולא רמה ו

  
ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם   (מא,לג) ְוַעּתָ

 ביקש לא אחד הרי אף לפרעה עצות שיתן מיוסף ביקש מי ביאור צריכים הדברים לכאורה
 לחכות צריך אינו השני על חמלה שיש לו מרגיש שכשאדם מכאן לייעץ? לומדים ממנו

 לשאת בעול אותו מביאה ומיד תכף הזולת של בצערו לעזור, אלא הרגשתו ממנו שיבקשו
  מניע.   ללא חבירו

  
 השמועה, ל"זצ" איש חזון"ה מרן את בסנדקאות כיבד הילד ואבי, ברק בבני נערכה מילה ברית
 לחזות כדי הכנסת בית אולם אל נהרו ורבים כנפיים לה עשתה מביתו מרן של יציאתו על
 על שצובא הגדול הקהל את ומקבל איש" חזון"ה יושב .להתברך ובעיקר קדשו בזיו

 רק, ומייעץ מכריע, שאלה כל לב בתשומת שומע, מחייך, אחד לכל פנים מאיר, המקום
 סוף כשסוף. רעות מבשר ולבם פניו על הנסוך בחיוורון מבחינים ביותר לו המקורבים
, אותו הלוקחת המכונית אל באטיות ופוסע מושבו ממקום" איש חזון"ה קם, הכל הסתיים
 מאחורה", "איש חזון"ה בעדו עוצר"! לאט סע. "הקרוב החולים לבית לנסוע מחליט והנהג

, הרחובות לעיקול כשהגיעו, איטית בנסיעה וממשיך מציית הנהג", אנשים עדיין יש
 לצידו היושב ק"המשב"!, מהר יותר! מהר יותר: "לו והורה קולו את "איש חזון"ה לפתע הרים
 לב התקף של במקרה ליטול איש לחזון הרופא שהורה כדור במהירות הוציא, מרן של

 שיוכל מנת על המכונית את לעצור ובקש, הכדור את בלע איש החזון, מים כוס לו והגיש
", חזק לב התקף היה זה" "איש חזון"ה לו מספר מעט כשנרגע .אוויר ולנשום החוצה לצאת

 למה כן אם, "נדהם הוא?" כך", "לברית בדרכי עוד, "ק"המשב שואל?", ברע הרב חש ממתי"
 "?קהל לקבל המשיך מדוע, עבר וכשלא", "יעבור שזה קיוויתי?", "לברית הרב נסע

 לברוח יכולתי לא. שלו 'פעקאלע'ה עם המתין אדם כל, וחיכו באו אנשים הרבה כך כל"
   ...אותם ויברך שיתפלל שליח צריכים ואינם ישראל שחביבין, יודעים היו אילו, מהם
 ואיך, לי המתינו והם יודעים הם אין אבל, ה"מהקב מבקשים בעצמם שהם במה להם די

  "?לאט לנסוע לנהג אמר לרכב כשעלה גם ומדוע"? "כך לעזוב יכולתי
 היינו אם? המכונית אחרי שהלך הגדול הציבור את ראית לא וכי": "איש חזון"ה תהה

 כך לזלזל אפשר איך. מאחור הנפלט העשן את פניהם על הישר מקבלים היו, מהר נוסעים
  (הרב אהרן כהן)?!". ביהודים
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חוּ ַהּבֶֹק  ּלְ ים ׁשֻ   )ד- (מד,ג ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר לֹא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר... ר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ
? הגביע בענין אחריהם לרדוף שלח מכן לאחר ורק, העיר מן שיצאו עד לאחיו יוסף המתין מדוע
 מג,רמז בראשית (ילק"ש המדרש פי על זה ענין מבואר" שלום אהב" בספרו ל"זצ שפירא שלום הרב
 השבת את שמר לכך, שיוסף הוכחה טמונה והכן", שכאן טבח מג,טז): "וטבח) הפסוק על (קמט
 מבעוד האוכל צרכי את להכין ביתו על לממונה צוה כך ומשום, ישראל לעם נתינתה לפני גם
 מבית שנשלחו שהאחים יוצא זה חשבון לפי. בשבת להכינם שלא כדי. ששי ביום כלומר, יום
 אשר, יוסף .בנימין של באמתחתו מוחבא כשהגביע השבת יום של בבקרו הלכו, למחרת יוסף
 אשר משפחותיהם בני את יביא, כך בשל להם שיגרום העיכוב פן חשש , אחריהם לרדוף תכנן
 מוצרי לרכישת ולא לחם קנית עבור למצרים הגיעו האחים שכן, נפשות לסכנת כנען בארץ

 מעשיהם אחרי עוקב כשהוא, השבת יום של צומויבע דוקא אותם שלח כך משום. מותרות
 יותר וללכת השבת את לחלל אחיו יאלצו – יוסף ידע – נפשות בסכנת מדובר אם. אותם ובוחן

 ביתם לבני נשקפת שלא בכך מוכיחים הם, זאת יעשו לא הם אם אולם, בשבת אמה מאלפים
. הגביע בשל אותם לעכב יוסף יכול ולפיכך, ממש ללחם רעבים אינם והם  'יתאחרו אם סכנה
 הרחיקו לא אחיו כי לו הודיעו יוסף שליחי", ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר לֹא ִהְרִחיקוּ: "הפסוק אומר לכן

 ומיד, נפש פקוח של סכנה בביתם שאין יוסף ידע כך ידי על, ממצרים אמה מאלפים למעלה
ם ...ְויֹוֵסף ָאַמר" ְגּתָ ַ ים ְוִהׂשּ   (ומתוק האור) ".קוּם ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ
  

ה ַוֲחֹמֵריֶהם חּו ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ   (מד,ג) ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ
מתרץ נפלא בעל ה'קהלת יצחק' בשם רבי אליעזר ? שולחומדוע התורה מציינת שגם החמורים 

מעשה ) תענית כד'(מובא בגמרא  ):קב ונקי –חתנו של רבי חיים מואלוז'ין זצ"ל (יצחק זצ"ל 
בחמורו של רבי יוסי דמן יוקרת שהיה עומד להשכרה ובסוף כל יום היו מניחים עליו את 

 לא היה הולך. פעם שכחו עליו התשלום, ואם היו מניחים עליו סכום גבוה יותר הוא
  .השוכרים זוג סנדלים והחמור לא זז ממקומו עד שנטלו אותם ואז המשיך ללכת

רק שהוא לא , הגביע וכן את כספם והנה ליוסף הייתה תכנית להטמין בשקם של האחים את
שהרי הדבר יצער אותם מאוד וגם יעכב אותם ויגרום צער , ידע אם משמים מסכימים לכך

מה עשה? הוא הורה להטמין את הכסף ואת הגביע בשקיהם והיה בטוח שאם הדבר  לאביו.
ה" לפי זה מדגישה התורה. לא רצוי אזי החמורים לא ילכו כלל חּו ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ  "ַוֲחֹמֵריֶהם ְוָהֲאָנׁשִ

ורק לאחר שיצאו מהעיר אמר לאשר על ביתו 'קום רדוף אחרי האנשים' כי משמים 
  .מסכימים לכך

  
ְנָיִמן ַחת ּבִ ַאְמּתַ ִביַע ּבְ ֵצא ַהּגָ ּמָ ה ַויִּ ּלָ טֹן ּכִ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ   (מד,יב) ַוְיַחּפֵ

 במסכת הגמרא .אמיתי חידוש. מאוד ממנו ייהנו החכמים שתלמידי ,יפה חידוש לכם אומר
? הנר לאור נעשית חמץ שבדיקת יודעים מהיכן -י?" מיל הני מנא: "שואלת) ב"ע ז( פסחים
 וחיפוש, מחיפוש וחיפוש, מחיפוש ומציאה, ממציאה מציאה למדנו: חסדא רב אמר: "ומשיבה
 וכתיב', בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת' הכא כתיב - ממציאה מציאה. מנר ונרות, מנרות
: דכתיב – מנרות וחיפוש, דידיה מחיפוש ומציאה'.  וימצא כלה ובקטן החל בגדול 'ויחפש התם

 חדרי כל חופש אדם נשמת: 'נר ה' דכתיב, מנר ונרות ת',בנרו ירושלים את אחפש ההיא בעת'
 ויצא בפרשת ,לכן קודם הנאמר את הגמרא הביאה לא מדוע) שם( א"המהרש שואל'". בטן

ָרִפים): "לה,לא בראשית( ׂש ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהּתְ ! ומציאה חיפוש מוזכרים שם גם הלא", ַוְיַחּפֵ
 יפה פשט לו שאמר, זקן שען שם ופגש קראקא בעיר פעם שהיה, סיפר זצ"ל רב הטשעבינער

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

 הפתיתים את מניח עצמו הוא אם, חמץ בדיקת זה על לומר מתאים מה: האחרונים שואלים
 הזקן: מהיכן השען השיב?  חמץ" מצא"ש נקרא זה כלום? זו היא חמץ בדיקת איזו, ומחפש
שׂ חמץ? מ" בדיקת לומדים ִביעַ ... ַוְיַחּפֵ ֵצא ַהּגָ ּמָ  עצמו מנשה, שהוא – הגביע? את מצא ומי ".ַויִּ
ֵצא" שמתאים לומר שם... הרי הטמינו ּמָ  מובן זה לפי .שם הניחו עצמו שהמחפש דבר " עלַויִּ
ָרִפיםמ" הוכחה הגמרא הביאה לא מדוע היטב ׂש ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהּתְ  באמת לבן שם ", כיַוְיַחּפֵ

  (יחי ראובן) התרפים... את שם הניח עצמו הוא חיפש, לא
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

ל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקא שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
יכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מ

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

לין לוי בת מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'ק
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.
  

  
  

  (מה,יח) ֶאת ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵרא... ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף
 שנקראו ו), שתהא כאותן תירא' (דברים אלקיך ה' כב,א): 'את רבה (במדבר במדרש חז"ל אמרו
 ל"שחז עד, יוסף של ביראתו המיוחד ". מהֶאת ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵראאלקים... ויוסף, דכתיב: " יראי

  ? שמים יראת של כדוגמא אותו מביאים
   

 אצלו הולך כשהכל רק לא ה'  את הירא זה הוא אמיתי שמים ירא מתוק: פשט זה על יש
. ביראתו שלם נשאר הוא - כשקשה גם, טוב כך כל כשלא גם, המצבים בכל אלא, למישרין
 ועזריה מישאל חנניה את שכשראה, נבוכדנצר על כתוב) שעו רמז יחזקאל ש"ילקו( במדרש
 בקש - פיו על וסטרו מלאך בא לא ואלמליותשבחות, " שירות להגיד בא, האש מכבשן יוצאים
, פיו על המלאך סטר אילולי, כלומר". תהלים בספר דוד שאמר ותשבחות שירות כל לגנות
  "ה!ע המלך דוד של התהלים מפרקי יותר להיחשב היתה עלולה נבוכדנצר של השירה

  
  ,שירה לומר רצה הוא הרי, פיו על המלאך לו סטר מדוע, תמה כבר ל"זצ יודלביץ שבתאי רביו

 !לשיר לו שיתנו ,הבחירה עולם זה
  

. מלשיר אותו עצר, שירה לומר לו הפריע שהמלאך הכוונה אין: נפלא פשט שבתאי רבי וביאר
 מפסיק או לשיר אתה ממשיך עדיין האם – פיך על מכה קיבלת. לנסותו היתה המלאך כוונת
 המלך דוד. המלך דוד ששר השירה של בדרגה אינה שלך השירה – הפסקת אם? שירה לומר
 להרוג הולך בנו. שירה ואמר משאול ברח. שירה לומר והמשיך מכות גבי על מכות קיבל
 אינך, הייט געזונטער גיי? שירה לומר מפסיק אחד" פראסק" אחרי אתה, שירה אמר – אותו
   !המלך דוד

