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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

איך הותר ליוסף להתגלח – הן מצד יו"ט והן 
מצד איסור גילוח, והמסתעף

הנה בשעה שהריצו את יוסף מן הבור, בטרם בואו אל פרעה, 
ב"ר[  ]עפ"י  ופירש"י  שמלותיו",  ויחלף  "ויגלח  בתורה  כתוב 
דזה שגילח את שערו עשה כן מפני כבוד המלכות. ותמה ע"כ 
והא  בזה,  רש"י  לנו  חידש  מה  א.  מא(  פרק  )עה"ת,  הרע"ב 
פשיטא שמפני כבוד מלכות עשה זה. ב. למה לא תפש רש"י כל 
הפסוק 'ויגלח ויחלף שמלותיו', שהרי את הכל עשה מפני כבוד 
המלכות, ולאו דווקא גילוח שערו. ותירץ 'י"ל משום דקשה לו 
ויגלח, דאין גלוח אלא בתער, ומשמע מכאן שגלח גם את זקנו 
בתער, ואיך עשה הדבר האסור הזה להשחית פאת זקן, ולכך 
המלכות  כבוד  שמפני  המלכות,  כבוד  מפני  "ויגלח"  פירש"י, 
לו  התירו  ראובן  בר  אבטולס  פג,א(  )ב"ק  וכדאמרינן  מותר. 
לספר בתער מפני כבוד המלכות, וזה כי כשאין הניקף מסייע 
למקיף, ואינו עושה מעשה בידיים אין שם אלא איסורא דרבנן, 
ומפני כבוד מלכות התירו לו, ולכך תפש רש"י ויגלח מפני כבוד 

המלכות', ע"כ.
אלא  המלכות,  כבוד  מפני  עשה  הכל  שוודאי  שביאר  הרי 
שהדגיש הדברים דווקא גבי גילוח שלא תקשה איך עשה כן, 
ועל כך תירץ שמפני כבוד מלכות הותר לו, מה גם שלא עשה כן 
ע"י עצמו אלא ע"י שליח, וא"כ אין כאן מעשה בידיים. ובאמת 
שבמדרש שכל טוב איתא ששר המשקים גילחו. גם באבן עזרא 
כתב שהתגלח ע"י אחר, ולא הוא לעצמו. אמנם בשו"ת חת"ס 
)או"ח ח"א סי' קנט( משמע שלמד מהנהגת יוסף שמותר לאדם 

לגלח זקנו ע"י עצמו מפני כבוד מלכות, ראה שם באורך.
אלא שעל עצם הדברים שכתב רש"י שיוסף גילח עצמו מפני 
כבוד המלכות תמה ע"כ החת"ס )עה"ת( מדוע הוצרך לכך, דהא 
אפשר שמה שגילח יוסף עצמו הוא מפני שיצא מבית האסורים 
לאחר תקופה ממושכת של שנתיים ימים שבהם לא גילח, ואין 
בזה משום כבוד מלכות. ותירץ שם עפ"י מה דאיתא בגמ' ר"ה 
)יא,א( שיום יציאת יוסף מבית האסורים היה ביום ר"ה, ולולי 
טעם זה של כבוד המלכות וודאי שלא הי' יוסף מתיר לעצמו 

לגלח. 
]בתוס' השלם תירצו על כך שאין לומר שעשה כן מפני שיצא 
מבית האסורים, שהרי יוסף עדיין לא ידע שהוא משתחרר. עוד 
לא  מאחיו  יוסף  שפי'  )קלט,א( שמיום  בשבת  הגמ'  עפ"י  י"ל 
טעם טעם יין שנאמר ולקדקוד נזיר אחיו, וביאר ע"כ המהרש"א 
וא"כ  בתגלחת,  שאסור  נזיר  אכן  היה  שיוסף  השני(  )באופן 
יציאתו מבית האסורים אינה סיבה להתיר נזירות, ומה שכאן 

גילח הוא מפני כבוד מלכות[
אמרו  והא  ר"ה,  ביום  התגלח  יוסף  איך  קשה  שעדיין  אלא 
ז"ל )ב"ר צב,ד( שיוסף שומר שבת היה, ואף אם נימא שמפני 
כבוד המלכות שרי, בשלמא אם עושה כן ע"י נכרי שפיר, וכמו 
שפסק הש"ך )נקה"כ יו"ד סי' קצח( שלצורך מצוה מותר לומר 
לגוי לגלח לו שערו, אבל להחת"ס שיוסף גילח ע"י עצמו קשה 
איך התיר לעשות כן במקום מצוה של שבות. ובחת"ס )עה"ת, 
שם( ביאר שמה שהתיר יוסף לעצמו להתגלח הוא מפני שעל 
כבוד מלכות היה מצווה ואילו על שמירת יו"ט לא היה מצווה, 
וממילא לפי"ז א"ש שאף שיוסף שומר שבת היה, מ"מ עשה כן 
כאינו מצווה ועושה, ולכן כשבא לידו מצוה שמצווה בה דחה 
מפני כן את המצוה שאינו מצווה בה. וראה בשדי חמד )כללים 
מערכת כ"ף כלל צט( שהביא אלו המוכיחים מכאן ]שיוסף גילח 
עצמו[ שכבוד מלכות דוחה איסור תורה, ודחה דבריהם, ראה 
שם, ולהנזכר א"א להוכיח מכאן כלום שהרי יוסף לא היה מצווה 

על שמירת שבת ויו"ט, משא"כ בכבוד מלכות, ודו"ק.
עוד כתב בזה בספר מרפסין איגרא שיתכן והיה כאן משום 
פיקוח נפש לבוא לפני פרעה ללא תגלחת, שאולי היה המלך 
ולכן היה מותר ליוסף לגלח  זלזול בכבוד המלכות,  הורגו על 

גם ביום טוב. 
ובהמשך הפרשה )מא,מג( כתוב "וירכב אותו במרכבת המשנה 
אשר לו", ולכאורה היה כל זה כהמשך למה שנקרא יוסף אל 
פרעה הרי שגם זה הי' כאמור בר"ה, וא"כ תקשה עפ"י מש"כ 
המג"א )או"ח סי' רמא סקי"ב( מהב"י שגם ביו"ט אדם מחויב 
בשביתת בהמתו, ויש איסור של מחמר אחר בהמתו, כיצד נסע 
יוסף במרכבת המשנה ביו"ט. וכתב ע"ז שם לתרץ מהא דכתיב 
בפסוק 'מרכבת המשנה' דמשמע כי את המרכבה הוליכו שתי 
בהמות, ובגמ' שבת )קנג,ב( הרי מבואר שכל שחבירו פטור אבל 
אסור, בבהמה מותר לכתחילה, והיינו שכל מעשה שבת שבאדם 
דינו פטור אבל אסור, מותר לעשות את המעשה הזה לכתחילה 
עם הבהמה ]עיין מקור חיים )לבעל חוו"ד( בסוף הספר בהגהות 
לסי' רסו שכתב כן[. לפי זה, מאחר ובאדם הדין הוא ששניים 
ביחד  המוליכות  בהמות  שבשתי  הרי  פטורים,  מלאכה  שעשו 
מרכבה אין איסור מחמר, ומותר לכתחי' ליסע על מרכבה כזו, 

ומשו"כ התיר יוסף לעצמו לרכב על מרכבת המשנה ביו"ט.
וכנפסק  בלבד,  שלו  בהמתו  שביתת  על  מצווה  דאדם  ועוד 
בשו"ע )או"ח סי' רמו,ו(, ואילו את יוסף הרכיבו במרכבה של 
פרעה, וכדיוק לשון הפסוק במרכבת המשנה אשר לו, הרי שלא 
היה יוסף מצווה על שביתת הבהמות האלו. ומצד איסור מחמר 
אין כאן איסור זה מאחר שבוודאי שיוסף לא הוא היה המנהיג 
את הבהמות, אלא הגוי אשר אותו ציווה פרעה להרכיב את יוסף 
]ראה לעיל ממדרש שכל טוב ומאב"ע[, ולכך לא היה לכאורה 

שום איסור בנסיעה זו, אף שהיה ביו"ט.

