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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

פיינמן מנשה' ר חזר המקומי הכנסת בבית ערבית תפילת לאחר
.הקבלה מחדר לו קראו למלון בהיכנסו מיד. התארח בו למלון

וביקש פעמים כמה בטלפון אותך חיפש מישהו! פיינמן מר"
 !" הטלפון מספר הנה. אליו שתחזור

נמצא הוא השנה ימות ברוב אך, ישראל בארץ מתגורר מנשה' ר
אימת וכל, בקרבו פועם שבקדושה דבר לכל חם לב. ל"בחו

,העולם ברחבי יהודים עם לגמול שהיא כל מצווה לפניו שנקרה
לעת. לדרך ויוצא מזוודתו את אורז אלא לרגע מהסס אינו הוא

ואף, כשוחט, מישרים כמגיד, תפילה כבעל לשמש יודע הוא הצורך
 . כמוהל
.פינלנד בירת בַהְלִסיְנִקי חשובה מצווה לצורך נמצא הוא כעת

.אירופה ביבשת ביותר הצפונית הנקודה על ממוקמת המדינה
רחוקים מהם רבים כאשר, שם מתגוררים יהודים מאלף יותר

 . ומצוות תורה משמירת לדאבוננו
,ְנֵייִמיברּובּ  שוהה אותו שמחפש האיש כי נראה הטלפון מספר לפי
מנשה' ר. להלסינקי צפונית מ"ק מאות שמונה נמצאת אשר עיר
 . נענה צלצולים שני ולאחר, השאיר שהלה הטלפון למספר חייג

 . גאתה האפרכסת של השני בצד ההתרגשות
היינו ורעייתי אני. "השיחה את הלה פתח -!" דני לי קוראים"

,שבוע לפני. שהוא כל חשוב ענין לסדר ְנֵייִמילרּובּ  להגיע צריכים
יהודים איננו אנו. טוב במזל זכר בן לנו נולד פה שהותנו כדי תוך

השמיני ביום מחר ברית לו לערוך לנו חשוב אך, כך כל אדוקים
יסכים אשר מוהל לאתר מנסים אנו ימים כמה כבר. להולדתו

אנו. בהלסינקי שוהה שהינך לנו נודע היום. ולשווא, אלינו להגיע
את למול אלינו שתגיע בקשה של לשון בכל ממך מבקשים
 ".התינוק

הנסיון היה הפעם אך, זה מסוג לבקשות סירב לא מעולם מנשה' ר
 . מנשוא קשה
להתארגן יכל הוא ימים כמה לפני ההודעה את מקבל היה אם

מלבד אחרת ברירה לו נותרה לא, כעת. ברכבת או בטיסה ולהגיע
שיספיק כדי. שעות עשר של נסיעה מרחק, פרטי ברכב לנהוג
בשעות לדרך לצאת יצטרך, השקיעה לפני מחר התינוק את למול

בכבישים הלילה כל לנהוג שיצטרך, היא המשמעות. הקרובות
,מאוד קשה היתה ההתלבטות. וסוער קשה אוויר ובמזג שוממים

המצווה את להחמיץ שלא מנשה' ר החליט דבר של בסופו אך
 . הנדירה

הדייל. רכבים השכרת לסוכנות מנשה' ר ניגש בהחלטתו נחוש
אותו שיתף מנשה' ור, סקרנות מתוך סתם נסיעתו במטרת התעניין

?!לרובניימי לצאת כעת. "גדולות עיניים שני פתח הסוכן. בתוכניתו
,בחדר המעלות-מד על הדייל הצביע כדי תוך?" השתגעת האם
מתקרב שאתה ככל. "לאפס מתחת מעלות חמש על הראה אשר

אתה כזה שבקור לך נראה האם, מטה צונחות המעלות לרובניימי
 ?"לדרך יוצא
מכניס הוא הרפתקה לאיזה ידע לא עצמו מנשה' שר להניח סביר
שאלה כאן אין אם רב עם מברר שהיה ייתכן - אחרת, עצמו את
 ".נפש פיקוח" של

מנשה' ר יצא, ימים כמה למשך כשר באוכל שהצטייד לאחר
 . לדרך

ששרר העז הקור זאת ובכל, המירבית בעוצמה פעל ברכב החימום
 . עצמותיו את והקפיא פנימה חדר בחוץ
צונחות בחוץ שהמעלות היה נראה כך, בנסיעה שהתקדם ככל
 . בפנים היטב מורגש היה זה. מטה
גברה, השומם הבינעירוני הכביש על שעות ארבע של נסיעה לאחר
מצליח לא שהוא הרגיש מנשה' ר. העז הקור עם יחד העייפות עליו

היא השאלה. קצרה תנומה לתפוס חייב יהיה הוא, עירני להישאר
 ?זה את עושים איך

איתו לברר וביקש, לו אותת הוא לידו חלף שהוא כל רכב כאשר
 .בשוליים לעצור אפשר האם הענין את
אוויר במזג מסוכן ממש זה. "הרעיון מן לגמרי התחלחל הרכב נהג
בשיא עובד שלך הרכב מנוע, נוסע אתה כאשר כי - אמר - כזה

אתעוצר אתה אם, המנוע חום על לשמור מצליח והוא העוצמה
,מאליו וייכבה יתקרר ברכב המנוע, דקות מכמה ליותר הרכב
,ברירה לך אין. חלילה, הרכב בתוך למוות לקפוא עלול ואתה

כל לאכסניה שתגיע עד ברציפות ותנהג שלך העייפות על תתגבר
 !" מסוכן פשוט זה. שהיא

* 
שלושה בנוכחות התקיימה הנימול לרך התקיימה המילה ברית

 . הברית לסעודת התיישבו, מכן לאחר מיד. הנביא ואליהו יהודים
 . דברים לשאת התכבד מנשה' ר

 . זמן באותו במוחו הבריק גאוני ורעיון, וישב בפרשת זה היה
הזה הפשתני" על המשל )תנחומא מדרש בשם( מובא בפרשתנו י"ברש
הפשתן כל יכנס אנה: 'תמה הפחמי, פשתן טעונים גמליו נכנסו
שלך ממפוח יוצא אחד ניצוץ: 'לו משיב אחד פיקח היה?' הזה

,למעלה הכתובים האלופים כל ראה יעקב כך'. כולו את ששורף
אלה' למטה כתיב מה?' כולן את לכבוש יכול מי: 'ואמר תמה

להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה' וכתיב', יוסף יעקב תולדות
 ". כולם את ושורף שמכלה מיוסף יוצא ניצוץ', לקש עשו ובית
 ? הנמשל את מסביר אשר במשל יש מה, להבין יש

הוא הביאור, בקשב והאזין שישב דני באוזני מנשה' ר הסביר, אלא
,מהם נחרד פשתן טעונים הגמלים את ראה הפחמי כאשר. כך

שאתה זה: "הפיקח לו אמר. עבודתו את הפסיק בהלה ומרוב
מכלה אתה ואז בעבודתך תמשיך, מאוד מסוכן זה לעבוד מפסיק

ידי אין יעקב קול הקול כאשר: "הנמשל הוא כך". הפשתן כל את
עשיו של גודלו את לראות נבהל יעקב כאשר". שולטות עשיו

,בו לשלוט יכול עשיו מצוותיו שמירת או תורתו לימוד את ומפסיק
 . ברגע עשיו את מכלה הוא בשלו ממשיך יעקב אם אך
וסיכם, בדרך ההתרחשויות את להם וסיפר המשיך מנשה' ר

עוד כל! מסוכן זה! תעצור אל: 'לי הורה הנהג כאשר: "באומרו
.עליך אז חשבתי', הקור את תנצח היא העוצמה בשיא נוסע הרכב

אלא, המצוות משמירת מרפה ואינו פינלנד בקצה יהודי שיושב זה
כוחו את שורף אשר הניצוץ זה, באדיקות המילה ברית על שומר
 ".עשיו של

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד
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 (לז, ב) והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה

 אותן מבזין אחיו שהיו לפי בלהה בני אצל רגיל כלומר - בלהה בני "את י"כתב רש
 מקרב את בני השפחות?מקרבן". יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה  והוא

אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע, 
שדרכו היה, שאם נצרך אחד לאיזה שליחות כגון לקנות משהו או לסדר היה אומר 
שיתנו לו לסדר זאת כיון שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל השליחויות, במשך 

 ע הכל. שאלוהו למה אמר שיש לו נער?הזמן עקבו אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצ
ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער צעיר, מוכן לבצע שליחויות 
לאנשים מבוגרים, אבל כשגדלים, מפסיקים מכך. אמר רבי מאיר, אני, נשארתי "נער" 

 לגבי המידה הזאת, ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני...
את בני השפחות אף שזה לכאורה כפחיתות כבוד לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב 

להתרועע עימהן ולא עם אחיו בני האמהות, אבל יוסף העדיף לעשות "מעשה 
                         נערות", וזה מה שאמר הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה".

 (ציוני תורה)
 (לז, כא) מידם ויצלהו ראובן וישמע

במדרש רבה (רות, ה, ו) "אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו 
וישמע ראובן ויצילהו מידם, על כתיפו היה מוליכו לאביו". וכבר נלאו כל המפרשים  

 למצוא פשט בדברי המדרש.
אבל נחשים ועקרבים יש בו".  –והנה בגמ' שבת (כב, א) " והבור ריק אין בו מים 

הרי ימות מחמת  נחשים ועקרבים, אם כן מה הצלה שייך בזה? יש להבין אם יש בו
 הנחשים והעקרבים.

ויש לישב על פי דברי הזוהר הק' שתמיד יותר קל להציל מיד מזיק שאינו בעל 
בחירה מאשר להציל מיד אדם שהוא כן בעל בחירה. לכן אמר ראובן להשליכו אל 

עלי בחירה, כיוון שראובן הבור שאז צריך להינצל מידי נחשים ועקרבים שאינם ב
 סמך על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע, יזכה להינצל.

והנה ראובן עצמו היה מסופק האם באמת יוסף אין בו נדנוד של לשה"ר או שמא 
הדין עם אחיו השבטים הקדושים. לכן אמר להשליכו אל הבור כאמור. אמנם, אם 

בו שום נדנוד של לשה"ר, היה מצילו בידיים. וזה  היה יודע ראובן בוודאות שיוסף אין
מה שאמר המדרש, שאם היה יודע ראובן שעצתו להשליך את יוסף אל הבור היא 
הצלה גמורה שהרי התורה אומרת "ויצילהו מידם", אם כך וודאי שיוסף אין בו שום 

                            חטא, ואם כך היה מצילו בידיו.
 (זהב שבא)

  כה) (לז,כסף  בעשרים לישמעאלים יוסף את וימכרו
 המעות את וחלקו כסף בעשרים יוסף את שמכרו כתב אליעזר דרבי בפרקי

 דוקא לקחו למה ותמוה. נעליים מהמעות ולקחו כסף שתי אחד לכל והגיע ביניהם
 .כסף שתי של החשבון רומז ומה, נעליים
 בעלים לעשות בניו שעתידין בא הלזה החלומות בעל הנה במדרש דאיתא ל"ונ

 היה רצו השבטים להרג את יוסף ךכשל שהטעם מהמפרשים בהרבה ואיתא. ז"לע
 לעלות מניחם היה שלא מכח ק"ביהמ חרבן ויגרם ,ממנו לצאת שעתיד ירבעם בשביל

 שבני "בנעלים פעמייך יפו מה" הכתוב י"עפ בנעליים הרמז וזה .ז"ע ונתרבה רגלל
 לרמז המכירה לאחר מיד נעליים קנו לכן, בנעליים לרגל בעלייתם משתבחים ישראל
' בגמ' כדאי כסף בשתי דוקא וקנו. לרגל בעלייתם בנעליים להתהדר י"בנ יוכלו שכעת
                                                          .כסף שתי לפחות עולה חגיגה שקרבן

 )תקנ"ו - יוסף פורת בן(
במה שכתב שקבלו עשרים כסף, וכל אחד קנה נעליים בזה, יש להבין, מה עשו 

מיותרים, שהרי  הרי בשעת המכירה היו רק תשעה שבטים וצירפו הכסף העם שתי 
  .את הקב"ה עימהם כמובא ברש"י

איתא חידוש נפלא ב"מדרשי תימן": באותה שעה לקחו השבטים את שתי הכסף 
, שהרי צירפו את הקב"ה לחרם כביכול ליתן להקב"ה את חלקו ,וזרקו כלפי מעלה

א יוסף המעות שזרקו נפלו באיזה מקום בסביבתם. לאחר הרבה הרבה שנים, ב כנ"ל.
ון, יוסף זה רצה לישא אשה ולא יוסף זה היה גר, עני ואביאבי התנא הק' רבי עקיבא, ו

היה לו במה לקדשה, אותה האשה ג"כ היתה עניה מרודה ולא היה לה נעליים 
קנה עם זה ו –את אותה מטבע שזרקו השבטים  –לרגליה. יוסף זה מצא מטבע 

 רבי עקיבא. להם נולד' וקידש את אשתו בנעליים אלו. ונעליים'
הרמז  ',מעשר בהמה'רופולי בידועים דברי הגה"ק רבי שמשון מאוסטוהנה 

שמביא שם שרבי עקיבא היה מעשרה הרוגי מלכות, והרי לא היה מצאצאי השבטים 
מובן ביותר  ולפי דברי המדרש הרי זה ס בעוון זה? אלא שהוא כנגד הקב"ה.ולמה נתפ

                   שהרי באמת נולד ר"ע בזכות הכסף שהיה כביכול עבור הקב"ה.
 (הגרמ"י רייזמן)

 (לז, ל) בא אני אנה ואני איננו הילד ויאמר אחיו אל וישב
 במדרש: "ואני אנה אני בא במעשה בלהה", וצריך ביאור.

בספר "ארץ חמדה" להמלבי"ם, וכן הוא בחומת אנך להחיד"א, ביארו עפ"י דברי 
שכשהניח יעקב מיטתו באוהל בלהה אחר פטירת רחל, חשב להעמיד ממנה  האריז"ל

עוד ב' שבטים. וכשבלבל ראובן את יצועי אביו, שוב לא העמיד עוד שבטים. אמנם, 
הספיקה מחשבתו של יעקב, בכדי שיתעקרו שתי נשמות ממקורם, וכיוון שלבסוף 

והוליד את מנשה  לא העמיד עוד שבטים, נשארו תלויים ועומדים, עד שבא יוסף
ואפרים. וזה מה שאמר יעקב מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, שנשמתם 

 שייכת אלי וכבני הם.
והנה ראובן, גם הוא ידע כל זאת, וקיווה שאכן יוסף שהוא היה הדומה ליעקב 
בזיו איקונין שלו, דוקא יוסף יכול לתקן את הנשמות הנ"ל, וכעת שראה שיוסף איננו 

הל שלא יהיה תיקון למעשה בלהה, וזה מה שאמר המדרש "ואני אנה אני בבור נתב
                                                                                                                          בא במעשה בלהה".

 (ארץ חמדה)
 )לח, כה( מוצאתא הי

כבשן תוך נח לו לאדם שיפיל עצמו ל :אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי"
 )ברכות מג, ב( "היא מוצאת"שנאמר  מתמר, –מנלן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. 

כי רבי  יהושע לייב דיסקין  ,ל"ינקר זציהמעשה שהיה מספר רבי ישראל שידוע 
 בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר.ל, מטעמי "זצ

היום, ובעת השיעור הכניס לו השמש כוס תה שבטעות הניח שם מלח ויהי 
 ה, הכניס הרבה מלח...שמש ידע שהוא זקוק להרבן שהבמקום סוכר, וכיו

 לייב שתה את התה, ולא ראו עליו שום תגובה חריגה, שתה עד הסוף. יהושערבי 
מגלה י אנ ?אוי וי, היכן התה" :נכנסה הרעבצין בבהלה ולחשה לתלמידיםבאמצע 

 "!שהשמש טעה והשתמש עם צנצנת המלח
 הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.התלמידים 

 שאלה. "?מהיכן אתם יודעים"
 ענו התלמידים. "כי הוא שתה את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות"

כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח נפש " :טעמה את השיריים וצעקההיא 
 "!בשבילו

 "?, מדוע הרב שתהילמדנו רבינו, אם זה פקוח נפש" :שאלוהו התלמידים למחרת
ו לתוך כבשן האש ולא לו לאדם שיפיל עצמ נחלמדנו, " :השיב בפשיטותוהרב 

 "ילבין פני חבירו ברבים
  )יחי ראובן(

 ) א, מ( האלה הדברים אחר ויהי
 להם הביא בו לדבר כולם בפי הצדיק את ארורה אותה שהרגילה לפי: י"וברש

 על לצדיק הרווחה שתבוא ועוד. אליו ולא אליהם שיפנו אלו של סרחונם ה"הקב
 . ידיהם

 המפליאות החדשות על לגמרי אחרת והשקפה הבטה האדם יקבל מכאן הנה
 במחשבה ונשמעים מתרחשים כולם כי, ביום יום מידי העתונים על המופיעים
 דבר כל פרסום סיבת נסתרות היודע והוא, העלילות נורא ת"השי מאת ובכוונה
 לפניהם הקרה כאלה ונכבדים גדולים שרים ששני יתכן כי, כגדול כקטון בעולם
, צדיק מאותו נבל חרפת להסיר מיוחדת לתכלית ורק אך כל בפי ונתפרסם מכשול

                 .במכוון הכל הפרסום וכן והמכשול
 )תורה דעת(

 זה ויאמר יוסף ויען :הם ימים שלשת השרגים שלשת פתרנו זה יוסף לו ויאמר
 (מ, יב יח) ימים שלשת הסלים שלשת פתרנו

כשפתר לשר המשקים כתוב "ויאמר יוסף" ואילו כשפתר לשר האופים כתוב 
 "ויען יוסף". 

והנה הגמרא (סוטה לב, ב) אומרת שכשכתוב לשון של עני'ה היינו שיש לומר 
בקול רם כמו "וענית ואמרת". אם כן יש להבין למה אצל שר המשקים אמר שלא 

 בקול רם, ואצל שר האופים אמר בקול רם?
 חסדא רב ר"ח קנייבסקי שליט"א, עפ"י הגמרא ברכות (נה, א) "ואמרמבאר הג

חלום רע, העצבות ממתיקה אותו, דהיינו מה  -מסתייה, [ עציבותיה בישא חלמא
מסתייה [חלום טוב,  חדויה טבא חלמא שהאדם מתעצב עליו מבטל את החלום]

 השמחה מבטלת אותו].
יוסף הרי ודאי רצה שיהיה להם טוב. והנה כשמפרסמים על אדם שהוא הולך 
לעלות לגדולה, זה כבר גורם לו שמחה גדולה. כמו"כ כשמתפרסם על אדם שהוא 

 להיהרג, כבר יש לו מזה עצב גדול. 
 לכן, אצל שר המשקים רצה יוסף שיתקיים, ושלא תהיה שמחה גדולה מדאי
שלא יתבטל אז רק "ויאמר יוסף", שלא אמר בקול רם. משא"כ אצל שר האופים, 
שרצה שיתבטל החלום, "ויען יוסף" אמר זאת בקול רם, כדי שיתעצב ואולי עי"ז 

                 יתבטל החלום.
 (טעמא דקרא)

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



 

ב 

 בידו פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ישא ימים שלשת בעוד
 (מ, יג, יד) וגו' כאשר אתך זכרתני אם משקהו: כי היית אשר הראשון כמשפט

יש להבין בפסוק זה, מהו הלשון של "כמשפט הראשון", הרי כבר אמר והשיבך 
כמו"כ מה שאמר "כי אם" וכי רק אם יזכרהו ישוב לתפקידו הראשון? עוד יש וכו', 

 להבין וכי יוסף אכן אמר זאת רק בשביל להינצל, ולא סמך ח"ו על הקב"ה?
אלא, מתרץ הגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע, ידוע ש"הנכווה ברותחין נזהר 

יוקשה עליו בפושרין", שר המשקים חשש שאף אם יחזור לתפקידו הראשון, הרי ש
"משקעים" שיש לו מהזבוב שנמצא, ובגלל זה הושלך זכרונות וההעבודה מחמת ה

הרי לבית האסורים, ומעתה בכל פעם יעביר את היין בסינון אחרי סינון לאין גבול 
 ומספר.

על זה הבטיחו יוסף "והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה כמשפט הראשון אשר 
אכתך כבראשונה, בלא שום חשש. כי כל מה היית משקהו" אתה יכול לעשות את מל

שנגרם לך כעת שנפל הזבוב אל תוך היין והושלכת לבית האסורים זהו רק "כי אם 
וזכרתני" רק בשביל שתספר לפרעה בוא העת על פתרון החלום שאמרתי לך. וזה 

                                                                                                         היה עם מטרה מיוחדת משמים.
 .(ע"פ זר סופרים)

 מאוצרות המגידים  
וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו, וגו' מדוע פניכם רעים 

 ז) מ,( "היום
כשלומדים אנו פסוק זה, צריך להבחין ולהתעורר בנקודה חשובה מאוד, והוא, 
שחובת האדם להיות מטיב פנים לחבירו בכל מצב, וכדאמרו "לעולם יקדים אדם 

 שלום לכל אדם ואפי' לגוי שבשוק".
"לעולם" מהו? כי אצל האדם יש לפעמים מצבים קשים, שרוחו שבורה בקרבו 

בירו נפגש בו ומברכו ב"בוקר טוב" לבבי, משיב לו בפנים מפני הצרות שיש לו, וכשח
קודרניות... וכ"ש אם כמה ערביים שבשוק יפנו אליו לברכו, שלא יביט לעברם כלל, 

לראות גוי במצוקה ולגשת אליו ולשאלו "מה אירע"? "מה אפשר  וק"ו בן בנו של ק"ו
 לעזור"? דברים כאלו לא עולים על דעתינו בזמני צער ויגון.

הנה, יוסף במצרים מכור לעבד, נתפס על מעשה שלא היה ולא נברא, והוכנס ו
לבית הסוהר, וכבר עשר שנים יושב שם ללא עוול בכפו, ואינו רואה פתח הצלה 
משום מקום, ובוודאי שמצב כזה היה לכאן' צריך להעכיר את רוחו, לפי מושגינו, 

ומבחין כי פניהם רעים היום ובוקר אחד, רואה יוסף שני הערביים שאתו בבית הסוהר 
הרי בהכרח שהבין וראה כל אותם הימים יום יום וראה את שלומם, שלכן הבחין 
שהיום אירע משהו, וכבר הוא מקדים לשאלם "מדוע פניכם רעים היום", ולא שהם 
באים להתייעץ עמו, ואינו ממתין יום או יומיים לראות מה מצבם אלא תיכף הוא 

 שואל אותם למצבם.
ינו בברייתא (מסכת כלה רבתי) ר' יהודה אומר דרכן של ת"ח, עניו, ושפל ושנ

רוח, זריז, וממולח. ומפרשינן התם, דכתיב "ממולח טהור קודש", שצריך תלמיד חכם 
 להיות ערב לכל אדם, ולא יהיה כקדירה שאין בה מלח!

 כלומר: כי כמו כשחסר מלח בתבשיל הרי כל התבשיל אין בה טעם טוב... כך גם
ת"ח שהוא מלא בעניוות שפילות רוח, וכל שלל המעלות שמנו שם חכמים, אבל אם 
אינו "ממולח" אין בו טעם... שאם שוקע הוא בתלמודו או רץ לעשיית מצוות ואפי' 
גמ"ח, ובדרכו פוגשו אדם ואומר לו שלום בפנים מסבירות, והלה לרוב טרדתו עונה 

וא"א לקרא לו "טהור קודש" ואימתי נהיה  לו בוקר טוב חמוץ... הרי אין בו טעם טוב,
מושלם עם טעם וריח, כשיודע להסביר פנים כראוי בכל מצב, ולכל אדם, בעריבות 
ובשמחה, ושלא יהיו פניו החמוצות בכור ברשות הרבים... ובכך הרי הוא ממולח 

 טהור וקודש!
סיפר לי אדם אחד, שבבחרותו תר אחרי ישיבה ללמוד בה ונסע לסלבודקה 

כיר את המקום, וכשהגיע, אמר בדיוק הסבא ז"ל שיחה לתלמידיו, ושמע אז רעיון לה
עמוק ונחרתו הדברים בליבו, וכך אמר הסבא, נתאר לעצמינו שרואים אנו אדם 
שעומד בפתח בית הכנסת עם כד חלב בידו האחת וכוס בידו האחרת, ומוזג ומשקה 

 ותו איש עד למאוד.לכל נכנס, כוס מליאה חלב... הלא היינו מתפעלים מא
ואם כך, סיים הסבא, הרי תוכחה מוסרית לכל אדם, שיכול בקלות להעפיל 
לדרגה גבוהה יותר, בפחות מאמץ! שאילו בכניסתו וביציאתו מביהמ"ד יאמר וישיב 
לכל אדם בלבביות, בחיוך עד שהלה ישיב כמו"כ חזרה כשחיוך על שפתיו, הלא הוא 

ש אמרו חז"ל (כתובות קיא) גדול המלבין שיניים גדול מאותו זה שמשקה חלב, ומפור
לחבירו יותר ממשקהו חלב!!! כנראה אפוא, שמלאכה זו להשקות חלב כל בוקר עם 
כל המאמץ וההוצאות הכרוכות בה קלה יותר מלחייך לחבר...! נביא אם כן מעשה 

 נוסף המלמדינו דעת, ומידות דרך ארץ ומוסר, אולי ישמעו באזננו ויפתח ליבנו.
ר' ראובן מלצקי שוחח פעם על גדולי הדור הקודם, ונתגלגלה השיחה למעשה 

 נפלא ומוסרי על ר' לייב חסיד מקעלם, וכך סיפר:
בהיותי אברך צעיר לימים, חשקה נפשי להכיר את גדולי וצדיקי הדור , וללמוד 
מדרכיהם, ושמעתי על ר' לייב חסיד, שהיה מפורסם לצדיק וחסיד בעיירת קעלם, 

פעמי אל העיירה, חיזרתי על מקום מגוריו ודפקתי בדלתו, בעודי דופק, שומע שמתי 
אני מיד שמעבר לדלת "רץ" מאן דהו, וכשנפתחה הדלת ראיתי שהיה זה ר' לייב 

 חסיד בעצמו, שכיון ששמע דפיקות רץ תיכף לפתוח.
ובעודי משתהה על הדבר, כבר הושטה לי ידו בשלום עליכם נלבב עד למאוד 

שלא תתואר בעט סופר, ותיכף אחז בי בשתי ידיו והכניסני לביתו פנימה,  ובמתיקות
והניח ידו האחת על שכמי, משל היינו ידידי נעורים, והחל מתהלך עימי כך אנה ואנה 
בחדרו והשאלות זרמו מאליהם, מה נשמע, מה עושים אתם, איך אתם מרגישים ומה 

כשחיוך נסוך על פניו וידו על שלום הילדים ואיך הפרנסה וכו', כך שוחח ושוחח 
 שכמי במשך עשרים רגעים!

וכאן פנה ושאל, נו... כעת תאמר לי בבקשה מי אתם? כלומר שלא ידע ולא הכיר 
מי אני כלל, מסביר ר' ראובן, אלא מאי למדתי, שהוי מקבל את כל אדם בסבר פנים 

י חכמים... יפות, "כל אדם" באשר הוא, ובסבר פנים היפות ביותר! דרכן של תלמיד
 פלאי פלאות!