  
 .כיוסף שמים ירא שתהא המדרש כוונת זו – ר"סופ כתב"ה אומר - ממילא
  , מעצמו לא שזה יודע הוא טוב לו כשהולך. המצבים בכל שמים שירא זה הוא שמים ירא
  , 'ה את ירא הוא המצבים בכל. ה"מהקב זה גם – לו הולך וכשלא עולם של בונוימהר הכל
, המצבים בכל הדין מדת, אלקים כשזה גם", ֲאִני ָיֵראָהֱאלִֹהים  ֶאת" שאמר הצדיק יוסף כמו
  (יחי ראובן). שינויים ללא, ביראתו תמים יוסף נשאר תמיד - האסורים בית, עבד, מלך

  



 

 

  
 

 

 

  דבר העורךך
 "... ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים" :פותחת הפרשה

. ואומר מסוף, וכל לשון קץ, סוף הוא - כתרגומו וברש"י:
, ְזַמן ָנַתן ְליֹוֵסף ַּכָּמה "ֵקץ ָׂשם ַלחֶׁש: "), אט(ב"ר פהמדרש 

ָחַלם  - יַע ַהֵּקץְּבֵבית ָהֲאסּוִרים, ֵּכיָון ֶׁשִהּגִ  ָּבֲאֵפָלהָׁשִנים ַיֲעֶׂשה 
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם : (פט, ג)וממשיך המדרש  .ַּפְרֹעה ֲחלֹום
א ָפָנה ֶאל ְרָהִבים"ֶזה יֹוֵסף.  - (תהלים מ, ה)ה' ִמְבַטחֹו  ַעל  -" ְו

 -" ְזַכְרַּתִּני ְוִהְזַּכְרַּתִּני": (בראשית מ, יד)ְיֵדי ֶׁשָאַמר ְלַׂשר ַהַּמְׁשִקים 
ַסף לֹו ְׁשֵּתי ָׁשִנים. ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם ה' ִמְבַטחֹו, ַרִּבי ִנּתוֹ 

יּוָדן ָאַמר ָהמֹון ִרֵּבי ַרְבְרַבָיא ֶׁשֵהם ָׂשִטים ַאֲחֵרי ָּכָזב, אֹוי לֹו 
, (קהלת ה, ב)" ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּבֹרב ִעְנָין" ְלִמי ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח ָּבֶהם.

ָהי ָעַלי, ָאַמר ַּפְרֹעה ִמי מִ  ָהי אֹו ֱא ְתַקֵּים ַעל ִמי ֲאִני ַעל ֱא
 , ֶהי ִּכי ": ַוְיִהי ִמֵּקץ וגו'. זהו שכתובָאַמר לֹו ַאָּתה ַעל ֱא

, ֶזה יֹוֵסף ֶׁשָּיָצא ִמֵּבית (קהלת ד, יד)" ִמֵּבית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמ
 ,המדרש עולהמתוכן דברי  .ָהֲאסּוִרים ֶׁשל ַּפְרֹעה. ָיָצא ִלְמ

במינון  שהקב"ה מחשב לכל אחד את מנת הייסורים שלו
ובתיזמון המדוייק שמגיע לו. במקרה של יוסף, חלפו להן 

(היה זה , ומיד היה יוסף בחושך ובאפילה ןבה בדיוק שנתיים
מתגלח,  ,(בית האסורים)מריצים אותו מן הבור בראש השנה)

 ,את החלוםשחלם  - מחליף את שמלותיו ועומד מול פרעה
על מנת  ,עד שכמעט פרחה נשמתו וכל זה עשה הקב"ה

 שיוסף הוא זה שיבוא ויפתור לפרעה את חלומותיו. 
מסמלים את נפילתה של ימי חנוכה בהם אני נמצאים, 

שהחשיכה את עיניהם  -" חשך"המכונה  - ן הרשעהָיוָ מלכות 
ע"י גזרות רבות וקשות וניסתה בכל דרך לכבות  ,של ישראל

שלהבת הרוחנית שלנו ולמנוע מאתנו קשר לתורה את ה
שלא ללמוד תורה, לא  וזאת ע"י הגזירות ולבורא העולם.

 מצוות מישראל, עדהשאר את לשמור שבת, ולבטל 
קומץ אנשים, חשמונאי ובניו, שיצאו  "ישהקב"ה הצילם ע

מתייוונים וה חזקה היווני הצבא נגד ,נפש במסירות למלחמה
שלא יעברו  ןָיוָ מ - ת כלל ישראללהציל אמישראל, כדי 
ונעשה להם נס שלא כדרך הטבע שניצחו  ,חלילה על הדת

ימי החנוכה וקבעו את ולזה באו  .את היוונים במלחמה
משום נס ההצלה מהיוונים, שהצליחו החשמונאים  ,לדורות

המעטים לנצח את היוונים הרבים, וכפי שמבואר בנוסח 
והניצחון  ההצלה נס את בעיקר שמזכירים הניסים על תפילת

 ...עמדת להם בעת צרתם ,במלחמה, "ואתה ברחמיך הרבים
וטמאים ביד  ,ורבים ביד מעטים ,מסרת גיבורים ביד חלשים

  ."וזדים ביד עוסקי תורתך ,ורשעים ביד צדיקים ,טהורים
נר כי שנר חנוכה רומז על אור התורה כדכתיב: " ,הנה ידועו

להדליקם בחנוכה לזכר מצוה ותורה אור". וזוהי המצווה 
שמטרת גזרותיהם הייתה 'להשכיחם  ,הניצחון על היוונים

 - אור התורה -תורתך'. וזהו שאמרו חז"ל: "מצות חנוכה" 
 . "נר איש וביתו"

דתנו רבנן בכ"ה  ?מאי חנוכה: "כתוב )כא(במסכת שבת ו
מאיר שפירא מלובלין כך:  ביר"... ומבאר בכסלו יומי דחנוכה
! את דתנו רבנןו סודם של ימי החנוכה? מאי חנוכה? מה

", תנו רבנןהכוח לעמוד מול הקמים עלינו, אנו מקבלים מ"
 לימוד התורה ושמירת המצוות, רק כך נוכל להם!

מהתורה.  רמז לחנוכהמביא  שנה א')וישב ( 'בן איש חיה'ו
כשנעיין בפסוקים הראשונים של חומש בראשית, נגלה כי 

, וזהו רמז 'אור'ראשית היא מהמילה ב )25( המילה הכ"ה
האנרגיה הכח ולחנוכה, החל בכ"ה בכסלו. התורה היא מקור 

של עם ישראל לעמידה מול כל העומדים עלינו לכלותינו... 
  לא יתבטל חנוכה לעולם! - זההוממילא בכוח 

  
 
 
 
 
 

 

 יציאת יוסף מבית האסורים למלכות: .א
חלומות (פרות ושיבולים) ואין  פרעה חולם שני .א

 פותר אותם, אלא יוסף.
שבע  יוסף עומד לפני פרעה ופותר את החלומות: .ב

שנות שובע מתחילות ואחריהן תבאנה שבע שנות 
רעב כבד, כמו כן נרמז בחלומות, שצריך איש נבון 
וחכם לשמור את השפע לשעת הצורך, ופרעה ממנה 

 את יוסף לכך. ומאסרו מגיע לקיצו.
 מתמנה למשנה למלך, ולובש מלבושי מלכות. יוסף .ג
ונולדו לו שני בנים: את אסנת  לאשה יוסף נשא .ד

 .נב)-, מהא(מואפרים  מנשה
 :שולט (משביר) במצריםיוסף  .ב

 בשבע שנות השבע, צובר יוסף ושומר (ע"י נס) את     א. 
 התבואה של כל ארץ מצרים.      

   ותשנ מתחילותלאחר שעברו שבע שנות השובע,   ב. 
 נז).-, נגא(מ בכל הארצות, ובמצרים היה לחםהרעב      

 .ב)(מ ר אוכלאחי יוסף מצרימה לשּבֹ  ירידת  ג. 
  :פגישת יוסף עם אחיו .ג

יוסף מכיר את אחיו והם אינם מכירים אותו.  .א
אחיו מדורש טוען שהם מרגלים,  יוסףבמפגש 

שהם  -כהוכחה לאמיתת דבריהם  להביא את בנימין
מחיה, ולוקח את שמעון כערבון עד  באו רק לצרכי

 כח).-(מב, ז שראלירץ מא שיחזרו
יוסף מצווה ממשרתו להניח באמתחות האחים  .ב

אוכל כאשר יוכלו לשאת, וכן להניח שם את הכסף 
שהביאו כתשלום על האוכל. לאחר שיצאו האחים 

 לדרך, הם מוצאים את הכסף ונבהלים.
ליעקב על הקורות  ומספרים חוזרים לכנעןהאחים  .ג

למרות  - סרב לשלוח את בנימיןמיעקב  -תם או
 .)לח-כט, מב( הפצרות ראובן

לדברי סכים יעקב מ, לאחר כשנה שהרעב כבד בארץ .ד
יהודה שקיבל על עצמו לשמש כערב על בנימין, 

 ).יז-א, מג( איתם אותו לשלוח
ובאמצעות  יין משתהוב בכבוד חיואֶ  את מקבל יוסף .ה

).לד-יח, מג(תם גביע הכסף שלו, ''מגלה'' את סדר ליד

יוסף שוב מצווה להניח באמתחותיהם את כספם,  .ו
עם התבואה, ולהטמין באמתחת בנימין את גביע 

 הכסף 'הפלאי'.
יוסף בא בעלילה, עם האחים  -האחים יוצאים לדרך  .ז

 שבנימין גנב את גביע הכסף וחייב מיתה על כך. 
 .ישוב עימהם שבנימין לבקשו ליוסף, חוזרים האחים .ח

 

 
 

 

 
 )86(פ"ו " בגימ' לנו": רמז למספר נרות חנוכהבפסוק זה יש 

, וזהו "שברו )43( מ"ג" תהיה המחצה לנואם שוברים את "
" כלומר את אכללנו" תשברו את "לנו" ויצא מ"ג, "ומעט 

 מ"ד', וביחד הרי אכל", דהיינו אהאות הכי קטנה שבמילת "
א בדיוק כמספר נרות חנוכה ל"ו ועם שמונה שמשים הו

 ]אוצר חיים בשם "אהל מועד"[  ).                       44( ביחד מ"ד

 בס"ד

 ב' וםערך בינש 460 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 חשע"ת כ"ג כסלו                 הרה"ג יעקב אדלשטיין זצ"להעלון מוקדש לע"נ                 'חשנה   340עלון מס'  

ץ   ִמּקֵ



 

 

רוחו, ביהודי שעבר את מאורעות השואה על גופו ו מעשהה
 -מנאנחלשה אמונתו רח ,סורים ותלאות שעברו עליוומרוב י

אישה  והתחתן עם ,, והוא החליט לשנות את דרכוצלןיל
ובנה את ביתו ללא  ,שגם עברה את כל מאורעות המלחמה

ור כהוא הקפיד למחוק כל זיק המזכיר את  .שום סממן יהודי
מחצבתו, וחיפש לו מקום רחוק ונידח בו אין מתגוררים 

 ,וכך הבטיח לעצמו ,, החליף את שמו לשם נוכרייהודים כלל
ים שיש יהודו זהותם היהודית על שילדיו לא ידעו מאומה

במשך השנים נולדו לו  .ומקיימים מצוותיוהמאמינים בה' 
שלושה ילדים, הם גדלו בחברת הגויים התנהגו כמותם ולא 

 היה ניכר שום הבדל ביניהם.
, קרא לו אביו 13 לגילבנו הגדול כשהגיע  ברבות הימים,

"היום הזה נחגוג את יום הולדתך ביתר שמחה  :ואמר לו
נעבור בין  ,לעיר הגדולהמכל השנה, מוכן אני לצאת עמך 

אקנה לך ככל  ,החנויות הגדולות הרבות ומה שתאווה נפשך
שמח מאד הבן  שיעלה הדבר, אתה תבחר ואני אשלם!