הפקידים של פרעה...
שנת  פעם  היה  הצארית  ברוסיה 
רבה  למצוקה  גרמה  אשר  בצורת, 
תושבים  שבמדינה.  ישראל  בקהילות 
וועדי עזרה מיוחדים, אולם  יישוב שדרו בו יהודים הוקמו  רבים רעבו ממש ללחם, ובכל 
פעולות הוועדים למיניהם לא עלתה יפה ברוב המקומות, וככל שרבו העסקנים והפקידים 

בוועדי העזרה – רבתה מצוקת הרעב בקרב המוני היהודים שברוסיה.
באסיפת רבנים וראשי קהילות, אשר התכנסו לדון במצב הקשה נשא את דברו מרן בעל 
ה'בית הלוי' זיע"א שהוכיח את הנאספים על אזלת היד של וועדי העזרה ובין השאר אמר כך:

יוסף  שאב  מהיכן  לי  מתברר  ישראל  בקהילות  אלו  בימים  לנעשה  מתבונן  אני  "כאשר 
הצדיק את בטחונו המלא שלאחר שנות השובע תבואנה שנות רעב. כי לכאורה יש מקום 
לתמוה על הביטחון הבלתי מעורער שמגלה יוסף בדבריו אל פרעה, שהרי יתכן שהקב"ה 
ירחם על העמים ויבטל את רוע הגזירה. והנה, בכל זאת, מדבר יוסף בענין זה בפסקנות 

יתירה ומוחלטת – "וקמו שבע שני הרעב"...
השיא  אשר  העצה  על  זה  בענין  סמך  שיוסף  "נראה  ואמר:  הלוי'  ה'בית  המשיך   – אלא 
למיניהם  וועדים  במדינה  שיקומו  וכיון  הארץ",  על  פקידים  ויפקד  פרעה  "יעשה  לפרעה, 

ומנגנון גדול של פקידים, ממילא בטוח שיהיה רעב בארץ..."

רק הכסא אגדל ממך - שיהיו קורין לי מלך
שח ר"י גרודנא הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: כשהלכו נציגי ציבור מסויים 
נגד גדולי ישראל על מנת להתמנות לשרים בממשלה, אמר מרן הרב מבריסק זיע"א: דבר 

אחד חשוב להם - ויקרא שמו בישראל "מינסטר"...

נסתרה דרכי מה'
פעם בא לפני מרן רבנו הרב שך זיע"א אדם שבור ורצוץ אשר איבד את כל הונו בענין 
רע. ניחמו הרב שך ודיבר על ליבו, ואמר לו כך: כמה קצר ראות הוא האדם, לא יודע מה 
טובתו באמת. כבר המשילוהו בעלי המוסר לתינוק הצווח וצווח כשאימו מטבילתו באמבט, 

ואינו מבין שזה לטובתו ולהנאתו.
נחשבתי  סלוצק,  בישיבת  למדתי  כאשר  ואמר:  הרב שך  המשיך  זאת,  למדתי  בשרי  על 
כאחד הבחורים הטובים הן בהתמדה והן בהבנה... והבחורים הטובים היו מבוקשים, כאשר 
ונדוניות  דירות  והציעו  הישיבות  לבחירי  להשיאן  ביקשו  לפרקן  הגיעו  שבנותיהם  אבות 
מכובדות. כל חתן סיפר כמה קיבל ואיזו דירה. והנה, הציע לי ראש הישיבה מרן הגרא"ז 
מלצר זצוק"ל את בת אחותו, בלי נדוניה ובלי דירה... בחדר בביתו התגורר חתנו עם רעייתו 
טרם נפקד בבנים, ואז כשנישאנו, מתח רבי איסר זלמן מחיצה וחילק את החדר לשניים, 
וזה היה מעוני... לי לא היה איכפת, אחת שאלתי, אותה ביקשתי, שבתי בבית ה' כל ימי 
חיי. אבל הבחורים ריחמו עלי, חברי הביטו עלי בביטול, הם זכו לדירות, היו לבעלי בתים 
משלהם, ואילו אני מתגורר בחצי חדר שגם הוא איננו שלי. יכולתי לומר שלא איכפת לי, 

אבל לא יכולתי לומר שאינם צודקים...
מי שיכול  לליטא,  הרוסים פלשו  פולניה,  הנאצים כבשו את  העולם.  פרצה מלחמת  ואז 
התלבטו  דירותיהם.  את  יעזבו  ואיך  בתים,  בעלי  היו  הם  הרי  היססו,  חברי  אבל  נמלט. 
והתחבטו, ועד שהחליטו כבר היה מאוחר מידי. אבל אני לא הייתי כבול, כי לא היתה לי 

דירה משלי! בלי שום היסוס עקרתי לוילנא ומשם עליתי ארצה, וניצלתי עם משפחתי...
הנה תראה, אמר לו הרב שך, דירתם היתה להם לרועץ, ואילו מצבי היה לי לעזר, ואין 

האדם יודע מה יותר טוב בשבילו.
זהו שנאמר במדרש על הפסוק בפרשתינו כאשר יעקב אומר: "ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי", ואמרו על 
כך חז"ל במדרש רבה )צא,י( אמר בי חמא בר חנינא מעולם לא אמר יעקב דבר של בטלה 
אלא כאן. אמר הקב"ה: אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר "למה הרעותם לי". 

זהו שנאמר "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' ומאלקי משפטי יעבור".

השבוע  פרשת  בתחילת  רבה  המדרש 
הגבר  "אשרי  בתהילים  הפסוק  את  דורש 
אשר שם ד' מבטחו" - זה יוסף "ולא פנה 
אל רהבים" - על ידי שאמר לשר המשקים 
שנים.  שתי  לו  ניתוסף  והזכרתני  זכרתני 
לכאורה  הסתירה  על  עמדו  המפרשים 
לסיפא,  מרישא  המדרש  בדברי  שישנה 
שחז"ל  עולה  המדרש  דברי  מראשית  שכן 
בד',  בטחונו  על  לשבח  יוסף  את  מציינים 
שהייתה  עולה  המדרש  דברי  מסוף  ואילו 
תביעה על יוסף במה שפנה לשר המשקים 

וביקש 'כי אם זכרתני'.      
רבות נאמרו בספריהם של גדולי  דרכים 
הדורות בהסבר דברי המדרש. בספר דברי 
יוסף  רבי  האדיר  להגאון  )תנינא(  שאול 
ומשיב,  שואל  בעל  זצוק"ל  נטנזון  שאול 
העלה בביאור דברי המדרש דברים יסודיים 
בגדרי חובת ההשתדלות "דאם באמת היה 
לב האדם דבוק בד' כל כך, לא היה צריך 
ילאה  כי  ראה  שד'  רק  השתדלות,  לשום 
האדם באשר הוא אדם, וע"כ התיר לו שאם 
מינה  והנפקא  שיעשה.  בהשתדלות,  ירצה 
הוא דאם אדם אינו בוטח רק בד', ד' עוזרו 
בעתו וזמנו, לא כן אם שם השתדלות בצדו 
לעזר, הקב"ה מניחו כפי השתדלותו, והנה 
גם ביוסף באמת שם ד' מבטחו, ורק ששם 
השר המשקים לאמצעי שע"י יגמר תשועות 
הקב"ה  אבל  מותר.  באמת  והשתדלות  ד', 
להיות  הוזקק  וע"כ  בהשתדלות,  הניחו 
אסור עוד שתי שנים, שעוד לא מצא שר 
המשקים מקום שיפעול השתדלותו ובאמת 
רק  מותר  שהשתדלות  לעונש,  היה  לא 
היה  השתדלות  בלי  גמור  בוטח  היה  שאם 
הוא  כי  והבן  ומועדו,  בעתו  עוזרו  הקב"ה 

ענין נפלא".
מותרת  אמנם  ההשתדלות,  מעתה,  אמור 
שמקובל  למה  בניגוד  אך  נצרכת,  ואף 
אל  הדרך  את  מקצרת  אינה  היא  לחשוב, 
התוצאה המיוחלת, אלא להיפך. הדבר אינו 
כעונש, אלא שמי שעומד בדרגה גבוהה של 
בטחון בד', אינו צריך להמתין, כמו שנדרש 
להמתין זה שנוקט בדרכי השתדלות. ברור 
לומר  שלא  בהשתדלות,  הגזמה  כי  כן  אם 
השתדלות בדרכים מפוקפקות, לא זו בלבד 
שאינה מקרבת את האדם אל המטרה, אלא 

אף מרחיקה אותו ממנה.
וכך מבאר רבנו החפץ חיים בספרו משנה 
השו"ע  דברי  את  סקי"ג(  א  )סימן  ברורה 
שטוב לומר פרשת המן: "כדי שיאמין שכל 
וכדכתיב  פרטית  בהשגחה  באין  מזונותיו 
החסיר  לא  והממעיט  העדיף  לא  המרבה 
מועיל  ההשתדלות  ריבוי  שאין  להורות 

מאומה".