ולכשנתבונן בכל מה שאירע ליוסף למן היותו בבית אביו עד בואו אל מלכות 

מצרים, נראה שהכל שרשרת ניסים אחת גדולה, מעשה גורר מעשה כל פרט אחוז 
במשנהו, יעקב עשה כתונת פסים האחים שנאוהו, מכרוהו למצרים, ומעשה 

 דפוטיפר ענין החלומות וכו'.
ה זה של שאילת שלומם של אותם שני המצריים, יוסף עשה בעצמו ואולם מעש

זאת בעצמו ומזוהר ליבו, כמבואר לעיל באריכות והרי אם לא היה ניגש לשאול 
בשלומם, או שלא היה מבחין כל הימים במצבי הרוח של השנים הרי שלא היה נעשה 

ור עד למלך מצרים, ונמצא ששאילת שלום אחת הביאה וגלגלה את יוסף מן הב
"ויוסף הוא השליט" ומכאן מה כוחה של שאילת שלום ולהיפך חומר מניעת מעלה זו 

 עד היכן מרחיקה לכת.
 (לב שלום) 

 
 רבי יעקב גלינסקי - העיתון ההפוך

 טאג" לו שקראו, בפולין ישראל אגודת של עיתון על מנוייה הייתה ה"ע אימי
. הצהריים אחר בשעות בעיירה בתינו אל שהגיע עד מרחקים גמא העיתון", בלאט
 .כדלהלן, מגורינו בסביבת רבות לנשים משיכה מוקד היה הוא

 .העיתון סביב שהתרחש מעניין פרט ילדותי מימי בזכרוני חרוט
 ידעו הן, הכתובה המדינה בשפת לקרוא ידעו שלא נשים התגוררו באזורינו

 שהם וכיוון. בפולנית ולכתוב לקרא ידעו לא אבל, פולנית ולדבר, הקודש לשון לקרוא
 מפנות נשים אותם היו, ערב שלפנות הרי, מהעולם לחדשות היו רעבים -כולם כמו –

' חדשות'ה את להם קוראת הייתה אימי, קלה לשעה לבתינו ונכנסות זמן קצת לעמן
 .ויפה טוב הכל

 .ערב ויהי
 שאמא בשעה לבית נכנסה היא. לבוא הקדימה, מבוגרת אשה, השכנות אחת

 מונח כבר שהעיתון ראתה כאשר. במטבח אדמה תפוחי בקילוף עסוקה הייתה עדיין
 אניה בניית בנושא, הראשון בעמוד כתבה על והסתכלה אותו הגביהה, הבית בפתח
 )חדשה אניה אז בנו האנגלים( חדשה

 עם פנימה רצה לקרוא ידעה שלא האשה, גדול בקול הישישה נזעקה, לפתע
 :וצעקה העיתון

 עומדת ואת בים טובעת ספינה, לך קורה מה) דבורה קראו לאמי( דבורקי"  -
 ?!...במטבח אדמה תפוחי ומקלפת
. הסינר עם מהמטבח יצאה, לקראתה מיהרה, בעיתון עלעלה לא שעדיין אמא

 :הישישה של בטעותה הבחינה מיד. בו והביטה העיתון את נטלה
 ...הפוכה ספינה וראתה – הפוך העיתון את אחזה היא, לקרוא ידעה שלא כיון
 שבונים כאן כתוב הלא?! עיתון קוראים כך? איתך מה: בידידות בה סנטה אמי

 ".חדשה פאר אניית בנו באנגליה תביני. עיתון לאחוז יודעת לא את! אניה
 :שבהן השכל מוסר עם, במוחי נחרטו האלו המילים, כילד

 שהספינה חושב, לקרוא יודע לא הוא, הפוכה בצורה המציאות את קורא האדם
 ...חדשה אניה בונים – הנכון הוא שההיפך בזמן בו, טובעת

אין לנו השגה באבות הקדושים, אך מה שאנו כן יכולים ללמוד מפרשתינו, שהם, 
 ידעו לקרוא ואנו לא..

יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על 
מעמד למה כי "ה' עמו"". יוסף ידע  הדעת את הסבל שלו עשרות שנים. הוא החזיק

לא אני מנהל את העולם.  –שה' מנהל אותו ו"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" 
 ולבסוף? התגלה כי הצרות רק הועילו לו להרויח כפל כפליים.

גם עם יעקב אבינו ע"ה היה כך. "ביקש יעקב לישיב בשלווה" ולא עלה בידו. חייו 
הייסורים, והוא בטח באלוקי השמים והארץ, המשיכו להתפתל בשבילי הצער ו

 את כל שבטי קה. –וכידוע, צרות אלו בנו את העתיד, עתיד האומה 
רבותי, גם בימינו צריך לדעת.  –מנגן רבי יעקב בקול בוכים מלא בטחון ואמונה 

בונים אניה!. רק שבדרך כלל אנחנו לא יודעים  –האניה לא טובעת. ההיפך הוא הנכון 
                                                                                                                                   דשות... לקרא את הח

 (להגיד)
 ,מן הראוי להסמיך לכאן מה שמביא בספר ציוני תורה בשם אחד מהצדיקים

 לפרשה ויגש, מקץ, וישב, מחוברים ג' הפרשיות עה"ת' הק ה"שספר השל שביאר,
, ע"זי" משה ישמח"הרה"ק בעל ה על המסופר י"עפ, וביאר? הטעם ומה, שלימה אחת
 ג"כ מדף ללמוד זמן לו יהיה כן אם אלא בתרא בבא מסכת ללמוד שלא היה שנוהג

ירמיה מבית  רבי את שהוציאו מסופר ג"כ שבדף מפני? ומדוע! ברציפות ה"קס עד
... בחוץ ירמיה כשרבי להפסיק רצה ולא אותו. שהחזירו מסופר ג"קס ובדף, המדרש

 אל התוודע כבר ויגש ובפרשת יוסף מכירת התחיל וישב בפרשת, כאן גם הדבר כן
                                                                                           .באמצע להפסיק' הק ה"השל רצה ולא, אחיו

 (ציוני תורה)

 
 רבי שלמה לוינשטיין"טרוד הייתי ביצרי"  

 (לט, י) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה
... רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד 
ביצרי, אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום 
היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא וכו' יוסף 

 מחייב את הרשעים" (יומא לה, ב)
איצל'ה בלזר, תשובת הרשע אינה מובנת כלל. שואלים אותו  לכאורה, שואל רבי

 –מדוע לא עסק בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא "טרוד הייתי ביצרי" 
הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו: 

כ"כ רציתי  "היכן היית אתמול, מדוע לא באת ללמוד?" והוא יענה: "כבוד הרב,
 ללמוד, אבל הייתי עסוק".

 "במה היית עסוק?" -
 "ישבתי עם חבורת פרחחים על הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... -

וכי תירץ הגיוני הוא זה? הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם 
 הטענה!



 

 ג 

כדי לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה שמספר ה'בן 
יש חי', על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום הכיפור ואמר: "באתי לבקש דרך א

 תשובה על מעשה עבירה שעשיתי".
 "מה עשית, איזו עבירה?" -
 "כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים". -
נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול נטילת מים אחרונים אינו כה  -

 חמור"...
לתי מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפני כבוד הרב, לא נט -

 הסעודה".
 "אכלת בלי נטילת ידיים?!" -
 "כן". -
 "מדוע?" -
"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת שאטול ידיים לפני  -

 הסעודה?"
"אכלת נבילות וטריפות?! מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות,  -

 הוצרכת לאכול מאכלי טריפה?"ומדוע 
 כי כל החנויות היו סגורות, זה היה בשבת"... -

 ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים...
וכך, שואל רבי איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, אומר 

עברתי עבירות ולא היה לי זמן ללמוד גמרא. איזה מן  –הרשע: "טרוד הייתי ביצרי" 
 הוא זה?תרוץ 

התשובה היא, שאכן כך הוא: עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם, עוון ביטול 
תורה עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול תורה. לכן, 
אדם מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת יצרו, רק שלא יענישוהו של עוון 

 ביטול תורה שהוא החמור מכל!
זים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם, מזכירים אותו עם מנהג האשכנ

רה אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר ושם אביו, כגון כשקוראים יהודי לת
כותבים: פה נטמן ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד שמזכירים את שם האמא הוא 

 בתפילה על החולה.
 מדוע?

אביו יש גם עוון ביטול תורה, משא"כ הנשים שאינן באר ה'בן איש חי': משום של
חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, מזכירים את 
 שם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף להזיק יותר כי יש בידו ביטול תורה

 )האור ומתוק( 

 
 "עצת ה' היא תקום"

יוסף סיפר לאחיו על חלומותיו. התקוממו: "המלך תמלך עלינו [בהסכמתנו], אם 
משול תמשל בנו" [בעל כרחנו] (בראשית לז, ח). ומכרוהו לעבד, באמרם "ונראה מה 
יהיו חלמתיו" (שם, כ). ומה, בסופו של דבר? לא זו בלבד שלא מנעו קיומם, אלא 

עלי רעה, אלקים חשבה  שעל ידי המכירה נסתבכה המלוכה! "ואתם חשבתם
 לטובה!" (בראשית נ כ).

פרעה שמע מאצטגניניו שעתיד להולד מושיען של ישראל וילקה במים [במי 
מריבה], ואמר: "הבה נתחכמה לו", למושיען של ישראל. גזר "כל הבן הילוד היאורה 
תשליכהו". ולבסוף, על ידי גזרה זו עצמה, גדל בארמונו את משה רבינו, ושם למד 

 סיסי מלכות (ראב"ע שמות ב, ג)!טכ
והספור הידוע בגמרא (שבת קיט ע"א) ביוסף מוקיר שבת, שהחוזים בכוכבים 
הודיע ולשכנו הנכרי עתיר הנכסים שיוסף ינחל כל רכושו. מה עשה, מכר כל אשר לו, 
את האחוזות והנחלאות, הבתים והטירות, התבואה והסחורות, והמיר הכל במרגלית 

לאבדה, טמנה בכובעו. כשעבר על הגשר באה רוח והעיפה כובעו יקרה. כדי שלא 
לנהר, בא דג ואכלו. עלה הדג ברשת בערב שבת לנפות ערב. אמרו: "מי יקנה בכזו 
שעה", והשיבום: "יוסף מוקיר שבת!" קנאו, ומצא את המרגלית. מכרה בשלש עשרה 

ת חולין ו ע"ב)]: מי עליות מלאות דינרי זהב. אמר לו אותו סבא [אליהו הנביא (תוספו
 שמלוה לשבת, השבת פורעת לו!

והנה, אילו לא היה אותו נכרי מוכר כל נכסיו ומשקיע תמורתם במרגלית, איך 
היה יוסף זוכה בכל הנכסים הפזורים? נמצא, שכאשר בקש להפר את הגזרה פעל 

 למעשה בשליחות עליון!
 -ובענין זה 

פר יונה ביום הכפורים בין הערביים, רבותינו נתנו טעמים רבים, מדוע קוראים בס
בשעה הדוחקת והקובעת ביותר בשנה. גם רבנו ה"חפץ חיים" זצ"ל נדרש לכך ("שער 
הציון" תרכב, ו) וכתב, שספר יונה בא לומר שאין אדם היכול לברוח מה', ועצת ה' 
היא תקום בכל מקרה. וכן אמרו בירושלמי (סוף מסכת ברכות) "ואתה מרום לעולם 

 תהלים צב, ט), לעולם ידך על העליונה!ה'" (
 -ויותר מכך 

אשאל שאלה: אילו היה יהודי גדול, צדיק ובעל רוח הקודש, ה"חפץ חיים" 
למשל, מגיע לעיר זרה במדינה זרה, עיר של פריצות והוללות. פריז, למשל. למרות 
ששמעתי שפריז מלאה ביראת שמים. כי יהודים רבים הגיעו אליה, והשאיר שם את 
היראת שמים שלהם. אבל זה רק משל. והיה הולך בשדות שאנס אליזה ומכריז: 
"בעוד ארבעים יום פריז נהפכת". האם היה סיכוי שמישהו ישים אליו לב? שיקבל 

 איזו פינה בעתון?
בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא חס על מעשה  יונה הנביא נשלח להחזיר את נינוה

ידיו. פחד יונה שאכן יחזרו, ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל. לכן החליט לערוק 
ולברוח. נניח שהיה הולך, וקורא את קריאתו, איזה הד היה לה? היו מושכים 
בכתפיהם וממשיכים במעשיהם. ככלות ארבעים הימים היו נבלעים באדמה, אות 

והי המתברר למפרע שחשש שוא חשש, ולא התעורר כל קטרוג על העם. לבני מרי. 
אדרבה, יכול היה להשתמש בענשם כאזהרה לישראל, ככתוב: "הכרתי גוים נשמו 
פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, אמרתי: אך תיראי אותי, תקחי מוסר" (צפניה ג, 

 ו).
  -ובענין זה 

ליבא בעצמו סחורות מאירופה. מסופר, שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט 
הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים, ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת ה"חפץ 

 חיים". הציג עצמו: מסין הגיע.
 סין, בקצה העולם.

 "מה נשמע בסין", התענין ה"חפץ חיים".
 נוך יהודי, אין שחיטה כשרה, ישינאנח: "הענינים יגעים. היהודים מפוזרים. אין ח

 נסיונות קשים בשמירת השבת, השם ירחם".
, בקהילות רבות, וה"חפץ חיים" לא התפעל. ענה: "צרתכם צרת רבים בדורנ

מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה. חברתי עבורם את ספרי 
"נדחי ישראל". קח עמך כמה ספרים, תפיץ אותם בסין. הם מורים איך להחזיק מעמד 

 -בתנאים הקשים 
 ומה עוד נשמע בסין"

תמה: על מצב היהודים כבר ספר, על מה עוד ידווח? אמר: "זה כמה שבועות 
 -שיצאתי משם" 

 "אבל לפני שהפלגת, על מה דברו שם. על מה דווחו העתונים?|
ענה: "הסינים בנו סכר ענק, שפינה עמק שלם להתישבות חקלאית. אבל הסכר 

ה אותו. הוא קרס, ומאה אלף סינים טבעו נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערער
 למוות!"

 ה"חפץ חיים" הזדעזע: "אוי ואבוי. מידת הדין מתוחה, עד לסין הגיעה!"
 "הרב, מותר לשאול שאלה?"

 "ודאי".
"כשספרתי על מצבת העגום של היהודים, הגיב הרב בהשלמה. וכשספרתי על 

 טביעתם של קולים, אכרים סיניים, מזדעזע הוא כל כך?!"
 "ברכות יחולו על ראשך! אמור לי, בורשא היית?"

 "ודאי!" לראדין, מגיעים דרך ורשא.
 "כמה יהודים גרים שם, ומה חלקם באוכלוסיה?"

 תמה, אבל ענה: "מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים, מתוך כמיליון תושבים"
"כן", אישר ה"חפץ חיים", "כך אומרים. אמור נא, אילו היית רואה אדם עומד 

 בככר העיר ונואם באידיש, אל מי היה פונה?"
 "מה השאלה, ליהודים העוברים ושבים!"

 "אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!"
חייך: "אכן, הגויים הם הרוב, אבל אינם מבינים אידיש. אם דיבר באידיש, 

 ליהודים דיבר".
ף יצורי "כדבריך", הנהן ה"חפץ חיים". "אם כך, הלא תבין. שטפון הגורף מאה אל

אנוש, "מי במים", השם ירחם, שפת שמים הוא, איתות ממרום. אך מי מבין אותו, מי 
יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו. הסינים? הרי אינם מבינים שפה זו! אם כן, אל מי פנו, למי 
אותתו? לנו! אבל אנו, בראדין אנו. ומהיכן נדע על האיתות, איך נשמע אל הנאום 

 …שתספר אודותיו"השמימי? הביאוך הנה, 
 זה המבט הנכון, המפוכח. המבט של ה"חפץ חיים" זצ"ל!

 זה מה שהיה קורה, אילו מילא יונה את שליחותו.
אבל הקדוש ברוך הוא אכן ביקש שבני נינוה ישובו בתשובה. ולכך, לכאורה, אין 

 סיכוי.
 ברח יונה.

. יונה התגלה ירד בספינה, והתרגשה סערה. המלחים קראו איש לאלוהיו, ולשוא
בירכתי הספינה וסיפר סיפורו, וחרדו חרדה גדולה. הורידוהו לים, ושקט מיד. 
העלוהו, והסערה התחדשה. הורידוהו שוב, ובלעו הדג. "וייראו האנשים יראה גדולה 
את ה', ויזבחו זבח לה', וידרו נדרים" (יונה א, טז). התפלל יונה ממעי הדגה, והקיאתו 

והלך. קרא קריאתו, "ויאמינו אנשי נינוה באלקים". כתב ליבשה. שב ונצטווה, 
הרד"ק: "כי אנשי האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל ענינו כאשר 

 -היה, לפיכך האמינו בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" 
הרי לנו שכאשר האדם מנסה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא, "יושב בשמים 

                     ו" ואדרבה, על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת ועוז!ישחק, ה' ילעג למ
 (והגדת)

 
 "נכאת וצרי ולט"

יום אחד פגש בי ר' יצחק וידר, יהודי בני ברקי, חסיד בורשא. סיפר לי סיפור 
אודות דין תורה מעניין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי. (היה זה לפני 

 מברעזאן, ומופיע בשו"ת מהרש"ם) ומעשה שהיה, כך היה. הגאון המהרש"ם
פרנס הקהילה זומן ללשכת המושל. זימון כזה לא בישר טובות. עלה, וחששו 
התאמת. המושל הודיעו שגדוד צבא עומד לערוך אימונים במחוז, ויהודי העיירה 

בבית,  נדרשים לארח את החיילים, חייל ושנים במשפחה. חשכו עיניו: לארח בריון גוי
על הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים. להאביסו, ולהשביע רצונו, שאם לא 
כן מי יודע כיצד יביע מורת רוחו. ובבית נערות צנועות. בקצרה, בשורת איוב. אבל 

 גזרת המלכות היא. כינס את יהודי העיירה והודיעם.
אל הרבי, ויעתיר  הידיעה הממה, אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד: "נפנה

 להעביר רוע הגזרה!" היו שם 'מתנגדים' שהתייחסו בספקנות, אך מובן שלא התנגדו.
 הגיעה המשלחת אל הרבי, שנענה: "כמה שווה עבורכם להעביר רוע הגזרה?"
 אמרו: "כל מחיר, רבי!" מלבד הפגעים הרוחניים, הרי 'הארוח' יעלה הון עתק!

מצוה רבה של פדיון שבויים. אם תתנו לי אמר הרב: "אני אוסף עתה כספים ל
 תוושעו!" -אלף כתרים, המטבע האוסטרית  -אלף קרונות 

אורו עיניהם. אם יחלקו סכום זה בין המשפחות, יצאו מורווחים. שבו לעיירתם 
 ובשרו על הישועה. החסידים שמחו, וה'מתנגדים' פקפקו.

את חלקם, ואם הרבי בטחו החסידים בכוחו של רבם, והציעו עסקה: יתנו הכל 



 

ד 

 לא יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!
היתה זו הצעה שאין לסרב לה. שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בידה. 
שמח והבטיח שבזכות המצוה "שאין לך מצוה גדולה כמוה" ומצוות אין ספור 

 בכף אורחיהם. כלולות בה (רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י) לא יהיו הם שבויים
כעבור ימים מספר נקרא פרנס הקהילה אל המושל. הודיעו שהגיע מכתב 
המבטל את התכנית הקודמת. האימונים לא יתקיימו במחוז זה, וגזרת הארוח בטלה. 
לחסידים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. אחת היא, אם פעל זאת רב או זכות 

 המצוה פעלה.
ושל, ובקשו לראות את המכתב שהגיע מעיר ה'מתנגדים' לא ויתרו. עלו אל המ

המלוכה. עיינו בו ומצאו, שנכתב לפני שבועיים ימים והתמהמה בשיגורו וכדרכי 
הדואר. הווה אומר, שהגזרה בטלה עוד לפני שהיו אצל הרבי. הווה אומר, שלא הרבי 

 פעל את הישועה.
 תבעו שהחסידים יעמדו בדיבורם וישיבו להם את כספם.

ו שהרבי צפה הכל ברוח קדשו, וביטל את הגזרה בשרשה עוד לפני החסידים טענ
בואם. ה'מתנגדים, בטלו ולעגו, והעיירה היתה כמרקחה. החליטו להגיש 
תעצומותיהם לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. אבל לפני כן, הצהירו נציגי 

דנתנו',  ה'מתנגדים': "רבי, אין רצוננו בפשרה אלא בדין תורה, ונבקש לדעת 'מהיכן
 מה מקור הפסק!"

 שמע את טענות הצדדים, ואמר: "דינו לבקר משפט (ירמיה כא, יב), שובו מחר".
 הזכיר ה'מתנגדים': "אך ורק דין תורה!"

 מוסכם.
 למחרת התיצבו, והרב פתח: "התנ"ך, הוא מקור מספק?"

 בלי ספק.
את ארון  "ובכן, הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב, ו). דוד המלך ביקש להעלות

הברית מקרית יערים לירושלים. נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי, וה' המיתו. כיון 
שכך, פחד דוד מקדושת הארון, מי יוכל להזהר בו, והביאו לבית עובד אדום הגיתי 
שהיה לוי, וראוי לשרת לפני הארון. ראה דוד שבית עובד אדום הגיתי התברך בעבור 

 ם. עד כאן, דברי כתוב.ארון האלקים, והעלהו לירושלי
ואמרו בגמרא (ברכות סג ע"ב): מה היא ברכה שברו? זו חמות [הינו אשת עובד 
אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונה בניה] שילדו ששה ששה בכרס אחד. 
שנאמר (דברי הימים א, כו) "ולעבד אדם בנים שמונה כי ברכו אלקים, ששים ושנים 

תיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים וארבע, ועם לעבד אדם". כלומר, היא וכלו
 שמונה הבנים מנו ששים ושנים.

הבה נתבונן. כמה הם ריחי לדה, תשעה. ויש מיעוט, היולדות לשבעה (יבמות לז 
ע"א). וכמה זמן היה הארון בבית עובד אדום הגתי, פסוק מפורש הוא: "וישב ארון ה' 

ת עבד אדם ואת כל ביתו" (שמואל ב בית עבד אדם הגתי שלושה חדשים ויברך ה' א
"ויגד לדוד  -ו, יא), פרש רש"י: אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד 

לאמר ברך ה' את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלקים, וילך דוד 
 ויעלהו עיר דוד בשמחה" (שם, יב).

והנה, אם ילדו כעבור שלושה חדשים, הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה לפני 
כן. אם כן, מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך, 
שהקדוש ברוך הוא מכין הברכה והישועה מראש כשכר עבור מה שיעשה בעתיד, 

 -ובפועל בא השכר לאחר המעשה הטוב 
בענינכם. שנתתם עבור פדיון שבויים, והרבי התפלל, כך בבית עובד אדום, וכך 

 ובאה הישועה. וגם אם הוכנה מראש, עבור המצוה והתפלה הוכנה!"
נעניתי ואמרתי: "נאה פסק, אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף, 

 והמתנגדים בקשו להוציא מידם"...
נדרך: "מה מבקשים אתם לרמוז, שאם המתנגדים הבטיחו ועדיין  ר' יצחק וידר

 לא נתנו חלקם, לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!"
אמרתי: "יכולים היו לטעון שאין משם ראיה. כי בתלמוד הירושלמי (יבמות פ"ד 
הי"ב) ובמדרש (במדבר רבה ד, כ. שיר השירים רבה ב, יח) אמרו, שילדו שנים 

 -שלושה חדשים. ואם כך, אין משם ראיה" בחודש, ששה ב
ומהרתי להרגיעו: "אבל היסוד, עמוד של ברזל! ואביא לך ראיה. שספרו בגמרא 
(כתובות סד ע"ב): מעשה בעני אחד, שבא לפני רבא. שאלו: במה אתה סועד? אמר 
לו: בתרנגולת פטומה, ויין ישן. אמר לו: ואינך חושש להטיל עצמך על הצבור. הרי 

אתה נדבות למחיתך, מי התיר לך להרגיל עצמך בכאלו מותרות על מקושש 
חשבונם? אמר העני: וכי משלהם אני אוכל, משל הבורא אני אוכל! שלמדנו: "עיני כל 
אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו" (תהלים קד, כז), 'בעתם' לא נאמר, 

 -סתו בעתו!אלא 'בעתו', מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנ
אדהכי, בינתיים, הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שנה, 

 והביאה איתה תרנגולת פטומה ויין ישן.
אמר רבא: "מאי דקמא". פרש רש"י: מה דבר זה שארע לפני עתה, שלא הייתי 
רגיל בכך. שבאה זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידה. "נעניתי לך", דברתי יותר מדאי, 

 אכול"! "קום
עד כאן דברי הגמרא. ואני שואל: יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של 
ישראל, עומד בראש הסנהדרין [כמבואר בקונטרס הסמיכה לרלב"ח, אלא שלא היה 
להם דין בין דין הגדול], ראש לכל החכמים (יומא נג ע"ב), חכם ועשיר (מועד קטן קח 

 -ר (סנהדרין סה ע"ב) ע"א), גדול בנגלה (ערובין כט ע"א) ובנסת
שלוש עשרה  -לא חודש וחודשיים, לא שנה ושנתיים  -ואינה מתראה אתו 

 שנה?!

 כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.
 ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה.

 והחליטה שלא תבוא בידיים ריקות. נשאה עמה תרנגולת פטומה, ויין ישן.
העני? לפני דקות. ואיך הגיעה האחות  מתי יצאה לדרך? לפני ימים. ומתי הגיע

בדיוק עתה, הזדמנה ברגע הנכון, ובידה התשורה המותאמת? "מאי דקמא"?! איזה 
 תזמון!

 -ומוכח בעליל, שממרום מכינים מראש כל הנצרך, שיגיע ברגע הנכון!" 
והוספתי: "בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא, בין אם מהנביא, ליכא מידי דלא 

 תא, אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!"רמיזא באוריי
 והיכן, כאן בפרשתנו. בענין מכירת יוסף.

האחים מתנכלים ליוסף להורגו, בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם, 
 -משכנעם להשליכו אל הבור. יהודה מציע למכרו לארחת ישמעאלים מזדמנת 

עטרן, ת נפט ואהשתלשלות מקרים אקראית. והנה מתברר שהשירה לא נוש
אלא נכאת וצרי ולוט, שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה, ישיב רוחו 

 בבשמים משובבי נפש!
 -מתי יצאה השירה מגלעד, מתי רכשה והטעינה מטענה 

                                                                        אבל במרום מכינים הכל, לזמנו ברגע הנכון!
 גדת)(וה 

 
 נו"ו"זה פתר

ידועה השאלה, שר המשקים ושר האופים חלמו חלומות כענין עבודתם. האחד 
חלם שהוא סוחט ענבים עבור כוס פרעה, והשני שהוא נושא סלי מאפה על ראשו. 

שריגי הגפן  שמע יוסף, ופתר לשר המשקים לטובה, שבעוד שלושה ימים, כמנין
שראה, ישיבו פרעה לשרת לפניו. ולשר האופים פתר שבעוד שלושה ימים כמנין 

 הסלים שראה יתלהו פרעה. כיצד ידע לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?
כאמור, ידועה השאלה ותשובות רבות לה, וכולן נכונות. אבל אנו, להרגלנו, 

ש. שתבקיע ולו כסדק חותרים לתשובה מחיבת, שתזעזע ולו במעט את שויון הנפ
 את שריון האדישות.

 וכהרגלנו, נפתח בספור.
כר צרר יבולו בשק, כתפו על שכמו והלך למכרו בעיירה הקרובה, להרויח כמה יא

תורא הצל מפני קרני השמש יפרוטות. רוח נעימה נשבה, וכובע הקש רחב הת
. וכפי היוקדת. הדרך השתרעה לפניו למלא העין, והיה לו פנאי למכביר לחשוב

 שנראה, בחור הוגה היה.
 אמר לעצמו: אשרי שיש לי רגלים, להלך בהן לעירה.

 ואשרי שיש לי כתף, לכתף עליה את השק הכבד.
 ואשרי שיש לי גב, לתמוך את השק הכבד.

 אבל ראש, למה?!
 חשב וחשב, ואשריו, שהדרך ארוכה. יכול היה להקדיש זמן רב למחשבה.

 -דאי, מה השאלה הפך בה והפך בה, יגע ומצא: ו
הראש, לחבוש עליו את הכובע הרחב, להגן מפני קרני השמש הקופחת!

 ם זו המסקנה אליה הגיע, באמת לא היה לראשו כל שמוש אחר!וא
 -אנו, הרי יודעים עבור מה נועד הראש 

"שיר המעלות, אשרי כל ירא ה' ההלך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב 
ב). ודרשו רבותינו: "יגיע כפיך", ולא יגיע מוחך. וכבר דרש רבנו -, אלך" (תהלים קכח

ישראל מסלאנט זצ"ל ("אור ישראל" אגרת טו) שירגיל האדם עצמו לעסוק 
 במלאכתו ובמסחרו וראשו יהיה שקוע בתלמודו.

 -וכבר היה מעשה 
בחור בן עליה, מתמיד ושקדן, בנה ביתו. חותנו הבטיח נדוניא נאה, וחמש שנות 
מזונות. נצל האברך את שנות השבע לשקוד על דלתות תורה, הרחיב ובסס ידיעותיו. 
בנתיים גדלה המשפחה, ושנות המזונות כלו. בקש את כספי הנדוניה, וחפש מלאכה 
נקיה וקלה, שתאפשר לו להמשיך ולשקוד על התורה במדת האפשר. יגע ומצא: 

ל משאות. לא עשה את הצעד ירכוש סוס ועגלה ויהיה לעגלון. יסיע אנשים ויובי
 בטרם נסע לרבו, לקבל רשותו וברכתו.