כשהם  ,לדברי אביו ויצאו שניהם אל העיר הגדולה
מסתובבים להנאתם בחוצות העיר וברחובותיה. הנער 
התבונן בחלונות הראוה, פעמים אף נכנס פנימה, הביט 

קרוב על המוצרים המוצעים למכירה, החנויות קרצו מ
לעיניו, ובעיניו תר למצוא מתנה יוקרתית שתהווה מזכרת 

בעודם מטיילים  מיוחדת ואשר תגרום לו תענוג גדול ביותר.
יודאיקה", שם נפרשה " להנאתם, חלפו ליד חנות של מוצרי

ת עתיקים, חפצי אמנות, וגלריה מהודרת של כלי יהד
גים שונים, גבעים לקידוש, פמוטים עתיקים שופרות מסו

ויפיפיים, ואף חנוכיות בשלל צורות וגוונים, משום מה 
נמשכה נפשו של הנער לאותה חנות, ואף שאביו ניסה 

הכל כאן עתיק ומיושן, אין " :להניאו מלהיכנס אליה באמרו
התעקש  .מה לחפש פה הבה נתקדם לחנויות חדישות יותר"

לבחון מקרוב את המוצרים  ,פנימה הנער שברצונו להיכנס
והלא הבטחת שתקנה לי כל מה . "שראה בחלון הראוה

  .טען הבן ...שאחפוץ, ואולי פה אמצא את שאהבה נפשי"
לא נותרה לאב ברירה, והם נכנסו פנימה. הנער הביט על 

אחד המדפים המוצרים בהשתאות. לפתע צדה עינו על 
ד ושמא והדר ביופי הגלופ עץ חנוכית זו תההי עתיקה. מנורה

הרשימה את הנער. הוא הביט ארוכות במנורה שנבנתה 
ואז פנה אל אביו ואמר לו: "אבא,  ותתיכות עץ מגולפחמ

בזאת חפצתי כמתנה ליום הולדתי". כשהוא מצביע באצבעו 
מעל לכל החנוכיות  - על המנורה שעמדה על מדף נפרד

 חרדה, הוא נפחד מהמחשבהבהאב נתקף בכעס ו האחרות.
לא ידע מאומה  ,כמובן ,ענייני יהדות. הבןלשמא נתפס בנו 

על המתחולל באותה שעה בנפש אביו, כמו שלא ידע כלום 
משהו  .ממהותה של המנורה ומצוותיה ולמה היא מיועדת

העצים אצלו את מראה המנורה ולכן ביקש  -פנימי 
האב ניסה לשדל את בנו לעזוב מנורה ישנה זו.  לקנותה.

ם! מה תועלת תצמח לך ממנה? בא נלך לאחת "אין בה כלו
שם תבחר לך משחק שתהנה ממנו הרבה  ,החנויות הגדולות

בלא שתוכל  ,יותר ממנורה עתיקה שתנוח על המדף בחדרך
לעשות בה כלום"... אך משום מה הבן החליט להתעקש. 
"הבטחת לי הבטחה, עם המנורה הזו ברצוני לקשט את 

ניגש אל  ,ה, נאמן להבטחתוראה האב שאין לו בריר חדרי"!
המוכר ביקש לרכוש את אותה מנורה בה חפץ הבן. "צר לי" 
אמר המוכר, "מנורה זו אינה עומדת למכירה. היא ניצבת על 

והוא הצביע על המדף למזכרת נוי בלבד, אך לא למכירה"! 
. "מאלה תוכל לרכוש", מלאי גדול של חנוכיות בשלל גוונים

וררה. והוא שאל בפליאה: "מה סקרנותו של האב התעאמר. 
"? המיוחד כל כך במנורה זו שאינה עומדת כלל למכירה

השיב לו המוכר: "אספר לך את ההיסטוריה של מנורה זו, 
: ותבין מדוע אינה עומדת למכירה". וכך סיפר המוכר

אינו עתיק כפי שהיא נראית. אך  ,"מקורה של מנורה זו
 ,ה. זו מנורההם שמעלים את ערכ ,הנסיבות בהם נוצרה

יהודי אחד  .שנבנתה באחד מהגטאות שהקימו הנאצים ימ"ש
שנפשו נכספה להדליק את נרות החנוכה, אסף חלקי עצים, 

גילפם בידו עם פצירה חדה שהיתה תחת ידו ובמומחיות 
 .חיבר חלק לחלק והרכיב מהם יחדיו מנורה מופלאה זו ,רבה

יה זקוק שכל כך ה - יהודי זה עשה זאת בזמן השינה שלו
היום.  וחיוני להמשך עבודת הכפיים שהיה עובד במשך

הוא גם זכה להדליק את נרות החנוכה  ,במסירות נפש
שבזמן הדלקת  ,בחנוכיה בכל שנה שנה בגטו. אנשים העידו

הנרות בחנוכה בחנוכיה זו, היא חיסנה את אותם מאות 
שהביטו לעברה וקיבלו ממנה כוחות  ,אומללים ומיוסרים

" ויבואו ימים קץ שם לחושךלחיות ולדעת ש"להמשיך 
טובים מאלה... וכששמעתי על קורות החנוכיה הזו, רכשתי 

, על כן אני חפץ שתפאר את גלריית במחיר יקראותה 
שאין בדעתי למכרה"! שמע  ,החנוכיות שלי. תבינו אם כן

וחשקו לרכוש את המנורה גבר,  הילד את סיפורו של המוכר,
שיציע סכום כסף שיהיה בו כדי  הוא לא הירפה מאביו

, שהמוכר עצוםפלט מפיו סכום  והאב לשכנע את המוכר.
 וכך היה.חשב לרגע, ונכנע. "בסכום כזה אמכור"! 

שמח הנער במתנה ה"יקרה" כל כך, וכששבו לביתם, הביט 
בולט במקום  והניחה ,בה רבות. צחצח אותה ומירקה

ד בעוד הנער יום אח .בה להתבונןשתפאר את חדרו, והרבה 
כל כך, לפתע נשמטה נקשר משחק ומביט על המנורה אליה 

מבין ידיו נפלה בקול רעש על הרצפה והתפרקה לחלוטין, 
אירע, ניסה להרגיעו שפרץ הבן בבכי, ואביו שראה את 

"בא ננסה להרכיב אותה מחדש, כל החלקים לפנינו,  :ואמר
לו התיישבו האב והבן והחאולי נוכל להשיבה על כנה". 

מלאכה לא קלה, שכן היתה ו הרכיב אתה בחזרה, אך זל
מתוך אחד  ,מומחיות רבה הושקעה ביצירתה והנה לפתע

וחבא שה ,מחריצי העץ הפנימיים נפל פתק קטן ומקופל
פתח האב את הפתק והחל לקרוא  .במקום סתר שבמנורה

פרץ האב ו, בו, כשהבן עוקב אחריו בדריכות. תוך כדי קריאת
סערת רוחו  .ויכל לעצור את דמעותישגבר ולא  בבכי עז, בכי

הבהלה היתה גדולה, הבית  התגברה עליו והוא נפל והתעלף.
לייצבו ושב  הצליחו ,הפך למרקחה, הזעיקו מיד רופא שהגיע

אך לא חלפו מספר דקות והוא התעלף שנית, הדבר  להכרתו,
חזר על עצמו מספר פעמים. לבסוף נתנו לו תרופת הרגעה, 

  ט מסערת רוחו ומבכיו, והוא נרדם למספר שעות.נרגע מע
לבני משפחתו:  פונהחיוורון כיסה את פניו, כש ,כשהתעורר

"אגלה לכם את שאירע לי, בפתק שנפל מהמנורה כותב 
האמן שבנה אותה על מצבם הקשה והאומלל של היהודים 

יום, -במחנה, על הייסורים הנוראים העוברים עליהם יום
סיים בבקשה מוזרה וכך כתב: "בונה בסיום מכתבו הוא מ

אני מנורה זו כאן בתוך מחנה השמדה תוך סכנה עצומה 
אינני יודע אם אזכה בעצמי להדליק בה את  ,ומסירות נפש

כי כל יום במקום זה הוא שאלת  ,נרות החנוכה בשנה זו
אף אם אזכה להדליק נר ראשון מי יודע אם  חיים או מוות.

, מי שתגיע ני, מבקש אני בכל לבאזכה לחיות עד ל... נר הש
מנורה שהשקעתי בה כל כך הרבה מסירות  -מנורה זו לידו 

אנא שידליק בה נרות שיהיו אלו לעילוי נשמתי  - נפש
המיוסרת והדאובה, ולעילוי נשמת אבי, אימי, וכל בני 

ועל החתום לא אחר משמו משפחתי שלא נותר מהם אחד! 
 !!גטו בשואה! של... אבי מורי הי"ד שנספה באותו

מעוצמת ההשגחה הפרטית שנתגלתה אלי באור עצום 
שכזה, איך שמשמים כיוונו הכל בצורה כה פלאית, שמנורה 

 תההי תומשפח "!וזו הסיבה להתרגשותי הרבהזו תגיע אלי, 
  .... הם כלל לא ידעו מה זה בכלל יהודיהמומה ונרעשת

ת היווה או ,עקשנותו של הבן לרכוש המנורה בכל מחיר
ורמז משמים למשפחה לשוב בתשובה ולחזור למקורות. 
ואכן, עברו לעיר עם קהילה יהודית חמה, קיבלו על עצמם 

לאט החלו לקיימם עד שברבות הימים -עול מצוות, ולאט
  הפכו לשומרי תורה ומצוות המקפידים על קלה כבחמורה.

בזכות מסירות נפש של אבי המשפחה להדלקת נרות  זאת
בנו ומשפחתו ישובו בתשובה, יאמרו קדיש חנוכה, זכה ש

וידליקו נרות לעילוי נשמתו כפי שביקש בפתק אותה גנז 
 ['אמונה שלמה']              . אשריהם ישראל...במנורה לפני מותו

 סיפור מרטיט... –' שעשה ניסים לאבותינו'



 

 

וקשה, מה חידש פרעה ליוסף בפסוק השני, שלא אמר 
שעל פיו  ,בתחילה? הרי כבר בפסוק הראשון אמר לו פרעה

ישק כל העם, ומה ראה צורך לחזור שוב על ההוראה 
הכסא אגדל "? הרי רק "נתתי אותך על כל ארץ מצרים"ש

, כפי שנאמר בפסוק הראשון? ומסביר ה'ספורנו' "ממך
את גודל  ,שבפסוק השני התכוון פרעה לבאר ליוסף

כאשר ינהיג את מצרים. וז"ל  ,האחריות שתיפול עליו
הספורנו: ראה והתבונן היטב להנהיג בתכלית הטוב, כי דבר 

 עכ"ל. ,גדול נתתי בידך
בחין שבניגוד למה שקורה בדרך שפרעה ה ,ואפשר לומר עוד

כלל אצל אנשים אחרים המתעטרים במינוי כה בכיר 
ומכובד, שהם 'מתנפחים מגאווה', הרי לאחר שאמר ליוסף 
בפעם הראשונה שעל פיו ישק כל העם, יוסף אינו מתרגש 

 כלל מדיבורים אלה, ואין הוא הופך לבעל גאווה.  
ראוי את שיתכן מאוד שיוסף לא קלט כ ,חשב פרעהלכן 

 -ואולי אף אינו מאמין  -פשר הדברים, ואין הוא מבין 
שכוונת פרעה היא להמליך אותו על כל מצרים. לכן הוא 
חוזר על הדברים פעם נוספת, כדי להסביר באוזני יוסף את 