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיה הלכתית בפרשה

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא



"כבתה אין זקוק לה" – היפך כוונת יוון
הנה טעם ההלכה ד"כבתה אין זקוק לה" צריך ביאור. ואפשר, 
דהנה יסוד כל ענין יוון הוא לבטל את המצוות המעשיות, לזלזל 

בחלק ה"למעשה" של האדם. כל ענינה של החכמה היוונית היא מושכלויות גרידא 
אשר אין להם קשר עם מעשיו של האדם ולא כלום, ואין החכמה אמורה להשפיע על 
חייו של האדם. ולפי שיטתם אדם יכול להשאר על כל תאוותיו ורצונותיו השפלות, 
כי אין כל חשיבות למעשיו של האדם ולהנהגתו, אלא כל תכלית האדם היא שכלו 

וחכמתו ותו לא.
היא לתקן את האדם,  ענינה  כל  אלף אלפי הבדלות, תורתינו הקדושה,  ולהבדיל 
ואף  רוחנית.  לשלימות  הגוף  את  ולהביא  החומרי,  גופו  את  לזכך  דרכיו,  להיישיר 
בחכמה,  ששייך  ביותר  הגבוה  במושג  ותבונה  חכמה  כולה  הקדושה  התורה  שודאי 
ועומק שכל התורה מי ישורנו, אבל מכל מקום רצון התורה שאותה חכמה של התורה 
לא תתבטא בחכמת המוח בלבד, אלא שתהפך להיות חכמת הלב, וממנה תוצאות חיים 
לכל הגוף כולו. ועי"ז יהפך כל הגוף לרוחני עפ"י שכל התורה. וכל הדרך להגיע לזה 
הוא ע"י הקיום המעשי של המצוות המעשיות הנעשות ע"י הגוף דווקא, ונר המצוה 
לשימות  להגיע  ומזככתו  במצוותיו'!  קדשנו  'אשר   – האדם  המקדשת את  היא  היא 

רוחנית גמורה.
והנה כשעמדו בית חשמונאי להלחם כנגד מלכות יוון, לא היה להם סיכוי להצליח 
בדרך הטבע. אבל כיון שהלכו בדרך התורה הזאת שהיא עיקר המנגד למלכות יוון, 
א"כ היה זה ע"י המעשה שהיו חייבים בו מצד התורה להלהחם ביווונים, ולא היה 
באחריותם תוצאות המעשה, אלא כיון שהם עמדו ועשו מעשה, הקב"ה השלים כבר 

את התוצאות.
כך היה גם במעשה המנורה, מבחינת התוצאה לא היה סיכוי שאור המנורה ימשיך, 
אבל כיון שהם עשו מעשה הדלקה, כי חובת כלל ישראל הוא ה"מעשה", והתוצאות 
הם רק ביד ה', זכו להמשכת האור ע"י הקב"ה בזכות ביטולם הגמור לעשיית המעשה 

גרידא.
וכאשר קבעו זכרון לדורות, למעשה החשמונאים, ולנס הנר שנעשה להם, נקבעה 
מצוה שכל ענינה היא אך ורק "מעשה" הדלקה ותו לא! ועל כן "כבתה אין זקוק לה".
וכבר נתקשה הט"ז )סימן תרעג,ב( בלשון השו"ע "הדלקה עושה מצוה, לפיכך, אם 
כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק לה". ולהאמור מיושב שהרי עיקר המצוה היא 

"מעשה" ההדלקה.
]הגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת 'בית מאיר'[

טומאת השמנים – היזק שאינו ניכר...
וכשגברה מלכות  יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל,  איתא כשנכנסו  בגמ' 
בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו 

של כהן גדול.
ויש להתבונן במהות נס זה שמצאו פך שמן טהור, הרי הדין הוא שאין בעזרה טומאת 
משקין כלל  כמבואר בפסחים )טז,א(. ועוד, הרי טומאה דחויה בציבור, והיה מותר 
להם להדליק בשמן טמא, וא"כ מדוע הוצרכו לנס גדול זה, וכבר הקשו כן בראשונים. 
ואם תימצי לומר שעשו כן מחמת הידור, הרי מבואר ביומא )ו,א( דאם טומאה הותרה 

בציבור אפילו הידור אין לעשות בטהרה.
והנה לכשנתבונן במעשי היוונים נראה את עומק כוונתם הרעה ואת מטרתם. שהרי 
לא אמרו חז"ל שלא מצאו החשמונאים כלל שמן במקדש, אלא שהשמנים שמצאו היו 
טמאים, כי כאשר מצאו היוונים את השמנים בבית המקדש לא שפכום שילכו לאיבוד, 
אלא טימאו אותם! ודי בפעולה זו בכדי ללמדנו מה היתה כוונת היוונים במעשיהם, 

לא לשם נזק בעלמא, אלא במובן עמוק יותר...
עיקר פעולתם היתה להזיק נזק כזה שאינו ניכר לעין, כך שמי שהשטחיות שולטת 
בו לא יבין כלל שנעשה כאן נזק. אך האמת היא שנזק שכזה קשה מאוד, וגרוע עוד 
יותר מנזק הנראה לעינים. כל כך גרוע הוא עד שעלול לגרום להגיע לידי התיוונות 

ח"ו.
לכן עשה הי"ת נס גדול שמצאו פך שמן טהור, כדי להורות עד כמה חשוב ועיקרי 
קיום המצוות בהידור, תוך התרחקות מכל מיני פשרות וחיפוש היתרים שאין להם 
ח"ו  להתיוונות  שגורמים  מהדברים  ויותר  יותר  זוכים  זו  בדרך  וכשהולכים  שורש, 

ולהאיר דרכינו באור החיים.
]מרן רבנו הגרי"ש אלישיב זיע"א[

מדוע לא הוזכר דיני חנוכה במשניות
רבים תמהו מה טעם לא הוזכרו דיני חנוכה במשניות כפי שמצינו במסכת  הנה, 

מגילה. ונאמרו בישוב שאלה זו תירוצים שונים שאינם מתיישבים על הלב.
ונראה ליישב בזה באופן פשוט, שבאופן זה קושיא מעיקרא ליתא. דהנה ימי חנוכה 
הם בכלל יו"ט של מגילת תענית, ובסוגיא בראש השנה )יח,ב( כאשר נידון שם אם 
בטלה מגילת תענית, נידון שם גם על חנוכה מאי שנא חנוכה משאר יו"ט של מגילת 

תענית שלא בטל.
וכבר ביאר רש"י בשבת )יג,ב( למה נקרא שמה מגילת תענית "לפי ששאר כל משנה 
וברייתא לא היו כתובין דאסור לכותבן ]משום תורה שבעל פה[ וזו נכתבה לזכרון 
לדעת ימים האסורים בתענית לכן נקרא מגילה שכתוב במגילת ספר". הרי שענין 
החנוכה כתוב על גבי ספר במגילת תענית, וכמו דאיתא בגמ' מאי חנוכה דתנו רבנן 
וכו', ומקורו ממגילת תענית. ]וכיום אין לנו מגילת תענית בשלמותה, ומה שישנו 
אינו אלא שיירי שיירים ממגילת תענית הקדומה, ורוב מה שנמצא בישינו הוא ליקוט 

מהש"ס ומדרשים שסודרו כעין מגילה אחת[
וכן פלוגתא  מסתבר שכל הברייתות הנזכרות בשמעתא דחנוכה נשנו שם,  ואכן, 
דב"ש וב"ה, והכל היה הרי בזמן המקדש. וא"כ נמצא שעניני חנוכה הם משנה ראשונה 
מימות חנניה בן חזקיה שהיה מן התנאים הראשונים, וכבר מאז הכל כתוב ומפורש 
במגילת ספר, ושגור בפי ישראל. ועיין דהרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה כתב דמימות 
משה רבינו עד רבינו הקדוש היה ראש הבית דין או הנביא שבאותו דור כותב לעצמו 
זכרון השמועות ששמע מרבותיו, וכך היה הדבר עד רבינו הקדוש שהוא קיבץ את 
כל השמועות וכל הדינים הביאורים והפירושים שנכתבו בכל הדורות למקום אחד 

וזה חיבור המשנה.
נמצא לפי"ד הרמב"ם דכל מה שכתב רבינו הקדוש במשניות היו דברים שלא 

אשר  ליחידים  כתובים  והיו  בהם,  הכתיבה  הותר 
בכל דור ודור, משא"כ מגילת תענית אשר הותר בה 