 שמע הרב, הסכים וברך.
קנה את הסוס והעגלה, רכש את המקצוע והצליח בו. הסיע והוביל, ונצל את 
הדרכים הארוכות לשנון מזמורי תהילים, פרקי משניות ודפי גמרא. לתקופת הימם 

סוס והעגלה, ותחפש מלאכה אחרת" נסע לרבו. אך ראהו, פסק פסקו: "תמכור את ה
- 

 תמה: "הלא הייתי אצל הרב ונועצתי בו, קבלתי הסכמתו!"
ענהו רבו: "אכן כן, אבל לא שערתי בשעתו, שאם תרכוש סוס ועגלה תעשה את 

 מוחך לאורווה!"...
איי, כמה אברכים יש, שראשם הוא מסלקת גמ"חים, או קיטון של יעוץ 

 פת מסלולים...השקעות. קטלוג של ריהוט או מ
 -שאלנו שאלה, והנה התשובה 

שר המשקים פעל בידיו, סחט ענבים והניח את הכוס על כף פרעה, ניחא. אבל 
 -שר האופים השתמש בראשו כבמדף, שלושה סלי חרי על ראשי 

  וכי עבור זה נועד הראש?!...
 (והגדת)

 

 בדרך הדרוש  
 (לז, א)  כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

 בשלוה לישב יעקב ביקש וישב בו נדרש וברש"י "ועוד
 דלכן הרימון הפלח עפי״ד לומר יש  יוסף". של רוגזו עליו קפץ
, מאביו מתחיל אינו דהגלות דסבר בשלוה לישב יאע״ה ביקש

 משום הוא, שנים רד״ו אלא במצרים י"בנ יהיו לא שלכן והטעם

 אזלינן אי יתכן וזה. שנים מאות' הד השלים השעבוד דקושי
 אזלינן אי אבל. הזמן נשלם אכן ובאיכות', איכות'ה חשבון בתר
  .הזמן משלים אינו השיעבוד קישוי', כמות'ה חשבון בתר

 שהוציא על יוסף דנענש דהא כתבו ל"ז הקדמונים והנה
, עשרים מבן פחות עונשין אין מעלה של דבי״ד אע״ג, דבה

  .עשריםכבן הוא האיכות חשבון לפי א׳׳כ' חכים בר' שהי׳ דכיון
 בתר דאזלינן בשלוה לישב יעקב שביקש, מובן ובזה

 כיוון שנענש יוסף של רוגזו עליו קפץ לכן האיכות חשבון
 האיכות. חשבון בתר דאזלינן

 (בנין דוד)



 

 

 

 ום הולדתי
של  כר לראשונה עניןוזמפרשתינו ב

והביא  ה". יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרֹע"שמחה ב
ה'אבן עזרא' כי דרך המלכים שעושים 

, וקוראים לכל משתה ביום לידתם
 .)11עבדיהם ונותנים להם מתנות

 שולט מזלה
 שביום ההולדת לא כתוב )2ירושלמיב

 )3ארו המפרשיםיבמהרה נופל האדם, וב
וכן  שהמזל השולט ביום ההוא עוזר לו.

היום : "בשם המקובלים )4כתב החיד"א
שנולד בו האדם מזלו בריא וחזק בכל 

 . "השנה
 בצדקה להרבות

שירבה : )5רבי חיים פלאג'י כותב 
כפי יכלתו, כי לכך  בצדקה באותו היום

עוד רבות בשנים נוצר, ויזכה לעשותו 
 בריוח ולא בצער.

 הזכרה אצל צדיק
ם שנהגו אצל חסידים היו רבי

להזכיר עצמם אצל צדיקים, ומובא 
שרבי מיכל מזלאטשוב נתן קוויטל 

 .)6ביום לידתו
י צדוק הכהן מלובלין רברה"ק ה
 כי אין לעשות יום חג ביום זה, )7בכות

אצל לא "כתוב יום הולדת את פרעה, 
 בני ישראל".

 
היה יום לידת רבינו בחיי כותב שזה ש ש לצייןי )1

ראש השנה פ"ג ) 2 בנו שנקרא פרעה על שמו.
נגד העמיד למלחמה  הלכה ח, שם כותב שעמלק

אותו יום, שאז בהיה אלו שיום הולדתם ישראל את 
 ., אך משה ערבב את המזלות ונפלולא יפלו

בספרו  )5 .איוב גחומת אנך  )4 קרבן העדה שם. )3
מליצי אש  )6 ת ע' אות תקנ"ה.כ'צדקה לחיים' מער

 לקוטי אמרים אות יג.  )7 יום כו כסלו אות כט.
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 ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. ברש"י:
הניצוץ היהודי שטמון בכל אחד, בכוחו לשרוף את הרע 

 )דברי שלום( שבו.
 

תמיד חשב בעצמו מה שהיה היה, ומעתה . ְוהּוא ַנַער
  )בית אהרן( התחדש כנער בעבודת השי"ת.
 

תיבות בגימטריא כמו הראשי  .םִּסיְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ּפַ 
הראשי תבות של כ'י מ'לאכיו י'צוה ל'ך ל'שמרך ב'כל 

  )אמרי יהודה(  ד'רכיך.
 

ת ק אר השתדל נא לראות . ְׁשלֹום ַאֶחיֶל ָנא ְרֵאה ֶאת 
השלימות שבהם  - , טוב שבהםה

 )תפארת שלמה( ולא חסרונם.

ם ועקרבים יש חשינ'אבל  :ברש"י ם.ּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִ ְוַה 
'. הם דנו אותם כמספר לשון הרע שדינו בנשיכת בו

  )תורת משה( נחש, כנחש שספר לשון הרע.
 

, ')ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב('לשון ירידה ולשון מלכות . ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה
 בגלל שהיה ירוד ושפל בעיניו, זכה למלכות.

  )תולדות יצחק בן לוי( 

הסתכל שהטעם על וימאן הוא שלשלת, רמז  .ַוְּיָמֵאן
עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בשלשה דברים 

  )אמרי נועם( בספר נכתבים, לכן לא בא לידי חטא.
 

בגלל שהיה מקשט עצמו . ֵלאמֹר דֹוַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבגְ 
הבגד עצמו מזמין פיתויים  -בבגדיו, לכן 

 ונסיונות לעבירה. נטפלה אליו ורצתה להחטיאו.
  )אמרי פנחס( 

 

כשרואה דבר גנות אצל חברו ידע שמן השמים 
 נשלח לו כדי שיתקן מעשיו

ָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִ ויש  .ַוּיָ
להבין וכי יתכן על יוסף הצדיק שעבר על אסור לשון 
הרע, וגם איך התורה מספרת גנאי כזה עליו. אלא 

שאם  (הבעל שם טוב)יבואר על פי מה ששמעתי ממורי 
רואה אדם דבר גנות אצל חברו, ידע שמן השמים 
נשלח לו המראה הזה, כדי שידע שהוא צריך לתקן 

דרכיו בענין הזה שראה. וזה מה שאמרו חז"ל 'איזהו 
חכם הלומד מכל אדם', שמכל מעשה שהוא רואה 
אצל בני אדם, הוא יודע מה הוא צריך לתקן בעצמו. 

שכל דבר גנאי בתם רעה" וזהו "ויבא יוסף את ד
שראה אצל אחיו, ידע שהוא עצמו צריך לתקן זאת, 
לכן הביא את הדברים "אל אביהם" שבשמים, ותקן 

 את מה שהוא צריך לתקן.
  )רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף ( 

בקש יעקב לישב בשלוה 'ברש"י,  .בַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹ
וכו'. וצריך ביאור למה  'קפץ עליו רוגזו של יוסף

. ואפשר לתרץ, דיעקב רצה דוקא רוגזו של יוסף
לישב בשלוה מכח הברכות שברכו אביו. והנה 

על יעקב למה שינה את  המפרשים כתבו להמליץ 
בנו יוסף בין הבנים, כיון שבעת הנישואין חשב 
שזו רחל ודעתו היתה על הבכור שיולד ממנה, 

את לאה, אם כן אלא שלבן רימהו והכניס תחתיה 
במחשבה היה יוסף הבכור, ואם הוא בכור מותר 
לשנותו משאר הבנים. והנה בברכות שבירך 
יצחק את יעקב, במחשבתו היה לברך את עשו, 
אלא שיעקב נכנס תחתיו. ממילא כיון שחשב 
יעקב לישב בשלוה מחמת הברכות, משמע 
שסובר שאזלינן המעשה שהוא קבל בפועל את 

ינו וצדק שישנה את יוסף בין הברכות, אם כן א
הבנים, כיון שבמעשה לא הוא היה הבכור, לכן 

 (מגדים חדשים) קפץ עליו רוגזו של יוסף.

ברש"י: 'ביקש יעקב לישב בשלוה,  .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב
וכו'. משמע שהסיבה  'קפץ עליו רוגזו של יוסף

שנענש יעקב ביוסף היא בגלל שביקש לישב 
בשלוה, ולכאורה הרי בגמרא כתוב שהטעם 
בגלל שלא קיים כיבוד אב כ"ב שנה. ויש לומר 
שבאמת היה ליעקב תירוץ מדוע לא כיבד את 
אביו, שהרי היה ירא מעשיו שלא יהרגנו. אלא 
שמבואר בגמרא שאם אומרים שיש שכר מצוות 

הזה יוצא שמי שמקיים כיבוד אב הרי יש בעולם 
', ואפילו ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמילו שכרו בצדו של '

במקום ששכיח היזק הוא לא ינזק. אבל אם 
ְלַמַען אומרים ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא ו'

' הכונה לעולם הבא, אם כן אמנם ַיֲאִריכּון ָיֶמי
ששליחי מצוה אינם ניזוקים, אבל במקום 

 רפאל פנחס גאלדשטיין; יצחק אייזיק ווייס; אהרן יוסף שיפער; אליעזר שנעק תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

כיח היזיקא, יכולים לינזק. והנה בכ"ב שנה שש
שלא היה יעקב אצל אביו אפשר לומר שיעקב 
סבר ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ממילא לא 
היה יכול להיות שם כיון שהוא מקום ששכיח 
היזיקא שעשו רצה להרגו. אבל עכשיו שיעקב 
ביקש לישב בשלוה, זאת אומרת שהוא סובר 

אם כן היה צריך שיש שכר מצוה בהאי עלמא, 
להיות אצל אביו ולכבדו, לכן 'קפצה עליו רוגזו 

  לפרוע על שלא עסק בכיבוד אב. של יוסף'
 )(הגה"ק מאוסטראווצא 

א ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשטענת השבטים  .םַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְו
אל יוסף היתה ממה נפשך, אם אמנם נכון שאנו 
חוטאים, אם כן רשעים אנו בעיניך ומצוה עליך 
לשנוא אותנו, שמו שאמרו חז"ל שרשעים מצוה 
לשנאותם, ואם כן איך אתה מדבר עמנו לשלום. 
אלא מאי מכאן ראיה שאין אנו חוטאים, ואיננו 

בה. כרשעים בעיניך, אם כן למה מוציא עלינו ד
וזה "וישנאו אותו", מדוע, כי "לא יכלו" לסבול 

"לשלום", כי בזה מה שהוא מדבר אתם  -"דברו" 
 שמדבר אתם לשלום מוכיח שאינם חוטאים.

 )תורת משה(  

'שהיה שם שמים  וברש"י: .ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ה' ִאּתֹו
אסור להסתכל בדמות  לחז" אמרו שגור על פיו'.

אדם רשע. והטעם, כי זה יכול להשפע לרעה על 
המסתכל. אך יוסף שעסקיו היו עם אדם רשע מה 

פלל לה' שיצילהו תשילזה יכול לעשות, העצה 
ולכן היה שם שמים שגור על פיו, מכל רע. 

 )מבעלזא שהר"(מ .שהתפלל תמיד להנצל מרע

 
ים קֹ  ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ְבִחיַנת ֵחרּות ִמּדְ ֶדם ִיְהֶיה ּבִ

ְך ָיִאיר אֹוָתם  אֹור ְוַאַחר ּכָ הּבְ ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ
ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעקֹב ּבְ ִמי  .ַויֵּׁשֶ

ִמי ׁשְ ָבר ּגַ אֹוֵהב אֹו ָיֵרא ִמּדָ קּוַע , ׁשֶ הּוא ׁשָ אֹו ׁשֶ
ַתֲאוֹות ִמיֲהֵרי , ּבְ ׁשְ ד ְלָדָבר ּגַ ְעּבָ ֵלמּות , הּוא ְמׁשֻ ּוׁשְ

ְבִחיַנת ֵחרּות יַע ִלְהיֹות ּבִ ּגִ ּיַ , ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ׁשֶ
ִמּיֹות ׁשְ ֲאוֹות ַהּגַ ר ֶאת ַהּתַ ּבֵ יט ַעל ִטְבעֹו ִויׁשַ ּלִ ְהֶיה ׁשַ ּיִ . ׁשֶ

ְדֵרָגה יַע ָלֶזה ַהּמַ ּגִ ּיַ ְך ְלַהְכִניס , ּוְכׁשֶ ֶאת אֹור יּוַכל ַאַחר ּכָ
ְחּתֹונֹות ְדֵרגֹות ַהּתַ ה ַלּמַ ָ ֻדׁשּ ָבִרים , ַהּקְ ּדְ ְוִיְרֶאה ּבַ

תֹוָכם ְמָצִאים ּבְ ה ַהּנִ ָ ֻדׁשּ ים ֶאת ַהֶחֶסד ְוַהּקְ ִמּיִ ׁשְ ְוִהּנֵה  .ַהּגַ

ִגיַמְטִרּיָא  ִיְצָחק ֶֹרׁש ְלֵתַבת ח"ר ּבְ ִהיא ַהׁשּ ', ֵחרּות'ׁשֶ
ַמְדֵרָגה זֹו  ְצָחק ָהָיה ּבְ ּיִ ַחד ׁשֶ ּפַ ל ן חֹוִרין ִמּכָ ָהָיה ּבֶ ׁשֶ

ִמי ׁשְ ֵני , ּגַ ְחּדֹו ְוִיְרָאתֹו ָהָיה ַרק ִמּפְ אֹונוֹ ה' ְוָכל ּפַ . ַוֲהַדר ּגְ
ַאף ַיֲעקֹב, ְוֶזהּו   ׁשֶ

ל  ן חֹוִרין ִמּכָ ל ָאִביו ִלְהיֹות ּבֶ ִחיָנה ׁשֶ אֹוָתּה ּבְ ב ּבְ ֵ ִהְתַיׁשּ
ִמי ׁשְ ָבר ּגַ תֹו . ּדָ ָ ְקֻדׁשּ ן ֵהִאיר ּבִ  ּוְלַאַחר ִמּכֵ

ִמּיּות ׁשְ ז ַעל ַהּגַ ַרּמֵ ּמְ ְחּתֹונֹות ׁשֶ ּדֹות ַהּתַ  .ְוַהּמִ

כשהסיתה אשת פוטיפר את יוסף לדבר עבירה 
ְוֵאי ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת  אמרה לו: 

, הקשה הרה"ק מרוז'ין מה םְוָחָטאִתי ֵלאִקי
הכונה 'הרעה הגדולה', וכי רעה קטנה מותר 

דרכו של יצר וביאר בדרך מליצה, כי כך לעשות?! 
יוכל שי דמפתה את האדם לעבירה כוא ה ,הרע

לעשות תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים 
, איני אין צדיקים יכולים לעמוד. על זה ענה לה יוסף

צריך טובות, כי כדי לשוב בתשובה איני צריך 
להסתפק ה גדולה כזאת, אפשר לעשות רע

איני צריך לזה כי כבר 'חטאתי  קטנה, ועוד,בעבירה 
 לאלקים' מספיק, ויש לי די על מה לשוב.
 מ

ספר הקדוש מחוברים פרשיות וישב מקץ ויגש ב
ביאר זאת אחד הצדיקים על פי כפרשה אחת. 

יה לומד המסופר על הרה"ק ה'ישמח משה' שלא ה
מסכת בבא בתרא, אלא אם כן היה יכול ללמוד 
מדף כ"ג עד דף קכ"ג ברציפות בלי הפסק, ואמר 
שבדף כ"ג מסופר שהוציאו את רבי ירמיה מבית 
המדרש, ובדף קס"ג מסופר שהחזירו אותו, ואינו 
רוצה להפסיק כשרבי ירמיה נמצא בחוץ. וזה הענין 

צה אפשר להסביר גם כאן, שהשל"ה הקדוש לא ר
להפסיק כשיוסף הצדיק נמצא בשביה ועדיין לא 

 (ציוני תורה) התוודעו אחיו אליו.
 מ

רבנים אלו בעיר אחת נתמנה רב מטעם המלכות, 
היה כחם רב בקשרים עם המלכות, אבל בתורה 
לפעמים היו די חלשים. והנה דרש אותו רב על 
מעשה יוסף הצדיק שעזב בגדו אצל אשת פוטיפר, 

וישב הוא פרשת 'תארו לעצמכם' אמר הרב 'הרי 
שהשלג מכסה ארץ, בכל זאת בעיצומו של החורף,

 יצא יוסף החוצה בלי בגדו'...



 

 ַרִּבי יֹוִסי ַסאַראגֹוִסי
ִנְׁשַּתּנּו ְּפֵני ְצַפת  1ִעם ּבֹואֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף ִלְצַפת

ְוהּוא ֲאֶׁשר ָהַפ , ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ִנְתַקֵּבל ָּבִעיר, ְלטֹוָבה
 .אֹוָתּה ִלְהיֹות ָמקֹום ּתֹוָרה
ֶׁשִּנְתַּפְרֵסם ְלֶרֶגל  2ְּבַמֲאָמרֵּתאּור ְמַעְנֵין ָמָצאנּו 

ִּבְרצֹותֹו ְלָתֵאר , ֵמָאה ָׁשָנה ִלְפִטיַרת ַרֵּבנּו ַה'ַּבת ַעִין'
: הּוא ּכֹוֵתב, ֶאת ּגֶֹדל ָּפֳעלֹו ֶׁשל ַה'ַּבת ַעִין' ִּבְצַפת

ּכֹוְתֵבי ִּדְבֵרי ָיֶמיָה ֶׁשל ְצַפת ִמִּלְפֵני ַאְרַּבע ֵמאֹות "
ַּפֲעלּות ְמֵלִאים ִהְת , ָׁשָנה

ִמְּפֻעּלֹוָתיו ַהַּמְזִהירֹות 
ְוַהַּכִּבירֹות ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף 
ַסאַראגֹוִסי ְלִחּדּוׁש ְּפֵני ַהִּיׁשּּוב 

ְוִאם ַרִּבי יֹוֵסף ָהָיה ... ִּבְצַפת
ְׁשִליַח ַהַהְׁשָּגָחה ְלַחֵּדׁש ֶאת ְּפֵני 

ֲהֵרי , ַהִּיׁשּּוב ַהְּיהּוִדי ִּבְצַפת
ָהָיה ְׁשִליָחה  ּוְטׁשָהַרב ֵמַאְוור

ֶׁשל ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ִלְׁשמֹור 
ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים ִּכי ָּפֳעלֹו ֶׁשל ". ְלַבל ִּתְכֶּבה ּהָּת לְ ַח ּגַ ַעל 

, ַרִּבי יֹוֵסי ַסאַראגֹוִסי ֲחקּוָקה ְּבִזְכרֹון ְיֵמי ָהִעיר
 .ִּכְמַחֵּדׁש ּוֵמִקים עּוָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ַרִּבי יֹוֵסף ַסאַראגֹוִסי ָהָיה : "3ר ָמִצינּועֹוד ֵּתאּו
ַמה ֶׁשָהָיה ַרִּבי עֹוַבְדָיה ִמַּבְרְטנּוָרא , ִלְצַפת

ָהַפ ֶאת ְּפֵני ָהִעיר הרע"ב ֶׁשַּכָּידּוַע ". ִלירּוָׁשַלִים
ְירּוָׁשַלִים ְלטֹוָבה ְוַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה ִלְהיֹוָתּה 

 .ָמקֹום ּתֹוָרה
 ַהַּתְרְנגֹוִליםֵנס 

ִּכי ַצִּדיק '. ַּבַעל ַהֵּנס'ְמַכֶּנה ֶאת ַרִּבי יֹוֵסף  4"אַהִחיָד 
 .ָּגדֹול ָהָיה ּוְמֻלָּמד ְּבִנִּסים

, ֵּבין ִּכְתֵבי ַהַּמָּסעֹות ָמָצאנּו ִסּפּור ַעל ַרִּבי יֹוֵסף
ִּדיק ַצ 'אֹו ' ַהַּצִּדיק ַהָּלָבן'ֲאֶׁשר ְּבִגינֹו ָּדְבָקה ּבֹו ַהִּכּנּוי 

                                                      
, ּכֹוֵתב א"ז רבינוביץ)(ל' ּתֹוְלדֹות ַהְיהּוִדים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל'ְּבֵסֶפר  1

ְוַאַחר ָּכ ָעָלה ְלֶאֶרץ , ְּבִמְצַרִיםִּכי ָׁשׁש ָׁשִנים ָׁשָהה ַרִּבי יֹוֵסף 
"ו ִאם ֵּכן ְלִפי ַמה ֶׁשֵהֵבאנּו ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ֶׁשִּבְׁשַנת תנ. ִיְׂשָרֵאל

ְועֹוד ָׁשׁש , ְּבֵבירּוט ְּכֶׁשָהָיה ַעל ֵאם ַהֶּדֶר"ב ְּפָגׁשֹו ַּתְלִמיד ָהַרַע 
 "ט.ִהִּגיַע ִלְצַפת ִלְפֵני ְׁשַנת תנֲהֵרי ֶׁשֹּלא , ָׁשִנים ֶׁשָהָיה ְּבִמְצַרִים

מֶֹׁשה פֹוְדַהאְרֶצער ר' ַעל ְיֵדי תש"א, ַהַּמֲאָמר ִנְכַּתב ִּבְׁשַנת  2
 .ְוַאף ִׁשֵּמׁש ְּכרֹאׁש ָהִעיר ָהִראׁשֹון ֶׁשָּלּה, ִמְּגדֹוֵלי ָהַעְסָקִנים ִּבְצַפת

 '.ּתֹוְלדֹות ַהְיהּוִדים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל'ְּבֵסֶפר  3
 ח'.ִמְׁשָנה ב' ֶּפֶרק , ַעל ַמֶּסֶכת ָאבֹות' ַחְסֵדי ָאבֹות'ְּבִסְפרֹו  4
ּכֹוֵתב ֶׁשַהִּסּפּור ָהָיה עֹוד ִּביֵמי ַחָּייו ֶׁשל ַרִּבי ' ְיֵדי מֶֹׁשה'ְּבֵסֶפר  5

ֶׁשָּבאּו ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ְּגֵזַרת ַהֶּפָחה ְוָאז ַנֲעֶׂשה ַהֵּנס , יֹוִסי ַסאַראגֹוִסי

  '.ַהַּתְרְנגֹוִלים
ַהְיהּוִדים ָהיּו ָּתִמיד ֲעבּור : ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה

ָּכל ְּתקּוָפה , ַהּמֹוְׁשִלים ְמקֹור ִלְסִחיַטת ְּכָסִפים
 .ִהְמִציאּו ַמס אֹו ַאְרנֹוָנה נֹוֶסֶפת ְלַהִּטיל ַעל ַהְיהּוִדים

ִּכי ָצִרי הּוא , ֶּפָחהַהַּפַעם ָעְלָתה ַמֲחָׁשָבה ְּברֹאׁש ַה 
ְוא ְסָתם ַּתְרְנגֹוִלים ֶאָּלא , ְלַכָּמה ֵמאֹות ַּתְרְנגֹוִלים

ּוִמִּמי הּוא ָיכֹול , ֵהם ְצִריִכים ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְלָבִנים
 ?!ְלַבֵּקׁש זֹאת ִאם א ֵמַהְּיהּוִדים

ְּבֶאֶרץ ָהיּו ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁשַהַּתְרְנגֹוִלים ֶׁשָהיּו ְמצּוִיים ָאז 
ֶׁשֵהם , ְּכָלל ֵאֶצל ָהַעְרִבִּיים ְּבֶדֶרְמָצא ּנִ ֵמַהּסּוג ֶׁש 

ַּתְרְנגֹוִלים ְלָבִנים ָהָיה ָקֶׁשה , ְׁשחֹוִרים אֹו ִצְבעֹוִנִּיים
ַּבְּסכּום ַהֶּזה , ִלְמצֹוא ִּבְפָרט
 .ֶׁשִּבֵּקׁש

ַּבַּצר ָלֶהם ָהְלכּו ַעל 
ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי  5ִקְברֹו

, ַסאַראגֹוִסי ַהְּמֻלָּמד ְּבִנִּסים
ְוִהִּפילּו ָׁשם ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה 

ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ה' ֶׁשַּיֲעזֹר ָלֶהם 
 .אֹותֹו ַצִּדיק

ֶאל ֶאָחד ִמּתֹוְׁשֵבי  ַּבַּלְיָלה ִנְגָלה ַרִּבי יֹוִסי ַּבֲחלֹום
ַס , ָהִעיר ֶאָחד ֶאת ְוָאַמר לֹו ֶׁשְּיַקְּבצּו ְלָמקֹום

 .ִיְהֶיה ְּבֶעְזָרם"ה ְוַהָּקָּב , ַהַּתְרְנגֹוִלים ַהְמֻבָּקׁש
, ְוָאְספּו ֶאת ִמְסַּפר ַהַּתְרְנגֹוִלים, ָעׂשּו ֵּכן ְיהּוֵדי ְצַפת

ֵמָאז . 6ְוִהֵּנה ַנֲעֶׂשה ָלֶהם ֵנס ְוָהְפכּו ִלְהיֹות ֻּכָּלם ְלָבִנים
ַעל ' ִּדיק ַהָּלָבןַהַּצ 'אֹו ', ַצִּדיק ַהַּתְרְנגֹוִלים'ִנְקָרא ְׁשמֹו 

 .7ָׁשם ַהַּתְרְנגֹוִלים ֶׁשָהְפכּו ִלְהיֹות ָלָבן

 ְמקֹום ְקבּוָרתֹו
 ִקְברֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוִסי ִנְמָצא ְּבֵעין ֵזיִתים ָסמּו

ְּבֵסֶפר . ִלְמקֹום ֶקֶבר ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי
ּוַבָּמקֹום  ,ֵאִלָּיהּוְוָזָכה ִלְראֹות ֶאת : "ֲחֵרִדים ָּכַתב

ֶׁשָרָאהּו, ָקרֹוב ְלִצּיֹון ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי, 
 ".ָׁשם ָחַצב לֹו ֶקֶבר

, מֶֹׁשה ְירּוַׁשְלִמיר' ִנְכַּתב ַעל ְיֵדי ְיֵדי מֶֹׁשה  ַהֵּסֶפר . ר ָּכאןַהְּמֻסּפָ 
ָיָצא ְּכָׁשִליַח תקכ"ט ִּבְׁשַנת , ֶׁשָעָלה ֵמֵאירֹוָּפא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶאת ַהּקֹורֹות  )ְּבָלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז( ְלַקֵּבץ ָמעֹות ְוָאז ֶהֱעָלה ַעל ַהְּכָתב
ְצַפת , ֶחְברֹון, ְירּוָׁשַלִים: ִּבְפָרט ְּבַאְרַּבע ָעֵרי ַהּקֶֹדׁש ,ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ְלִפי ֵּתאּוָריו ָהַרִּבים ַעל ְצַפת ִנְרֶאה ִּכי ָהָיה ּתֹוָׁשב ְצַפת(ּוְטֶבְרָיא 
 ).ְּכָכל ְׁשלּוֵחי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ָּכ' ְירּוַׁשְלִמי'ְוִנְקָרא 

ַּכִּסּפּור ַהֶּזה ְמֻסָּפר ַּגם ַעל ַרִּבי ִיְצָחק ַהְּלֶבן ִמַּבֲעֵלי ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁש  6
 '.ַהָּלָבן'ֶׁשַעל ֵׁשם ֵנס ֶזה ִנְקָרא ְׁשמֹו , ַהּתֹוְספֹות

ּוְבַכָּמה , ְּבִעיר ְצַפת ֵיׁש ֶאת ֶקֶבר ָהֲאמֹוָרא ַרִּבי יֹוִסי ַּבָּנָאה 7
ּוְבָטעּות ִהְדִּביקּו ֶאת ַהִּכּנּוי ', יֹוִסי'ּבְ  'יֹוִסי'ִמִּכְתֵבי ַהַּמָּסעֹות ֶנְחַלף 

 .ַהַּצִּדיק ַהָּלָבן ַעל ַרִּבי יֹוִסי ַּבָּנָאה
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 נפלאים ליקוטים
 וישבפרשת 

 

 ץדלבייו ןימינבי תרבי שבצ "רההמגיד הנ "עיל
  ולסכ ב"כ - ל"צז ןרהא לאומש יבר ג"הרה ןב

 )א, לז" (אביו מגורי בארץ יעקב וישב"
 ל"זצ פיינשטיין משה רבי. "בשלוה ישביעקב ל ביקש" :י"רש