שיוסף קלט והבין הכל,  ,הדברים עד תומם... והאמת היא
א אבל לא התרגש מכך, כי השררה והמינויים המכובדים ל

ונה זו של ענווה טבעית, נצרבה בדמם של ודיברו אליו. כ
נכבדת ככל שתהא, לא  - יהודים בכל הדורות, ששום משרה

הוציאה אותם משיקול דעתם. את הגאווה היחידה הם ראו 
 רק בשמירה על הערך העליון של שמירת המצוות.   ,תמיד

 התחשבות במינוי מכובד,-של חוסר זו אבל מסתבר שדרגה
  .ישראלרק לגדולי  לאדוגמא לרבים, והיתה 

גם יהודי כמו פרופ' א. רדקובסקי ז"ל, מסוגל להגיע אליה, 
וכשהוא מחליט לעלות לארץ ישראל כדי לקיים בה מצוות 

, הוא מוכן לעזוב את אמריקה מידי יום ברכת כהנים
הגדולה, וליטוש בצורה מוחלטת את כל תארי הכבוד 

  ומשכורות הענק שהוצעו לו שם.
סיפורו של פרופ' רדקובסקי, שהיה חביב מאוד אצל מרן 
הסטייפלער זצ"ל, הוא סיפור מיוחד במינו, המעורר את 

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

יצאה כל הקהילייה המדעית מכליה כדי הגיע לארץ ישראל 
. במקביל, שראלירץ לכבדו, ולהביא את שמו לפני תושבי א

כאשר כל  ,התפתחה תחרות גדולה בין המוסדות המדעיים
 לרשימת הנודע הפרופסור של שמו את לצרף מוסד מעוניין

המונח 'צוללת גרעינית' נתפס בעיני הציבור, גם מדעניו. 
על הדעת. כעשר שנים בלבד באמריקה, כדבר בלתי מתקבל 

לאחר שנעשה בפעם הראשונה בתולדות האנושות שימוש 
בנשק גרעיני, בהירושימה ובנגסאקי, לא היו מסוגלים 

שיש אפשרות ליצור צוללת שתוכל לשייט  ,האנשים להאמין
 במימי העולם חודשים רבים, מבלי לצוף על פני המים.  
ה את והצוללת הזו, שרדקובסקי היה ממציאה, חצת

התהומות החשוכים שמתחת לקרחוני הקוטב הצפוני, 
והפכה להיות אחד מכלי המלחמה החשובים ביותר 

מה חהמל'או כפי שכונתה באסטרטגיית 'המהלומה השניה' 
שפיתחה ארה"ב במסגרת מאזן האימה שלה מול  'הקרה
לאחד  ,. עד אז נחשבת הצוללת הגרעיניתועצותהמת ברי

יים ביותר, ששינו את פני שדות הרעיונות המדעיים היצירת
מעצמתי, בדיוק כמו פצצת -המערכה ואת מאזן הכוחות הבין

 ההנעה שיכולת ,בזמנו ידעו מעט-האטום ופצצת המימן. מתי

 היהודי המדען ע"י פותחה הגרעיניות הצוללות של האטומית
 רדקובסקי.  א.

תמנה למדען ההנדסי הראשי נשלו  ,כבר בתחילת הקריירה
שעסקה במחקר ההנעה  ,ת חיל הים האמריקנישל מעבד

הגרעינית של כלי שיט. במעבדה זו התגלו כשרונותיו, 
שהתפתחו גם כתוצאה מלימוד הש"ס, עליו עמל ויגע כל 

הצליח להדהים את העולם כולו  ,ימיו. בתוך זמן קצר
בהמצאה שלו, שעל פיה ניתן להגדיל מאוד את כמות הדלק 

ללת, ולהבטיח את התנאים הגרעיני הניתנת להטענה בצו
האופטימאליים לפעילות רציפה ובטוחה של הכור הגרעיני 

  הממוזער שעליה.
הכור הממוזער שפיתח רדקובסקי לא הותקן רק בצוללות. 

השתמשו  ,גם נושאות המטוסים הגרעיניות האמריקניות
זכה הפרופסור היהודי לא רק  ,בכור שלו. במהלך שירותו
ת יוצאת דופן, אלא גם לתהילה להצלחה מדעית טכנולוגי

גברו געגועיו  ,עולמית בעולם המדעי. בשיא הקריירה שלו
ארצה.  לעלות החליט והוא הרוחנית, למולדתו הפרופסור של

 חן-בשנת תשל"ב הוא הגיע לישראל, והשתכן בשכונת רמת
יישומית חדשה שעד  - , ופתח בקריירה מחקריתשברמת גן

הנסתר על הנגלה. רק  היום, גם לאחר פטירתו, רב בה
מעטים ידעו מיהו האיש חובש הכיפה השחורה, שברח מן 

 התקשורת כמו מאש, והפך לגיבור הדממה וההסתר.   
כאשר הודיע הפרופסור על כך שהוא עוזב את אמריקה 

שלא  - ועולה לארץ ישראל, רעשה התקשורת באמריקה
לעזוב את כל השפע, אוצרות הכסף  הבינה כיצד מוכן האיש

 זהב והתהילה העולמית שלו, ולעלות לארץ ישראל.   ה
ובעוד שחוגים מדעיים בארץ ישראל תמהו מה הייתה 
הסיבה שהניעה את המדען בעל השם העולמי לעלות ארצה, 

רצה  ,מספר ידעו שהסיבה לכך הייתה שבהיותו כהן-רק מתי
 ברכת כהנים מדי יום ביומו!   את מצות לקיים

חן, בצניעותו ובפשטותו, לא -תמי שראה אותו יושב ברמ
 הוא האיש בעל ההילה הגדולה.  -יכול היה להאמין שהוא

חן לבני ברק, כדי -יהודי זה היה הולך מדי שבת מרמת
להתפלל בבית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק, והתחבב על כמה 

ח הגר"ו ,מגדולי ישראל, ובהם מרן הגרי"י קניבסקי זצ"ל
 .  קניבסקי שליט"א

וסף הצדיק בשעתו, לא התרגש ממינויים וגם הוא, כי
 ]ברכי נפשי[                .יהיו יוקרתיים ככל שיהיו - וכיבודים

  

 
 

  
יוסף לא הלך בדרכם של מנהיגים מסוימים, שבהתמנותם 

הם מתיישבים בראש באפס מעשה ומסובבים  ,לתפקיד
 היה מם במחנה של שמשים ומשרתים. אלא הוא עצמועצ

  .'השליט' והוא עצמו 'המשביר'
 זצ"ל] לייב מסאסוב-רבי משה[

  

  
פרופ' דניאל חוולסון, שהמיר את דתו, היה ידוע 

כשהיה כותב מכתב אל  .בהשתדלויותיו לטובת היהודים
היה חותם בשמו המקורי "יוסף". כאשר חגג את יובלו,  ,רב

שלחו לו קהילות רבות מכתבי ברכה, רצו גם אנשי קהילת 
בריסק לשלוח מכתב כזה, אך הגאון ר' חיים זצ"ל, התנגד 
לקיום קשר עם המומר. כשנודע הדבר לחוולסון, שלח אל ר' 
חיים מכתב קצר, ובו פסוק אחד "ויכר יוסף את אחיו והם 

השיב לו ר' חיים, אף הוא בקיצור, שם מכרו הכרוהו".  לא
 ואילו כאן מכר יוסף את עצמו. ,האחים את יוסף

ֲאָוה" בֹוֵאִני ֶרֶגל ּגַ  מרגש...  –  "ַאל ּתְ



 

 

פישל ישב במשרדו בפנים נפולות. זה החודש -אפרים
מפעל . המכירות היה חלש ביותר ךס והשלישי ברציפות ב

העורות שבבעלותו, שסיפק תוצרת איכותית לתושבי 
החל לשאת אינה ולסביבותיה, העיירה רוסלביצ'י שבאוקר

בלי סיבה נראית לעין. הלקוחות החלו להדיר את , הפסדים
אט התבררה הסיבה. ולאדק, שכנו צר -. אטרגליהם מהמפעל

העין, שתמיד קינא בהצלחתו וניסה להצר את צעדיו, פתח 
מפעל מתחרה בקצה השני של העיירה, וכדי לפגוע בפרנסתו 

אפשר -רות לרמה שאישל היהודי, הוריד את מחיר העו
נראה היה  .להתחרות בה, והוא משך אליו את כל לקוחותיו

שדרך רשעים צלחה. הקונים הנאמנים שלו התפתו למחירים 
 הזולים, ועברו לקנות מולדאק את העורות.

פישל התהלך במפעלו חסר מעש. אין הזמנות, אין -אפרים
א רוהזמן חלף... אולם שם את מבטחו בב .אין פרנסהוייצור, 

ללימוד התורה  ,העולם והקדיש את השעות שהתפנו לו
הקדושה. בינתיים הגיע החורף. סערת שלגים עזה השתוללה 
בחוצות, וזו הבריחה את התושבים אל בתיהם המחוממים. 

פישל -גם הדרכים התרוקנו מנוסעים. המפעל של אפרים
  שבת לגמרי, ומצבו הכלכלי הידרדר לכדי פת לחם.

יצחק  החנוכה. חסידיו הנאמנים של רבי לויקרבו ובאו ימי 
 'לא היו מוכנים 'להיכנע 'סנגורם של ישראל' - מברדיצ'ב

למזג האוויר ולוותר על השהיה במחיצת הצדיק בימי 
החנוכה. אלו היו האמיצים שנראו בדרכים המושלגות, 

פישל דבק במסורת הנסיעה -בדרכם אל הרבי. גם אפרים
הראשון של חנוכה, ובלב השנתית אל הרבי לקראת הנר 

ימה. קהל יסתההדלקת הנר הראשון  .נרגש יצא לברדיצ'ב
מאווירת הקדושה  ,החסידים היה שרוי בהתרוממות רוח
יצחק נכנס לחדרו, -העילאית שאפפה את הצדיק. רבי לוי

 םחסידישאר ה יחד עם פישל-אפרים ועד מהרה התייצב
אל  בדחילו ורחימו נכנס .לבקש את ברכת הרבי, בפתחו

פנה אליו סֵנגורם של ישראל  ,הרבי. בטרם פצה את פיו
 "?פישל? ומה מצב הפרנסה-בשאלה: "מה שלומך, אפרים

לאחר שנרגע, שטח לפני הרבי את  .פישל פרץ בבכי-אפרים
בעקבות  - הנעֶשה, איך הפך מאדם אמיד לעני ואביון

יצחק שקע בשתיקה למשך -התנכלותו של הגוי אליו. רבי לוי
ורות, כשעיניו עצומות. לפתע כמו התנער ופנה אל דקות ספ
פישל ואמר: "סור נא לבית המדרש. בעוד זמן קצר -אפרים

לאחר הסעודה היכנס אליי שנית".  אפנה לעריכת השולחן.
ה צפוי הרבי לעשות בצאתו מחצר הקודש של הרבי, חשב, מ

בעת הסעודה? הרהר במתח. הסעודה התנהלה כדרכה, בלי 
פישל. -אפרים נו שללעניי - מן מצד הרבישום רמז או סי

פישל -שב הרבי לחדרו, נכנס אפרים ,הסעודהבסיום 
"אתן לך דמי חנוכה", אמר הצדיק. הוא נטל את  .אחריו

קולמוסו ורשם כמה מילים על פתק קטן, קיפל אותו ונתנו 
"מחר, בצאתך מהעיר, פתח את הפתק וקרא את תוכנו.  לו.