הכתיבה כפי שמבואר מרש"י הנ"ל, ונכתבה מעיקרא לכל 
ישראל, והיה שגור בפי הכל, א"כ ממילא לא הוצרך רבינו 

הקדוש לחבר על זה משניות.
]הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א ראב"ד טבריה[

מלחמה ב"הזכרת שם שמים"
גדולות  שמדות  וגזרו  הרשעה,  יון  מלכות  כשגברה  תימן,  באיגרת  הרמב"ם  כתב 
מילה,  ברית  ולהפר  השבת  חילול  עליהם  וגזרו  הדת,  לאבד  ישראל  על  ומשונות 
בקרן  ושיחוק  ישראל,  באלקי  חלק  להם  שאין  בלבושו  מישראל  אחד  כל  ושיכתוב 
שורו כענין הזה, ואחר כך שיחרוש בו כו', עכ"ל. וצ"ב מה הענין שגזרו 'שיחרשו בו' 

אחרי שיהיה חקוק על השור שאין להם חלק באלקי ישראל.
ונראה עפי"ד הגמ' בשבת )דף לא,ב( אמר ר"ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן 
ישועות חכמת ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעים, ובתוס' מביאים בשם הירושלמי מפני 
שמאמין בחי העולמים וזורע, עכ"ל. והיינו שאדם שזורע משריש בקרבו את האמונה 
על ידי כן, יש לו זרעים והוא שם אותם בארץ, וזה הולך לאיבוד, וכעת הוא מרים 
יום  גדול  ט,ב(  )תענית  בגמ'  ואיתא  גשם,  יתן  ומבקש שהקב"ה  עיניו לשמים,  את 
הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ. גשמים זה הדבר היחידי שהקב"ה לא הטביע 
בבריאה באופן טבעי כמו שמש אור וחושך שנוהגים בזמנים קבועים, אלא גשם זה 
דבר בלתי טבעי מתי ירד הגשם, ובחסדו יתברך הקב"ה מחליט בזמן מסויים להביא 
גשם, ופעמים שיש ח"ו עצירת גשמים, ופעמים שיש שפע של גשמים, וא"כ אותו 
אחד שזורע, יודע שהקב"ה לא נתן זמן קבוע מתי ירדו הגשמים, ולכן נושא את עיניו 
לחי העולמים ומבקש ממנו שיתן גשם, ובוטח שהקב"ה יתן לו, ועל סמך זה הוא זורע.
ולכן באו היוונים ורצו לעקור את האמונה הזאת, וציוו להם "כתבו על קרן השור 
שאין לכם חלק באלוקי ישראל ותחרשו בו"! דהיינו גם בשעה שאמורים להתעורר 
באמונה באלוקי ישראל, באו להשכיח זאת מהם שלא יזכרו את הקב"ה. כי הרגילות 
היא שעל כל דבר אומרים בעזרת ד', הקב"ה יעזור שהכל יהיה בהצלחה, והיוונים גזרו 

"שלא להזכיר שם שמים על פיהם"! 
מן  אדכרתא  בטילת  בתשרי  בתלתא  יח,ב(  )דף  השנה  בראש  הגמ'  אומרת  וע"ז 
שטרייא, שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות 
חשמונאי וניצחום, התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות! וכך היו כותבים, 

בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. 
נוראה,  קרירות  גרם  זה  להזכיר שם שמים,  נלחמו שלא  בשעה שהיוונים  דהיינו, 
חמישים ושתים שנה של שליטת היוונים ולא הזכירו שם שמים!... כמו הקומוניסטים 
שהשכיחו שם שמים עשרות שנים, ואח"כ ראו כמה יהודים חזרו משם כאשר איבדו 
בגלל  מיהדות  כלום  יודעים  שאינם  כאלו  יש  ממש,  היום  ועד  יהדות!  של  זיק  כל 
היוונים  היו  ולהעבירם מחוקי רצונך' שהקומוניסטים עשו. כך  ה'להשכיחם תורתך 
שאסרו להזכיר שם שמים. ולכן כעת כאשר גברו על היוונים, א"כ באותם דברים 
שהיוונים השכיחו, היו צריכים לעשות להיפך ולחזק את האמונה, ואפילו בשטרות 
הוסיפו לכתוב בחמישי ליוחנן כהן גדול 'ולקל עליון'. להזכיר שיש בורא עולם – יש 

מנהיג לבירה!
]הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א ראש ישיבת 'דברי אמת'[

גזירת היוונים לתרגם התורה
הנה, בכלל גזירות היוונים בזמן בית שני היה גזירת תלמי המלך לתרגם את התורה 
חושך  לעולם  בא  בחז"ל שעי"ז  ומבואר  הזקנים.  ושתים  ע"י שבעים  יוונית  ללשון 

ג' ימים )עיין טור או"ח סימן תקפ(. ואף תענית עשרה בטבת נקבעה על גזירה זו. 
ויש להבין מהי חומרת הענין של תרגום התורה ליוונית, הרי עצם התרגום ליוונית 
שנכתב  תורה  דספר  )ח,ב(  במגילה  במשנה  מבואר  הרי  וביותר,  אסור.  דבר  אינו 
עיבל  בהר  שהעמידו  האבנים  על  כתבו  ישראל  שעם  מצינו  וכמו"כ  כשר.  ביוונית 
בגמ'  וכמבואר  היטב"  "באר  וכדכתיב  לשון  בשבעים  התורה  דברי  כל  את  וגריזים 
)סוטה לב,א(. ועוד אמרו בברייתא )שם לה,ב( שהיתה תביעה על אומות העולם שהיה 
להם ללמוד ולא למדו, ומדוע א"כ נחשב גזירת תלמי כגזירה רעה כ"כ. ]ולא משמע 

שזהו רק משום השינויים שהיו מוכרחים לשנות בתרגומם[
ונראה עפימש"כ הלבוש טעם החילוק בין חנוכה לפורים שבחנוכה "לא גזר עליהם 
להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם, ואם היו ישראל מכניעים להם 
להיות כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרין לאמונתם ח"ו, לא היו מבקשים 
יותר, אלא שהגביר הקדוש ברוך הוא יד ישראל ונצחום לכך לא קבעום אלא להלל 

ולהודות לבד". 
וכוונתו נראה שבזה נתייחדה יוון משאר אומות שנתחכמו בדווקא להשאיר הגופים, 
וכמו שהדגיש זאת הלבוש, ורק לעוקרם מן הדת. ואילו ידעו היוונים שלא יצליחו 
להעבירם על דתם כלל, וכל עם ישראל ימסרו נפשם על כך לא היו גוזרים, כי לא 
זו היתה מטרתם. ואדרבה, כמוש"כ המהר"ל, כי היוונים העריכו את חכמת התורה, 
ואף רצו לתרגמה, אלא שנלחמו במושג תורה – הוראה שמשפיעה על חיי המעשה, 
ובזה נלחמו להשאיר את התורה כחכמה בעלמא, ולכן זממו להשאיר את הגופים, אלא 

לעקור את השפעת התורה על הגופים.
ומעתה, אף גזירה זו היתה כשאר גזירותיהם שמטרתם היתה לקבוע ולהעמיד את 
התורה עצמה שתהיה יוונית, ולהפוך את לשון הקודש שהוא יהיה רק כתרגום ר"ל, 
ובזה עוקרים את כל התוכן הפנימי של התורה, כאשר אף בכה"ג כבר לא שייכא 
כמעט דרשות חז"ל... ולא היתה כוונת תלמי להוסיף פירוש ותרגום להבין את התורה 
כפי שהיא כמו שעשו ישראל במדבר, אלא אדרבה לעשות את היוונית לעיקר. ומהאי 

טעמא הוכרחו הזקנים לעשות שינויים. 
התורה  פנימיות  את  ולרוקן  לעקור  הסופית  למטרתם  זו  גזירה  הצטרפה  וכאשר 
שתהיה כגוף בלא נשמה, לבטל את כל השםפעתה כאשר תהיה היא כחכמה בעלמא, 
הרי זה גזירה נוראה להחשיך עיניהם של ישראל, ומשום זה הגיע לעולם חושך ג' 

ימים. 
]הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א ראש ישיבת כנסת יצחק-חדרה [
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הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח וגו' ְוֹלא 
ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע וגו' ִּכי ָכֵבד הּוא ְמֹאד" )מא, ל-לא(

ַהָּׂשָבע  ָּכל  "ְוִנְׁשַּכח  לאחר שנאמר  הכתוב,  בלשון  לדקדק  יש 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" מדוע כופל הכתוב ואומר בשנית "ְוֹלא ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ"?