 יעקב. הבנים חינוך לעניין היינו בשלוה שבלי יעקב ביקש: ביאר
 שהם, בניו חינוך עבור לדאוג שוב צריך הוא שאין בלבו חשב
. בהם משתבח הוא ברוך שהקדוש, ת"השי ויראי צדיקים כולם
 להסיח צריך אינו שהאב ללמדנו. יוסף של רוגזו עליו קפץ וכאן
 ובכל, שמים ויראי וצדיקים גדולים הם אם אף, מבניו דעתו את
 . לנהוגכיצד ולהורותם להוכיחם הוא צריך עת

 

 )א, לז" (יעקב וישב"
 צדיקים. יוסף של רוגזועליו קפץ, בשלווה ישבל יעקב ביקש"

 מה לצדיקים די לא: ה"הקב אמר, בשלווה שבלי מבקשים
 בשלוה ישבל שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן
 ). י"רש( "?הזה בעולם

 לא ומדוע בשלווה ישבל יעקב שביקש במה יש חיסרון מה
 לו שמורה הקרן ותהיה הזה בעולם הטובים מעשיו פירות יאכל

 ?הבא לעולם
 לא האדם כי: "כותב’ט פרק" ישרים מסילת"ב ל"הרמח

 שהאדם י"ע רק והיינו, וטורח לעמל אלא ז"בעוה הוא למנוחה
 זה ידי על. יתברך בעבודתו ומתייגע ז"בעוה תענוג על מוותר

 ". שלמותו את ומשיג נבנה הוא
 האדם על שבאים הייסורים על אומר היה ל"זצ" חיים חפץ"ה

 בעיני דומה בייסוריםוהבועט, ראש בכובד לקבלם שצריך
 להסירן ורוצה ברזלבשלשלאות כבול אותו שמוליכין לאסיר
 הוא הרי, בכוח מכבליולהיחלץ ומנסה שמסובב מה וכל, מעליו

 . בבשרו וחותכות מוסיפות והשרשראות לעצמו מזיק רק
 

 )א, לז" (יעקב וישב"
. "יוסף של רוגזו עליו קפץ בשלוה ישבל יעקב ביקש" :פירש"י

' ביקש' ברם .בשלוה ישבל ביקש אם החיסרון מהו להבין יש
', רצה'ל' ביקש' בין ההבדל וזה, אחריה וחיזר שהשתדל הכוונה

 בוטח ינוא כאילו סרוןיכחהדבר לפי דרגתו של יעקב  נראהו
 . אחריו לחזר בלא' ד מאת יקבל המגיע הטוב כי', בד

 )הק' אלשיךה(
 

 )לא, לז" (בדם הכתונת את ויטבלו"
 דבר, הדם מעלילת דורות במשך סבלו שיהודים מה כי תכןיי

 בעלילה ביהודים לחשוד אפשר כיצד, להסבר ניתן שאינו
 מצווים שאנו בעוד אדם דם שותים שהם, כזאת מגוחכת
 עם במה בשר שאפילו, דמו את להוציא כדי הבשר את למלוח

 אלא? כזאת עלילה עלינו להעליל אפשר ואיך לנו אסור דמו
 הפסים כתונת את בו טבלו אשר הדם בגלל עונש בתור זה הרי

 הרבה במשך ומשונות שונות מעלילות סבלנו אביהם את ורימו
  . דורות

 )חן אמרי(
 

 וימאן לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו"
 )לה, לז" (להתנחם

, לו גילו לא מדוע, הפצע את לרכך איש מתוכם קם לא מדוע
 ילד. ומכפולת כפולה אכזריות הייתה זו שכן. 'חי יוסף עוד'

 רעה לתרבות שיצא ילד אך, ההורים בהכרת אבוד איננו שטורף
 האחים ביצעו אשר את שמע אלמלי. מאבוד יותר הוא הרי

 משכל היה בנים עשרה עוד, ערות הארץ] –[שמכרוהו למצרים 
 )ל"זצ הירש רפאל שמשון' ר הרב( . אחד ברגע

 )לה, לז" (שאולה אבל בני אל ארד כי"
 יהונתן רבי הרבי והקשה. "גיהינום –שאולה" :י"רש פירש

 אף והרי, ניזוקין אינן מצוה שלוחי רבותינואמרו הרי, אייבשיץ
 בכך וקיים אביו בשליחות הלך שהרי, מצוה שליח היה יוסף
, יעקב את שהטריד וזהו, ניזוק פואא מה מפני, אב כיבוד מצות
 ניזוק אם, לגיהינום" שאולה אבל בני אל ארד כי, "אמר כן ועל
 הוא האב אם, הדין פי על שכן, גיהינום יורשו רשע אני הרי יוסף
 . מצוה שליח יוסף היה לא וממילא, בכבודו חייב הבן אין רשע

 

 )כד, לח" (שרףיות הוציאוה"
 יש מדוע כ"וא נתכוונו שמים לשם שתיהן פוטיפר ואשת תמר
 המשיח יצא שממנה זכתה תמר שכן ?ביניהן הבדל זאת בכל

 ?לדיראון נשארה פוטיפר ואשת
 שמים הלשם שכל בשעה תמר: ל"זצ חסמן ליב הרב רץית

 שרףיות הוציאוה אמר יהודה כאשר, לטמיון לרדת עמד שלה
 האש לכבשן עצמואדם  פילשי מוטב משום. שתקה זאת בכל
 !צודקת שהיא פ"אע, ברביםרוחב פני להלבין ולא
 לא שיוסף כשראתה, לגמרי הפוך התנהגהפוטיפר אשת אבל

 הדרכים בכל אותו רדפה שלה שמיםהלשם עם מסכים
. לתארשאיןוכזבבשקראיומהפניםהלבנתכוללהנוראות

 מסכים לא אחר מישהו כאשר אתך קורה מה: ההבדל זהו אכן
 ?!... שלך שמים הלשם עם

 .האש לכבשן עצמו שיפיל לאדםלו" נח"ובאותו עניין: 
 להפיל אדם חייב בגמרא אמרו שלא, ל"זצ לייב רבי שביאר כפי

", לאדם לו נח" אלא, רוחב פני ילבין ואל האש בכבשן עצמו
 פני להלבין מותר אם להישאל באים היואם נמי הכי אין: כלומר

, להלבין שמותר פוסקים והיו יתכןי, ממיתה להינצל בכדי רוחב
 את להפיל נח ויותר קל שיותר, בזאת לנו גילו ל"שחז אלא
 . ברבים רוחב פני להלבין מאשר האש לכבשן עצמו

, המלך לפני שחטא לאדם, דומה הדבר למה, משל בזה והמשיל
 לבחור בידו נתן אבל, האש בכבשן שיעבור עונש המלך לו ונתן
 בכבשן יעבור פתי ומי, קטן בכבשן או גדול בכבשן לעבור אם

 אמר, כך! הקטן האש בכבשן לעבורכשיכול הגדול האש
 עד גדול כבשן הוא ברבים רוחב פניהלבנת, ל"זצ ר"אדמו
 אל, גדול אש כבשן שהוא רוחב פני וילבין ילך פתי ומי, מאוד
 !ז"בעוה האש שלהקטן האש כבשן מול
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 נפלאים ליקוטים
 וישבפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 אשר לאיש לאמר חמיה אל שלחה והיא"
)כה, לח" (הרה אנכי לו אלה

 לשם התכוונה שהיא פ"שאע, הבריות כבוד גדול כמה וראה בא
 מה ולמרות, משיח של ואורו דוד בית מלכות להקים כדי שמים
 של ואורו ריקנית יצאה שלא – תפילתה ונתקבלה זכתה שכבר
 זה כל על ויתרה זאת בכל, )הרה הייתה( לנצנץ התחיל משיח

 שכן. ברבים יהודה פני תלבין שלא ובלבד להישרף והסכימה
 הקלת לידי הדבר יגיע שלא אבל משיח של אורו הופעת תכלית

)מרוםמי. (הבריותבכבודוזלזולערך
 

 )ב, לט" (מצליח איש ויהי יוסף את' ה ויהי"
 לי עשו ידי ועוצם כוחי לומר רגיל שמצליח מי, העולם מדרך
 הצלחתו בשעת שגם הכתוב מעיד יוסף על אבל. הזה החיל את
 ויהי" בשעת גם" יוסף את' ה ויהי. "זאת עשתה' ה יד כי ידע
 )שמחה שערי( ."מצליח איש

 

' ה עושה הוא אשר וכל אתו' ה כי אדוניו וירא"
 )ג, לט" (בידו מצליח

, היה רשע פוטיפר: הזה' הפס על תנחומא במדרש ל"חז אמרו
 ?אתו' ה כי ומהו? עמו ה"שהקב רואה היה כיצד
 נכנס היה. יוסף שלמפיו זז ה"הקב של שמו היה שלא אלא

, בטחוני הוא אתה העולמים ריבון ואומר מלחש והיה, לשמשו
 כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד לחן תתנני, פטרוני הוא אתה
 . אדוני פוטיפר ובעיני רואי

 לי עושה אתה כשפים שמא מלחש אתה מה, לו אומר ופוטיפר
 לפיכך, בעיניך חן שאמצא מתפלל אני אלא לא, משיבו והוא
 . אתו' ה כי אדוניו וירא כתוב
 כיון) ג"פכ פרטית השגחה מאמר( אמוניםשומר  בספר כתב
' ה עושה הוא אשר וכלבו נתקיים יוסף של הנהגתו הייתה שכך

 בכל לו מצליח' ה היה דבר כל' לה שביקש כיון. בידו מצליח
 הוא באשר, אדם בכל הוא כן. עושה שהיה ומעשה מעשה
. יצליח יעשה אשר פעולה כל פיו על שגור שמים שם כשיהיה

 הם מושגחים, הבוראהשגחת באמונת תמיד המתדבקים כי
 . פרטית בהשגחה ביותר

 מעשי על משגיח שהוא כמו מידה כנגד מידה משלם ה"הקב כי
 שבכל בזה עצמו מרגיל האדם אם כן. עליו משגיחים כך' ה

 נסים ידו על נעשים, לבורא מייחל שעושה ומעשה פעולה
 . הרבה ונפלאות

 

 אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר ויהי"
 )ז, לט" (יוסף אל עיניה את

 ?הרהר מי. שם היו דברים הרהורי - האלה הדברים אחר ויהי"
 מנה איזו רואה אבא היה אבא בבית כשהייתי אמר. הרהר יוסף
, הרע עין בי מכניסיםאחי והיו, לי נותנה והיה שם הייתה יפה

 ה"הקב ל"א .ברווחה שאני לך אני מודה בכאן שאני עכשיו

 בראשית( "הדוב את בך מגרה שאני חייך, (איש בודד) הטליס
  .)ד, פז רבה
 אחיו עם ממריבותיו לו כשרווח, אביו כמו חשב יוסף גם

 והעמידו, הדוב את' ה בו גירה, עוד עליו העיקה לא ושנאתם
 המאבק אל יוסף הושלך שוב, פוטיפר אשת של הקשה בניסיון
, בעולם מנוחה אין כי, הרוחנית ההתפתחות את המזין התמידי
 במישור, למטה או למעלה, פוסקת בלתי תנועה הם והחיים
 . ברוחני גם כמו הגשמי
 לא מה מפני לו אומרים רשע: אומרתיומא במסכת הגמרא
לואומרים, ביצריוטרודהייתינאהאומראם? בתורהעסקת
 ויום יום בכל הצדיק יוסף על עליו אמרו? מיוסף היית נאה כלום
 לו שלבשה בגדים. בדברים משדלתו פוטיפר אשת הייתה

, שחרית לו לבשה לא ערבית. ערבית לו לבשה לא שחרית
 בבית חובשתך הריני לו אמרה, לאו לה אמר לי השמע לו אמרה

 את כופפת הריני לו אמרה, אסורים מתיר' ה לה אמר, האסורים
 וכיצד' וכו עיניך את תמסמא הריני, כפופים זוקף' ה, קומתך
 של דיוקנו דמות לו הזה? שנראית הקשה בניסיון יוסף עמד
 ). י"רש( אביו
 בדיוקנו יוסף נזכר הניסיון של הקשה בשעה כי, לנו מגלים ל"חז
 . החטא מן שהצילו מה וזה, אביו של
 אם) הארץ פרי בספרו( זצ"ל מויטבסק מנחם' ר שואל וכאן
, לו שנראתה אביו של דיוקנו דמות בזכות בניסיון עמד יוסף

 הם שהרי יצרם לעצת יתפתו שלא הרשעים את מחייב הכיצד
 ?כזה גדול אבא של לדמות זכו לא

 בעבודת יעקב של דרכו היא הכוונה יעקב של דיוקנו דמות אלא
 בית את לשרוד יעקב יכל האמת בכח כי, האמת דרך והיא', ה

 כי ידע יעקב. עשו אחיו של השנאה ניסיוןעם ולהתמודד לבן
 יש, העולם אומות מצד בא כשהוא, והידידות האחווה רגש

 וממיטה מסוכנת הגוי מצד רבההק שבקשת לפי, ממנו לחשוש
 , אסון
ואם, ליעקבשונאשעשוהיאהלכה: חז"לדבריעלאמוניםאנו
' מה קשיב אבינו יעקב. וחברותם אהבתם על לסמוך לנו אין כך

 עם כל על, לדורות תפילה ונשא", עשו מיד אחיו מיד" שיצילו
 של בניו מבני לבוא העתידות המלחמותבכל שיצילם, ישראל

 קשיב - צורה ולובשות צורה פושטות שהמלחמות וןומכי, עשו
 אחי מיד כי, האחווה בזמן גם שיצילםבניו על רחמים יעקב
 האמיתי פרצופו מתגלה האהבה מסווה ותחת, עשו למיד דבוק
 . ולאבד להרוג, להשמיד שמבקש הגוי של

 

 פהווהא מצרים מלך משקה חטאו"
 )א, מ" (ניהםולאד
 - בשמים של כוס- פוטירי בפיילי זבוב נמצא המשקים שר אצל
, ביותר קטן דבר": הצבי כרם"ב וכתב) המדרש בשם י"רש( שלו
 הזבוב הנה. בעולם גדולים למאורעות עילה לשמש עשוי, זבוב
 ומי. למצרים אבותינו לירידת וגרם יוסףשל גדולתו את היסב
 .הזה הזבוב בלי שלנו להיסטוריה לה היו פנים מה יודע
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 סיפורים נפלאים
 בשויפרשת 

 
 )א, לז" (יעקב וישב"

 צדיקים. יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלווה לישב יעקב "ביקש
 מה לצדיקים די לא: ה"הקב אמר. בשלווה לישב מבקשים
 בשלוה ליישב שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן
 ). י"רש( "?הזה בעולם

(יומא  ממעזריטש למגיד שבא חכם תלמיד על מספרים
, רבותינו אמרו כיצד: ושאלו, י"ט כסלו) זי"ע –דהילולא דיליה 

 דבר והרי, הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם שחייב
 אצל יקבל התשובה שאת הקדוש המגיד ענהו? ביותר קשה זה

 כידוע. אמן עלינו יגן זכותו מאניפולי זושא רבי הקדוש תלמידו
, קדקדו ועד רגלו מכף, ומכאובים ייסורים סבל זושא רבי

 ?זושא רבי של תשובתו תהיה מה ולפלא לחידה היה ובאמת
 המגיד רבו בשליחות שבא לו וסיפר זושא לרבי חכם אותו הלך

 של ל"הנ התמוה המאמר את לו שיסביר כדי ממעזריטש
: לו וענה, בתימהון זושא רבי בו הביט. לברכה זכרונם חכמינו

 פעם סבל שלפחות מישהו לענות צריך כזו שאלה על הרי"
 יודע איני, רע דבר סבלתי לא שמעולם ואני, רע דבר איזה אחת

 ונשא הדברים של המשמעות את חכם אותו מיד הבין ."להשיב
 שאינו וטוען, בייסורים הוא מדוכא אשר מהצדיק וחומר קל

 . רעה מהי יודע
 אמונה בו שנסוכה שאדם, כתב" איש חזון" הגאון הדור מופת
 משום, שבעולם דבר משום מוטרד או מודאג אינו הוא

 ואת הקשר את ומאבד, למעלה אותו קושרת שהאמונה
 לממשלת קשר במקום נאמר: ובלשוננו, הזה לעולם השייכות

 . הבא העולם לממשלת מתקשר הוא, הזה עולם
 עקיבא רבי התנא של הריגתו על מסופר) סא( ברכות בגמרא

 קורא והיה, ברזל של במסרקות בשרו את סרקו כיצד, יוסף בן
 ורבים, לו שעושים ממה מאומה מרגיש ולא, שמע קריאת

 אך? כאלה עילאיים נפש לכוחות הגיע כיצד, תמהו מתלמידיו
 מאוד מקושר עקיבא רבי שהיה לומר יש, ל"הנ הדברים לפי

, מאומה הרגיש שלא עד הזה מהעולם התנתק וממילא, למעלה
 מחרקים וחשש, ביער נמצא שהיה לאדם זאת שהמשילו ויש

 אדם אותו בוודאי הרי, מולו אריה פגש שבדרכו עד, ויתושים
 מגמתו וכל, והפרעושים היתושים על חשב לא זה בזמן

 שבאותו עקיבא ברבי היה וכן, מהאריה להינצל היו ומחשבתו
, המלכים מלכי מלך עם דיבר והוא, שמע קריאת זמן היה רגע

, מאומה הרגיש לא כך ומשום, עליו והמליכו, הוא ברוך הקדוש
 . שעבר הנוראים מהייסורים

 

 )ד, לז" (לשלום דברו יכלו ולא"
 אמרה שיש ידוע ואחת בלב". בפה אחת "שלא דיברו י"ברש
 כי אמיתית. ממחלוקת של שקר שלום שיהיה שכדאי שנונה
 לא אתה שבפנים אפילו חברך עם מדבר אתה אם זאת, בכל
 לאיזה להגיע תוכל עוד דבר של בסופו אבל, אתו שלם

 בשום יכולים לא, הזולת עם מדבר לא אתה אם אבל, שלימות
 סיפור שתשמעו כדאי והנה. שלמות של דיבור לידי להגיע אופן
 סיפר. למריבה הגיע לא זה י"וע בבטן לשמור לא נקרא זה מה

 לא שהוא לו וסיפר, בתו את אירס שלו טוב שידיד, אחד אדם

 שישי ליל הגיע כאשר, החונה לקראת פרטיות הזמנות שולח
 היכן לבדוק החליט, חתנו של לתורה העלייה שלפני

 עבור הזמנה תלויה הייתה שם, מגוריו לבניין ניגש" אויפרוף"ה
 על רשומים שהיו והזמן המיקום את ובדק, הבניין שכני

 ושם, מצוה בר בשמחת להשתתף ניגש כך אחר מיד, ההזמנה
" מצוה בר"ה בשמחת הידיד עם המפגש. ל"הנ בידיד הבחין
 בכל. הסיפור נסוב כך ועל ביניהם הידידות לסיום גרם כמעט

 אנו, רענן" שכונתון" כל ומעל, כנסת בית של מודעות לוח
 בהן ההזמנות בכל. ג""עב... היקר בננו נישואי" על מתבשרים

 אכן אם ספק". אישית" אותן לקחת בבקשה מבחינים נתקלים
 כך"ש סבר רק אם ספק כתובה מילה לכל המזמין התכוון
 לא פרטיות הזמנות" מוסיפים . אחדים"בהזמנות לכתוב נוהגים
. שונות להגדרות נתונה" נשלחו" של ההגדרה כאשר" נשלחו
 את קיבל הוא, הזמנות מחלק לא שהידיד. א התבשר כאשר

 לאדם ידידו ניגש כיצד הבחין לתדהמתו אך, כפשוטם הדברים
 השתתפו בו מצוה הבר אירוע במהלך זה היה, הזמנה לו ומגיש
 הפריע בהחלט שזה להצהיר כדי כנה מספיק מיודענו. שניהם

 אז הזמנות לחלק כן לבסוף החליט אם, לעצמי חשבתי. "לו
 לקבל כדי חזקים מספיק בינינו הקשרים, קיבלתי לא אני מדוע
 כן אם, הדוקים כ"כ לא שהקשרים תאמר ואם, כן הלא, הזמנה
 בחתונה להשתתף די" אויפרוף"ב גם להשתתף עלי מדוע
 להתקיים אמור היה" אויפרוף"שה סיפרנו לא עדיין. עצמה

 להטריח מיודענו תחילה תכנן זאת למרות. מרוחק במיקום
 כל שאינו משהבחין, כעת, בשמחה להשתתף כדי למקום עצמו

 ולא התכניות את לשנות סבר, השמחה בעל בקרב נחשב כך
 לנקוט החליט ההחלטה קבלת לפני". אויפרוף"ל להיסחב
 האם" ושאל השמחה לבעל ניגש הוא, אמיץ אך פשוט בצעד

 ומיד, רבה" בשמחה, "כן השיב הלה, הזמנה" לקבל יכול אני גם
 בעל קלט דיבור כדי בתוך "?לך למה "אבל ושאל הסתקרן
 "ההזמנה שראית",... הזמנה לבקש לידידו גרם מה השמחה
 כדי הייתה, פלוני לאיש מקודם שנתתי" השמחה, בעל הבהיר
 ההכנות לחץ כל עם... שלו הכנסת בבית אותה יתלה שהוא
 מפלוני ביקשתי ולפיכך, כנסת בית לכל אישית להגיע לי קשה

 היינו שאם ברור, הוסיף ומיד ...."הזמנה עבורי שם שיתלה
. אותן מקבלים שהיו מהראשונים אתה היית נותהזמ מחלקים

 ולהשתתף מאמץ להשקיע מיודענו החליט אתר על
 זו. בזה הכרוכים והזמן המרחק טרחת למרות" אויפרוף"ב

 כאשר. בבטן לשמור לא? והשנייה, הראשונה החלטתו הייתה
 ולפתוח אליו לגשת יש אזי, הזולת על מסויימת קפידה חשים
 זה באופן. בו ולטפל השולחן על הכאב את להוריד, הנושא את

 . לא ותו הבנה באי פשוט מדובר מעטים לא שבמקרים מתברר
 

" פניה כסתה כי לזונה ויחשבה יהודה ויראה"
 )טו, לח(

 שכיסתה הכירה ולא, הדרך באמצע בעמדה תמר את ראה הוא
, חמיה בבית מאוד צנועה שהייתה רבותינו ואמרו. פניה

 שהיא אשה כל וכן. חשדה לא לפיכך, פניה גילתה לא שמעולם
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 סיפורים נפלאים
 בשויפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 כפי ונביאים מלכים ממנה ויוצאים זוכה חמיה בבית צנועה
 . הנביא וישעיה המלך דוד -מתמר  שיצאו
 לאומי" שירות" נגד המלחמה מתקופת עיתונות קטעי מתוך

 .)ג"תשי א"מנ' ב(
 גרביים, בגטו היו לא גרביים כי, בנותיי, לזכור עליכן וזה"

 אלו גרביים תרופות. ולא, מים ולא, לחם לא, פשוטות
 בחוצות המסתובבות שהבנות אלו, האישה רגלי את המצניעות

, טוהר זהו וצניעות, צניעות זוהי וגרביים. מהן סולדות ארצנו
 . העם הוא והטוהר
 ותפרו אותם קרעו, מזרונים, בנותיי, אחיותיכן הבנות לקחו
 לאורך והוסיפו קרעוםהמזרונים את הן לקחו. גרביים מהם

 השמלות. שרוולי
 להן ארב המוות. העבריות הבנות הגטו בחוצות התהלכו וככה
 . מבד מזרונים – והשרוולים הגרביים אבל, מקום בכל

 וישאל, בעולם משוט' ה לפני האלקים בני ויבואו, היום וכשיבוא
, דורשאף אובוצק בגטו בנותי את הראיתם, העולם בורא אותם
 אליו וגם, בתוכם השטן גם ויבוא, הארץ בכל כמותן שאין
 !אמן יענה כרחו בעל השטן גם העולמים. בורא שאלת תופנה
 בזה התעוררות בדרשת א"שליט מקאליב ר"האדמו אמר

 נרתע לא ואני, הקודש ארון ולפני לפניכם עומד אני: "הלשון
 על המקבלת צנועהישראל בת ולכל אשה לכל מלהבטיח

, הקדושות האמהות כדרך צניעות במלבושי להתנהג עצמה
 חתיכות את אותן יקחו, והמשפט הדין ביום, לבוא שלעתיד

 בכף אותן וישימו, הברכיים ועל השרוולים על שמוסיפות הבד
 ". שכנגד הכף להכריע שבכוחן, ספק ובלי, זכויות של

 

 לאמר חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא"
 )כה, לח" (הרה אנכי לו אלה אשר לאיש

 לאיש" אלא!" מעוברת אני ממך" לומר פניו להלבין רצתה לא
 ישרפוני לאו ואם, יודה מעצמו יודה אם: אמרה". לו אלה אשר
 עצמו שיפיל לאדםלונוח: אמרו מכאן. פניו את אלבין ואל

 )י"רש. (ברבים חברו פני ילבין ואל האש לכבשן
 כמה עד הממחישאורנ מעשה מובא" תידום נפשי" בספר

 : הבריות בכבוד יתירה זהירות אנו צריכים
 מבני חלק. בא לא עדיין והחתן, בערב לתשע רבע השעה

 בשעה. במקום נכחו גם, ליבו מרחשי ידעו שלא, משפחתו
 . ודרוכים מודאגים והוריה הכלה בעיני הדמעות נצצו תשע
 לבית במהירות נסע, הליכות ונעים ישר איש, החתן של גיסו
 את קיבל טרם תורה בדעת התייעץ שלא, החתן. החתן

: בפניו הכריז, מעשיוחומרת את הבין ולא, הפזיזה החלטתו
 !"האלו המשקפיים את לסבול אפשר אי! אותה רוצה אינני"

. הועיל ללא אך, בו וגער אותו ניער הגיס
 ובושה מבוכה ומתוך, עשר כבר השעה, לאולם חוזר הגיס
 לאבי המרה הבשורה את אונים בחוסר מסר, מנשוא גדולה
 ."בו חזר החתן חתונה, תהיה לא: "הכלה

 ובני הכלה של והביזיון הכלימה, הבושה את לתאר אפשר אי
 הון. ושכנים ידידים, אורחים מלא אולם בפני משפחתה
 ובשולחנות הכלה של החדשה בשמלה הושקע תועפות

 המון, עבודה של שעות עם יחד, ההשקעה. טוב כל העמוסים
 וכשלו מר בבכי פרצה הכלה. לטמיון ירדו, לטוב וציפיות תקווה
 איזו! בושה איזו. האיפוק כוחות כל את גייס אביה. אמה ברכי
 !חרפה
 ניסו, הקידושין את לסדר היה שאמור, הרב עם יחד החתן גיס

. ממנו טוב תמצא עוד היא: "במקצת הכאב את ולשכך לעודד
 ."לטובה זו גם
 העולה הצעה קיבלה הכלה חודשים שמונה כעבור. צדקו והם
 בעת. גשמיות וגם רוחניות גם, הבחינות מכל הקודם החתן על

 למעלה צברה שכבר מאושרת סבתא היא, אלו שורות כתיבת
 מכובד איש, בעלה עם מדבש מתוקות נישואין שנות מארבעים
 . טוב הכל טוב סוף. הכלה של סיפורה כאן עד. ומצליח

. משקפיים ובלי הראשונה מן נאה כביכול, אחרת מצא החתן גם
 של בראייתה הרעה חלה החתונה לאחר חודשים מספר, והנה

 . למשקפיים נזקקה והיא אשתו
 עם נולד הילד. הבכור בנם טוב במזל, להם נולד שנה כעבור
 ולניתוחים יקרים לטיפולים ונזקק עיניו בשתי חמורה פזילה
 . עבות משקפיים הרכיב וגם, שנים במשך
 ואת הראשונה הכלה את פייס לא החתןשמעולם ,לציין צריך

 . תורה בדעת התייעץ לא מעולם, וכאמור, משפחתה
 וחזר זו ואומללה בזויה כלה שהשאיר לאחר שנה וחמש עשרים

 בו פגעה ומכונית רגל כהולך כביש חצה הוא, האירוסין מן בו
 . מטרים עשרה של למרחק אותו והעיפה

 הודיעו הרופאים. הכרה חסר נמרץ בטיפול שכב המעשה בעל
 ". צמח" יהיה כי לוודאי קרוב, יחיה שאם, למשפחה

 למרכז הפיך בלתי נזק אך, סכנה מכללהוא יצא שמים בחסדי
 הייתה ראייתו, כשהתעורר. הראיה עלהשולט החלק המוח

 דמויות ראה נוספות שנים כעשר למשך. ביותר מטושטשת
 היו יכולות לא פייםמשק ושום מרפא חשוכות היו עיניו. כפולות
, מעייפת הייתה הכפולה ראייתו, גרוע יותר עוד. לו לעזור

 . האחרון ליומו עד מאוד אותו ומרגיזה מתסכלת
 יצאה והמתבזה. הדין מידת של חדה בחרב המבזה נידון כך

 .ומאושרים טובים לחיים
 

" לאמר חמיה אל שלחה והיאמוצאת היא"
 )כה, לח(

 שיפיל עצמו לאדם לו "נוח ).נט מ"ב. י סוטה( אמרו מכאן
 ". ברבים חברו פניילבין ואל האש לכבשן
 הזדמנתי פעם א"שליט טויסיג יואל בונם רבי הגאון סיפר

 אנשים, צרחות ושמעתי, בירושלים ישראל בית לשכונת
 לאחר כשהגעתי "!גנב, גנב: "וצועקים אדם סביב מתגודדים

, ההיא בתקופה למשגיח כך על סיפרתי קמניץ לישיבת מכן
 כשלמדנו: ואמר דב רבי נענה. ל"זצ פריידין דב רבי צ"הגה

 שעון שגנב אדם הישיבה בני פעם תפסו, בשנחאי מיר בישיבת
 למשגיח הדבר נודע כאשר. ברבים וביישוהו עליו צעקו. זהב
 בגלל "וכי: ליבו מעמקי זעק ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה

 הריהו ברבים חברו פני המלבין והלא לרצוח?! הותר זהב שעון
 )אמונה ידיו( "!דמים כשופך
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בקשה שאינה שבה ריקם

הבקשה נתמלאה

(תורת מנחם תשד"מ, כרך ב, עמ' 706, 748; 
תשמ"ו, כרך ב, עמ' 110) 

"רוגזו של יוסף" בדרך לשלווה

להוסיף אור

(היהודי הקדוש)

מידה כנגד מידה

(חידושי הרי"ם)

הכנה למשיח

(מדרש תלפיות)

שמירת האחדות

(ר' אברהם מסוכוצ'וב)

סוף התשובה

(צמח דוד)

פרסום הנס

(חידושי הרי"ם)

אור הפנים

(ליקוטי מוהר"ן)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא רצה לשקר

התחתן  משינווה  יחזקאל�שרגא  רבי 
בהיותו בן שש�עשרה. לצורך זה נדרש 
לעמוד למבחן לפני נציג השלטון, כדי 
לקבוע שאכן הוא בשל לנישואין. אימו 

ליוותה אותו למבחן.