יאבד לך, שכן אם חלילה יאבד אך עליך להיזהר שהפתק לא 
פישל הנהן בהבנה, אף -אפרים ".תישא אתה בתוצאות -

השעות  לא הבין כלל את פשר הדברים. ,תוכו-שבתוך
הקרובות עברו עליו בדריכות רבה. הוא לא עלה על יצועו, 

כשהפתק טמון בכף ידו. בבוקר מיהר , אלא הגה בתורה
סוף -לעיר. סוףלהתפלל ולחפש עגלון שיסיע אותו אל מחוץ 

התיישב בעגלה, ומרגע לרגע גאתה ההתרגשות שבלבו. עוד 
סערת הקור העזה ... ואז יפתח את הפתק ,מעט ֵיצא מן העיר

בשלג  ,האטה מאוד את צעידת הסוסים, שנאבקו בקושי
סוף מן העיר, -הגבוה וברוח שצלפה על פניהם. כשיצאו סוף

את הפתק  פישל לקיום מצוות הרבי. הוא פתח-ניגש אפרים
נתקלו  - המקופל, ובדיוק כשניסה ליישר אותו אל מול עיניו

גלגלי העגלה במהמורה, והיא נחבטה והיטלטלה אנה ואנה. 
פישל, והחל להתעופף אל -הפתק נשמט מידו של אפרים

 העגלון .פישל-אפרים עקז "!עצור" .המרחבים המושלגים
ית פישל זינק מן העגלה אחוז תזז-במהירות, ואפרים בלם

והחל לרדוף אחרי הפתק. זה הוסיף להתעופף ברוח העזה 
ולחמוק מידיו. עד מהרה מצא עצמו החסיד במרדף אחרי 

, שנישא על כנפי הרוח. הוא רץ בנשימות טרופות ,הפתק
 נחת כוחותיו, יאזלו מעט שעוד חש מתבוסס בשלג, וכאשר

זינק עליו ואחז בו בחוזקה, ורק אז  הואהקרקע.  על הפתק
לוי יצחק בן  רווחה. פתח את הפתק, וכה היה כתוב: "נשם ל
 ". סאשע-שרה

שוב ושוב קרא את הכתוב, הרהר,  ...זה מה שנכתב בפתק
זה הפתק ' ? חשב בליבו.'זה הסוד'ואכזבה מילאה את ליבו. 

? בקושי אסף את 'שאמור להציל אותי מהעוני והמחסור
ע ולעמוד על רגליו, כשלפתמעל השלג כוחותיו כדי לקום 

. הביט לעבר מעדוהוא כמעט , נתקלו רגליו בחפץ קשה
  .כי לפניו קצה של תיבה הטמונה בקרקע ,המכשול, וגילה

היתה התיבה בידיו. כשפתח אותה נרתע  ,בתוך רגעים מספר
באותו רגע  התיבה היתה מלאה מטבעות זהב... -בתדהמה 

אתן לך דמעו עיניו בהתרגשות והדהדו במוחו דברי הרבי: "
']סניגורן של ישראל[ע"פ '                             ". זיע"א. חנוכה דמי

 
 

 ימי שמחה –חנוכה 
 מזמור שיר חנוכת"נוהגים לומר  ,לאחר הדלקת נרות חנוכה

, שהם ר"ת של ביתה 'נוכתח'יר ש'זמור מ. ר"ת של הבית"
, 'דשח'בת ש'ילה מ -ת שרצו היונים לבטל ומצוהשלוש 

 "י, שעשמחהיוצאת המילה בית) ה'(של:  וביחד עם האות ה'
אדם יכול לצאת ממרה שאחזתו  ,הסתכלות בנרות חנוכה

ויכול ע"י התבוננות בתנועת השלהבת להגיע לשמחה. לכן 
יש לשמוח בימים הקדושים הללו של חנוכה. ולהודות על 

 הנסים שעשה לנו הקב"ה בימים ההם ובזמן הזה.
 
 

 ברינה                ן רוֹ              
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 ט"ו טבת – יוסףלע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ו              
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםעוד בן זוהרהאשר מסלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה                 עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ ים ורבי: נוראני בת מרמרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : יצחק (אייזיק) בן זהבה: מתנאל בן איריס זיווג הגון  
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 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 ודיה בת ציפורה : רחל בת חיהה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לשבתסיפור  – דמי חנוכה

 לרפואת: 
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 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה

 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמוט : אברהם בן אנ
 רחל בת נוארה : גלית בת רות: נורית בת רחל 



 



 



 



 



              
    

חנוכה-מקץ •  164  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )מא, א(ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם לפני  
פירש באור החיים הק' שכל משך ב' השנים חלם בכל לילה זה 

  ששכחו ע"ש. החלום רק
  ולכאורה למה הוצרך דבר זה שיחלום כל השנתיים? 

מקוריץ זי"ע, ע"פ מעשה מהבעש"ט, שפעם  יאר הרה"ק רבי פנחסב
ויצמא ר' מענדיל למים, אמר לו  נסע עם המגיד ר' מענדיל מבא"ר,

תראה שיזמין לך  הבעש"ט: "אם יהי' לך בטחון אמיתי בהשי"ת,
להם ערל  מים". וכן עשה, שהתחזק מאוד בביטחון בהשי"ת. ונזדמן

  בסוסים שנאבדו ממנו כבר לפני ג'אחד ושאל אותם אם הבחינו אולי 
ימים, והוא מבקש ומחפש אותם ג' ימים. נענו שלא ראו, ושאלו אותו 

  מים, ואמר שיש לו, ונתן לשתות לר' מענדיל. אם יש לו
שאל ר' מענדיל לרבו הבעש"ט, כיון שהערל הנ"ל הרי לא נסע רק 

להרוות צמאוני, למה הוצרך לנסוע זה ג' ימים? השיב  למעני,
הזמין לך אותו מקודם, שאם יהי' לך  עש"ט הק': השם יתב'הב

  בטחון אמיתי בהשי"ת ימלא מחסורך. 
שגדול כח הבטחון שהשי"ת מזמין למלא משאלות אדם עוד קודם  הרי

   הבטחון, ע"ז האופן שאם יהי' לו בטחון, יקבלנו מיד. שיהי' לו זה
' לו וכן כאן גבי יוסף שתחלה בטח בשר המשקים ונענש, עד שהי

בהשי"ת, לכך הזמין לו השי"ת החלום לפרעה כל לילה משך  בטחון
  לגאולת יוסף מיד שיהי' לו בטחון בהש"י. ב' שנים שיהי' מוכן

  , הובא בגליון אגעדאנק)מדרש פנחס(

  )מא, ט(וידבר שר המשקים 
 בספר שער בת רבים הקשה: מדוע שר המשקים הביא את יוסף אל

 בעצמו ואומר ליוסף חלמתי חלוםפרעה, שהיה הולך שר המשקים 
 על פרות שעולות מן היאור וכו' ועכשיו תפתור לי אותו, ולוקח את

  ואין לתרץ ששר המשקים אהב את יוסף, שהרי(הקרדיט לעצמו??? 
 נער עברי עבד )בבית הסוהר(כתוב במדרש שהוא אמר "ושם אתנו 

  .)וישהוא ילד, ויהודי, והוא עבד בזלשר הטבחים" נתכון להשפילו 
 וביאר על פי משל למלך שישב במסיבה ושאל מהו הדבר החשוב
והיקר ביותר, אחד ענה האישה והילדים, וחברו ענה הממון, 

אמר כבוד וגדולה, עד שקם החכם ואמר "המלך" וכולם  והשלישי
לימים נסע אותו חכם לכפר נידח, הסב בחברת  לדבריו. הסכימו

אתם מהו הדבר החשוב יודעים משקה ואמר להם ה הכפריים לכוס
הוא החשוב מכל. פרצו כולם בשחוק ויאמרו "היין,  ? "המלך"ביותר

הנה כי כן, אלה גם אלה צדקו. החכמים  מכל". היין הוא החשוב
החשוב והנכבד בעיניהם, אך האיכרים שכל  בהבינם ערך המלך הוא

  אין חשוב להם ממנה. -מגמתם היא כוס היין 
 של אחד העם כפתרון חלומו של מלךועל כן לא הרי פתרון חלום 

 ולא הרי פתרון חלום של שר כפתירתו של חלום המלך, וזהו שאמר
 הפסוק "ואין פותר אותם לפרעה" דהיינו הפתרון נכון לגבי כל אחד
  אך לא לגבי פרעה המלך, ומשכך אפילו אם היה בא שר המשקים אל

 חלום שליוסף היה יוסף פותר לו כמו החרטומים, אבל כשידע שזהו 
  )לאור הנר(    מלך הרי שצריך להתייחס אליו אחרת בפתרון החלום.

ארכה לנו  חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה... כי
  לימי הרעההישועה ואין קץ 

 צריך באור הלשון כי ארכה לנו "הישועה", ולכאורה היה צריך
  להיות כתוב: כי ארכה לנו "הצרה" או "הגלות"?

ראובן  ב לפרש זאת על פי המשל הבא:בספר "נחלת אברהם" כת
חודש חשון, כי  לוה מחברו שמעון מעות, וזמן הפרעון נקבע לראש
משל עצמו, אך  סבר ראובן שעד אז ירויח בעסקיו ויוכל לשלם
הצורך ואין לו ממה  בהגיע זמן הפרעון התברר לו כי לא הרויח די

י ותנה פגש את חברו לו לשלם את חובו. באותו יום, בלכתו ברחוב,
ראובן והלוה לו את הסכום  לפניו את צרתו. נכמרו רחמי לוי על

ובמעות הללו שלם ראובן את חובו  הדרוש עד ראש חדש כסלו,
בחודש חשון עסקיו לא צלחו כפי שצפה,  לשמעון. דא עקא, שגם

כסלו הלך ולוה מיהודה ושלם ללוי. כך עברו  ובהגיע ראש חודש
דש חבר אחר מרחם עליו ומלוה כשבכל ראש חו עליו כמה חדשים,

הנדרש לחודש, עד שלבסוף הצליח ראובן להרויח את  לו את הסכום
  והיה באפשרותו לשלם את ההלואה משל עצמו.  הסכום
 אבל לא ישועה –שלראובן הלווה היתה כמה פעמים ישועה  נמצא,

 מורה, ורק לבסוף, כאשר הרויח ושלם משלו, היתה לו ישועהג
  ה.גמורה מצרת ההלוא

שעה  והנמשל: הגם שהקב"ה עושה עמנו בכל יום ובכל עת ובכל
וגמורות אלא  הרבה ישועות, מכל מקום ישועות אלה אינן שלמות
כוונת הפיטן:  זמניות, ועדין צריכים ישועה אחריהן. זוהי אפוא

אנו לזכות ל"קץ"  מבקשים –"חשף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה" 
 –ארכה לנו הישועה"  חריו, "כיאשר אין נזקקים לישועה נוספת א

ארכה היא לנו, משום  הישועה שעושה עמנו הקב"ה לעת עתה
ישועה אחרת... לכן בקשתנו  ש"ואין קץ לימי הרעה" וצריך כל פעם
הגאולה השלמה  –הישועה"  היא שיקרב לנו הקב"ה את "קץ

  אמן. והסופית שתבוא במהרה בימינו
בחנוכה,  שמונה ימיםהנודעת: מדוע תקנו בקושית הבית יוסף 

היה נס? תירץ  והרי ליום הראשון היה שמן ואם כן ביום הראשון לא
במשל  )לחנוכה, דף יז( הגאון רבי אריה לייב צינץ, בספרו "קומץ המנחה"

 סוחר עשיר נסע ליריד בלייפציג, והיו בידו שמונה שקים עם נפלא:
בדרך  , אךזהב. בדרך התנפלו עליו שודדי יער ובזזו ממנו את רכושו

שבעה  נס לא הבחינו כי ישנם שמונה שקי זהב, ועל כן נטלו עימם
המשיך הסוחר בדרכו, ועם הגיעו לישוב הקרוב, שכר  שקים בלבד.