הגאון רבי אליעזר הלוי דינר שליט"א, אמר ליישב את הדברים, בהקדם יסוד אשר 
ה"שכחה"  בטבע  התבוננות  זצוק"ל:  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ  המשגיח,  מפי  נשמע 
מלמדת כי היא מתפצלת בשני דרכים, יש "שכחת המוח" - שנשמט מזכרונו דבר שהיה 
מונח בראשו, ויש "שכחת הלב" - למרות שהוא זוכר את עצם הדבר, מכל מקום ההרגש 

והתשוקה לדבר, נחלשו או נעלמו.
ועל דרך זו יבוא הביאור בכמה וכמה מקומות: א. על נס חנוכה נאמר בנוסח "על 
הניסים" שביקשו היוונים "להשכיחם תורתך" - קשה להניח שהאמינו שיצליחו להשכיח 
ולבטל את התורה לחלוטין עד שלא יזכרו כלל את התורה, אלא מטרת היוונים היתה 
לגרום לשכחת ההרגש והתשוקה המיוחדת לתורה! ]אמנם כן, אילו היה עולה הדבר 
התשוקה  שבטלה  אחר  כי  רצונך",  מחוקי  "להעבירם  מתקיים  גם  חלילה  היה  בידם 

וההרגש לתורה, קרוב הדבר להגיע גם למצב כזה, רח"ל[
ב. במשנה באבות נאמר "תורה עם דרך ארץ, יגיעת שניהם משכחת עוון"! - אין 
הכוונה שישכח לגמרי "שכחת המוח" איך אוכלים נבילה ועושים מעשה איסור, אלא 

הכוונה שההרגש לחטא יחלש ויתפוגג לו.
ג. בפסוק להלן )מא,נא( "ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִקים ֶאת ָּכל 
ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי". ודרשו חז"ל )מדרש( שיוסף שכח תורתו שעמל בה. והנה, 
הדברים מוכרחים שבוודאי יוסף זכר את תלמודו, וכנודע שבעת שביקש להביא את 
שהיו  ערופה"  "עגלה  סוגית  לו  שהזכיר   - העגלות"  את  "וירא  נאמר  למצרים  אביו 

עוסקים בה בטרם נמכר ע"י האחים.
על  העיד  הוא  יוסף,  את  שסבבו  והצרות  הטרדות  שמחמת  הדברים,  כוונת  אלא 
עצמו כי נחלש ונשכח ממנו במידת מה "שכחת הלב" לתשוקת התורה וחשקת עמלה 

ויגיעתה, אבל ידיעת התורה, ודאי שהיתה צרורה ושמורה בזכרונו.
ַהָּׂשָבע  ָּכל  "ְוִנְׁשַּכח  וכמין חומר:  זו, מיושב כפל הלשון בפסוק,  פי דרך  על  מעתה 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" -  היינו שמחמת הרעב תבוא "שכחת הלב", ולא יזכרו כיצד ניתן להגיע 
ָהָרָעב  ִמְּפֵני  ָּבָאֶרץ  ַהָּׂשָבע  ִיָּוַדע  "ְוֹלא  זו בלבד, אלא  להנאת שובע מן המזון, אך לא 
ַההּוא" - הרעב יוסיף להיות כה קשה, עד שאפילו יישכחו את האפשרות שיכול להיות 

שובע גדול, והיא "שכחת המוח"...

"ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם ֹלא ִהִּכֻרהּו" )מב,ח(
לפי שהניחם חתומי זקן. והם לא הכירוהו, שיצא מאצלם בלא חתימת זקן ועכשיו 

מצאוהו בחתימת זקן )רש"י(.
שיצא  כמו  ליוסף  דומה  נראה  היה  דהגם שלא  קשה  לכאורה 
מהם, הרי יכלו להבין שהוא יוסף לפי כמה סימנים, שהרי ידעו 
שיוסף במצרים ואף חיפשו אותו שם כמש"כ רש"י, ועכשיו הם 
עומדים לפניו פנים אל פנים, עברי אחד בין הרבה מצרים. והרי גם זיו איקונין שלו 
דומה לשל יעקב אבינו. ועוד הרי מבואר להלן שתמהו על הסדר שיוסף הושיבם. ועוד 
איתא בספר הישר דלא רק סדר תולדותם הגיד להם אלא גם כל מסתריהם וגם מעשה 

יהודה ותמר. וא"כ קשה איך לא הבינו שהוא יוסף.
ובביאור הענין, אמר הגאון הגדול רבי אלי' בער וכטפויגל שליט"א ר"י 'זכרון משה' 
ארה"ב )רשימות תלמידים, תשע"ג(: שיש להקדים שמעשה מכירת יוסף אינו כפשוטו 
כפי שרגילים להבין שהכל היה בשביל קנאה. אלא השבטים דנוהו בדין תורה ופסקו 
לחטוא  שהביאתם  טעותם  שורש  היה  מה  גילתה  התורה  אולם  מיתה.  מחויב  שהוא 
כדכתיב "ויקנאו בו אחיו" וגו', דהיינו, הם דנוהו למיתה מדין תורה וכדכתיב "וישבו 
לאכול לחם", שלא חשו על מכירתו, ונקטו שעשו את מה שמחויבים הם לעשות מדין 
שהוא  רשע,  יצא  שמאברהם  שכשם  חשבו  שהשבטים  בקדמונים  מבואר  וכן  תורה. 
ומבואר  יוסף.  שזהו  וחשבו  רשע,  יצא  מיעקב  גם  כך  עשו,  יצא  ומיצחק  ישמעאל. 
לדיין אלא מה  כיון שאין  דין אמיתי,  היה להם כח פסק  הזמן  חז"ל דבאותו  מדברי 
שעיניו רואות, הגם שלבסוף נתגלה שהיה פסק דין בטעות -  וכמו שהביא רש"י שעשו 
חרם שלא יגלו ליעקב אבינו, וצירפו להקב"ה עמהם. וזה היה צירוף אמיתי, וכדמצינו 
בעשרה הרוגי מלכות שכל אחד מהן היה לכפר על אחד מן השבטים, ורבי עקיבא שהיה 

גר, היה כביכול כנגד הקב"ה, ומבואר שהיה נחשב לפסק דין אמיתי.
ומעתה הביאור בזה, דאין הכוונה שלא הכירוהו, שהרי ראו הרבה סימנים , אלא שע"פ 
דין תורה לא הכירוהו, כיון שסברו שמדין תורה מוכרח שיוסף כבר מת, ובמקום שיש 
פסק של דין תורה אזי כל הראיות מהמציאות אינם יכולים לסותרו, וממילא "והם לא 
הכירוהו"... ]ואין להקשות דא"כ גם אילו יצא בחתימת זקן לא היו מכירים אותו שהרי 
זה נגד דין תורה, לפי שזהו דין תורה, כמו בא הרוג ברגליו. ואילו הכירו בו בהכרת 
דין  לסתור  יכולים  אינם  מהמציאות  הוכחות  אבל  דינם,  לסתור  מוכרחים  היו  פנים 
תורה[. וכבר היה מעשה באחד ששאל את מו"ר מרן הגר"א קוטלר זיע"א, שהרי נראים 
כוכבים גם קודם זמן צה"כ של ר"ת, והשיבו, שלא שייך לפרוך את ר"ת מהמציאות...

ועל דרך זה אמר אאמו"ר הגה"צ רבי נתן וואכטפויגל זצוק"ל משגיח דלייקווד לפרש 
את דברי הגמ' )ב"ב כה,ב( 'ומנא לן דבבל לצפונא דארץ ישראל קיימא דכתיב מצפון 
תפתח הרעה וגו', והקשה למה צריך להביא פסוק לדבר זה, הא אפשר להוכיח בקל 
ע"י מפה וכדו'. ותירץ דההוכחה הכי גדולה שיש בעולם היא התורה, כי התורה היא 
המציאות, ולכן הגמ' מביאה ראיה מהפסוק דהדרך היא להביא את הראיה הפשוטה, 
כן  הוכח  כבר  שהרי  מהמציאות,  ראיה  להביא  צורך  אין  מהפסוק  ראיה  שיש  ואחרי 

בברירות.