בין השאלות שהציג הבוחן לנער הייתה 
אוהב  אתה  מי  "את  רגישה:  שאלה 
לו:  לחשה  האם  גוי?".  או  יהודי  יותר, 
שווים  ששניהם  שישיב  היינו  "שווה", 
שלא  "גוי  השיב:  הנער  אולם  בעיניו. 

עשה לי כל רע, למה אשנא אותו?". 

את  ואישר  התשובה  את  קיבל  הבוחן 
לאימו:  הנער  אמר  בצאתם  הנישואין. 
אוהב  ולומר שאני  לשקר  יכולתי  "וכי 

יהודי וגוי במידה שווה?!"...

אמרת השבוע מן המעיין

את  ממך  ליטול   — אחד  דבר  על  עמל  "היצר 

נקודת האמת. אחר�כך יניח לך ללמוד ולהתפלל 

כרצונך, כי בהינטל נקודת האמת כבר לא אכפת 

לו מה אתה עושה"         (רבי מנחם�מענדל מקוצק)

פתגם חסידי



 שידוך 
של אמת

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

גאולה במסלול מפותל
ייחוסו של המשיח מתחיל בסיפור יהודה ותמר, שממנו נולד פרץ, שמזרעו 
יהיה המשיח. וכך אומר המדרש (רבה פרשה פה): "ויהי בעת ההיא — רבי 
היו  שבטים  המחשבות.  כל  את  ידעתי  אנוכי  כי  פתח:  בר�נחמן  שמואל 
עסוקין במכירתו של יוסף; ויוסף היה עסוק בשקו ותעניתו; ויהודה היה 
עסוק ליקח לו אישה; והקב"ה היה עוסק — בורא אורו של מלך המשיח".

�בפירוש יפה תואר מוסבר: "ה', המסבב הסיבות, הכין הכול בחכמה, כי על
ידי מכירת יוסף ירדו בני יעקב למצרים ונשתעבדו בהם; אך הקב"ה, המכין 
�את הרפואה לפני המכה, סיבב הדברים כי ייוולד להם גואל... בעוד שבני
מחשבות  חושב  לבדו  הקב"ה  ובמעשיהם,  במחשבותיהם  עסוקים  אדם 

לטובתם".

עניינים נעלים בדרך מרמה
המהר"ל מפראג מציין כי בעניין זה טמון סוד עמוק (גבורות ה' פרק יח, 
הוא  מאוד".  עמוק  הוא  כי  למבינים...  מאוד  מופלא  הזה  "הדבר  ועוד): 
היא  עצמה  שה'קליפה'  עד  בזו,  זו  כרוכות  וה'קליפה'  מסביר שהקדושה 
הנותנת כוח לקדושה להעבירה מן העולם. הוא קושר זאת בפסוק שנאמר 
שהדבר  ומסביר  עשיו",  בעקב  אוחזת  "וידו  כה,כו):  (בראשית  יעקב  על 
שהפרי  עד  הקליפה,  בתוך  הוא  בלתי�נשלם,  הוא  "שכאשר  לפרי,  דומה 
מכוח  הקליפה  נפסדה  גדול,  הפרי  כאשר  ואז,  על שלמותו,  ועומד  גדול 

גידול הפרי".

וכמה  222) שכמה  עמ'  ח,  כרך  מנחם  (תורת  מבאר  מליובאוויטש  הרבי 
נעלים  "עניינים  ו'מרמה':  'ירידה'  דרך  דווקא  נולדו  ביותר  נעלים  עניינים 
מעשה  של  העניין  תוכן  גם  וזהו  דווקא.  מרמה  של  בדרך  לבוא  צריכים 
יהודה ותמר, שעל�ידי זה הייתה לידת זרח ופרץ, שממנו בא משיח, שלכן 
נאמר בהם 'תולדות מלא'... דווקא על�ידי הירידה נמשך ומתגלה אור נעלה 

ביותר".

הרבי מביא עוד כמה וכמה דוגמאות: "וזהו גם תוכן העניין של לידת אפרים 
(שעליו נאמר 'כי הפרני אלוקים בארץ עניי') מאסנת בת פוטיפרע, ובפרט 
שעניינים  כידוע   — משכם  שנולדה  דינה  בת  הייתה  שאסנת  הדעה  לפי 
נעלים בכלל, ובפרט עניינים שלמעלה מהשתלשלות, באים על�ידי עניין 
של מרמה, וכיוצא בזה. ועל דרך שמצינו בברכות יצחק ליעקב, 'וייתן לך 
רוחניים... —  בעניינים  נעלות  ברכות  וגו'' — שהן  האלוקים מטל השמים 

שהוצרכו לבוא בדרך מרמה דווקא".

יש כוונה עליונה
שבמעשה   (195 עמ'  ה,  כרך  שיחות  (לקוטי  מבאר  הרבי  אחר  במקום 
סברו שמצד  "לכתחילה  תליא:  בהא  והא  הפוכים,  עניינים  שני  היו  תמר 
זה ש'זנתה תמר כלתך' צריך להיות 'הוציאוה', וכפירוש הזוהר — 'בגלותא' 
�[=יציאה לגלות]; ולאחר מכן, בקשר למעשה זה גופא של תמר, יצאה בת
בישראל', שבעצם  מלכים  להעמיד  כו'  הדברים  יצאו  ומאיתי  'ממני  קול: 
הוא  שעניינו  משיח,  עד  וכו'  פרץ  ללידת  להביא  כדי  הייתה  המטרה  כל 

הגאולה.

"אלא הביאור בזה: כל הכוונה של הגלות, שבאה 'מפני חטאינו', היא כדי 
ולכן  העתידה.  בגאולה  האור  יתרון  יתגלה  הגלות  חושך  בירור  שעל�ידי 
חיסרון,  בתור  תמר  של  פעולתה  באמת  נחשבה  העניין  שבתחילת  הגם 
שהתוצאה ממנה צריכה להיות 'הוציאוה בגלותא', אבל לאחר מכן... נתגלה 
יש  שבזה  בישראל',  מלכים  להעמיד  כו'  הדברים  יצאו  ומאיתי  ש'ממני 
מלכתחילה כוונה עליונה, שיבוא מזה פרץ וכו' עד ש'עלה הפורץ לפניהם', 

שיפרוץ את כל הגדרים, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש". 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

 

חמש שנים במסתור

מתנה למצילים

תחושה בלב

מה שחנוכייה יכולה לספר

החנוכייה חזרה להאיר. הרב בלום והחנוכייה

הדלקה בשמן של שביעית
בשמן  חנוכה  נר  להדליק  מותר  האם  שאלה: 

של שביעית?

הל'  רמב"ם  מ,א.  סוכה  מ"ב.  פ"ח  שביעית  מקורות: 
ק.  סי'  ח"א  יושר  אמרי  שו"ת:  ה"א.  פ"ה  ויובל  שמיטה 
מהר"ש ענגיל ח"ב חיו"ד סי' ד. מנחת שלמה ח"א סי' מב. 
משנת יוסף ח"א סי' כו. ספרים: בית רידב"ז סי' ה ס"ט. 
יוסף הל' שביעית  ילקוט  פ"ב ס"ז.  אור לציון, שביעית, 

פט"ו סעיף סב. 'פירות שביעית' פכ"ב סעיף עא, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנוכה שמח°מרגישים חג באושר עד
ÆÆחנוכה שמח ו

חנוכה שמח°

בחנוכה מספרים

1 -700 -704120  ' טל

הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
  כריכה קשה | 352 עמודים
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  ""וישבוישב""פרשת פרשת  
  ].ו, לז[ "ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה"

 ).חזקוני( אלא מסייעתא דשמיא, סיפר להם חלומו להוציא מלבם אם יעלה לגדולה לא מאת אביו הוא
ותיאר , והלה סיפר לו אודות דירה נפלאה, התקשר למתווך שמעון. בעיר פלוניתמעשה בראובן שחיפש לרכוש דירה מרווחת עם גג 
, ראובן שמע היטב את כל הפרטים. 'את גודל החדר שבגג וכו, את כיווני האוויר, לו בפרוטרוט את תכונות ומידות הדירה וחדריה

  .ורשם אותם בפנקסו
היות ומדובר , 'המתווך השיב. 'ובן מבלי לנקוב במספר הבנייןכמ, האם תוכל לציין לי רק את שם הרחוב'לבסוף ביקש ראובן 

 הדירה נמצאת ברחוב -אגלה לך ) ואין סיכוי שמישהו ילך לשם על מנת לאתר את הדירה(בדירה הממוקמת ברחוב גדול מאוד 
  .'ה כשתכנס למשרדי ותחתום על טופס התחיבות לתשלום דמי התיווך"כתובת מדוייקת אמסור לך בע'; הכלנית'

יש לי דירה 'והלה מודיע , הנה הוא מתקשר למתווך יהודה. ולאחר מכן המשיך להתעניין אצל מתווך אחר, ראובן הודה לשמעון
ראובן רשם את הפרטים . ומתחיל לתאר בפניו את פרטיה המדויקים של הדירה ומידותיה', עם גג שבדיוק מתאימה לדרישותיך

הפרטים כולם תואמים בדיוק לפרטים שמסר לי , 'חושב בליבו', מדהים'... מם לרגעוהשתו, לצד פרטי ההצעה של המתווך הקודם
הדירה נמצאת ': המתווך הסכים?' ללא כתובת מדוייקת, אולי תוכל לומר לי את שם הרחוב': ביקש מיהודה. 'המתווך הקודם
  ! 'רחוב הרקפת, ברחוב גדול מאוד

שככל , והגיע למסקנה, חיבר אפוא בראשו את הפרטים אלו לאלו. ניתראובן מיד נזכר שרחוב הרקפת מצטלב עם רחוב הכל
ראובן הודה למתווך  !... היא פשוט ממוקמת ברחוב הכלנית פינת הרקפת-הנראה זו אכן הדירה שעליה שמע מהמתווך הקודם 

 ולא היה קשה כלל ,התבונן וחיפש את הדירה שתיארו בפניו. הרקפת-ומיהר להגיע אל הצטלבות הרחובות הכלנית, מקרב לב
  .והכל בא על מקומו בשלום, והרכישה הסתיימה בהצלחה, בא אפוא במשא ומתן עם בעל הדירה .לאתרה

. וכעת הם באים ותובעים מראובן דמי תיווך, הנה דבר רכישת הדירה הגיע לאוזנם של שני המתווכים. לא לגמרי? בשלום אמרנו
ולכם , יתברך' אני חייב תודה רק לה, ומשכך; ולא בזכותכם, תא דשמיא מופלאהזכיתי בדירה רק בסייע, 'ראובן טוען לעומתם

  ?עם מי הדין... 'איני חייב לשלם מאומה
 שהתקבל והמידע', יכול אינו וזה יכול אינו זה 'כאשר, התיווך את) במתכוין שלא (יחד שרקמו מתווכים שני של מקרה לפנינו, ובכן
 הם תיווך ודמי מאחר, התיווך בדמי יזכה לא אחד שאף, לומר נראה היה והנה. הדירה תיווך -  אחת תוצאה נתן, המוקדים ימשנ

 ציינו שלא שראינו וכפי, למוכר הקונה בין קישרו לא ל"הנ המתווכים שלמעשה וכיון, למוכר הקונה בין ההתקשרות עבור תשלום
 הלקוח את בפועל הביא לא עצמו בפני אחד שכל כך, ותחתום תבוא תרצה אם לו אמרו אלא, הדירה של המדוייקת הכתובת את
. פועלים הם אין וממילא, המתווכים פעולת התחילה לא, כן אם, בעצמו אליה הגיע וכך' חשבון 'עשה הלקוח אלא, הדירה אל

  !).?תיוך דמי מהם למי מגיע וכי -  תוצאה ויקבל, המידע את ויחבר, עיתונים בשני מודעות שתי אדם יראה אילו, ולמשל(
 ומחפש הולך הלקוח היה שאילו ברור שכן (תיווך דמי תשלום מחייב אינו עדיין, מסר מהמתווכים אחד שכל החלקי והמידע והיות
 על הושלם שהמידע שהתברר, עתה גם כן אם, )למתווך לשלם צריך היה לא, מוצאה ולבסוף, הדירה את הענק הרחוב בכל בעצמו
 למתווך לא, תיווך דמי בתשלום חייב אינו ראובן ממילא -) תשלומין חיוב עליו שאין (חלקי מידע מסר הוא שגם, אחר מתווך ידי

 לתרום התכוון לא מהם אחד שאף כיון, כשותפים להיחשב יכולים אינם המתווכים ששני וכמובן. השני למתווך ולא הראשון
  .  הלקוח י"ע אלא, משניהם נעשה לא והצירוף. בלעדיו יסתדרו שלא רצה -  להיפך אלא, לשותפות

 את לחייב יש זאת שבכל נראה :כדלהלן אמרענה ו, א"שליט זילברשטיין יצחק הגאון ר"מו לפני הדברים וצעוה כאשר, אולם
 ומן; רווחים להפיק - ויחידה אחת במטרה שלו העסק מתוך פעל אחד כל כי, תיווך דמי חצי מהמתווכים אחד לכל לשלם ראובן
  . התשלום חצי את אחד לכל ישלם שלם ולכן, בדירה זכה וראובן התיווך נרקם שניהם שבהצטרפות גלגלו השמים
 ולכן, שניהם ידי על תושלם שהתועלת גלגל יתברך' ה אבל, יהודה גם חשב וכך, קצת רק מגלה שהוא חשב שמעון המתווך ואמנם
  .)ופריו מתוק( !והשבח השיר יתברך' ולה. מחצה ויהודה מחצה שמעון, תשלום להם מגיע

  ].כה, לח ["והיא שלחה אל חמיה, )להשרף(היא מוצאת "
, ואם לאו ישרפוני ,יודה, אם יודה מעצמו, אמרה. אלא לאיש אשר אלה לו, לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת

 ).י"רש(י חבירו ברבים ואל ילבין פנ, נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש, מכאן אמרו. ואל אלבין פניו
 סיפורים למספר נציין .ל"זצ גנחובסקי אברהם רבי האדיר הגאון היה, הזולת בכבוד המיוחדת בזהירות בדורנו המיוחדים אחד

  :תלמידיו מפי ששמענו ומופלאים קצרים
 של מחדרו יצאו השניים. השומר-תל החולים בבית פסיכיאטר אצל לטיפול מתלמידיו אחד את פעם ליווה גנחובסקי א"הגר      

, רגע של בשבריר. גדולה בושה לו תהיה בודאי, ברב כשיבחין וכעת, רבינו של ממכריו יהודי החדר לעבר צועד והנה, הפסיכיאטר
 לאיש תספר אל, אליך מתחנן אני, אנא': באוזנו ולחש אליו מיהר הוא. האיש מבוכת את למנוע כדי מבריק פתרון רבינו מצא

 א"הגר' העתיק, 'טובות מידות של מופלאה בגאונות וכך', ...בזה מתבייש נורא אני כי הפסיכיאטר אצל כאן אותי שראית
  ...אליו הנעימות- אי את גנחובסקי

. התורה מכח באה זו שחכמה והוסיף, לו לעזור והיאך בזולת לפגוע לא כדי יתירה חכמה שצריך לומר גנחובסקי א"הגר רגיל והיה
, הרב והבחין, סואן כביש לעבור שעומד ילד פעם שראה, ל"זצ ליס יוסף רבי הצדיק הגאון על הסיפור מאוד לפניו חביב והיה

   ...הכביש את אותו שיעבירו מסכים לא בגאוותו שהילד
  '...?בבקשה הכביש את אותי להעביר מוכן אתה אולי': וביקש הילד אל פנה - ? עשה מה
 על לה סיפר לא, הרבנית את לצער רצה שלא מכיון. המדרש בבית והתעלף גנחובסקי א"הגר נפל, חולשתו שמחמת פעם אירע      
 הוא חש והאם הרב לשלום אותה שאל, הרבנית לו עונה וכאשר, לביתו מתלמידיו אחד מתקשר, מכן לאחר ימים כמה, והנה. כך
  .סודו את שגילה על רבו בפני להתנצל חובה הרגיש והתלמיד, לרבנית הסוד נודע כך... שהתעלף מאז יותר טוב כבר

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"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 חסד איזה יודע לא אתה': והרגיעו תלמידו אל הוא וניגש הקדים, בגללו בנוח שלא ירגיש לא יהודי שאף ימיו כל שדאג, א"הגר אך
 אני, הבעיה כל את לי פתרת לה שסיפרת ידי ועל, כך על לרבנית אספר כיצד נפשי את יודע אינני שהתעלפתי מאז!... עמי עשית
  '...לך להודות שצריך זה הוא
 רבי, הקונטרס מחבר. ל"זצ גנחובסקי אברהם רבי מהגאון רבות נשגבות הנהגות מתועדים' הסהר אגן 'המופלא בקונטרס      

 הייתי אני וגם, בעשרה מחילה לבקש תלמידים כמה ניגשו, רבינו של הגולל סתימת בעת: מספר א"שליט פיש אהרן שמואל
, פגיעה של מושג אצלו היה שלא יודע, א"הגר רבינו עם במגע פעם-אי שבא מי כל שכן, בדבר צורך שום שאין הרגשתי אבל, ביניהם
  .ורע אח להם שאין במימדים עולבים ואינם הנעלבים מן והיה
 בידו ושריטה חיתוך המוהל עשה זהירות ומחוסר, סנדק ר"מו היה שבה מילה בברית - רבו על לספר המחבר ממשיך - ראיתי בעיני

, אה! כח ויישר תודה לך לומר צריך אני! ?סליחה מבקש אתה מה על '- ? ר"מו תגובת היתה ומה. סליחתו לבקש ומיהר, הטהורה
 מכפר ממכה היוצא דם: הגמרא וביאור, :'ז חולין(' "...עולה כדם מרצה ניקוף דם "שהרי, שזיכיתני הסגולה על לי יש זכות איזו
  ). מצוה לדבר הולך שהיה בשעה המכה את שקיבל בתנאי שזה, הגמרא ומוסיפה. עולה קרבן כדם האדם על

  '...טובות יותר סגולות מחפש אני': המוהל השיבו
 בדכאונות שהוא אמר והפסיכיאטר, בלימודים מצליח אינו הקטן בנו כי בכאב וסיפר, יהודי הגיע ל"זצ גנחובסקי א"הגר אל      
  . 'מיוחד חינוך'ל עבורו לדאוג שצריך כך, ארוכה רשימה ועוד מתחים ובעל היפראקטיבי והוא, טראומות לו ויש
 שיחק וכך?', אווירונים, אוטו? אוהב אתה משחקים איזה 'ושאלו לידו הרב התיישב, כשהגיע. הילד את אליו שיביאו ביקש א"הגר

 הירוד העצמי הדימוי. עצמי בטחון חוסר אלא, והבנה כישרון חוסר לא היא, אצלו הבעיה כל כי והבחין, ארוכה שעה עמו ושוחח
 ביקש א"הגר ...שאיפות חוסר מחמת בלימודיו להישגים כלל להגיע יכול ואינו, נחות מרגיש, בחברה מקובל אינו שהילד לכך הביא
... לך ורק אך אמסור הפתרון ואת, חבירך בפני תשמיע אותה, מרתקת חידה לך אמסור אני, 'עמו ללמוד יבוא שבוע שמידי, מהילד
  .'חדשה חידה לך אומר ה"ובע, התשובה את להם תגלה שבוע לאחר
... ?עליו מברכים זאת ובכל, מטעמו נהנים ולא, אותו אוכלים אין אך, לפה אותו שמכניסים הדבר מהו: היתה הראשונה החידה
  ... טו טו טו עושה זה: רבינו לו מזור, התשובה את ידע לא הילד
 שבוע מידי היה וכך. התשובה את להם גילה שבוע לאחר ורק, פתרון למצוא' הראש את שברו 'החברים וכל, החידה את הציע הילד

 לו ומוסר, ומקדמו עמו לומד, ואהבה חום עליו מרעיף היה הישיבה וראש, בית כבן טשעבין ישיבת ראש של לביתו נכנס הילד -
 שנהפך עד, חיובי עצמי דימוי אצלו ויצרה, בטחונו את מאוד חיזקה הילד סביב החברים אסיפת .החברים כל את שתרתק חידה

 של התערבות שום ללא וזאת, חיל ועשה בלימודיו שהתקדם בנם' פריחת 'לנוכח משתוממים עמדו ההורים ...אחרת למציאות
 לפתח, הילד של בנפשו מסילות לסלול ידע, ותבונה דעת המלאים ובמידותיו בכישוריו גנחובסקי א"הגר. 'המיוחד החינוך 'אנשי
  ...לפסגות ולהעלותו אישיותו את
 בבית לעצור מהנהג וביקשתי, במונית נסעתי: גנחובסקי א"הגר פטירת לאחר המשפחה בני את לנחם שהגיע חכם תלמיד סיפר      

 גנחובסקי אברהם רבי הצדיק כי עניתי, ההיא לכתובת נוסעים שכולם אירע מה הנהג לשאלת. חמש אבטליון ברחוב, האבלים
  . לנחם באים רבים ואנשים, נפטר
  ' ...?היינו חברים איזה יודע אתה! ?גנחובסקי אברהם': לצעוק והתחיל, כולו התרגש, הדברים את הנהג שמע אך

 רק זה - המונית נהג של קרוב חבר להיות אבל, אותו ואוהבים מכבדים הם כי הרגשה יהודי לכל שנותנים הרבה יש: ח"הת סיים
  .)ופריו מתוק( ...היה אברהם' ר

אל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו ויש:  יוסף בבוקר וירא אותם והנה זעפיםםויבא אליהה"
  .מעלת הנושא בעול עם חברו]. ז-ו, מ[" לאמר מדוע פניכם רעים היום

חשובה  ?ספרים לנו כי השרים חלמו וביקשו פתרון מיוסףהלא די היה אילו היו מ. כל התיאורים המופיעים בפסוקים מיותרים, לכאורה
והנם "אך למה נצרך התיאור הארוך של ". לאלוקים פתרונים"תגובתו הספונטנית , גם תשובתו הראשונה של יוסף, כמו כן, מאוד
  ?מה בא כל זה ללמדנו? "למה פניכם רעים היום" של יוסף וושאלת" זועפים

שעל אף היותו של יוסף עסוק , נראה כי הלימוד הוא ":ברכת מרדכי"א ודבריו מובאים בספר "יטרדכי אזרחי שלמבאר הרב ברוך מ
 להיות כל בית הסוהר נתון בידיו, על אף המינוי שהיה בידו, על אף התהומות המפרידים בינו לבין שאר יושבי בית הסוהר, בענייני שמים

  .של בית זה" המכובדים" בשאילת שלומו של כל אחד מיושביו היה סדר יומו של יוסף מדי בוקר מתחיל אף כל זאת  על–
וכשנוכח לדעת כי משהו ,  ומסתכל בפניו של כל אחדרהיה עוב. מדי בוקר היה יוסף מסתובב ומתעניין לדעת איך מצב רוחו של כל אחד

להפיג את הזעף ,  משהותאולי ניתן לעשו, אולי אפשר לשפר, שר לעזורפאולי א. היה מיד שואלו מדוע פניו רעים היום, זועף נשקף מפניו
ואם נתבונן נראה  ".למחיה שלחני אלוקים"כך הרגיש יוסף הצדיק תמיד בבחינת . ולהיטיב את מצב הרוח כי זוהי חובתו הראשונה

ל אדם באשר יוסף יודע שכך צריך לנהוג עם כ. ז אין זה משנה לו כלל"לעובדי אלילים ובכ, לגויים, לסריסי פרעה – שיוסף מאיר פנים
ה ועיקר "על אחת כמה וכמה אנו מוכרחים להאיר פנים ליהודי שהוא בשר מבשרנו שהוא בן של הקב .אפילו אם הוא גוי, הוא אדם

גדולי רבותינו ידעו להכיר ". אשרי משכיל אל דל"החסד הוא להאיר פנים לאלה שאין מי שיאיר להם פנים כמו שנאמר בתהילים 
  : הבאמעשהעל אחת הדמויות הבולטות במעשי חסד נלמד מה .במעלות אלו וכך אף נהגו ובעיקר עם יתומים ואלמנות

. נסע לחתונה בהרצליה להשתתף בשמחת נישואין של אחד מקרוביו, בירושלים" פורת יוסף"ראש ישיבת , ל"הגאון רבי יהודה צדקה זצ
ביקש מהנהג שיסיע את מלוויו לביתם כיוון שהוא רוצה להמשיך להגיע לחתונה באולמי , ר החתונה לקראת חצותכשחזר לירושלים אח

: ענה והסביר לו" ?בחצי הלילה? כעת: "חזר ושאלו אחיינו". לשמח חתן וכלה: "השיבו!" ?להיכן: "כששאל אותו אחיינו ".נוף ירושלים"
סח לו רבנו שהחתן " ?מי הם החתן והכלה: "נתמלא הצעיר סקרנות. !"דיינו – מבני המשפחהאפילו יראה אותנו רק אחד . בוודאי, אכן"

היה בלי ספק נשאר , ן הביתמהוא בחור מסכן יתום מאמו ולולא שהקרובים מהרצליה דחקו בו לבוא ושלחו את המכונית להסיעו 
  .בירושלים כדי להשתתף בחופת היתום

הופעת רבנו יהודה . מצאו את קהל הקרואים יושב עדיין אצל השולחנות ומברכים ברכת המזון" נוף ירושלים"כיוון שהגיעו לאולמי 
 םויחד עימו קמו אנשים רבי, צמו קם ממקומו וחש לקראתו בשמחההחתן בכבודו ובע. צדקה בשעה כזאת גרמה להם להתרגשות יתירה

מיד הביאו לפניו נטלה עם , "?הלא כן, ניטול ידיים ונאכל כזית: "הושיבוהו בראש ומיד פנה לבן לוויתו ואמר. ביל פניוממקומם כדי להק
 ומברך, בעוד הוא עצמו נוטל בידיו את הכוס. כ הורה לבן אחותו שישב לצידו שיברך על המזון"הוא בצע על הפת ואכל ואח. ספל מים

  .בשמחה רבה את כל ברכות הנישואין
אבי החתן . ל רקדו ושרו והשמחה הייתה גדולהלאחר מכן הואיל לשאת דברי ברכה ותיכף יצא במחול ושירה עם החתן ויחד עם הקה

 ניחה סופר ומ"גם את הדמעות האלה הקב: "אמר אז רבנו יהודה .כ נרגשים עד שזלגו מעיניהם דמעות של אושר גדול"ודודיו היו כ
  !"הנה זכינו באמת לשמח חתן וכלה: "לווהו הזכיר לווכאשר פנה אל מ ..."בבית גנזיו

, לא במקום של שרים ורוזנים גדולים. ל שדווקא כאן אצל היתום כדאי להשתתף בשמחה ולהראות את נוכחותו"ידע הרב צדקה זצ
  ).אור דניאל(זו ההארת פנים האמיתית  – "עמך"דווקא אצל 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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 ".ויחלמו חלום שניהם ויחלום עוד חלום ... ... ם יוסף חלוםו"ויחל
 

 חלומות מופלאים, אותם סיפרו לומדי העלון
 

רבי שלום מרדכי שבדרון, אחיינו של המגיד הנודע הגאון רבי 
 שלום מרדכי שבדרון, הוגלה לסיביר. 