שתמורת תשלום פתחו במירדף אחר השודדים. בינתיים,  איכרים
 הסוחר ונדר כי אם יצליחו ללכוד את השודדים ולהשיב את עמד

השמועה  צדקה. ואמנם, תפילתו נשמעה.יתן מיד מעשר ל -רכושו 
דלתו כדי לקבל  פשטה בכל האיזור, וגבאי צדקה מיהרו להתדפק על
הסוחר לבין גבאי  מכספי המעשר, אך עד מהרה פרץ ויכוח בין

"רק שבעה שקי זהב  הצדקה, סביב שעור המעשר שעליו להפריש.
 לצדקה", טען הסוחר, חזרו אלי, ולכן רק מהם עלי להפריש מעשר
מעשר מכל שמונת  אך הגבאים טענו לעומתו כי עליו להפריד
מנין היה לך לשלם  -  השקים: "אילו נשדד ממך גם השק השמיני

הישארותו של השק השמיני  לאיכרים כדי שירדפו אחר הגזלנים?
בו, הוא נס גדול יותר מהחזרת  בידך, לאחר שהשודדים לא הבחינו

כך גם לענין השמן: אילו לא התרחש נס  שבעת השקים האחרים!"
 -הבחינו בפך השמן הטהור, הרי גם הנס השני  בכך שהיונים לא
לא יכול היה להתקיים, שהרי  -דלק שמונה ימים  שבמקום יום אחד
לא היה. נמצא, אם כן, שהנס הראשון גרם לניסים  אף ליום אחד
..כן קבעו שמונה ימי הודאה והלל, ולא שבעה. האחרים, ועל

  
                                    

  הדליקו בחנוכיה עד יום ג', אך ביום ד' אינם רשאין להדליק בה, הכיצד?                     
  (לז, יד ברש"י) תשובה לחידה הקודמת: העיר שכם שם קלקלו השבטים, שם עינו את דינה, שם נחלקה מלכות בית דוד.                       

 מאוצרות הפרשה 

  חנוכה חידה        



 סיפור השבוע    
  נר החנוכה במחנה בוכנוולד הדלקת  

איש. לא ידענו איזה יום היום, ולא באיזו  600שראל מאיר לאו: כשהייתי ילד קטן במחנה בוכנוולט, היינו יחד במקום יסיפר הרה"ג הרב 

ות ועינויים, ללא הורים. אנו קיבלנו את מנת היום, פרוסת לחם עם קוביה של תקופה אנו נמצאים. האנשים היו שם נראים נורא מרוב צר

מרגרינה, וקצת מים חמים לחמם את כפות הידיים והפנים בקור העז והנורא ששרר במחנה בתקופת החורף. והנה, כשחילק הנאצי את 

לא אסף אותם ועשה מזה גוש אחד, וזרק את זה קוביות המרגרינה, נשרו חתיכות דקות כמו נסורת, והנאצי לא נתן שניקח את זה, א

לגובה, כדי לראות איך שכולם קופצים ומנסים לחטוף את הקצת מרגרינה. והנה יהודי זקן, נשוא פנים, שהיה נראה כמו בציורים אליהו 

יבל מכה מהרצפה ונפתח הנביא, כל יום היה עומד בשקט ולא קפץ על האוכל, ופתאום היום הוא מזנק יותר מכולם, עד שמרוב קפיצתו ק

לו המצח. נחיל של דם נזל לו על זקנו והאדים את זקנו. הסובבים אותו חשבו שמרוב צער ורעב נטרפה דעתו, כמו שארע לרבים 

מהנמצאים. אולם לא עובר דקה, הוא צועק לכולם, חברה, היום חנוכה, ובואו נדליק נר מצוה של חנוכה. והוא לוקח את הכפתור ממעילו 

בזה בסיס לנר, וקורע משרוולו קצת חוטים ועושה מזה פתילה. והמרגרינה שהחלה להנמס מהספל של המים החמים שהחזיק  ועושה

  ביד, נהפכה לשמן, וכך זכו להדליק בהתרגשות עצומה את נר חנוכה. 

הצער והסבל הנורא שעברו אחינו כמה עלינו להודות ולהלל, בימי הודאה והלל אלו, שאנו זוכים להדליק נר חנוכה מפתילות ושמן, ללא 

  במחנות ההשמדה.
  
  

בקבוקי "שמן זית" בפרוזדור בית הכנסת. לצד  20טרם ימי החנוכה, העמיד שמעון למכירה ארגז עם  :אלהש                     

וש לעצמו בקבוק, אלא שלא והנה, עבר ראובן במקום, וחפץ מאד היה לרכ ₪!" 19הבקבוקים הניח קופה ועליה פתק בו נכתב: מחיר בקבוק 

לכל בקבוק), א"כ ₪  19בקבוקים לפי  ₪20 ( 380היה לו כסף, עשה ראובן חשבון בליבו, הרי רצון הבעלים הוא להרויח מהמכירה סך של 

יר כל אוכל לגרום שיקבל את כל הממון לכיסו, ואף אני אזכה בבקבוק חינם אין כסף. מה עשה? נטל את הפתק, הפכו ורשם בצד השני: מח

לבקבוק, כך שכאשר ₪  20אנשים את בקבוקי השמן במחיר של  19עוד באותו היום רכשו  בלבד ולקח לעצמו בקבוק אחד₪  20בקבוק 

  .₪ 380 - הגיע שמעון, מצא בקופה את הסכום המלא 

יון המבריק שהגיתי, זכינו בו בליל ראשון של חנוכה, לאחר קיום מצוות ההדלקה, סח ראובן לרעייתו את סיפור בקבוק השמן, "בזכות הרע

האשה, שיראת ה'  ₪ 20הרי הסכימו לשלם  - ביושר, כלפי הבעלים לא פשעתי, שהרי קיבלו בדיוק את הסכום שרצו לקבל, ובנוגע לקונים 

ובת הדלקת נגעה לליבה, טענה בפניו שלדעתה מדובר בגזל ממש, ועליו להשיב לכל רוכש שקל אחד. כן ביקשה שימהר ויברר אם יצאו ידי ח

הנר בלילה זה, הגיע ראובן אל הרב ושאל: א. האם זו גזילה ועליו להשיב הכסף לכל הרוכשים ששילמו שקל נוסף? ב. על הצד שאכן השמן 

  גזול, האם יצאתי ידי חובת ההדלקה, או עלי לשוב ולהדליק פעם נוספת?

סור, ואמר לו מכור לי חפץ זה, ואל תמכור בפחות ממאה, ומכרו : כתב השו"ע (חו"מ ס' קפ"ה ס"א): ראובן שנתן חפץ לשמעון הסרתשובה

הכל לראובן. וביאר הסמ"ע (סק"ב), שאף שאמר לו המשלח למכור במאה, לא אמרינן שהמותר יהיה לסרסור, אלא דינו  -(שמעון) במאתיים 

נכנס אדם לדירת ראובן על דעת לשלם, שהיה  כשליח שמוכר דבר שאין לו קצבה, שהמותר שייך למשלח. וכן מצינו בנימוקי יוסף שכתב, אם

סבור שהיא שלו, ונמצא שאינה אלא של שמעון, והדירה אינה עומדת לשכר, אין צריך ליתן שכר לא לראובן ולא לשמעון, שהרי זה נהנה וזה 

  לא חסר פטור. 

הרי "אין אדם עושה סחורה בפרתו של חבירו",  ולכאורה כן הוא הדין אף בנידון דנן, שהבעלים לא מינה את ראובן שליח, ויכול לומר לו,

ונמצא שהתוספת שהוסיפו הרוכשים אינה שייכת לראובן שהערים עליהם, ועליו להחזיר שקל אחד לכל אדם ששילם עשרים שקל עבור 

וצאה. ונראה ולמעשה, עתה שאין שמעון הבעלים לפנינו, חייב ראובן לשלם לציבור את ממונם, שהרי הוא גרם להם את הה הבקבוק!.

  שלאחר שיחזיר ראובן את המעות לכל הקונים, יכול להחזיק את בקבוק השמן לעצמו, שהרי בקבוק זה עמד למכירה.

אם צריך כעת ראובן (טרם השיב את הממון), לקיים שוב את מצוות הדלקת נר חנוכה, מאחר והדלקתו נחשבת  -ולגבי השאלה השניה 

ידי חובה בדיעבד, מאחר ומצות נר חנוכה היא רק מדרבנן?   למעשה הורה הרב שעליו להדליק שוב ל"מצוה הבאה בעבירה", או שמא יצא 

  (הגר"י זילברשטיין)   את הנר, אך ללא ברכה.
                            

המספיקים  נרות ירוקים 19- ו, נרות כחולים 01, נרות אדומים 7 בקופסת הנרות שברשותי                  
בכל אחד מימי החג, מדליקים נרות בצבע אחיד. אם ביום השלישי  לשמונת ימי החג (ללא השמשים). בדיוק

  ?ל אחד מימי חנוכה (בלי שמש)כמה נרות הדליקו בכ הדליקו נרות אדומים,
  נ"י יחזקאל אלחנטי : שם הזוכה      .זכרון השבועית: תשובה לחידה

  

        משפחת רוזנטל להולדת הבת                     להולדת הבתמשפחת הרמבם                 משפחת גרשנוביץ להולדת הבת    :מרכז העיר

  הנכדה –להולדת הבת י ר' אהרן לוי ולמשפ' הרב יצחק לולמשפ'   קי להכנס הבן לעול תורה ומצוות         'ינסצמשפחת טיקו           

  משפחת וגנר להולדת הבן                  להולדת הבן והנכדפרסיק  –משפחות ג'אן 

  פינס לנשואי הבן הנכד- משפחות לאופר         הלאירוסי הבת הנכד (מרכז העיר)רבינוביץ  –משפחות וינטרוב : גני הדר

  משפחת שפס להולדת הבת                משפחת שם טוב להכנס הבן לעול תורה ומצוות

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
ה״חפץ בשם התורה בעולם בכינויו ידוע, זצ״ל מראדין הכהן מאיר ישראל רבי

ומצניע צדיק, זצ״ל קפלן נחום רבי,רבו את ומכירים יודעים רבים לא, אך חיים״
חיים החפץ.נחומ׳קה ר׳ החיבה בשם כינוהו מקורביו.ליטא, הורודנא מהעיר, לכת
שידע משום, נחומ׳קה רבי, רבו של הנהגתו ואת מעשיו את ראש בכובד לבחון נהג
, חנוכה מלילות באחד.שמים ולשם עמוקה במחשבה נעשים רבו של מעשיו כל כי

רבו כיצד לחזות בהתרגשות והמתין,נחומ׳קה רבי של בביתו חיים החפץ התארח
להתעסק והמשיך, במקומו ישב נחומ׳קה רבי אך. חנוכה נרות את ומדליק מברך

, מאד הופתע, רבו את שהכיר, חיים החפץ.ועבר חלף הנרות הדלקת וזמן, בעניניו
זמן בהגיע מיד הנרות את להדליק מדקדק שרבו ידע כי, המצוה דחיית בראותו
שיאמר מבלי, בשלו המשיך נחומ׳קה רבי. מאומה להעיר העיז לא אך, ההדלקה

של תמיהתו. הודלקו לא עדיין במנורה והנרות, שעה ועוד שעה חלפה.אחת מילה
דוחה האהוב שרבו על הדבר פשר את להבין בנסותו, לרגע מרגע גברה חיים החפץ
חיים החפץ, הבית דלת על חפוזה נקישה נשמעה לפתע.חשובה כה מצוה קיום
ללא. הבית אל במהירות נכנסה נחומ׳קה רבי של והרבנית, הדלת את לפתוח מיהר