רק לשנה אחרת קבעום – מדוע?
איתא בגמ' לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל 
והודאה. ויש להבין מדוע המתינו לשנה הבאה כדי לקבוע את 

היו"ט, ולא עשאוהו יו"ט כבר מעכשיו.
ונראה לומר שבאמת מתתיהו כהן גדול נזקק להלחם לא רק עם היוונים אלא בעיקר 
במלחמה פנימית עם "גייס חמישי", הם היהודים המתיוונים שרצו לקבל עליהם מתורת 
יוון, עד שהיו בנות ישראל שנישאו לחיילי צבא יוון. וכמו שמסופר בגמ' )סוכה נו,ב( 
על מרים בת בילגה שנישאה לסרדיוט אחד וביעטה בסנדלה על גבי המזבח לוקוס 
לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל... ודאי שהיא היתה יוצאת מן הכלל, אבל 
מסתמא היו עוד מבנות ישראל שמכל מקום זו היתה מחשבתן, אם כי לא במעשה, 

כלפי המזבח, וביחס לקדשי בני ישראל למקדש וקדשיו.
על כן, גם כאשר ניצחו את היוונים וטיהרו את בית המקדש, לא היה ניצחונם שלם! 
כי לגבי המאבק הפנימי עדיין היה צורך להשיב את בני ישראל לדרך ה', וא"כ, לא 
ידעו החשמונאים אם כבר הצליחו במלחמתם, לעקור את ה"יוון" מתוך עם ישראל, כי 
מי יודע, אולי לאחר זמן יהיו כאלו שישובו לסורם וירצו להתנהג עפ"י תורת יוון... 
רק לשנה אחרת כאשר ראו שאותם נרות הפיצו אור בכל עם ישראל, ושבו כולם לדרך 

התורה והיראה, או אז ידעו כי נשלם הנצחון וראוי לקבוע עליו יו"ט לדורות.
]מרן רבנו הגרי"ש אלישיב זיע"א[

מהותה של תפילת "על הניסים"
חלשים,  ביד  גיבורים  "מסרת  בתפילה  אומרים  שאנו  מה  בשלמא  השאלה,  ידועה 
ורבים ביד מעטים", היות ויש בזה נס שהחלשים נצחו את הגיבורים, והמועטים נצחו 
את הרבים, מובן כי מזכירים זאת בתפילת על הניסים. אך איזה נס יש במה שנמסרו 
טבע  יש  וכי  תורתך?  עוסקי  ביד  וזדים  צדיקים  ביד  ורשעים  טהורים  ביד  טמאים 

שמחייב שעל הצדיק ליפול ביד הרשע?
וידוע גם לבאר, שבתפילת "על הניסים" מבואר שני דברים, עצם הנס - רבים ביד 
מעטים, גיבורים ביד חלשים. ואחר כך כתוב מהם הזכויות שגרמו לנס - שהיו טהורים 

וצדיקים ועוסקים בתורה.
גם  הניסים",  ב"על  שמוזכר  מה  כל  דבאמת  בזה,  לומר  אפשר  היה  אחר  ובאופן 
הסיבה  את  להזכיר  הוא  הכל  צדיקים",  ביד  "רשעים  וגם  חלשים"  ביד  "גיבורים 

שמחמתה זכו לנס.
כי הנה, החלש בטבעו הוא נכנע, ולא רק שאין לו תחושות של "כוחי ועוצם ידי" כי 
אין לו הכי תמצי לזה, אלא מטבעו הוא נכנע יותר, וכך כאשר יש מעטים כנגד רבים, 

המועטים כנועים יותר. 
וכתב על כך רבינו יונה ב"שערי תשובה" )שער א' העיקר השביעי(: "הכניעה בכל 
לב והשפלות... ההכנעה מעקרי התשובה, ובהכנעה יתרצה האדם אל השם שנאמר אל 
זה אביט אל עני ונכה רוח, כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש 
ובהמשך  נדכאים"...  לב  ולהחיות  שפלים  רוח  להחיות  רוח  ושפל  דכא  ואת  אשכון 
יונה כי בהכנעה האדם מתרצה להקב"ה, שהרי יכול להיות  דבריו שם מבאר רבינו 
שהאדם יעשה תשובה ויתכפרו עונותיו, אבל הוא עדיין אינו מרוצה לפני השם, ורק 

בהכנעה האדם מתרצה לפני השם.
ואם כן אפשר לומר שכאשר כתוב "גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים" אין 
הם  והמועטים  מכיוון שהחלשים  אלא  המלחמה,  הניסים של  את  לספר  בזה  הכוונה 
נכנעים, והנכנעים מתרצים לפני השם יתברך שנאמר "אל זה אביט אל עני ונכה רוח", 
ובודאי שהחשמונאים יצאו למלחמה נכנעים, כי לא היה להם שום אמצעי מלחמה, רק 
תורה ובורא עולם... כולם נגדנו אנחנו לבד... ממילא הם היו נכנעים ומרוצים 
לפני השם, ואם כן זה הכל סיבת הנס! וכמו ש"צדיקים" זה סיבה לנס, ו"עוסקי 

תורתך" זהו מעלה שהיא סיבה לנס, גם "נכנעים" זה 
מדרגה גבוהה מאוד שהיא גם כן סיבה לנס.

]הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל[

זדים ביד עוסקי תורתך
כתב המהר"ל באבות, שהדביקות בהקב"ה אינה דוקא כשעוסק ב'סתרי תורה', אלא 
אף בשעה שעוסק בארבעה אבות נזיקין וארבעה שומרין ושור שנגח את הפרה, דבקים 
בהקב"ה. והיינו, דבשעה שאנו לומדים את התורה כאן למטה, כשלומדים "המחליף 
פרה בחמור", "שור שנגח את הפרה", "שנים אוחזין בטלית", הרי שאנו לומדים את 
וכשאנו מקבלים  לארץ,  עד  לומד, שהתורה משתלשלת  תורה ממש שהקב"ה  אותה 
אותה ולומדים אותה הרי שמגיעים לדביקות בהקב"ה, וזו הדביקות הכי גדולה שיכולה 

להיות, כאשר לומדים את אותה תורה ממש שהקב"ה לומד.
וזוהי מציאות ששייכת לכל אחד ואחד. כי ככל שאדם משקיע את עצמו ומוסר את 
גילויים  ויותר  יותר  לו  ידי כך מתגלים  ועל  יותר לדביקות,  זוכה  עצמו לתורה, כך 
בתורה, וכך זוכה ביותר למתיקות והבנת התורה. והמסירות לגמרי לתורה היא עצה 
גדולות  ולהשגות  בתורה  לדביקות  ולזכות  ההסתר,  מעליו את  לבטל  לזכות  עמוקה 

ולגילויים בתורה.
וכמו שנתבאר בחז"ל על רבי פנחס בן יאיר שחלק לנהר גינאי. ולכאורה מה החידוש 
בזה, הרי זה מעין קריעת ים סוף, המעשה הגדול שכלל ישראל זוכרים ומזכירים בכל 
יום. וביארו בזה האור החיים הק' ובנפש החיים הקדוש, שכל מציאות קריעת הים על 
ידי משה רבנו ע"ה היתה קודם מתן תורה והוא נס כנגד כל הנהגת הטבע, ואילו רבי 
פנחס בן יאיר היה אחר מתן תורה, ולכך בכח התורה היתה לו אפשרות לחלוק את 

הנהר, כי אחרי מתן תורה עם כוח של תורה זה כבר מצב אחר.
וביארנו ביותר, שדוקא בזמן של ההסתר, אזי מכח ההשתלשלות הנוראה של התורה 
היו אז גילויים מיוחדים, וממילא בכח המיוחד הזה של חכמי התורה, שייך לקרוע את 
הנהר, ושייך גם שקטן שבהם מחיה מתים, ואינן זה מאותו כח שבא על ידי נביא, כי 

אם מכח הגילוי המיוחד בתורה.
וזהו הבנת מטבע התפילה "זדים ביד עוסקי תורתך". על ידי שהם "עסקו" בתורה, 
ומאסו בחכמה יוונית, ומסרו עצמם על דברי תורה, במסירות גמורה, הרי שהיו קרובים 
יותר להקב"ה והיה בידיהם כח מיוחד, כח התורה! ובזה יכלו לפעול כנגד דרכי הטבע, 
באשר היו דבוקים יותר להקב"ה, ואיך יוכלו עליהם. וכך נמסרו מעטים ביד רבים, 
האמיתית  לחכמה  המכוון  הטהור,  השמן  בפך  יתברך,  חיבתו  לגילוי  הזה  בזמן  וזכו 