 

בעת שהגיע למחנות רשם לעצמו את התאריך ונהג לפי זה 
שבתות וחגים. אולם כאשר הגיעו חודשי חשון וכסלו לא ידע 
אם הם מלאים או חסרים. דאג מה יהיה עם חנוכה, אבל עוד 

 ה הלאה, הרי עוד כמה חודשים יגיע פסח. יותר, מה יהי
 

לכן, כל יהודי חדש שהגיע למחנה או שעבר באיזור, היה רבי 
שלום שואלו, האם הוא יודע אם חשון היה מלא או חסר. כולם 
הסתכלו עליו כלא שפוי. 'אתה רוצה שיהרגו אותנו?! הרי מי 

 .ועוד ועוד.. '...שמזכיר רק ריח יהדות דינו כדור בראש
 

רבי שלום לא חת ולא נבהל. המשיך לשאול ולבקש במסירות  אך
 נפש. כך עשה זמן רב ולא מצא פתרון.

 

עד ש... יום אחד שהה בתחנת הרכבת. לפתע ראה אדם שהיה 
נראה לו יהודי, רגע לפני שעמד לעלות על הרכבת. רץ אחריו 
להספיק להשיגו וקרא אליו: 'ר' ייד, אולי אתה יודע, חשון וכסלו 

 חסרים או מלאים?' השנה
 

(ר"ה כה. אודות חשבון התבונן עליו היהודי ואמר: 'כתוב בגמרא 
 :)יום הכיפורים שיצא לרבי יהושע, שרבי עקיבא ניחם אותו באומרו

 ,אתם אפילו מזידין ,אתם אפילו שוגגין ',אתםמופיע 'ג' פעמים '
  '.אתם אפילו מוטעין

 

הוסיף היהודי ואמר: 'אם אתה לא יודע את סדר החודשים, 
 תעשה כסדרם!' עלה היהודי לרכבת לדרכו. 

 

זה היה חלום. הוא לא באמת פגש  –רבי שלום התעורר משנתו 
 את האיש ההוא, אלא חלם שפגש אותו! 

 

עשה כדברי החלום, ולימים התברר לו שנהג כהוגן, חשון היה 
 חסר וכסלו היה מלא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

בחנוכה הצליח להשיג מעט  רבי שלום היה איש בעל רוח חזקה.
 מרגרינה והדליק נרות.

 

אבל מה עשה בסוכות, איך לקח ארבעת המינים, הלא אין דברים 
 כאלה בסיביר...

 

היה זה כאשר יצא לעבודת הפרך של כריתת העצים ביערות 
בידיו גרזן, פטיש, מסור ויתד ואמר: 'ריבונו של עולם  סיביר. נטל

אתה ציוויתנו לקחת ארבעת המינים, יהיו אלו במקום אלו!' 
 !!!לימים סיפר כי הרגיש שכל עצי היער עונים אחריו אמן

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג ר"ק)המשיך ואמר הלל מכל הלב!        מיד 

  
ים רימים ספו .הודייםידפיס לוחות שנה הל היה אסור בברית המועצות

 ,של הגאון רבי משה פיינשטיין את עיירתו ליובאןלארה"ב לפני עזיבתו 
כתב רבינו לוח שנה לשמונה עשרה השנים הבאות.  ,אלול תרצ"ו חבר"

 אמצע חודשעד  ,בני ליובאן זכו להשתמש בלוח זה רק שנים ספורות
  )"מ או"ח ה'גהקדמה לא(   ה זו.ליעל קההנאצי עת עלה הכורת  ,כסלו תש"ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב שמואל מרדכי ב. איש יקר  (בעה"ט ל"ח י"ח)'. התפילין אלוופתילך '
  .עיתים לתורה, ניצל כל רגע ורגע קבעאף שהיה עובד ומיוחד. 

 

כיון שהבין  ,אחר חתונתו החליט להזמין לעצמו תפילין מהודרות
לו תפילין מהודרות לבר המצוה.  קנהשאביו שהיה עני לא 

 ,הסופר הכי טוב לאפנה  חיפש ומצא, השקיע מכספו וזמנו,
 סכום נכבד ביותר.עבורם הבתים הכי מהודרים. שילם הזמין את 

 

בלילה חלם שזקנתו שהיתה ידועה בצדקותה, מרת חיה אסתר 
התעורר באמצע הלילה  !!!וולנסקי באה ודורכת על התפילין שלו

 ...רועדחרד ונרעש, כולו 
 

. נתברר שהפרשיות היו לבדיקה את התפילין ומסרעשה מעשה, 
 רבי ש"ב) ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג                               !מונחות הפוך

 
ר' שמואל מרדכי היה אמור לצאת  יםכיפורהבערב מלחמת יום 

לשירות מילואים בתעלת סואץ. בכל פעם שהיה צריך לעשות 
מילואים בחגים, דודו שהיה בעל קשרים בצבא היה מסדר לו 

כל החיילים שהיו אותה מלחמה בדיחוי. כך עשה גם הפעם. 
 הוא ביום כיפור!' יייט שלהרגו. תמיד היה אומר: 'היארצנ ביחידתו

 

אחרי כחודש עברו שנים, אותו דוד שהיה 'שנה ופירש' נפטר. 
הדוד בא אליו בחלום ואמר: 'אני הצלתי את חייך, אני  פטירתו

  מבקש שתגיד אחרי קדיש!'
 

רצה לקיים בקשה כל כך שמואל מרדכי שהיה איש אמת לא  ר'
צריך לדאוג לו באומרו: 'מי שלא דאג לעצמו בחייו, אני לא  זו

לביקור, בכל פעם אליו בא היה דוד אותו  כאשר אחרי מיתתו!'
 היה מסרב.בבית הכנסת שביקשו לבוא עמו להתפלל 

 

הלך לשאול את רבותיו בשכונת רמות, מה עליו לעשות. פסקו 
'בזכות זה שהציל אותך מגיע לו, לכן  –להגיד אחריו קדיש שיש 

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג ש"ב) ' !נתנו לו מן השמים לבוא אליך בחלום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ל"ז א') אוכלים הם אבר מן החי". - ויבא יוסף את דבתם רעה"

  

 כמה צריך לדון לכף זכות 
 

 .'ברשותי גמ"ח להלוואת כספיםסיפר ידידי, הרה"ג רבי יי"ר: 
הלוויתי כסף לאחד שהיה צריך להחזיר את חובו בא' כסלו ולא 

 החזיר.
 

לאחר שעברו חמישה ימים התקשרתי אליו ושאלתי אותו: 'מה 
 עם הכסף, הרי בראש חודש כבר היית צריך להחזירו'. 

 

"אוי ויי" היתה התשובה מצידו השני של הקו... אחרי חצי שעה 
 הגיע הלווה מתנשף ובידו הכסף! 

 

'גם לאחי יש גמ"ח כספים. הלווה לווה  מיד התברר הסיפור:
לגמ"ח של אחי זמן פרעונו עוד חודשיים. הלווה משנינו. החוב 

 ריזל'.   -רשם ביומנו: 'א' כסלו להחזיר אלף דולר 
 

וכך בא' כסלו הלווה טעה ובא לאחי והחזיר לו את הכסף. אחי 
 ("נר לשולחן שבת")שמח שמחזירים לו לפני הזמן...'                          
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 ".הרובעיני שר בית הסויתן חנו  ...הר וויתנהו אל בית הס"
 

 למד בישיבת טלזבהיותו בחור  יהושע לייב גודלבסקירבי  הצדיק
תוקף אשרת פג לאחר זמן היתה לו אזרחות גרמנית,  בליטא.
נשאר  ,כךפיל תוקפה,לנסוע ולחדש את לו כסף לא היה והשהיה 
פסוהו. העונש על תלא יהליטאים וה שהשוטרים ובתק ,בישיבה

 כך היה קנס כספי. 
 

 אשר הביאוהו לפני שופט .הימים תפסוהו שוטרים באחד
בשל  קנס או שבוע בבית סוהר. תשלום ,בפני ברירה העמידו

 ,וה אותו בדרכו לישיבהושוטר לי עניותו הוא בחר במאסר.
 . בית הסוהרלקחת את הטלית והתפילין ומשם ל

 

של פעם, היה זה בור בסיפורים היה כמו של העיר טלז הכלא 
 על שקי תבן. האסירים בלילה ישנו ו ,ו ירדו בסולםענק אלי

 

שחרית מוקדם כדי להספיק להתפלל קם  לייב יהושעהבחור 
 ינםהליטאים גויים אסירים יראוהו מתפלל.  לפני שהאסירים

 ...ת נפשות ודאיתסכנ חיבור שכזה הואו ,אנטישמים ועבריינים
 

כיון שכך לא שם והתעטף בטלית ותפילין והתפלל מקירות לבו 
עשו  "שמונה עשרהשהגיע ל"לפני לב שהאריך בתפילתו. כבר 

הוא שם  .חום ורגשהוא המשיך בתפילתו באך  .השכמהסביבו 
 מציצים לא עושים לו דבר, אך ,לב שהאסירים מתקרבים לעברו

  !נפל עליהםפניו הטהורות -פחד התפילין ...ורוחוזרים אח
 

רצה  תוסיים את תפיל. כשדרו את השקים בערימהים סאסיריה
אתה " , קראו לעברו:אך הם לא נתנו לו שקו,אף הוא לסדר את 

 .את אשר ראופרו לו יסהאסירים כשבא הסוהר הראשי  ".קדוש
  )"נר לשולחן שבת"(                  !עוד באותו בוקר שוחרר רבי יהושע

 

, איש פעלים לתורה צדיק וישר ,אהרן' משה הגאון ר ,שנים מפי בנועשר שמעתי לפני זה מעשה נ.ב. 
 .לע"ניהיה זה  ,ית עולמולב נסתלקשעבר  שבועב .עם חיוך ופירגוןהיה תמיד כשפגש אותי וחסד. 

  
 ל"ז)פ( ".ויעלו את יוסף מן הבור...  - ... רהוכו אתו הביוישל"

 

 לתוך בור...  ושנכנס עוד יוסף
 

הגאון רבי יוסף שלוש, רב ואב"ד "עדת  של ומסירותהיתה ידועה 
למען הכלל והפרט. אבל בגמילות חסדים המערבים" בירושלים 

משום שהיה "פדוי"  ,של אמת היתה מסירות נפשו עשרת מונים
והיה עליו להכנס ב"חברת רשב"י" שעסקה בעניני קבורת מתים. 

  .הקפיד מאד שלא להלין את המת בירושלים ושיהיה מנין
 

. עליהם לקבור מת בהר הזיתים. החלו הערבים לירותפעם הלכו 
: "שלוחי מצוה יוסף נפלה על כולם אימתה ופחד. אמר להם רבי

שמע "אינם ניזוקים, תכנסו לאחד הקברים החפורים. תגידו 
 ."ובורא העולם יעשה הטוב בעיניו ,בכוונה "ישראל

 

בינתים, למשמע היריות הגיעה המשטרה הבריטית, חיפשו אחר 
 יוסף")("דברי                                                     ר הירי והצילום.מקו

 

לקיים מנהג ירושלים, שלא שלוש רבי יוסף פעל  במסירות נפש
שטף את  וגשם זלעפותא וקפ ףהיה זה ליל חורלהלין את המת. 

עוד  בור את המתואמר שצריך לק ,. רבי יוסף לא ויתרירושלים
הלילה. לקח עמו מנין להר הזיתים. כאשר הגיעו לקבר שכבר 

 כחצי מטר.  ,היה מוכן, ראו שמרוב גשם נתמלא הבור במים
 

, לקח דלי, נכנס הרבנית לא נתייאש, הוריד את גלימתורבי יוסף 
              (שם)                            וקברו את המת.  ,לקבר והוציא את המים

 
במחלה אנושה. אביו, רבי דוד, רבי יוסף חלה  בהיותו בן שנתיים

גאון וצדיק, שהיה ראש ישיבה מופלג בתלמידים במרקש, נולדו לו 
ילדים רבים, אך כולם נפטרו בקטנותם. הלך לבית הכנסת, עמד 
לפני ארון הקודש, שפך שיחו לפני בוראו וביקש למסור נפשו תחת 

רפא ורבי דוד עלתה נשמתו בסערה הילד יוסף הת :וכך היה ,נפשו
 השמימה בתוך שבועיים ימים.

 

שהרי היה נפש תחת נפש.  ,נקרא הילד "פדוי" לפי מנהג מרוקו
אולם  ,המנהג היה שאת מלבושו וצרכיו הוא מקבל מן הקהילה

היה רבי יוסף איש חסד נמתוך כך  כשיגדל שייך הוא לקהילה.
 (שם)                      עבודה וגמילות חסדים. ,במהותו, בעורקיו זרמו תורה

  
הושלך מקנאה בהיותו בן שבע שנים,  ,"בן איש חי"כידוע רבינו ה

מצאוהו ת. ו, כפסע היה בינו לבין המוואל בור המים בחצר בית
  , ויהי לנס.לאחר מאמצים רבים שבה רוחורק ו ,ברגע האחרון

 

ביום הראשון על רבינו  בהספדו ,הגאון הצדיק רבי שמעון אגסי
        הבא"ח)שבחי (  יוסף הצדיק!מ שורש ואהששנגלה לו אמר  ,בשבעה

 ,המקור הראשון לתפילה על הקברים מצינו במדרש, אצל יוסף
  ("נחמו עמי")כשהורד למצרים השתטח על קבר אמו. 

 

יוסף וירץ אל קבר אמו, ויפול על  ויעברו בדרך אפרת, וימהר'
'אמי אמי, יולדתי, עורי וקומי וראי את בנך איך הקבר ויצעק: 

 ,ואין מרחם ... הביטי וראי את דמעות עיני. אמי דנמכר לעב
 וראי את לב אחי האכזר...' ,ל צרתובכי עמו ע ,הקיצי וראי את בנך

 

כדברים האלה, ויצעק ויבך בכי גדול על הרבה ויוסף לדבר עוד 
 קבר אמו. ויכל לדבר וידום כאבן ממר לבו.

 

וישמע יוסף קול מדבר אליו מתחת הארץ, עונהו בלב מר ובקול 
בכי ותחינה: 'בני יוסף שמעתי את קול בכייתך ואת צעקתך ... 
ידעתי את צרתך ויצר לי ותוסף לי יגון. ועתה בני יוסף חכה אל 
ה' ואל תירא כי האלוקים עימך, הוא יציל אותך מכל צרה, קום 

 בני לך מצרימה ואל תירא'. 
 

וישמע יוסף את הדברים האלה, ויתמה מאד, ויוסף לבכות. וירא 
אותו אחד הישמעאלים צועק ובוכה על הקבר, ויחר אפו עליו 

 ויגרשהו ויכהו ויקללו...
 

ויאמר יוסף אליהם: 'אמצא חן בעיניכם אם תשיבוני אל אבי, הוא 
עבד  ?עושר רב. ויאמרו לו: 'הלא עבד אתה, איפה אביך כםיעשיר

 ' משפחתו חפצה להפטר ממנו...ודאי  ,בעשרים כסף שלוקחים
 

ויחר אפם עליו ויוסיפו להכותו ולייסרו. וירא ה' את עוני יוסף ויך 
את האנשים האלה וייסרם: וישלח ה' עליהם רוח חזק ותחשך 

ויבהלו האנשים ולא ידעו  .הארץ, וירעמו רעמים ותרעש הארץ
 אך הם רבצו לארץ. ,ויכו אותם ללכתאנה ילכו, ויעמדו הבהמות 

 

  ?!'קים לנו, מה פשענווויאמרו איש לרעהו: 'מה זאת עשה אל
 

נוי העבד העני הזה. עתה חלו פניו יויען אחד ויאמר: 'אולי מעוון ע
והפצירו בו שימחול לנו, אז נדע בשל מי רעה זו, והיה אם ירחמנו 

 עיי"ש באריכות)("ספר הישר"             'ו ...ז ההאלוקים וידענו כי בשלו סער

 
 (סוטה לו:) ".דיוקנו של אביו ונראתה לו הבאותה שעה בא"

 

פ השמחה נהפכה לתוגה, בניו של החת"ס חלו בחולי "בשנת תק
ושפך שיחו לפני בורא עולם והרבה  ,הצטער הרבההחת"ס  ,קשה

בכל העת ההיא לא אמנם, . .. להתפלל עם תלמידיו בבית מדרשו
  !לא אמר בו שיעורים כסדרםעבר עליו יום אחד אשר 

 

, בעת תפילת ערבית, פתאום נראתה דמות דיוקנו בליל יום כיפור
של זקני החת"ס לגאון הקדוש ה"ישמח משה". הגם שלא ראה 
אותו מעולם פנים אל פנים. בכל זאת נתברר לו שזה החת"ס, אף 

צריך הוא דשו שושלא ידע מה זה ועל מה זה, אבל הבין ברוח ק
 כן ביקש רחמים עליו לפני הבורא בלי פירוט.ישועה, על 

 

אחר שכנו, מתלמידי ה"ישמח משה" במוצאי יום כיפור שלח 
החת"ס, וביקש ממנו שיתאר את דמות דיוקנו של רבו, ועל פי 
 דבריו ידע בבירור שאכן היא אותו דמות שנראתה לו בתפילתו.

 

אבל עדיין לא ידע מה מבוקשו, עד למחרת. "המביא מכתבים" 
 בא לביתו והביא מכתב מפרשבורג, היה זה מכתב מהחת"ס. 

 

אמר  'מתי הגיע מכתב זה אל הדואר?' :וה"ישמח משה" שאל
בערב יום כיפור, אך כיון שידע כמה טרוד הרב מאד בעת ' :הדוור

ר הרע מאד הדב .'ההיא, לכן עיכב בידו את המכתב עד היום
שיבקש רחמים בכדי ל"ישמח משה", מאחר שתוכן המכתב היה 

 מוטלים על ערש דוי.הויתפלל ביום הקדוש על בני החת"ס, 
 

יען ונתאחר המכתב מלבוא לידי ה"ישמח משה" ביום כיפור, על 
 המשולש")("חוט                                                       כן גילו לו הענין באופן אחר!

  
  ...דיוקנו של יוסף

 

הגאון רבי נו תלחו האהבה בין הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי
היתה שהיה מגדולי הונגריה  ה"לבושי מרדכי", מרדכי וינקלר,
 ממש לב אחד.   ,קשר בל ינתק ,מיוחדת במינה

 

: ה"לבושי מרדכי", שלמד אצל הרב דושינסקי של סיפר אחיו
חזור על השיעור היטב, כי אולי יבוא ' :חמיופעם אחת אמר לי '

  'אחיך, חתני האהוב ותוכל לומר לו את השיעור היטב...
 

 ?!'הלא לא שמענו או קיבלנו ידיעה שהוא עומד להגיע' :תמהתי
גם לי אין ידיעה, אך אתמול הרגשתי 'השיבני הרב בתמימות: 

י אנוהיום  ,התעוררות שמחה מאור פניו כאילו הוא עומד לפני
 ,מזה אני מבין שהוא עומד לבוא הנה ,ביתר שאתמרגיש זאת 

 'לכן דמות דיוקנו עומדת לפני...
 

  ("עוד יוסף חי") '!באותו יום רבי יוסף צבי אחיבא  ,אתנוילגודל פל ,אכן
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   וישבפרשת •  58 עלון מספר• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  

ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן 
  (לז, יד) והשבני דבר 

נצייר לעצמינו שאחד מגדולי הדור נסע במכונית וארעה תאונת 
אם גדול הדור דרכים. אנשים מתחילים לברר מה קרה בדיוק, ה

נפגע, חלילה, מה מצבו וכו'. אם ישאל מישהו: "מה קרה לרכב?..." 
ודאי נחשוב שדעתו השתבשה עליו. וכי זה מה שחשוב כעת? 

  מענין אותנו דבר אחד בלבד: מה שלום הרב!
והנה כאן כתוב: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן". 

ב לדעת מה שלומם. שרצה יעק –"אחיך" אלו ההשבטים. זה מובן 
אך מה פשר צוויו לראות גם את "שלום הצאן"? הרי זה כמו 

  שישאלו "מה עם הרכב?"...
והנה לעיל מסופר, שכאשר הגיע יעקב אבינו לארץ ישראל, הוא 
נסע "סכתה, ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת". ואיך הוא קרה 

  למקום? "על כן קרא שם המקום זכות" (לג, ז).
בר פלא: המבנה שעשה למקנהו חשוב יותר מהבית ולכאורה זה ד

  שעשה לעצמו, ולכן דוקא על שמו קרא שם המקום! היתכן?! 
ובאר ה"אור החיים" הקדוש (שם): "אולי כי עשה דבר חדש 
בחמלתו על המקנה, מה שלא עשה כן אדם קודם, שיכין סוכה 

  לבהמות, ולשנוי חדש קרא שם המקום עליו".
סככות לצאן, ידעו שהצאן הם בהמות  עד יעקב אבינו לא עשו

שניתן להפיק מהם צמר וחלב, אך מה פתאום לעשות להם סככות 
  שיגנו עליהם מן השמש היוקדת בקיץ וממטרים עזים בחורף.

: יש לרחם גם על הצאן וליצור יעקב אבינו הכניס חידוש לעולם
עבורם תנאי מחיה סבירים. הם אמנם לא בני אדם, אך ברואיו של 

ה הם, ועלינו לרחם עליהם ולבנות להם סוכות. וכיון שהוא הקב"
 –הראשון שעשה סוכות לצאן, קרא למקום על שם אותו חדוש 

  "סכות".
לפי זה יתכן לומר, שמאחר וענין הרחמים על הצאן היה חידושו 
המיוחד של יעקב אבינו, היה לו ענין גדול להחדיר זאת לתודעת 

לך נא ראה את שלום אחיך ואת בניו, ולכן גם כאן בקש מיוסף: "
שלום הצאן", ראה האם מקפידים הם לקיים את הוראתי לרחם על 

  (ומתוק האור)ברואיו של הקב"ה.   

  (לז, טו) וימצאהו איש והנה תעה בשדה
  זה גבריאל שנאמר: 'והאיש גבריאל' (רש"י)

רש"י מפרש שמלאך מצא את יוסף כשהוא יוצא לחפש את אחיו. 
ע פרש רש"י שמדובר במלאך ולא באיש, נשאלת השאלה מדו

כפשוטו של מקרא? הלא כל אדם כאשר הוא הולך לחפש מישהו 
  ואינו מוצא אותו, מברר אצל אנשים בסביבה היכן הוא נמצא.

תרץ רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שרש"י דייק זאת מן המלה 
לאנשים רבים מאוד ארע שהם  "וימצאהו", ונסביר את הדברים:

חוב, וביקשו את עזרתו למציאת כתובת מסוימת. עצרו אדם בר
אולם מעולם לא קרה שאדם עוצר מישהו אחר ושואל אותו: "סלח 

  לי, אולי תרצה לדעת איך מגיעים לרחוב פלוני?"
מי שזקוק לעזרה הוא זה שצריך לחפש את מי לשאול, כדי להעזר 
בו. בפסוק זה אומרת התורה: "וימצאהו איש", המלאך מצא את 

ולא ההפך, ומכאן הבין רש"י שלא מדובר באיש רגיל, שאצלו יוסף 
יוסף ברר היכן נמצאים אחיו, אלא במלאך מיוחד מן השמים, 

  שנתנה לו הוראה למצוא את יוסף, ולדאוג שהוא ישלח למצרים.

מלאך זה הלך לחפש את יוסף ומצא אותו, שאל אותו האם הוא 
כך שיוכלו מחפש את אחיו, והנחה אותו כיצד ללכת אליהם, 

  (ומתוק האור)  לשלוח אותו למצרים.

  (לז, כג)  ויפשיטו את יוסף את כתונת הפסים אשר עליו
הפסים  מעיר רבי שלום שבדרון זצ"ל: מה ראו להפשיטו את כתונת

 מחמת שנאה עשו זאת? ושמעתי לבאר,מיד כשבא אליהם? וכי 
 במסכת שבועות דלא בגלל שנאה עשו זאת. אלא מאחר ומבואר

ל"א. מנין לשניים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש  דף
לבוש כמותו או הלבישהו  איצטלית בת מאה מנה, שאומרים לו

ית העין כמותך, תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק". למדין אנו שראי
יוסף שדנו אותו אם הוא חייב מיתה,  יעלולה להטות דין, א"כ אח

ם שגרמה להם השנאה נגדו חששו שהכתונת פסים שעשה לו אביה
לבם מלדון דין אמת, לכן הפשיטו מיוסף את כתונת  -היא תטה את 

  הפסים. ללמדנו שכל מה שעשו, על פי דין תורתינו הקדושה עשו.

  (לז, כו) מה בצע כי נהרג את אחינו
  מה ממון (רש"י) –מה בצע 

כלומר, מה יצא לנו מהריגתו, בואו נמכור אותו, כך לפחות נרויח 
  ף מהענין...כס

  ה?- היתכנו דבורים כאלו אצל יהודים, ובפרט אצל קדושי עליון, שבטי ק
באר הרב ברונרוט בספר "אמר ודברים": יהודה שאל אותם שאלה: 
מדוע בעצם אנחנו כל כך רוצים שאבא לא ידע מהריגת יוסף? הרי 
סוף כל סוף אמורים אנו להרוג אותו להשליכו באחד הבורות, 

ש"חיה רעה אכלתהו". מדוע לא נבוא אל אבינו ונציג ולאבינו נאמר 
בפניו את האמת: אבא היקר, לא היתה בררה, ישבנו היום לדין 
והחלטנו שיוסף הוא רוצח, רודף, פסקנו את דינו למיתה והרגנוהו, 

  ברוך דיין האמת.
וכי  –המשיך יהודה ואמר  –מדוע באמת איננו עושים זאת? 

ספר לאבא? ודאי לא! אם כן מדוע מישהו שילם לנו על כך שלא נ
איננו אומרים לו זאת? הסיבה ברורה: כי איננו שלמים במאת 
האחוזים עם פסק הדין, ואם כך, "מה בצע כי נהרוג את אחינו", 

  מדוע לנו לעשות מעשה בלתי הפיך, הבה ונמכור אותו!
מה ממון?" וכי מישהו שילם לנו  –זו היתה כונת יהודה: "מה בצע 

ך? לא! בהכרח אפוא שאיננו שלמים עם הפסק, ומדוע כסף על כ
  (ומתוק האור)להרוג אותו?!   

  (מ, כג) ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו
לאחר מכאן מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות  -וישכחהו

אסור שתי שנים שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה 
  אל רהבים וכו'.

 על דאג לא פעם אף ,מופלא בטחון בעל היהרזל הגאון רבי עזרא ב
 .יקבל לו המגיעשאת  גמור בטחון לו היה. פרנסתו

 התחייבות עצמו על קיבל בתו את שאירס שאחר פעםסיפר 
 התחיל לפתע באוטובוס כשנסע הימים באחד והנהגדולה.  כספית
 אותה אשלם מהיכן כזו התחייבות עצמי על לקחתי איך' לחשוב

 ?!...''לי יש מחיהל בקושי הרי
 מה, הרע יצרהבטחון ' מידת את לו לערער שבא לאותו והשיב

 רד ,שניים ולא אחד כרטיס קניתי אני הלא ,באוטובוס עושה אתה
  (אוצרות הברכה) בה'.  והבטחון השלווה את לעצמו החזיר ובכך!' מיד

  
  

 נהם, אלא שהאחד מר מאוד עד שאינו ראוי לאכילה, ואילו השני היינו זך וראוי לאכילהלפני האדם שני בקבוקי שמן זית, שאין כל שוני בי
  (רמז: בן איש חי פ' וישב)ובכל זאת, יש להעדיף להדליק דוקא בשמן המר שאינו ראוי לאכילה? , (ומלבד זאת הם שוים לגמרי, ולא נעשה באחד שום דבר שלא נעשה בשני)

  תפילין, ועד מתי מניחן רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק (מנחות ל"ו.)  דה משבוע שעבר: במצותה לחיתשוב

 מאוצרות הפרשה 

 חידה הלכתית      



 סיפור השבוע    
  ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהוו

  אל רהבים וכו' (רש"י) מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור שתי שנים שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה
  תלות מוחלטת בה' לבדו

ולים" מופיע מעשה שסיפר הסבא מנובהרדוק: יהודי אני מרוד שמע שבפרנקפורט ישנו יהודי עשיר שידו פתוחה בספר "המאורות הגד
לנסיעה לא היה לו והוא נאלץ ללכת רגלי. במהלך הדרך כלה גם  לצדקה ושמו רוטשילד. עזב העני את עירו והלך לפרנקפורט, אלא שכסף

לבסוף למפתן ביתו של רוטשילד, שם נפל מתעלף. התעלפותו של האלמוני יצרה מאומה, מזונו הדל, וכך, באפיסת כוחות מוחלטת, הגיע 
ו לטפל בו כדי להשיב את נפשו, ואף רוטשילד התענין במתרחש עמו. כשהתחזק מעט, פנה אליו רוטשילד ושאל: "מה רהמשרתים מה

מרו רחמיו של רוטשילד על אותו עני מסכן, ובו תבקש"? ענה העני: "שמעתי שאתה עוזר ליהודים, לכן באתי לבקש את עזרתך". נכ
  במקום שלשל לידיו סכום הגון, שהספיק לו לשוב לעירו ולהקים שם חנות המכילה כל טוב, ממנה החל להתפרנס בכבוד.