החפץ.חנוכה של הנרות את ולהדליק לברך נחומ׳קה רבי החל, מיותרות שהיות
פנה, להאיר החלו כשהנרות. חשוב ושיעור עמוק עניין כאן ללמוד שיש הבין חיים
לקת הד מצות קיום לאיחור הסיבה את לו שיסביר וביקש, הכבוד ביראת רבו אל
, רבה בסבלנות לו להסביר והחל, היקר תלמידו בפני הנחומ׳ק רבי הביט.חנוכה נר
לקנות כסף לאדם יש אם: שאלה נשאלה:) כג דף( שבת במסכת. הדברים פשר את
ולקיים שבת של נר לקנות עליו אם ה, חנוכה״ של שבת ״לליל, בלבד אחד נר

קובעת הגמרא?חנוכה״ ״נר ולקנות להעדיף עליו או, שבת״ של נר ״הדלקת מצות
ולקנות כספו את להוציא מחוייב שהאדם, פנים לשתי משתמעת שאינה בצורה
גורמים גם הם אלא, בה חייבים שאנו מצוה שזו משום רק לא, שבת״ של ״נרות

חנוכה של נר על עדיפים בית״ ״שלום שמחזקים נרות, לכן. בית״ ״שלום שישרור
מעשה וסוף הואיל - נחומ׳קה רבי ממשיך - ממילא).א׳ סעיף, תרע״ח סימן חיים באורח עיין(

שלא רואה והיתה, הביתה הרבנית הגיעה שאילו בליבי ספק אין, תחילה במחשבה
התחשבתי שלא מפני,מאוד נפגעת היתה, חנוכה של נרות להדלקת עבורה המתנתי

רבי ואמר הוסיף.הביתה ששבה עד הנרות הדלקת את ודחיתי דחיתי, לכן. בה
מנת על, חנוכה בנרות מקילה עצמה שהגמרא, החביב תלמידי אתה רואה, נחומ׳קה
אגרום חנוכה נרות בגלל האם, כן אם. בית שלום של העניין גודל את להדגיש
הנרות הדלקת את לדחות אלא הברירה בידי היתה לא? בית״ ב״שלום לפגיעה
להדליק ראוי שעדיין בזמן ולהדליקם, מאוחרת שעה עד ולהמתין,הראוי לזמן מעבר

הסיפור את וסיפר חזר, הירושלמי המגיד, זצ״ל שבדרון שלום כשרבי.ההלכה פי על
רבי של המיוחד אופיו על, מאלף שיעור עוד מכאן למדים שאנו, הוסיף, הנ״ל

הרבנית ששבה לאחר ״גם כי. בית״ ״שלום של הרבה החשיבות ועל, נחומ׳קה
רבי התרעם לא, חנוכה של נר הדלקת מצוות לדחיית וגרמה; רב באיחור הביתה
המצוה את לקיים פנה תיכף אלא, איחורה על מאומה לה העיר ולא, נחום

 )מדבר המגיד(...!טובים בדרך תלך למען: ״אכן...כתיקונה
 

, חולה את לבקר אליו שיתלווה לחתנו זצ״ל צדקה רבי יהודה פנה שישי מימי באחד
הרב סיפר. לשם שתסיעו מכונית במיוחד הזמין הוא. סיעודי בבי״ח  שאושפז חייט
מזמנו ומקדיש שטורח, ולחייט לו מה חתנו בתמיהת כנראה שהבחין לאחר - צדקה
לתפור אצלו הזמינו ות״ח רבנים הרבה אשר בחייט המדובר כי - לבקרו כדי היקר

. הכלל מן יוצא ארץ בדרך כלפיהם ונהג רבה בנאמנות שרת כולם ואת. בגדיהם
 )ליהודה״ ״וזאת(..! אותו לבקר חובה הרגשתי הטוב הכרת דצמ ולכן

 
בית את קבעו ב"בארה" התלמוד בית" ישיבת את להקים מקום פשויח כאשר

האזור בכל, ומצוות תורה שומרי של ןנימ' אפי בו גרו לא שכמעט באזור המדרש
לפחד יש תמיד: ל"זצ מאלין ליב רבי הישיבה ראש זאת הסביר. גויים רק גרו

זה ודבר המדרש בית לתוך זרה השקפה להכניס הרוצים אלו של זרות מהשפעות
החלטנו לכן. להישמר צריכים שמהם אלו מכל המדרש לבית כניסה כשיש מאד קשה
שאנחנו מאחר, עלינו שישפיעו חשש של צל שאין באזור מדרשנו בית ולייסד לבנות

. משובשות דעות בלי בדד נישאר כך כלל שייכות שום איתם לנו ואין עליהם שנואים
 ),בראשית משה אהל(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ץ ַוְיִהי ָנַתִים ִמּקֵ ר-ַעל ֹעֵמד ְוִהּנֵה ֹחֵלם וַּפְרֹעה ָיִמים ׁשְ  ידי על —: במדרש: ַהְיֹאֽ

 עמדי נאועשית לך ייטב כאשר אתך זכרתני אם ״כי המשקים לשר־ יוסף שאמר
, שנתיים עוד לו נתווספו, הזה״ הבית מן והוצאתני פרעה אל והזכרתני חסד
 ולא מבטחו ה׳ שם אשר הגבר ״אשרי בתהלים ככתוב, ״זכירה״ כל נגד שנה
 אלא, כסותרים לכאורה נראים הללו המדרש דברי. יוסף זה —, רהבים אל פנה
 אדם יתרשל אל לעולם אלא, בלבד הנס על סומכים שאין למדים אנו מכאן
, בצרה לעזרה לו להיות שיכולים והגיוניים אפשריים אמצעים מיני בכל לנקוט
 דברים במה. לעצמו בחר שהוא בדרך לו יעזור שהקב״ה יתפלל זה עם יחד

 רק השליך ומעולם שמאז, הצדיק כיוסף עליה בני אבל פשוט באדם, אמורים
 פוטיפר אשת בשהעמידתו האמיץ במעשהו שהוכיח כפי, יהבו כל לבדו ה׳ על

 שרצה כיון. כתמיד בבטחונו ואמיץ חזק להיות צריך היה הפעם גם, בנסיון
 אצל שתדלנות על־ידי פרעה בעיני וחסד חן למצוא העליונה להשגחה לעזור
 ״ולא: לעיל מה שנאמר להבין אפשר ובזה.שיחרורו ונתאחר נענש  המשקים שר
תלמוד־ מה, שכח בוודאי זכר לא אם. וישכחהו״ יוסף את המשקים שר זכר

 על אלאהמשקים שר על מוסב וישכחהו שאין ויש לומר?. ״וישכחהו״ לומר
  זכר לא המשקים שר  יוסף״ את המשקים שר זכר ״ולא: צריך לומר וכך יוסף

 טובה שביקש לאחר מיד כי, מלבו המשקים שר את השכיח יוסף אף ״וישכחהו״
 את מלבו להשכיח והשתדל מבטחו באדם ששם כך על התחרט המשקים משר

 )מא"-מוולוז׳ין הנצי׳׳ב(.ממנו לצמוח היכולה ובטובה שר־המשקים בדבר המחשבה

 

ַלח ׁשְ ְרעֹה ַויִּ ְקָרא ּפַ :  ַהּבֹור-ִמן ַוְיִריֻצהוּ יֹוֵסף-ֶאת ַויִּ
 אין, לרע הן לטוב הן, המיועד הזמן קץ שכשמגיע עצום יסוד למדנו מכאן

 ומכיון. הקצוב מהזמן יותר אחד לרגע אפילו מתמהמה הוא ברוך הקדוש
 כתוב לכן, מהר הריצוהו האסורים בבית להיות צריך היה שיוסף הזמן שהושלם
 משיח לביאת נפשינו ופדות גאולתנו עת כשתגיע כן וכמו. הבור״ מן ״ויריצוהו

 ויריצו המשיח יבא פתאום אלא, הזמן על יותר לרגע אף נתמהמה לא צדקנו
.  בימינו במהרה  הקדושה לארצנו הגלות מן במהירות אותנו

 )התורה על חיים חפץ(
 

ה יֵתהוּ ְוָחָכם ָנבֹון ִאישׁ  ַפְרעֹה ֵיֶרא ְוַעּתָ  פרעה והלא להבין יש:ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ִויׁשִ
 מדוע כן ואם, עצות לו ליתן ולא החלום את לו לפתור הכל בסך מיוסף ביקש
 שחלתה מלך לבת משל פי על לבאר ויש,? פרעה של יועץ גם להיות יוסף הפך
 גדול מומחה שהיה מהיהודים אחד קם והנה. לרפאותה הצליח לא רופא ואף

 בו יקנאו שמא היהודי הרופא פחד אך, לרפאותה מהמלך וביקש ברפואה
 המלך לבת המתאימה התרופה זו שאין ויאמרו המלך של הגויים הרופאים
 אבל מיוחדת רפואה לי יש: למלך ואמר בחכמה היהודי הרופא נהג לכן. החולה
 הרופא את שיבחר המלך מכבוד ואבקש, מיוחדים מרקחת מיני להכנתה צריך
 שארכך כששמעו. רב דיוק בה שצריך מכיון, אותה שירקח מומחה הכי

, המלך בת את לרפא אוכל לא הכי בלאו הלא בליבו חשב אחד כל הרופאים
 הרופאים כל אישרו לכן? המרקחת את להכין המלך אותי יבחר לפחות אולי

 מסכימים שלו הרופאים שגם המלך וכשראה. מתאימה זו תרופה כי שם שנוכחו
. המרקחת את תכין גם שאתה עדיף: לו אמר, היהודי הרופא של עצתו עם

 פרעה שלשהחרטומים כשראה כי, בחכמה יוסף נהג גם שכך הוא והנמשל
 כולם החלום את כשיפתור עכשיו אולי יוסף פחד, וריק הבל דברי לו פתרו
 כל ואז וגוי״ וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ״ועתה אמר לכן, בו יקנאו
 כולם ולכן?  תקותי אבדה לא ועדין, המלך יבחר אותי אולי: בלבו חשב אחד

 פרעה בעיני הדבר ״וייטב מכן לאחר שכתוב כמו, יוסף של לעצתו הסכימו
 ונתגלה מאחר, בוחר אני בך:   ליוסף פרעה אמר מיד ואז, עבדיו״ כל ובעיני

 )יל"–)יעקבאהל(                         .                  מכולם חכם שאתה לי

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 מקץ

 213:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

              )התשבי ס׳( .ספק בו שאין וודאי אין                                      
                                             )פלא יועץ.(.השעות אלא םהדפי מונה ״הבהק אין                          

 )נישמעו ילקוט (.שמן לו תן הנר הביכ שלא עד, כוחךב שאתה עד הבתשו עשה        

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 וסוחר, ונדיב, רופא: יהודים שלושה ישבו פעםסיפר רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:
: הרופא אמר. פטירתם לאחר עליהם יאמרו מה ותהו, השיחה התגלגלה. מצליח

 לא ולעתים, רגלי כתתי איך. עזרתי ולכמה, רפאתי חולים כמה יספרו ודאי"
 אישר", כך על להעיד יכול אני". "התרופות את רכשתי אפילו, תשלום גביתי
 הפתוח הלב על יספרו, דומני, עלי. מעט יפריזו שבהספד מובן אבל, "הנדיב
 יפריזו שבהספד מובן אבל, "השלישי אמר", כך על שמענו" -" הרחבה והיד
 עולים וכשאתם. במידה, האמת את עליכם מספרים בחייכם: ופלא הפלא. יותר

 אבל, בשקר חי השקר בעולם, אני. בשקרים עליכם יפריזו האמת לעולם
 כל: "ואמר. תמהו?" הכיצד!" "האמת את עלי יאמרו האמת לעולם בעלותי
. כמובן, שקר וזה. איננו הוא: לו אומרים, לביתי שבא צדקה וגבאי משולח