חכמת התורה.
]מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א[

רשעים ביד צדיקים
שמעתי מהגאון הקדוש רבי אלחנו וסרמן זצוק"ל הי"ד שאמר, תינח הנס של 'רבים 
ביד מעטים', שזה אכן רבותא וחידוש גדול, שנתן הקב"ה את הרבים ביד במעטים. 
אולם מהו החידוש בנס של 'רשעים ביד צדיקים', והרי פשיטא שיתן ה' את הרשעים 

ביד הצדיקים.
יותר כלי  לו  יש  יותר חזק מהצדיק,  זאת אלא מפני, שבמלחמה תמיד הרשע  אין 
זיין, הוא מתיר יותר לעצמו להשתמש באמצעים שהצדיק אינו מתיר לעצמו, ביכולות 
להכות, להכלים, לבייש, להרוס ולנתץ, מבלי לבחול בשום מעשה פסול. ואם אף על 

פי כן, 'רשעים ביד צדיקים' הרי שזה נס גדול...  
]הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פינשטיין זצוק"ל[
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חדש! 
ניתן לתרום להוצאות הגליונות

בעמדות הממוחשבות של
 "נדרים פלוס" \ "קהילות"

המוצבות ברחבי הארץ
לפי החיפוש הבא תחת המדור "קופות נוספות":
 "רוממות" – גליון שבועי לבני התורה

ניתן גם לשלוח נוסח של הנצחות במכשירים הנ"ל 
לתרומות בטלפון במס' 03-7630585 שלוחה 264 
עקב ריבוי הגליונות ב"ה זקוקים אנו לעזרתכם

כל תרומה תתקבל בברכה

הדפסת והפצת הגליונות השבוע נתרם לרפואתם השלמה של
הגאון הגדול רבי יהודה אריה בן העניא פעשא הרשלר שליט"א

והגאון הצדיק רבי חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית ארלנגר שליט"א
לרפו"ש במהרה בתושח"י

לעילוי נשמת זקני מוהר"ר יוסף אייזיק ב"ר בנימין אהרן סמסון זצ"ל
 תלמיד ישיבות קלצק ולומז'א  נלב"ע ג' טבת תשל"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בתו הרבנית תליט"א

לתרומות והנצחות,תגובות והערות,
 בטל': 0722-588477  
 b264464@gmail.com :או במייל
לקבלת הגליון במייל שלחו בקשה 

למייל זה.
 For dedication and sponsorship

send to b264464@gmail.com

גירסא דינקותא
התאונן  הצדיק  יוסף  בפרשתינו 
שלו,  דינקותא  הגירסא  את  ששכח 
מחדש,  הכל  את  למד  שכבר  אף  
ועכשיו שוב יודע הוא את כל התורה. ועל זה אומרת המשנה באבות: אלישע בן אבויה 
אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא 
שלומד  המשניות, שמה  בפירוש  הרמב"ם  ופירש  מחוק.  נייר  על  כתובה  לדיו  דומה, 
בילדותו יתקיים ולא יקל לשכחו, משא"כ בימי הזקנה בהפך, וזה מבואר ונראה לעין.  
לשונו:  וזה  דינקותא",  ה"גירסא  של  במעלה  עניין  עוד  הוסיף  ישראל"  וב"תפארת 
משמעות מלת חדש, היינו שהוא לבן, וגם שלא נכתב עליו עדיין, וזה כנגד ב' מעלות 
טובות שיש ללימוד הילדות, דכמו בנייר לבן, ע"י לבנינותו כל קו דק מן הדק עשה 
הנייר  וכמו  מהר.  הדקים  העיונים  כל  ותופס  קלה,  הילד  השגת  כן  כמו  עליו,  רושם 
החדש שאינו מטושטש מקודם מכתיבה אחרת ניכר הכתיבה עליו אף כשיתיבש הדיו, 

כך גירסא דינקותא זוכרה לזמן מרובה. 

ימי הנעורים חופשיים מטירדות
פעם כשישב מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצוק"ל בביתו, ובין שיחה טלפונית אחת 
לשניה עיין בכתבי תורתו, וצילצולי הטלפון בעניני הכלל והפרט לא פסקו אף לשעה 
קלה, כמעט צילצול אחד אחרי השני ממש, נענה ואמר לצעיר ששימש אותו: "הא, הנך 
רואה... צריכים להספיק וללמוד הרבה בימי הנעורים... אחר כך כשמזקינים הטירדות 

רבות ולא מניחים לך...
גם בהזדמנות נוספת, כשרבו הטירדות שלו וגאו למעלה ראש, וכשרצה לחדש מה 
בסוגיא עלה לו הדבר בהתאמצות, העיר לתלמיד שישב במחיצתו: קח מוסר ממני, ראה 
לחדש הרבה בעודך צעיר לימים, כאשר אתה חפשי מטירדות... מאוחר יותר יקשה גם 

עליך..." 

והנער איננו איתי
ידועה אימרתו השנונה של מרנא ה'שפת אמת' זיע"א על הפסוק "כי איך אעלה אל 
אבי והנער איננו אתי" בדרך מליצה, איך אעלה אל אבי שבשמים, והנער - ימי הנערות 

איננו אתי - שבזבזתי את ימי הנערות!

הכל מהתחלה!
עוד מבואר כי כאשר יוסף ירד למצרים, והתגלגל מאחד לשני, ועד שהיתה לו קצת 
מנוחה שנהיה מושל בבית פוטיפר, נזרק בבושת פנים לבית הסוהר, הרי ששכח במצב 
הזה את כל תלמודו. והנה, אדם במצב כזה, יכול לומר לעצמו, איך אני יכול עכשיו 

לחזור וללמוד את הכל מחדש, אני פטור. אני אנוס... כמובן, שיוסף הצדיק לא נהג כך 
ולא נשבר ח"ו, אלא בתוך המצב הקשה הזה למד את כל תורתו מחדש. 

שיחזור הספר...
כאשר זכה מרן רבנו הרב שך זיע"א להגיע לארץ ישראל ולהינצל מהמלחמה, שכח את 
היקר לו מכל, ונאלץ להותיר מאחוריו... עשרות מערכות של חידושי תורה נפלאים 
על סוגיות במסכתות הש"ס ועל סדר הרמב"ם, שכתבם טרם המלחמה. כל אלו נותרו 
בלעדי  אך  מהם.  להיפרד  נאלץ  נורא  ובצער  משם,  להוציאם  לו  נתנו  לא  בגולה... 

חידושיו חש כי חייו אינם חיים.
ניגש מיד אל  ובמרץ רב  - החליט הרב שך,  זכרוני!  את הכל מחדש על פי  אכתב 

המלאכה.
בני ביתו ומקורביו נדהמו... הם ראו כיצד כותב הוא את חידושיו, ונראה היה כי הכל 
מונח במוחו כבתוך קופסה מסודרת, ולא נותר לו אלא לשלף מתוכה ולכתוב... לא רק 
את הש"ס הוא זוכר - שחו זה לזה - אלא גם את כל חידושיו ובאוריו... הרי זה מדהים!   
המחסור בנייר עקב המלחמה הקשה על מלאכת סיום הספר, אך כאן נרתם לעזרה 
דודו מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל, הוא דאג בכל מאודו להשגת הניר עבור הספר היקר 

כל כך. 
לא עבר זמן רב והמלאכה הושלמה, בשנת תש"ח סיים את ספרו החדש - ישן, "אבי 

עזרי", והוציאו לאור בעיר הקודש ירושלים.

אל ייאוש!
אברהם  ורבי  חברון,  ר"י  זצוק"ל  כהן  אהרון  רבי  הגדולים  הגאונים  נסתלקו  כאשר 
שניהם  על  הספד  זיע"א  שך  הרב  רבנו  מרן  נשא  אחד,  ביום  זצוק"ל  מייזעס  אליהו 
בכלות השבעה. ואמר: כי משני אנשים גדולים אלו ניתן ללמוד את כוח הבחירה של 
האדם, וכיצד יכול אדם גדול להתנער מכל הקשיים הטבעיים ולהתאזר בגבורה מופלאה 

לעבודת בוראו.
היכרתי את הרב מייזעס מילדות, כאשר למדנו יחד בעיר סלוצק, שם ברוסיה, שבה 
כל אבן זועקת כפירה החזיק מעמד תקיף בתורה ויראת שמים. אך בגבורתו הגדולה 
ראינו במיוחד כשיצא ממאסרו. כי קודם שנתפס ידע את כל התורה, אך לאחר עשר 
נוראות אך  ואז פרץ בבכיות  שנות עינויים בסיביר, ללא שום ספר, שכח את הכל, 
לא התייאש והחל ללמוד ולהיזכר בכל אשר ידע והוסיף יגיעה בכל כוחו עד שחזר 

למדרגתו ולמעלה מכך.
וכזאת ראיתי גם אצל הנפטר השני רבי אהרון כהן זצ"ל, שכמה שבועות לפני פטירתו 
ראיתיו בחולשתו הנוראה, והיה נראה כמת ח"ו, גל של עצמות, אך כשהגיע לתפילה 
התאזר בגבורה והתלהבות  - קווי ד' יחליפו כח. זה כוחה של בחירה ודבקות בבורא.