מעט  שמע אחד מאנשי הכפר על קורותיו ואמר לעצמו: "גם אני רוצה". לא חלף זמן רב, עד שאף הוא צרר את חבילותיו המעטות, ארז
, ויצא לפרנקפורט הגדולה. בדרך נצנץ בו רעיון... "אמנם רוטשילד יתן", אמר לעצמו "אולם אינני צריך להתבטל בינתים, בעברי אוכל

בכפרים ובעירות אאסוף עוד מעט פרוטות, שבודאי לא יזיקו...". גאה בעצמו על חכמתו המשיך בדרכו, כשהוא מקבץ ממון מכל מי 
לפרנקפורט, קבע פגישה עם הברון וביקש ממנו נדבה. למשמע בקשתו. הוציא רוטשילד פרוטות אחדות מכיסו,  שנקרה בדרכו. בהגיעו

ונתן לו. הביט האיש כלא מאמין בפרוטות שבכף ידו, ולא מצא מילים בפיו. "עוד שקל"?, הגיב רוטשילד למראה פניו החמוצות, "עוד 
בל סכום כסף כזה שאיפשר לו לפתוח חנות שלמה, במה אני ילומר, "שכני שהגיע אליך קעשרה?". "זה לא הענין..." סוף סוף הצליח העני 

  גרוע ממנו? למה אני מקבל פרוטות?
"מה מקום להשואה כאן?" השיב לו רוטשילד, "אותו יהודי פנה רק אלי וסמך רק עלי. עד כדי כך שהגיע לביתי מעולף. אדם שסומך רק 

ה לא באת רק אלי... לקחת מכל הבא ליד, ולבסוף באת גם לפה, ואף כשתלך ממני תמשיך לקבץ עלי, אני מוכרח לעזור לו! אבל את
  .נדבות מכל אחד, הלא כן? ובכן, מי שמקבץ מעות מכולם, מקבל ממני דמי השתתפות בלבד..."

אליו, "לא יהיה לך אלהים זהו, אמר הסבא מנובהרדוק, ענינם של שני הדברות: "אנכי ה' אלקיך", הקדוש ברוך הוא מבקש שיפנו רק 
זוכה ל'השתתפות  –אחרים". אדם הפונה רק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אך אדם הפונה לכולם וגם לקדוש ברוך הוא 

  (ומתוק האור)סמלית' בלבד של הקדוש ברוך הוא...         

  (מתוך הספר אשיחה)   אשו"ת בעניני הפרשה ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"           

וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו (לז,ג) רש"י מביא מדרש זקונים שהי' זיו איקונין שלו דומה לו. וצ"ב וכי מפני  שאלה:
  שהוא דומה לו לכן יעקב אבינו אוהבו יותר מכל בניו?

  זה סימן שדומה במדותיו. תשובה:
  ה כבר בן תשע כך מובא בסדר הדורות וא"כ הוא נחשב לבן זקונים ולמה לא אהב את בנימין?שם. וצ"ב הרי בנימין הי שאלה:

  עדיין לא ידע ללמוד אבל יוסף כבר ידע.תשובה: 
ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רועים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני (לז,יג) וצ"ב הרי יוסף היה שליח מצוה   שאלה:

  ם מצות כיבוד אב וכבר אמרו חז"ל שלוחי מצוה אינם ניזוקין?בשליחות אביו וקיי
  זה היה טובתו. תשובה:
  פש אחר עצמות יוסף לקיים בהם מצות קבורה?חטרף טרף יוסף (לז,לג) צ"ב מדוע לא השתדל יעקב ל שאלה:

  חיה רעה אוכלת גם העצמות. תשובה:
  דבר ערוה לידו וניצול הימנה עושין לו נס. צ"ב דלא מוזכר שנעשה לו נס?ותתפשהו בבגדו (לט,יב) אמרו חז"ל קידושין מ. כל הבא  שאלה:

  נעשה לו נס שניצל ממיתה על ידי אסנת (כדאי' בספר הישר). תשובה:
(ס"ג:) איתא דאסור לאדם לעשות שותפות עם   ל"ח) פרש"י נשתתף עמו. והנה בסנהדרין  "ויט עד איש עדלמי" (בראשית ל"ח, :שאלה

   בעבודת כוכבים שלו, וא"כ איך יהודה השתתף עמו? ונשבע עכו"ם שמא יתחייב לו שבועה 
   גר תושב הי'. תשובה:
נזדרז למצות אביו ואע"פ שהי' יודע באחיו  "לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני" (בראשית ל"ז,י"ג) פרש"י לשון ענוה וזריזות  שאלה:

   שיכבד את אביו בכל זאת חייב לכבדו? ששונאין אותו. ויל"ע אם היודע שיכוהו ע"י 
   : לא חשש כולי האי.תשובה

  
    

ה א קנואחרי כן ה ש״ח. 110ב דודל ואות מכרהוא אחר כך  ש״ח. 100ב מכונית שלטבדמי חנוכה ה קנ ינקי
  בעסקה ובכמה? או הפסיד הרוויח ינקיהאם  ש״ח. 130ב ואות א מכרוולבסוף ה ש״ח. 120שוב ב ואות

   נ"י יוסי פדרשם הזוכה:  .פעם 20 תשובה משבוע שעבר:

   
  

  בוק להולדת הבן הנכד- משפחות שחר           משפחת גולומבק להולדת הבתמרכז העיר: 
  הרמן לאירוסי הבן הנכד –משפחות קמינסקי             הנכדה - ר להולדת הבתפויפ-משפחות סמוטני

  לעול תורה ומצוות רט להכנס הבןומשפחת רפופ                                   משפחת וינטרוב לנשואי הבת                         
        הרב יעקב שפירא ומשפ' להולדת הבן -גני הדר

  
לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שליפתרו יום  עד   037608833בפקס: שי ח 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 

 ,בהלכה חומרה איזו על עמו לדבר ל"זצ קמיל חיים רבי לפני בא אברך
 לקחתי אני ,ההלכות בכל להחמיר ניתן לא תראה חיים רבי לו אמר      
 ) התורה חשקת( .הרע ובלשון תורה בביטול מחמיר להיות

 
, באמת ולשונו פיו לשמור שרוצה למי גדול כלל, ים אפיקי ספר בסוף כתב
 עוונות ועוד, פנים והלבנת ורכילות, הרע ולשון מחלוקת לידי יבא שלא      
 על להעביר הסבלנות מידת בכסף לנפשו שיקנה], שכניו עם בפרט[ חמורות
 כמה הזו הקדושה מידה על להוציא בדעתו שיסכים והיינו, תמיד מידותיו
 לו שנדמה, קטן דבר ידי על למחלוקת בא רוב פי על כי, לשנה שקלים

, לעצמו חובה רואה אדם ואין, וכדומה בכמה שקלים לו נגע שפלוני ברעיונותיו
 וממילא, חבירו נגד ברזל כעמוד וניצב, כלל לוותר שלא, הדין קו על ומעמיד

, עולמו כל מפסיד פנים הלבנת ידי ועל, בה איתנהו דכולהו, מחלוקת לידי בא
 עשרות כמה של בחסכון ורכילות הרע לשון ידי על, עניות לידי לבוא ועלול
 כאותו ממש והוא, הנ׳׳ל חמורות עוונות מאות כמה לו שניתרבו יוצא, שקלים
 שיוציא יסכים אם אבל, מות לשערי הגיע אשר עד, לנפשו מלחמו שקמץ קמצן
 חבירו עם מריבה עת וכשיגיע, מצוות שארי כעל, לשנה שקלים כמה זה על

 בזה לו וייטב חמורות עוונות מאות מכמה ינצל הלא, הללו שקלים על לו יוותר
 בהקדמה) ב"ב חמד חשוקי(.עכ׳׳ד, ובבא

 
 להסביר, הוא ביותר ונוח קל בודאי. פנים להסביר למי בררנים להיות לנו אל

 לבעל גם כי דעתנו על יעלה שלא וייתכן. וידידים חברים כלפי פנים    
 אולי. אלוקים צלם להם גם כי, פנים להסביר אפשר ולנהג לפקיד, המכולת
! העם לפשוטי פנים נסביר כאשר, ידינו על שמים שם יתאהב זה ידי על דווקא
 והוא, בתשובה לחזור אותו העיר מי ששאלוהו תשובה בבעל שהיה מעשה
. אחד דתי יהודי רק בו שגר בשיכון גר ואני. חילונית עיר יליד ״אני: ענה

 כל הזה הדתי האיש רק, לשני אחד שלום לתת רגילים אינם בשיכון השכנים
. ״שלום״ בלבביות לי אמר הוא ותמיד אותו פגשתי הספר לבית שהלכתי בוקר

, שלוםנותן הזה הדתי רק השכנים שמכל זה איך, לעצמי לחשוב והתחלתי
 די,מצוות״ לקיום התקרבתי אז: אמת היא שהתורה כנראה - כזאת ובלבביות
 )שור עלי(״!זו בעבודה לחזקנו זה בסיפור

 
 ויישר תודה: הלשוןזה ב בחמימות לי אמר שליט״א הישיבות מראשי אחד
 כתפילת לברך שצריך המזון ברכת בדין בהערתכם אינפלד הרב לכם כח      
 שלא יתכן ואיך ארוכות ברכות ארבע שיש המזון בברכת ובפרט, עשרה שמונה
 דיא הערט דער ״נישט, (כך כל זה לי נשמע לא פעם אף?!!! כלום כלום זוכרים
 אתי התווכחואחד , המזון ברכת טוב יותר לברך התחלתי), כלשונו הלכה״

 שניתשעיין אחד אבל, דזמרה לפסוקי השולחן ערוך כוונת שאולי בתחילה
 עשרה בשמונה כמו שיש המזון בברכת להזהר ויש, צודק מאד שאני לי אמר
 כל. בזה להזהר ושיש ברבים זו הלכה שהכריזו הכוללים באחד לי וידוע. ממש
 בברכתתנועה ושם הפסק כל בלי לברך שיקפידו לעורר לחובה ראיתי זה

 ורמזים תנועות מיני כל ועושים, בזה מקפידים שאין רבים שראיתי משום, המזון
 שאמרתי הזו ההלכה על לי הודהש והיה אחד. זה דין יודעים ואין, המזון בברכת

 לא הרבה וכן. מעולם זה שמע ולא ידע ולא, לזה לב שם שלא לי ואמר, לו
 אם זוכרים שאינם בשאלה אלי באים שתלמידים קורה פעם לא, זה יודעים
 לברך יש והרי? זוכרים לא איך מבין שאיני להם ואמרתי, המזון ברכת ברכו

 ואיך, ארוכות ברכות ארבע שיש המזון בברכת ובפרט, עשרה שמונה כתפילת
 דקדוק שום בלי אלא.. כהוגן מברכין שלא, והתשובה!! כלום זוכרים שלא  יתכן

המזון  ברכת באמצע שנגשים אנשים ראיתי. ראש ובקלות ובחטף, וכוונה
 לפתוח לדלת נגשים וכן..., נו  נו... הלא ואומרים, מצלצל כשהטלפון

 שום לעשות ואסור, כדין שלא שהוא ובוודאי, בדלת דופקים או כשמצלצלים
 לפרסםומצוה. שנתבאר וכמו, עשרה שמונה בתפילת כמו המזון בברכת דבר

 )נתן מנחת(                                                   . ברבים זו הלכה

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
 שאף ביאר מסלבודקה) (הסבא ל" זצ פינקל צבי ןנת רבי: ֶאָחיו בוֹ  ַוְיַקְנאוּ 
, תורה ןיד על פי העונש ליוסף ופסקו שמים לשם נתכוונו שהאחים      

 אותם שהניעה והיא הקנאה מידת הכרתם סף תחת בהם היתה בכל זאת
 על פי שדנו ה-י שבטי שאם השכל מוסר נלמד ומכאן .שעשו מה לעשות

 ופרסמה קנאה של צל בשורשם שהיה לבבות בוחןהקב"ה  העיד, תורה דין
, מלכות הרוגי עשרה כ"אח נהרגו זה ועל, באחיהם שקינאו התורה אותם

, תלמיד חכם נגד או הזולת נגד שלוחמים ר"בעוה מצויומה נאמר אנחנו ש
 צידקות של במעטה הדברים ועוטפים ם"ואדמורי רבניםנגד ואפילו
 אבל, בעקבותיהם ללכת ומצוה התורה בדרך הולכים וכאילו, וקדושה
 ויש', וכדו כבוד קנאה אלא לשם שמים אינה האמיתית הסיבה למעשה
 (טעם ודעת).מאד מאד בזה להזהר

 
כוּ  ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ּפְ ׁשְ ִליכוּ  ָדם ּתִ : ַהּזֶה: ותמוה ַהּבֹור ֶאל ֹאתוֹ  ַהׁשְ
 אבל, בו מים אין מים״ בו אין ריק ״והבור הפסוק על דרשו חז״להרי    

 זו כשהשליכו היתה הצלה איזו, כן ואם), כב שבת( בו יש ועקרבים נחשים
 כל רצה והתירוץ הוא שראובן קודם?ועקרבים נחשים מלא לבור אותו

 ואדם,שמים בידי אינה שבאדם הבחירה כי, האחים מידי אותו להוציא
, מפשע וחף נקי הוא אפילו זולתו להרוג יכול בחירה כבעל
 (אור החיים).זכותו לו ותעמוד, בחירה בעלי אינם נחשים ועקרבים אבל

 
 

ְמֵעאִלים ֹאְרַחת ְוִהּנֵה ָאה ִיׁשְ ְלָעד ּבָ יֶהם ִמּגִ ִאים ּוְגַמּלֵ  ָולֹט: ּוְצִרי ְנֹכאת ֹנׂשְ
 של שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב פרסם למה י"רש אומר      
 ולזה, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של דרכן שאין, צדיקים
שיש  ל"זצ שמואלביץ חיים' ר שואל רע. מריח יוזק שלא, בשמים נזדמנו

, בצער כך כל והיה,יום ילד מה יודע ולא למצרים הולך יוסף הרי להתבונן
רואים  אנו אלא? בשמים או נפט הם נושאים מה כזאת בעת לו משנה ומה
 ולכן,מאוד עד בדייקנות מדויק העונש אז השמים מן שכשגוזרים עונש מזה
 לכן, לו מגיע היה נפט לא שריח כיון, למצרים אותו ולוקחים כשנמכר גם

 צער להוסיף שלא כדי בו שאין רגילים דבר הפעם לשאתהיו צריכים
 .לו שמגיע ממה יותר

 
עֹוד ת ּבְ לֹׁשֶ א ָיִמים ׁשְ ָ ךָ  ֶאת ַפְרֹעה ִיׂשּ  ְוָאַכל ֵעץ ַעל אֹוְתךָ  ְוָתָלה ֵמָעֶליךָ  ֹראׁשְ
ְרךָ  ֶאת ָהעֹוף      ׂשָ  שר של מחלומו יוסף הבין כיצד להבין יש :ֵמָעֶליךָ  ּבְ

 ?בשרו את העוף ויאכל, על העץ ויתלהו ראשו את פרעה שישא האופים
 של תמונתו הוצגה ציירים של בתערוכה. מעשה פי על יבואר הענין אלא
 היתה והתמונה. פירות עם סל בידו מחזיק אדם המתארת ,מפורסם צייר

 סבורים מקום באותו העוברים העופות שהיו עד וממשית חיה כל כך
 מהפירות לאכול כדי התמונה את מנקרים והיו פירות ממשיים הם שאלה

 בה שימצא מי לכל גדול פרס ונקבע,מכך התפעלו כולם. המצוירים
 ונראים ביותר מוצלחים הפירות אמנם: ואמר אחד פקח בא.חסרון

 האדם שאילו משום, כלל מוצלח אינו בסל האדם המחזיק אולם, ממשיים
 העופות הרי ממש כחי נראה והיה כמו הפירות מוצלחת בצורהמצוייר היה
 אותו ואכן! הפירות תמונת את מקום מנקרים היו ולא מפניו מתייראים היו

 העוף כי ליוסף האופים שר כשסיפר, כאן גם בזה כיוצא.פרס קבל פקח
 נחשב אינו הזה שהאדם מזה יוסף למד,ראשו  על אשר הסלים מן אכל
 אוכל היה ולא חי מפני אדם מתירא העוף היה כן שאילו, חי לאדם עוד
חלומו.  את פתר לפיכך, הוא מות שבן אלא זאת ואין, ראשו מעל
 מלובלין) זצ״ל שפירא מאיר (ר' 

 
 
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                           

         

 בישו    דבס"
 110גליון מספר        
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                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             
 )מהר"ם חאגיז).(כוונת הבורא,שגגת הרופא                                                                         

 )חסידים מספרים( .כל המצוות טעונות כוונה פרט לענווה שהכוונה פוסלת בה                                                                                  
  ואין רואה באין בקרבו נרדם  שכלו. לגלות יודע אינו עצמו את. עצמיותו את לא אך,משיג הוא הכל, למטה ומה למעלה מה לדעת ומתעמק ובתחתונים בעליונים חוקר האדם
 )תרצ״ז — אדר  ישראל״׳בסלבודקה ישיבת״כנסת תלמידי הסתדרות של הכנוס הרצאות.( ,מלאך כל על וגבוה רם שהוא שבנו השכל לגילוי ספק שום בלי  להגיע נוכל הנפש וחשבון מוסר לימוד ע״י ...מכיר

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    מייל בתגובות הערות והארות 

 
 ליבו על שדברו שיכור היה בנובהרדוק:ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה סיפר

 ממנו לבקש החליטו. להפסיק היה יכול לא אך מרובה משתיה להפסיק      
, כזה באופן ביקשו הם". (אחד עוד עם אלא לבד תשתה שלא לנו תבטיח רק"

 הסכים). היין בשתיית ימעט, כך, פעם כל מזדמן לא לשתיה שחברותא כיון
 לעשות התחיל. לשתיה חברותא – לפניו ראה ולא וחיכה ישב הוא נו.והבטיח
 חשב" אסור לשתות רק, מותר הבקבוק את להוריד" ליין ולהתקרב פשרות
 מותר כוסות שתי להכין."לידו הניחו מהארון הבקבוק את הוריד, ואכן. לעצמו
 לתוך לשפוך."עשה כך", מוכן הכל שיהיה יבוא החברותא שכאשר בכדי

, הכוסות באחת זבוב נפל פתאום".הבטחתי לא הרי זה על, מותר גם הכוסות
 שמותר אמרו הרי" במהירות שותה והחל" …אחד עוד יש! לחיים! לחיים"

 דרכים להשיג, עצות לחפש העקום השכל עם יכול האדם כך כדי עד"...בשנים
 אתה האם. "בסדר שהוא חושב עוד הוא איתו וכשתדבר. ונחבל נופל והוא
 לאחר אך. מוחו את מפלפל לחטוא הרצון?!" בסדר לא מה לי להגיד יכול

 )להגיד( ?... עשיתי מה ואומר ראשו את תופס, מתחרט הוא העבירה
 
 
 

, "קריאת שמע" של ראשון פסוק בקריאת פניהם על ידיהם ליתן םגיהשנו טעם
 פסוק לקרותם יגוהנ ולפיכך, מלכוין שמונעו אחר בדבר יסתכל שלא כדי    
 )ה׳ סעי׳ ס׳ סי׳ לבוש( הכוונה לעורר כדים ר בקול ראשון

 
 
 
 

 )ל דברים( ימיך״ ואורך חייך היא ״כי התורה היא היהודי העם של החיים מקור

 רגילים הבלתי בתנאים להתקיים ליהודים אפשרות כל אין התורה בלעדי      
 פסק בהם במדינות כי, למעשה רואים אנו. שנה אלפי זה בהם חיים שהם
, איטליה יהודי נעלמו לאן. היהודים של גדולים חלקים נעלמו, התורה לימוד
 לחרבן זכר רק בהם נשאר? לפנים לותגדו קהילות פרחו שם מקום, צרפת
 קיבוץ שם גווע שנה עשרים במשך כי, ברוסיה רואים אנו נוראה עובדה.בלבד
 גזירות בגלל. תורה ללא נשארו כי יען? למה. יהודים מליון שלשה של

 בלעדי להתקיים יוכל ישראל עם כי, הטוענים אלה כל. היבסקים המשומדים
 ל״ככל המטיפים אלה כל. שקר נביאי הם, היהודי הרעיון בכח ורק התורה
 התורה היתה דורות לפני.היהודי העם של נפשו אויבי הם, ישראל״ בית הגויים
 מדרש בבתי גם כעת, מדרש בבתי רק נשארה כך אחר, יהודי בית בכל מצויה

 בישיבות רק שונות במדינות מרוכזת התורה של השארית כל. מצויה התורה אין
. יהדות אין תורה בלעדי כי. היהדות של האחרונים המבצרים הם. הספורות
 הוא כרחו בעל, היהודי העם בקיום שרוצה מי כל. יהודים אין יהדות ובלעדי

 )ד"הי ל"זצ וסרמן אלחנן' ר( . היהודים בקרב התורה בקיום לרצות גם חייב
 
 
 
 

 יתכן איך, יד של לעשותה ראש של תפלין לשנות שאסור הוא הדין:  שאלה:
 ?מותר  שיהיה

 משל אפילו לשנות מותר עליו עדיין הניחן שלא, חדשים היו אם תשובה:
 שזמנם אפילו קלה לקדושה חמורה מקדושה העברה בזה ואין יד לשל ראש

 )החידות ספר(. כלום אינה שהזמנה לפי, הראש לצורך והכינם

היהבנובהרדוק:ל"זצגלינסקיעקב
להפסהיהיכוללאאךמרובהתיה

לל

מפלפללחטואהרצון?!" בסדרא
עשיתימהואומרראשואתתופס

ראשפסוקבקריאתפניהםעלדיהם
ולפיכךמלכויןשמונעואחרבדבר
)ה׳סעי׳ס׳סי׳לבוש(הכוונהלעורר

חייךהיא״כיהתורההיאהיהודים
בלהתקייםליהודיםאפשרותכלין

ולפיכך, מלכויןשמונעואחרבדבר

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

 
ַקע ִאם ִעיר ׁשֹוָפר ִיּתָ  ספור הביא", לך ויאמרו זקניך" ֶיֱחָרדּו:בספר לֹא ְוָעם ּבְ

 עירה ואומר המבשר, ברקיע גדול כרוז יצא אחד יום מקלם המגיד בשם    
 יוצא? השכר ומהו, מיחד שכר לה מגיע כן ועל, זכאים נמצאו ופלונית פלונית
 באותה שגרו האמת שבעולם הנשמות לכל שכר בזה אנו נותנים ואומר הכרוז
 לתחיה יקומו כלם", חיים של אחת שעה" - היום ועד שנוסדה היום למןקהלה
 והמולה רעש. הגיעה היעודה השעה. עפרם אל ישובו כך ואחר, אחת לשעה
 את לקבל עצמם והכינו, והתאספו נקבצו עירה אותה של הנשמות כל, בשמים
. זה מכל דבר יודעים לא, בארץ החיים העירה שתושבי מובן. האמור השכר
 כלם. הרעש מן נחרשו החיים העירה בני של ואזניהם, בבקר עשר השעה
 ועשתה השמועה לה התפשטה מהרה עד, מוזר רעש של ופחד בהלה נתקפו

 בפחד. אדם הומה היה, העירה בקצה השוכן הקברות בית. כנפים לה
 יותר שהתקרבו ככל. הפלא מחזה את לראות העירה בני כל רצו ובהתרגשות

 בתכריכים לבושים מקבריהם קמו שהמתים להם הבהר, הקברות בית את ויותר
 שואג, סבא הנה, סבא הנה האויר את פלחה הראשונה השאגה ואז. לבנים
 קריאה נשמעת, הסבא אבי והנה. בהתרגשות למקום ראשון שהגיע אדם

 וקרוביהם מכריהם כל את וראו התקרבו כלם אט אט... והנה... והנה. נוספת
 בהתרגשות שואגים החיים האדם שבני בעוד והנה. אחורה דורות מספר

, ההפך את בדיוק קורה המתים אצל, לקרוביהם שלום לתת במרוצה והולכים
 מה ואומרים פונים הם, שלום להגיד ובמקום, אחד אף מכירים לא הם כאלו
 והסביר, לרגע נעצר המתים אחד!! זוזו, וללכת לעבור לנו תנו? רוצים אתם

 אחת השעה עד עשר מהשעה לחיות אחת שעה לנו נתנו אחריו שדהר לקרובו
 את לנצל עלינו, אותנו מעכבים ואתם דקות ושלוש עשר וכבר, בלבד עשרה
, כלם הבינו ואז... ולחטף לחטוף ביותר הקרוב הכנסת לבית רצים אנו, הזמן
 זמן ואין, בלבד חולפת לשעה זו תחיה אלא, כאן היתה המתים תחית שלא
 אשר העירה של מדרש לבתי בבהלה כלם רצים. וקרובים נכדיםלנשק כעת

, המתרחש את לעכל מנסים החיים הקהלה בני ובעוד, מקום אפס עד התמלאו
 של המדרש בתי קירות בין נעלמו כלם, מעיניהם רחוקים המתים כל היו כבר

 עיניהם במו ולחזות, אחריהם לצעד אלא החיים האדם לבני נותר לא, העירה
, חלפו כבר מפז יקרות דקות עשר ועשר עשר כבר השעה. שהתרחש במה
 הכנסת בבית. נורא היה והמחזה, בו להגות ספר מצאו המתים כללא ועדין

 נשאר ולא התרוקנו הספרים ארונות וכל, לבנים בתכריכיםאנשים עומדים
 מרוח מקום חפש לא אחד שאף כמובן. שמוש לידי בא שלא אחד ספר אפילו

 לחטוף כדי בידם קודש ספר שיהיה מלבד אותם ענין לא דבר שום, לישיבה
 עשר השעה על מראה כבר הכנסת בית שעון. תורה של מילה עוד ולחטף

 רבע כבר השעה. דקה בכל שניות ששים לנצל איך בלחץ כלם, וחמש שלושים
 בשעה שהבחין אחד היה והנה. דקה ועוד דקה לה עוברת וכך, עשרה לאחד

 להתחזק, עשרה לאחת עשרה כבר השעה ושאג, הבימה על ודפק, המתקדמת
 והמתח דופק הלב. כפלים בכפל עוז ויתר שאת ביתר גברו והקולות... בלמוד
 של" וברקים קולות, "דקות וחצי שתים נותרו, דקות שש נותרו - שחקים קורע
 הבכיות... שבע, שמונה, תשע, שניות עשר נותרו. הזמן של מרבי נצולעםלמוד

 עד, שתים, שלוש, שניות ארבע נותרו. והלכו גברו רק הלמודוקולות שנשמעו
. שקט די, למנוחות שבו כולם מכן ולאחר, ללמד המשיכו האחרונה השניה סוף

 נצח באוצרות נפשם את מלאו המתים, תם עד שנוצלה לאחר הסתימה השעה
 תפלה, תורה ותלמוד, במצוות וגדושים מלאים שניות חלקיקי אלפי עשרות של

 המגיד. יקיריהם של הפעורות עיניהם למול, ענג מדשני לעפרם שבו. ותשובה
 והמסכם הממצה האחרון המשפט את" מצליף"ו, קלה לשניה עוצר מקלם

 זמננו שילך מדוע, אחת משעה יותר חיים שאנו בכך גרוע ומה, היטב הקשיבו"
, יום בכל שעות וארבע עשרים הזו היקרה השעה את לו שיש משום רק לריק

 "... בחדש ימים שלושים
 
 

נם נהשהזמנהלפ, הראשלצורךוהכ דותספר(. כלוםא )הח

ואלחנן' ר(. היהודיםבקרבהתורהם

לעשראששלתפליןלשנותשאסור
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"ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" (לט, ב)

חמש  במשך  בו  ומדברת  מאריכה  שהתורה  הצדיק  יוסף  של  הסוד  מהו 
פרשות תמימות?! מה הסוד של מי שזכה למלוך במצרים 80 שנה שלטון ללא 
עוררין שזה דבר שאין לו תקדים?! מה הסוד של מי שאחיו כל כך שנאו אותו, 
נחשים  מלא  בור  בור,  סתם  ולא  לבור,   אותו  שהשליכו  עד  דעתם  נחה  שלא 
ועקרבים, ונמכר מיד ליד כמו עבד גמור, ועבר כל כך הרבה תלאות וסבל ובסוף 
עולה לגדולה ומכונה "איש מצליח", שכל מה שהוא עושה, הוא מצליח בו, מה 
הסוד? - "שם שמים שגור בפיו" (רש"י הקדוש). זה הסוד. כל הזמן זוכר ומזכיר את 
ה'. לפני כל דבר שהוא עומד לעשות הוא מרים את הראש ומבקש מה' "תעזור  
לי". מעולם לא זקף את ההצלחה שלו לזכותו. הכל בעזרת ה', אני אישית כלום. 
אפילו כשמכתירים אותו למלך, מה הוא אומר? "את האלוקים אני ירא". היתה 
לו ליוסף הצדיק אותה הרגשה פנימית ועמוקה שהכל זה מתנת חינם. בלי שום 
זכות מצידו. הכל זה חסד ורחמים שלא בורא עולם. הוא בלי הקב"ה לא יכול 
עם  אבל  שלו.  הרע  היצר  את  לנצח  לא  בטח  כלום.  לעשות  יכול  לא  להצליח. 
הקב"ה, שזה אומר עם הרבה  תפילות, הכל אפשר. ואם לפני כל דבר מבקשים 

מה' תעזור לי, אחרי כל דבר אומרים - ה' תודה, אתה כל כך טוב אלי. 