 )והגדת("... לאמיתה אמת תהיה וזו, איננו הוא: יאמרו כשאמות אבל
 
 

 עמהם מדברים אנו ואמנו אבינו אל מדברים ישראל בני כשאנחנו למנהג טעם
, האם או האב נסתר בלשון עמהם לדבר מכנים אנו ואין ,אתה, נוכח בלשון
 ואכלה שבה נא קום אביו אל שאמר יעקב אבינו לשון תפסנו שאנחנו לפי

 )החדש מטעמים ספר(:  נוכח בלשון עמו מדבר והיה מצידי

 

 בעיה שום אין לנו! תפילין הנחת גם. בדביקות מדרגה זו בתורה מצוה כל
 ללמוד עבורנו כמו זה תפילין להניח שעבורם אנשים ישנם אך, תפילין להניח

 שומר, ופרופסור רב ראיתי בעיני. מסוגלים לא הם... שלימה שעה בהתמדה
 פרופסור מעצמו שמחזיק כמו גדול רב מעצמו מחזיק אשר, תורה ומצוות

, הכשר להם שיש מוצרים כמה על לי אמר, עמו לי שהיתה ובשיחה... גדול
אותם? רואה אני ומה, לביתו הגעתי והנה. וכזו כזו בעיה בהם יש ובפועל
־ בהם שיש החמורות הבעיות את ובהטעמה בהרחבה הסביר שהוא דברים
 להשתמש לא במדרגה לא הוא - נפלא דבר הבנתי. בביתי אצלו נמצאים
 להשתמש לא מסוגל לא הוא אבל, בסדר לא שזה יודע הוא! הזה בהכשר

 אנחנו. דביקות של מדרגה זו שבת. דביקות של מדרגה היא כשרות גם.בהם
 שמאמין, חילוני אבל. לנו קשה לא זה ולכן, שבת של במדרגה נמצאים ב״ה
 הקשים הדברים אחד היא שבת שמירת. השבת עם מסתדר לא, בשבת כבר

דביקות היא בתורה ומצוה מצוה כל - קוב״ה״ דא ״תורה. עבורו ביותר
בדביקות אוחזים ואנו מאחר, היא עבורנו קלות שהמצוות הסיבה. מסויימת

 של מדרגה זו אמונה ־ שכל ע״י, ידע ע״י שנקנה דבר אינה האמונה גם. הזו
 יותר נהיה כך, בקב״ה יותר שנתדבק ככל, לקב״ה יותר שנתקרב ככל! דביקות
 הוא פשוט הכי הדבר, ישר שכל לבעלי, שכלית מבחינה. מאמינים ויותר
, בעולמנו שישנם ביותר הגדולים הגלויים מה׳ניסים׳ אחד היא כפירה. אמונה
 - שולחן שרואה שאדם יתכן איך !בעולמנו שיש גדול הכי הנס זהו - נדייק ואם
, התחכום ־ עין רואה הוא, אומן אותה שייצר מבין ־ מצלמה רואה, נגר שהיה מבין

 עוד ולא, הצבעים, שלה האוטומטי הפוקוס, זו משוכללת מצלמה של והנפלאות החוזק
 פגם יש אם, אוטומטית שטיפה! מבהיל. שנה שמונים ואף שבעים עובד זה שפלא אלא
 נעשה שזה אומר הוא זה כל ועל. מתוקן נעשה והוא ליום אותו סוגרים, חמור יותר

! האדם של ריחוקו מחמת אלא זה אין?! בעולם ״כופרים״ שישנם יתכן איך?!מאליו
  )זצ״לפינקוס שמשון  רבי.( .לקב״ה קירבה ע״י רק נרכשת והאמונה. ריחוק היא לכפור האפשרות

 

איך יתכן שיוכל לברך את ברכת "שהחיינו" על הדלקת נר חנוכה  שאלה:
 ?  ביום השני של חנוכה

אם לא בירך ביום הראשון יוכל לברך ביום השני או ביום אחר  תשובה:
 )ובמשנ"ב שם אס" וח סי' תרע""שו"ע או(שיזכור לברך ,ודוקא בשעת ההדלקה 

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְדָרַכי ִאם ְצָבאֹות' ה ָאַמר ּכֹה ֵלךְ  ּבִ י ֶאת ְוִאם ּתֵ ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ה ְוַגם ִתׁשְ  ַאּתָ
ִדין יִתי ֶאת ּתָ ֹמר ְוַגם ּבֵ ׁשְ י ֲחֵצָרי ֶאת ּתִ ין ַמְהְלִכים ְלךָ  ְוָנַתּתִ ה ָהֹעְמִדים ּבֵ  ::ָהֵאּלֶ

 אידלס אליעזר שמואל רבי הגאון של בימיו אוסטראה בקהילת שהיה מעשה
 מהכיל וקטן מאוד ישן היה הקהילה של הכנסת ובית מאחר. המהרש״א המכונה

, גדול רוחני ומרכז הכנסת בית להקים העיר פרנסי החליטו, הרבים המתפללים את
 הקהילה בקופת שהצטברו שהכספים ומכיון, בהרווחה בתורה ויהגו שיתפללו כדי
 הנחת מעמד לערוך יש כי הגבאים החליטו, הדרוש מהסכום לשליש אף הגיעו לא
 ביקשו העסקנים.במחיר למרבה תינתן הפינה אבן את להניח והזכות, הפינה אבן
 והרב, והנכבד החשוב האירוע את להנחות, המהרש״א - הדין בית ואב העיר מרב
 מיוחד מקום, הושלמו כבר האחרונות ההכנות, העת הגיע עתה אכן. לבקשה נענה
 של ההוד ורבת התמירה דמותו נראתה כאשר.והלך גדל והקהל הפינה לאבן סומן

 דברי את לשמוע קודש בחרדת נעמדו כולם הבימה גבי על המהרש״א
 זה מעט מקדש שבבית רצון ״יהי: דבריו את המהרש״א רבינו סיים וכך.הפתיחה

 המקדשבית לבניין בקרוב נזכה ושלום אחדות ומתוך, מעלה מעלה תפילותינו יעלו
 העיר מגבאי אבקש ״עתה הוסיף,הקהל מפי נלהבת ״אמן״ קריאת לאחר, השלישי״

 והחל קם, הראשי הגבאי, נפתלי' ־ר.הפינה״ אבן להנחת הזכות בבעל לבחור
 ״מאתיים. שניים בין נותר והמאבק, המתחרים פחתו המחיר עליית עם, ב״מכירה״
 שקט. הרהיטים סוחר, משה ר׳ היה זה. הקהל מתוך הקול ״נשמע!וחמישים
. ״!ושבעים ״מאתים: היהלומים סוחר, יעקב ר׳ של קולו נשמע מיד אך, השתרר
. יעקב ר׳ משיב, וחמישים״ מאות ״שלוש. משה ר׳ לעומתו הכריז ״!מאות ״שלוש

: והכריז, בניצחונו בטוח, הבימה אל קרב הוא, סבלנותו את לאבד החל משה ר׳
 קריאתו הגיעה שוב ״!רובלים מאות חמש מנדב אני הקהל ולכבוד הרב ״לכבוד

 הוא. מחיר בכל לנצח נחוש היה משה ר׳. ״!וחמישים מאות ״חמש: יעקב ר׳ של
 הפעם גם. הגבאי לעבר והושיטו רובל״ ״אלף כסף שטרות מלא עור נרתיק שלף

 להתייעצות שב משה' ר. רובל לאלפיים הסכום את העלה אשר יעקב' ר הפתיעו
 משה ור׳ שנייה״ ״פעם לומר הספיק לא הגבאי. לוותר שלא שעודדוהו, ידידיו עם

 יעקב ר׳ נשמע ואז, שתיקה של אחד רגע היה ״!רובל אלפים ״שלושת ואמר מיהר
 על חוזר והגבאי, מאושר להיות החל משה ר׳, נכנע״ ״אני: שפוף בקול אומר

 קריאה נשמעה ופתאום״...שניה פעם, רובל אלפים שלושת, ראשונה פעם...״ הסכום
. הקורא מי לראות ראשם את סובבו כולם. ״...להוסיף רוצה אני, רגע, ״רגע:הקהל מתוך
 בעל נראה היה לא החיצוני מראהו לפי. הבימה אל התקרבה פשוט כפרי של דמות

 בקול שנאמרו,הכפרי דברי את לשמוע כדי אוזן להטות צריך היה הגבאי נפתלי' ־ר.אמצעים
. התשובה הייתה, אלפים״ ״שלושת. הכפרי שאל ״?האחרון הסכום היה ״מה. ובצניעות שקט
, האיש שהחזיק כבד בתיק הבחין נפתלי ר׳. לשאול הוסיף ״?הזה בסכום לבנות ניתן ״ומה
 לקומתוכך כך,ליסודות וכך כך. הצפויות ההוצאות את בסבלנות לפניו לפרט החל ולכן
 בהחלט שיכול סכום ״זה, הגבאי סיכם רובל״ אלפים ״שלושת. הלאה וכן, התפילה חדרי

 כנסת בית אך, רבים דברים ועוד רהיטים, הקירות ציפוי ללא אמנם. השלד לבניית להספיק
 ר׳ הציע ״וכמה:נפתלי ר׳ את לשאול שהוסיף, הזר הכפרי על להתרעם החל והקהל.יהיה״
 מנדב הנני, כן ״אם: כפרי הכריז כאשר, בתדהמה התרעומת התחלפה מהרה עד ״?יעקב
, לכיסא בדחיפות זקוק היה משה ר' ־...״!שניים כפול יעקב ור׳ משה ר׳ של הסכום את

: הגבאי סיכם בינתיים! כזאת התפתחות לצפות היה יכול מי. בהלם שרוי היה כולו הקהל
 מניין: היתה באוויר שנותרה החידה ״!לו זכה! לו זכה. רובל אלפים לעשרת הגענו, כן ״אם

 למנותם החל והגבאי, שטרות חבילת הגיש האלמוני?כזה אגדי סכום לאלמוני
 ״?!שנדבת ממה שלושה פי זה ״הלוא, מכליו הגבאי יצא... ״!רובל אלף ״שלושים,במהירות

 יחליט הרב כבוד. במהרה ייבנה הכנסת שבית העיקר, הכל מנדב ״אני: בשלו הכפרי אך
 אבן הנחת זכות את יקבל הרב שכבוד אבקש כן וכמו. הכסף ביתרת לעשות מה

 הכפרי אליו ניגש סיים וכאשר, הגדולה בזכות המהרש״א נתכבד התורם כבקשת.הפינה״
 והסתפקנו במחסור תמיד חיינו ואני אשתי,להפך, עשיר אדם ״אינני: סיפורו את וסיפר
. בטןבפרינתברכנו ולא שנה כעשרים נשואים הננו: אושרנו על מעיב אחד דבר. במועט

 עתהשנוכל חשבתי.לעולמה שהלכה משפחה מקרובת, גדולה ירושה בגורלנו נפלה לאחרונה
, עשיתי כך. הנפטרת לזכות, לקהילה הכסף כל את שנתרום רוצה אשתי אך, בעושר לחיות

 בשתי בכפרי אוחז כשהוא. דמעות הוצפו המהרש״א עיני.הגדולה״ במצווה שזכינו ואשרינו
 נשמע, השכן בכפר קטן בבית, שנה כעבור, ואכן. זכר לבן יזכה הבאה לשנה כי בירכו ידיו
 ) יוסף לבוש(.קץ אין אושר להוריו הסב אשר, תינוק של בכי

ַמְרִּתיֶאתְוִאםֵּתֵלְךָרַכי מִמׁשְ ִתׁשְ
הֹעמביןמהלכיםלךונתתיחצרית

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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