עניין יהודית
מעודי נתקשיתי כיצד נשים הם חלק יותר חשוב בהדלקת 
הנר מהאנשים דבר שלא מצינו במגילה וד' כוסות, עד כדי 

כך שיש להן בחינת יו"ט בנפרד מהאנשים, שכן נתקן עבורן שביתה ממלאכה, 
משא"כ האנשים. למען נטעם עניין זה עלינו לעיין במקור, מאי טעמא באמת 
נתקנה תקנה זו. ואומר תוס' שהוא משום מעשה דיהודית שהמעשה שם היה 
שהישועה הגיעה באופן מיוחד על ידי אשה. ויוצא מדבריו דאכן יש לנשים 

יותר שייכות בחנוכה מאשר לאנשים. וצ"ע אכן מה שורש ייחודיות זו.
ובהבנת דבר זה יש לנו לעיין במעשה דיהודית, ז"ל הר"ן על הרי"ף במסכת 
הנישאות  הבתולות  כל  על  יונים  שגזרו  ז"ל,  המדרש,  דברי  שמקצר  שבת 
שיבעלו להגמון תחילה, וע"י אשה נעשה נס, דאמרינן במדרש דבתו של יוחנן 
וכו'  וברחו כולם  גבינה לשכרותו וחתכה את ראשו  האכילה לראש האויבים 
עכ"ל. ועיין בדברי המדרש עצמו, המראה כי יהודית השקתה אותו יין ולא נגע 

בה אותו הגמון.
ובביאור העניין עלינו להקדים כי מצינו כעין מעשה זה, והוא מעשה סיסרא 
ויעל המובא בספר שופטים )פרק ד, יז-כב(: ְוִסיְסָרא ָנס ְּבַרְגָליו ֶאל ֹאֶהל ָיֵעל 
ֲאֹדִני סּוָרה  ֵאָליו סּוָרה  ַוֹּתאֶמר  ִסיְסָרא  ִלְקַראת  ָיֵעל  ַוֵּתֵצא  ַהֵּקיִני...  ֶחֶבר  ֵאֶׁשת 
ָנא  ַהְׁשִקיִני  ֵאֶליָה  ַוֹּיאֶמר  ַּבְּׂשִמיָכה:  ַוְּתַכֵּסהּו  ָהֹאֱהָלה  ֵאֶליָה  ַוָּיַסר  ִּתיָרא  ַאל  ֵאַלי 
ֵאֶליָה  ַוֹּיאֶמר  ַוְּתַכֵּסהּו:  ַוַּתְׁשֵקהּו  ֶהָחָלב  ֹנאוד  ֶאת  ַוִּתְפַּתח  ָצֵמאִתי  ִּכי  ַמִים  ְמַעט 
ֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם ִאיׁש ָיבֹוא ּוְׁשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיׁש ֹּפה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין: 
ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהֹאֶהל ַוָּתֶׂשם ֶאת ַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט 
ַוִּתְתַקע ֶאת ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא ִנְרָּדם ַוָּיַעף ַוָּיֹמת: ְוִהֵּנה ָבָרק ֹרֵדף 
ֶאת ִסיְסָרא ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו ַוֹּתאֶמר לֹו ֵלְך ְוַאְרֶאָּך ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ְוִהֵּנה ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת ְוַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו:
וכמה  דומה. אלא שיש כאן כמה  נראה שהוא ממש מעשה  מצד אחד  והנה 
חילוקים יסודיים: יהודית האכילה את ההגמון מאכלי חלב במקום חלב כפשוטו 
אצל יעל. אצל יעל הרדים החלב עצמו, ואילו אצל יהודית היין הוא שהרדים 
כתוצאה מאכילת הגבינה. יהודית לא היתה לאיש מתחילת המעשה ועד סופו, 
ואילו יעל היתה "אשת חבר הקיני". יהודית בפועל לא נטמאה, משא"כ ביעל 
כמבואר בגמ' )יבמות קג,א(. יהודית הסירה ראשו של ההגמון ואילו יעל הלמה 
בראש סיסרא ומחצתו. יהודית פעלה זאת עם חרב ואילו יעל עם מקבת ויתד. 
ביהודית "ברחו כולם" אחרי שנהרג, ביעל נהרג סיסרא רק אחרי שכולם כבר 

הובסו.
ואם נרצה להגדיר את החילוק במשפט אחד, 

העניין הוא: יעל התנהגה בכל דבר בדרכו של עולם 
תעשה:  ואל  שב  בבחינת  הוא  אצלה  שהכל  כאשה, 
סיסרא בא לביתה, היא הגישה לו חלב שהוא דבר לא מעובד )עיין השוואה 
לקמן(, היתה א"א ובתורת קרקע עולם, מבין כל המערכת הזו נרדם סיסרא 
מאליו ]דבר שהוא בשוא"ת וכדרכה של אשה[, ואז משתמשת יעל דווקא בכלי 

ביתה העומדים לרשותה כדי להרגו ]ובמקרה זה חלק מביתה ממש[. 
שלא  דבר  בכל  פעלה  היא  ופרט,  פרט  בכל  זה  בכל  משונה  יהודית  ואילו 
כדרכה של אשה: היא יוצאת ביזמתה החוצה אל ההגמון, נותרת בתמותה, היא 
מביאה לו גבינה, שהוא מאכלי חלב לאחר עיבוד והכנה ]דהיינו עניין שהוא 
בקום עשה וכדרכו של איש[, מרדימה אותו בפועל ממש על ידי השקאתו ביין, 
ואת ראשו היא נוטלת על ידי שימוש בכלי מלחמה, חרב של ממש, אשר הוא 

מדרכו של איש להשתמש בו ולא דרכה של אשה.
על  שנתייסדו  רגלים  שאר  בבחינת  עדיין  הוא  חנוכה  שלמעשה  והעניין, 
לחורף,  הוא  וחנוכה  לאסיף,  וסוכות  לקציר  שבועות  לאביב  פסח  התקופות, 
וכן באמת ראינו דחנוכה הוא הגבול בין הקיץ לחורף והארכתי בדברים במקום 
אחר; עכ"פ החילוק בין הקיץ לחורף הוא דקיץ הוא הזמן לעשייה של השתדלות 
אנושית וחורף כולו לעשייה האלקית. חורף הוא לה' וקיץ בעצרת כ"ע מודו 

דבעינן נמי לכם.
של  קיץ"  "פני  חורף.  ופני  קיץ  פני  פרצופים,  ב'  לחנוכה  יש  כן  אם  והנה 
ובכך קידשנו את גמר  השתדלות מצידנו, אשר השי"ת לקח מידינו והשלים 
התחלה  רבים,  נגד  מועטים  ונס  השמן  פך  נס  והוא   - לה'  העשייה  יכולת 

שהמשכה ע"י השי"ת, והוא החנוכה של האיש. 
כמו כן יש לחנוכה פני חורף, בהם שלמות הבית היהודי הוא העיקר, בו הרי 
השי"ת אומר לאדם הכבד ושב בביתך! כאן האשה הרי היא הבית ומופקדת על 
שמירת שלימותו של חסרון העשייה, של כביכול לאפשר לשי"ת "לעשות את 
שלו". תשועתו הרגילה של היהודי הוא במהלך של יעל - עשייה של חסרון 
שכל  ועתה  השי"ת.  של  בידיו  השאר  את  ולהותיר  כמצווה  לעשות  עשייה, 
שלמות הבית היהודי עומדת ליחרב, כנגדו עומד מעשה דיהודית, אשר כולה 
עשייה מחוץ לבית - על ידי מי שמקומה הוא בבית - כדי לשמור על הבית. 

עשייה - כדי לשמור על חסרון העשייה של השביתה.
ולכן בחנוכה האיש מדליק - והאשה שובתת.
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