יהודי צריך לחיות את האמת. והאמת היא שהכל זה חסד, הכל זה רחמים 
של השם. על כל נשימה תגיד תודה. "כל הנשמה תהלל י-ה הללויה". כל נשימה 
רחמים,  זה  שהכל  האמונה.  של  היסוד  זה  השם.  של  רחמים  זה  נושם  שאדם 

הכל זה חסד, השם לא חייב לאף אחד כלום.

השם כולו רחמים, כשם שלגדולתו אין חקר כך לרחמנותו אין חקר. הרחמים 
שאני  מצווה  כל  חסד,  זה  לעשות  זוכה  שאני  דבר  כל  סוף.  אין  הם  השם  של 
זוכה לקיים זה רחמים ומה שצריך זה רק להגיד תודה. אם אדם חי את האמת 
הזאת, ואם הוא שוכח לרגע וחושב שהוא עושה, שבכוח שלו הוא עושה, הוא 

בס"ד

שבת קודש   כג' כסלו, תשע"ו
פרשת וישב   חנוכה

ָנַען" (לז, א) ֶאֶרץ כְּ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו בְּ ב ַיֲעקֹב בְּ שֶׁ "ַויֵּ

מייד עושה תשובה וחוזר לאמת, אם ככה הוא חי אז הוא כל הזמן מחובר. זה 
הסוד של יוסף הצדיק ובזכות זה הגיע לאן שהגיע. גם כשעבר יסורים, האמין 
"שכל היסורים באים בכוונה מהשם יתברך לטובתו, כי כוונת השם יתברך הוא 

בדואי רק לטובה" (ליקו"מ סה).

קשה לתאר את גודל הנסיון שהיה ליוסף הצדיק עם אשת פוטיפר ואיזה 
האסורים, 12  בור  בתוך  שהוא  השנים  וכל  בעצמו.  אז  מגלה  הוא  נפש  כוחות 
לרגע  העת,  כל  ורוקד  שר  מפזז  שהיה  המדרש  ומספר  חושך  כזה  בתוך  שנים 
לא איבד את הקשר שלו עם הבורא יתברך. כל אדם עובר במהלך החיים הרבה 
יסורים. כל אחד יש לו את המסלול שלו, עם הרבה תיקונים, עם הרבה דברים 
קשים. אבל דבר אחד חייבים לזכור: גם כשאתה בתוך החורבן הפרטי שלך, גם 
אז ה' משגיח עליך. ה' אף פעם לא עוזב אותך. היסורים נועדו לקרב את האדם, 
"את אשר יאהב ה' יוכיח". יבוא יום ונראה כי בעומק הדין היה מונח עומק של 

רחמים וחסדים.

כי  ה'.  עם  לחיות  לומד  שהוא  ה',  את  זוכר  שהוא  אדם  הבן  של  ההצלחה 
אם לא, מה תהיה ההצלחה שלו, שהוא מצליח בעסקים? שהוא חכם? שכולם 
מכבדים אותו? לדבר אל ה' פשוט פשוט פשוט, זה כל ההצלחה שלך בחיים. 
אתה מחפש משהו ולא מוצא את זה, הופך את הבית ולא מוצא, פתאום מצאת. 
ה' תודה, אני יודע שאתה עזרת לי למצוא את זה, אני יודע שאתה אוהב אותי. 
מה קרה באותה דקה? יצרנו קשר אישי עם הקב"ה. כל עבודת התשובה היא 

לבנות קשר אישי עם השם.

"אדם צריך לדעת שכל הרהור טוב שיש לו, זה האוצר שלו, את זה 
הוא יכול לשים בכספת שלו. זה משהו נפלא. כי עוד שעה שעתיים יהיה 
לו עוד הפעם איזה הרהור טוב, רק הרהור, כבר לא מדברים על דיבורים 
ותפילות, לא מדברים על מעשים, רק הרהור טוב. כמובן שאם אדם רוצה 

גיליון מס. 502

מכאן אמרו ישיבת חוצה לארץ אינה ישיבה. אין נקראת ישיבה אלא ישיבת ארץ ישראל, ולא עוד אלא, שכל הדר בה, אין סוף למתן שכרו, שהיא מכפרת עליו 
בחייו ובמותו.

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, דליה בת שושנה, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, 
הרב דוד חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת 
נסריה, יוסף יצחק בן שיינדל חיה, וליבה בת שרה יהודית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כג' כסלו, תשע"ו גיליון מס. 2502

ל ֵאין ֵיאּוׁש אוֹר שֶׁ

הנדכאים  לכל  שמאיר  אור  זהו  טפחים.  מעשרה  למטה  יורד  חנוכה  נר 
והמסכנים שבעולם, ומראה להם שגם כשנמצאים למטה ה' נמצא איתם, ה' 

לא עוזב אותם לבד.

מתי מדליקים נרות חנוכה? משתשקע החמה. כשהחשיכה יורדת לעולם, 
ופוסקת חמימות הלב, והאדם נלחץ ונדכא, כאילו אין תקוה ח"ו, אז באים נרות 

חנוכה ומגרשים את היאוש, מעוררים את התקווה, מחדירים שמחה בלב. 

תתואר  שלא  כזו  נפש  במסירות   יוצאים  אנשים  חמישה  ובניו.  מתיתיהו 
שזה  שכל,  בשום  נתפס  לא  שזה  ואיומה,  נוראה  עצומה,  מדינה  עם  להילחם 
כזו.  מעצמה  עם  להילחם  בכלל  שאפשר  שיערו  שהם  זה  הגיון,  לכל  בניגוד 
כשמגיעים למסירות נפש פנימית ועמוקה כזו, אדם שוכח לגמרי מעצמו, הוא 
מגיע לביטול כזה מוחלט, הוא בכלל לא קיים, הוא בכלל לא בתוך גוף. מסירות 
המלאכי  יוונים.  רבבות  עם  להילחם  שהולכים  אנשים  קומץ  רק  לא  זה  נפש 
חבלה שיש לנו במוח, הבלבולים שלנו, העצבות שלנו, הניסיונות שלנו, הקשיים 
שלנו שהם פה במוח, הם יותר גרועים מכל הצבא היווני והרומאי ביחד. שמה 
המלחמה שלנו הכי קשה. אבל אין יאוש. עם רצון ועם תפילות אין סוף, אפשר 

לנצח גם את המלחמה הזאת. 

השמיני  לנר  מגיעים  נרות  שבעה  שמדליקים  אחרי  הימים,  שבעת  ואחרי 
ופגם  שקילקל  למי  גם  שנועד  אור  שזה  לטבע,  מעבר  שזה  סוף,  אין  כבר  שזה 
מלא  זמן  זה  חנוכה  אבא.  אל  לחזור  אפשר  שתמיד  יאוש,  שאין  שיידע  בכל, 

באור, והאור הזה הוא מרפא לנפש.

אוֹר ַהֶחֶסד

התקשרות  של  הנצחי,  סופי,  האין  המושלם,  לתענוג  יזכה  שאדם  כדי 
שלו,  העצמית  האהבה  מן  לצאת  צריך  הוא  עולם,  של  למלכו  והתחברות 
עולם  של  מלכו  מוכן  זה  בתנאי  רק  הזולת.  אהבת  של  החופשיים  למרחבים 
שאם  ההלכה  אומרת  הנשמה.   את  לו  ולהאיר  אדם  עם  ולהתחבר  להתקשר 
שידליק  מוטב  כלום,  אין  ולחברו  הימים  שמונת  לכל  בצמצום  שמן  לאדם  יש 
אמותיו  בארבע  להצטמצם  לאדם  אסור  לחברו.  גם  ויתן  אחד,  נר  לילה  בכל 
אם  כי  לחברו,  מחלקו  להפריש  האדם  על  חובה  בחושך.  הזולת  את  ולהשאיר 

תניחו בחשכתו, עלולה החשיכה להגיע גם אליך.

קיבלנו פח שמן קטן וטהור, צריך להשתמש בו, לשמן איפה שחורק בחיים. 
מילים  כמה  עם  קטן  פתק  ויתור,  תודה,  חיוך,  השני,  עם  עושה  שאתה  חסד 
לשני  מוסיפים  טובה,  מילה  פנים,  מאור  היום.  את  מאירים  אלה  כל  חמות, 
(משלי  עצם"  תדשן  טובה  שמועה  לב,  ישמח  עיניים  "מאור  שנאמר:  כמו  חיים 
טו). כשאדם כל הזמן חושב איך לשמח את בני משפחתו, איך להכניס שמחה 
לתוך הבית, ככה הוא בונה את הבית שלו. והכי חשוב זה לעשות  עם כל הלב. 
זה.  את  שוכח  מהר  כך  כל  לא  הוא  הלב,  כל  עם  משהו  למישהו  כשנותנים  כי 

לפעמים הוא זוכר את זה כל החיים.

החסד הכי גדול זה לקרב בני אדם לאביהם שבשמים. זה ה' רוצה יותר מכל 
יתברך.  לעבודתו  מתקרבים  ביותר  שהמרוחקים  גדולתו,  עיקר  זה  אחר.  דבר 
למטה  למטה  יורד  הצדיק  כי  הצדיק.  יוסף  על  בתורה  קוראים  בחנוכה  תמיד 
ומאיר שם ומקרב שם כל אדם לאור האמונה. "יוסף ה' לי בן אחר", על שם זה 
נקרא יוסף, שמבקש מה' עוד בן ועוד בן ובנים זה תלמידים כי "כל המלמד בן 
חברו תורה כאילו ילדו". יוסף מוריד את עצמו לבני בלהה ובני זלפה, שהם בני 

השפחות, בחינת המשפחות הירודות בישראל, וככה מקרב אותם.

"יוסף בן שבעה עשרה שנה היה". שבע עשרה גימטריא "טוב". שהוא מצא 
זה  עצם  יתברך.  לה'  אותם  קרב  זה  ידי  ועל  טובות  נקודות  שבגרועים  בגרוע 

שיהיה קיום להרהור שלו הוא מתחיל למלמל את זה בשפתיים. ה' אני 
אוהב אותך, אני רוצה לעשות את רצונך, אני יודע שאני בשליחות פה, 
אני מבקש שתעזור לי לשבור את הדברים הבטלים שלי, את הדמיונות 
שלי, את האנוכיות שלי, את התאוות שלי, תעזור לי. ככה נחקק משהו 
חדש בלב. נכנס אור פנימה. אחרי כמה שנים אדם יראה פתאום שהוא 

בן אדם אחר." (באור פני מלך)

כל  אנחנו  איתו?  שה'  זה  מה  (לט,ג).  ביוסף  נאמר  איתו"  ה'  כי  אדוניו  "וירא 
הזמן מודדים כמות. כשה' איתי זה איכות זה לא כמות. זה נוכחות בהירה של 

ה' בחיים שלי. זה השמחה שלי.

ה ל ֲחֻנכָּ ָהאוֹר שֶׁ

כל דבר, בשביל לראות אותו צריך לפתוח את העיניים. יש רק דבר אחד שאי 
אפשר לראות אותו אלא רק עם עיניים סגורות. ומהו? האור של התכלית, האור 
האלוקי שמעבר לעולם החומר. ריבונו של עולם, מתי נפסיק לרצות את החיים 
בשביל לאכול ולשתות? מתי נתחיל לרצות את החיים בשביל לראות את האור 

האלוקי? את האור שלך?

אוֹר ַהּתוָֹדה ְוַההוָֹדָאה

האור הגדול שיכול לגרש את החושך ולהציל אותנו מרוח ההתייוונות הוא 

אור התודה וההודאה. חנוכה זה שמונה ימים שבהם שרים מהללים ומשבחים 

הזכות  על  עמנו,  ועושה  עשה  שהוא  והנפלאות  הניסים  על  יתברך  השם  את 

גם  מתאמצת  יון  חוכמת  ומצוות.  תורה  ולקיים  יהודים  להיות  הזו  העצומה 

בימינו אלה לשכנע את היהודי שהוא בכלל לא בן אהוב אצל הקב"ה, ובאותה 

מידה היא משתדלת לעניין אותו בהבלי עולם ובחיצוניות רדודה שמקררים את 

לבו ומרחיקים אותו מאביו שבשמים.

אם רוצים להציל את עצמנו, אם רוצים להציל את ילדינו, חייבים לעבוד את 

ה' בשמחה מתוך הלל והודאה, שירות ותשבחות. לשמוח עם כל מצווה שזוכים 

לעשות. להגיד אשרינו לא רק כך וכך פעמים ביום בתפילות אלא כל היום ללכת 

עם "אשרינו, מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו", אשרינו שזכינו 

להיות יהודים. כשהילדים רואים את ההורים שלהם שמחים, אומרים כל הזמן 

תודה, הם מבינים שיהדות זה אור ויהדות זה שמחה, הם לא יתקלקלו, בבוא 

זמנם כזה בית בדיוק הם ירצו לבנות. אבל אם הם רואים שההורים לא שמחים, 

יחפשו  הם  אז  עצוב,  שהבית  מסכנות,  בתחושת  חיים  שהם  מתלוננים,  שהם 

את השמחה שלהם אצל החברים בחוץ, הם יחפשו דברים אחרים, הם לא יהיו 

מוגנים מהרוחות המסוכנות שמנשבות ברחובות.

חנוכה לשון חינוך. יהודי לשון הודיה. צריך לחנך אותנו להודות על כל דבר, 

אין דבר שהוא כביכול קטן מדי או כביכול מובן מאליו שאולי לא צריך להודות 

עליו. על הכל צריך להודות. הכל זה ניסים של השם, רחמים של השם. בחנוכה 

נפלאותיך  ניסיך,  על  רבה  תודה  להקב"ה  ולהגיד  הנרות  מול  אל  לעמוד  ראוי 

וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהרים, על כל הטוב והחסד שאתה ברחמיך 

עושה עמנו.

עם הנר הקטן הזה של חנוכה אנחנו יכולים להאיר ולראות את כל הניסים 

והנפלאות בחיים שלנו, בזמן הזה ממש, לא רק בימים ההם, ולהגיד תודה. 

החרכים,  מן  מציץ  החלונות,  מן  משגיח  סוף,  אין  אור  זה  חנוכה  של  האור 

אור ה' בעצמו שמאיר לנו את החשיכה ומראה לנו שאנחנו רוב הזמן רודפים 

אחרי הדימיון, אחרי שקר, אחרי דברים שאין בהן כלום. ריבונו של עולם, תעזור 

לי לבחור רק בך, לרצות רק אותך, תן לי כוח להתגבר על כל הרצונות האחרים 

ולזכות סוף סוף להיות דבוק בך.
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שאתה מסתכל על השני בעיניים טובות, אומר לו מילה טובה, מאיר לו פנים, 
מחייך אליו, ככה אתה מקרב אותו. 

להשאיר  יכול  לא  אתה  לרחוב.  הפנים  עם  בחוץ,  מדליקים  החנוכיה  את 
בחושך.  לגמרי  שנמצאים  לאלה  לאחרים!  להאיר  צריך  אתה  אצלך!  האור  את 
תדליק בחוץ! ברחוב! מתחת לעשרה טפחים! לאלה שנמצאים הכי למטה! הכי 

רחוק! גם הם ילדים של ה'. ה' לא מוותר על אף ילד שלו. כמו בסיפור הבא:

"לא גוררים בשבת!!!"

ר' איצ'ה קליינבורג היה מאלה שמקבלים שבת מוקדם ומוציאים מאוחר. 
אין מה לומר, האיש היה מסור ואחראי לעילא ולעילא, על מנת שביתו ייראה 
כניסת  לפני  הרבה  הרבה  וכתרים,  עטרות  של  ססגוני  בשלל  עטורה  כלה  כמו 
קדמונים והשמיעו בדרשותיהם ובמכתביהם, כי ראוי  שבת קודש. וכבר זעקו 
ונכון וכדאי ומומלץ, להכניס את שבת קודש הרבה לפני המועד הנקוב באותם 
לוחות נייר הפזורים להם אי פה אי שם. הם אף הוסיפו באותה נשימה, כי כך 
יאה ונאה לבית יהודי המייקר ואוהב את נותן התורה שהעניק לנו, ברוב חסדו, 
את בתו, בבת עינו,הלוא היא אותה המתנה האהובה עליו (הטמונה עמוק עמוק 
בבית גנזיו). אז בואו נצא לקראתה, ובפינו המזמור "בואי כלה, בואי כלה". אם 
עסקינן בהרבה מחמאות על אותו ר' איצ'ה מיודענו, העוסק למחייתו כמתקין 
מזגנים, מן הצדק לציין, כי הנ"ל, אם מתארח הוא , אזי מקדים נסיעתו לבית 
מארחיו בכמה שעות טובות. "תשמעי" הוא נוהג לאזכר לרעייתו "את אורזת 
לי את ארבעת הילדים כן ירבו, רחוצים ונוצצים, ומעמיסה אותם על האוטו, לא 
מארחינו,  של  למעון  מוקדם  מגיעים  אנחנו  כרגיל,  בצהריים.  משתיים  יאוחר 
כדי שיוותר זמן מספיק לשתות עמם קפה, לטייל קצת בחצר, ול'שיר השירים' 
על המרפסת". תראו, זה לא שאיצ'ה אוחז מעצמו "אגרויסע צדיק", בכלל לא, 
השבת,  קבלת  את  להקדים  נפשו  למסירות  ואיכותי  טעון  הסבר  לו  יש  אבל 
ולאחר את יציאתה. "תראי" אומר הוא לאשתו, "חכם אני לא, למדן עוד יותר 
כבוד  לעשות  לא  אם  לעשות  לי  נשאר  מה  אז  ככה.  ככה  לתורה?  עיתים  לא, 
לבתו של מלך מלכי המלכים, שבת קודש. אז הרבונו של עולם מציץ מלמעלה, 
רואה את איצ'ה מקבל את פניה של בבת עינו בנחת רוח, בשיר, בשלוות הנפש, 
פלורה  נגיד".  ככה?  לא  תורה...  לימוד  כמו  זה  את  לי  מחשיב  הוא  אז  ברוגע, 
מאד  גאה  שלה,  הילדים  בגן   45 ועוד  משלה  תשברי"ם  בארבעה  המטופלת 
באיצ'ה. היא אף קיבלה חיזוקים מרב העיר הרב ראובן נחמן רחמנוביץ, "בעלך, 
הוא אות ומופת לכל  העיר בנפנוף דגל השבת, כאשר בעוונותינו יש שנכנסים 
שלה  איצ'ה  ושמחה.  אוזניה  במו  זאת  שמעה  היא  רוח".  וקצרי  מזיעים  אליה 
דגול מרבבה. ברוך השם. אלא מה חברים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יום שישי 
מטלטליהם  על  הקליינבורגים  ונארזו  הועמסו  פנחס,  פרשת  קודש  שבת  ערב 
מפתח,  סובב  אי'צה  המסחרי.  ברכב   - לעילא  חגורים   - כבוד  אחר  והוטמנו 
השכנה  הבנין  לחניית  במרוצה  נכנסה  קלות,  הניע  והיפה  החדיש  וכשהאוטו 
גיוועלד,  סגלוביץ. "איצ'ה  שרה  חווה  היא  הלוא  תשב"רים,  ל-14  אם  הצדקת 
בעלי עדיין לא חזר מן הכולל, והמזגן שלנו שבק חיים לכל חי... החזאי אמר 40 
מעלות השבת, רחם עלינו...". הגב' סגלוביץ הכירה היטב מנהג הקליינבורגים 
בלי  שבת   - יצילנו  השם  אבל  לעיר,  מחוץ  מתארחים  כשהם  מוקדם  להימלט 

מזגן?

פלורה סימנה אישור בעיניה, איצ'ה שלף את ארגז הכלים שלו ועלה לדירת 
הסגלוביצ'ים. המדחס נתקע, המאוורר הפנימי חורק, בקיצור, הוא עולה ויורד, 
סגלוביץ  מזגן  אך  זיעה  נוטף  איצ'ה  מתקלקל...  מתקן,  בחשמל,  קצר  ומחבר, 
מסרב לקרר. רק אחרי שלוש שעות וחצי של מאבק חסר פשרות כולל החלפת 
ומתמזגנים  ההולכים  מהסגלוביצ'ים  ברכות  עטורי  לדרך,  יוצאים  הם  מדחס, 
להם בסלון דירתם. לא על אף אחד. פנצ'ר. אין אוויר בגלגל רזרבי. נעלם הג'ק! 
לא  השעון  חולפים.  מנהגים  וסיוע  יצירתיים,  פתרונות  על  נשרפת  שעה  עוד 

עוצר. הוא עולה לכביש הראשי. מכוניות טסות עוד שעה שבת. צריך למהר. ריח 

של שרוף ברכב. מה קורה? לא יאומן, עשן שחור מתמר מכיוון המנוע, האוטו 

את  מרים  הילדים,  את  שולף  דלתות,  פותח  בשוליים,  עוצר  אי'צה  מחרחר. 

מכסה המנוע, להבות. הוא אוחז במטף ומשפריץ. האש מתעקשת... גם איצ'ה. 

"אנחנו  המבוהלת...  רעייתו  את  מנחה  הוא  מונית",  תזמיני  "פלורה  יקר..  זמן 

על הסף... השבת באופק". פלורה קצת יותר יצרתית ומסמנת בידה למוניות, 

חולפות 10 דקות יקרות מפז. רכבי הברזל דוהרים, אין נהג שם על לב. "ילדים, 

מונית...".  לנו  וישלח  עלינו  ירחם  שהקב"ה  בלב  ולהתפלל  תהילים,  להגיד 

אפשר  "מה  שובב.  מבט  בליווי  מקריח,  ארבעים,  כבן  מונית  נהג  מצליח.  זה 

בספסל  והבנים  אשתי  למונית,  כולנו  את  ותכניס  עין  עצום  לעזור?". "אפשר, 

האחורי, והיידה, מזרחה" מבקש איצ'ה. ההוא נבהל "אנחנו שני נוסעים עודף... 

 45 עוד  "הלו,  חד.  מבט  בו  תוקע  איצ'ה  מוכן".  לא  הרשיון...  את  לי  מסכן  זה 

נסער,  איצ'ה  מונה.  ומפעיל  נכנע,  טקסי  יאיר  קולט?".  אתה  שבת...  דקות 

ומחייג לסוכן הביטוח שלו. "ארנון, נתקעתי בכביש המהיר, אני מודיע לך, כי זו 

חובתי, אך אני מבקש לא לגרור את האוטו בשבת". ארנון נסער "איצ'ה תהיה 

רציני, הביטוח פג הלילה, שכחת לחדשו. הרכב שלך שווה 150,000 שקל. אם 

שודדי מכוניות ישמעאלים קוצרים לך חלקים... אין מי שישלם לך.... עצום עין, 

שהטמפרטורה  מרגיש  איצ'ה  ידעת".  לא  שמעת,  לא  אתה  לגרירה,  אדאג  אני 

הפנימית שלו פולחת את רקותיו "ארנון, תשמע אותי טוב, מצידי שייגנב, וילך 

לאבדון כל הכסף. את האוטו שלי לא גוררים בשבת!!!" זה בשבילי ייהרג ובל 

הגרירה  מחברת  חגית  מדברת  איצ'ה,  "אדון  כך.  אחר  דקה  מנתק.  יעבור!!!" 

חברת  הרכב,  של  המדוייק  מיקומו  היכן  אנא  לנו  דיווח  ארנון  וישועה"  "חילוץ 

מזיע  כולו  שבמונית,  המצויין  המזגן  למרות  איצ'ה,  מבקשת...".  הביטוח 

ומבעבע. "תשמעי גברתי, אם תגררו את האוטו בניגוד לדעתי אתבע אתכם!" 

הוא נרגע קצת ומוסיף "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא!!! מקור הברכה. אינני 

מודאג מה יעלה בגורלה של המכונית שעוד מעט פג הביטוח שלה, אבל מה, 

גוררים  לא  טוב  ותזכרי  לי...  שחשוב  מה  זה  השבת,  של  קדושתה  את  לשמור 

מביט  איצ'ה  אדיש.  כאילו  נעימה,  מזמזם  טקסי  יאיר  שלום".  שבת  בשבת – 

איצ'ה  הארזים 26"  לעיר. "רחוב  גולשת  המונית  שבת...  דקות  עוד 40  בשעון, 

המונה..."  לפי  שקל   173 שלום,  שבת  לכם  "שיהיה  עוצרים.  יאיר.  את  מכוון 

שטר  מגיש  הוא  שבת.  דקות   10 עוד  בשעון.  מביט  שוב  איצ'ה  יאיר.  מאנפף 

אדום ליאיר, ולפתע מזדעזע "אם אני משחרר אותו עכשיו... הוא מחלל שבת 

בגללי, השם ירחם, רק זה חסר לי". "יאיר, אני מקווה שאתה לא עובד בשבת..." 

יאיר שותק ושורק חרישית, מעיף מבטים אדישים השמיימה. "הבנתי" לוחש 

לשרוק.  מפסיק  יאיר  בשבת...?"  עושה  שאתה  טובה  הכי  היומית  "מה  אי'צה 

"500-600 שקל...". איצ'ה תלוש צ'ק. "עוד שאלה קטנה יאיר, תגיד לי, יש לך 

גר  בתשובה  חזור  הוא  גיסי  שבת?". "כן  שומרי  משפחה  קרובי  הזו  בעיר  כאן 

מלאה."  בהפרדה  מזמן  לא  חתונה  עשו  נחמד,  בחור  דווקא  הצפונית,  בגבעה 

לי 873  רושם  אתה  "וואוו,  ליאיר.  ומגישו  הפינקס  מן  הצי'ק  את  קורע  איצ'ה 
שקל, אמרנו 173 שקל..." התפלא יאיר.

"יאיר עשה לי טובה, ותן לי מילה של כבוד, אני משלם לך תוספת 700 שקל, 
ואתה נוסע מכאן לעשות שבת אצל גיסך, ולא נוגע במונית. במוצאי שבת אחרי 

הבדלה,סע לשלום". הלה מפלפל בעיניו... נבוך... מזמזם.

"יעני אני לא עובד, נח, אוכל ישן ומרוויח 700 שקל על חינם!!! ככה אתה 
רוצה?" "בדיוק כך" מסכם איצ'ה. "אתה עושה כבוד לשבת, ואני איצ'ה אהיה 
בחמימות.  ידיים  לוחצים  לעולם!!!"  זה  את  לך  אשכח  ולא  באדם  המאושר 

"אוקיי, שבת שלום", והמונית עולה לה לעבר הגבעה הצפונית.

מארחי  בית  צנעני,  משפחת  בדלת  דפיקה  ההבדלה  אחרי  דקות  עשר 
איך  נו  הבא,  ברוך  "יאיר  אליו  ניגש  איצ'ה  בפתח.  טקסי  יאיר  הקליינבורגים. 



אור האמונה  כג' כסלו, תשע"ו גיליון מס. 4502

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

היתה השבת אצל גיסך?". "שבת שלום אדון איצ'ה, תאמין לי גן עדן... שרנו, 
לך  אגיד  מה  בית.  ולהקים  להתחתן  חשק  לי  עשה  זה  תורה...  דברי  סיפרנו 
אדון איצ'ה, המילים שלך צעקו עלי כל הלילה באוזניים "לא גוררים בשבת!!! 
השבת  אפילו חלמתי על זה. וגם  בשבת!!!"  האוטו, ילך הכסף לא גוררים  ילך 
שעשיתי כאן בזכותך, היא היא שגררה אותי להחליט לשמור שבת. יאיר שלף 
על  כסף  לקבל  מתבייש  אני  איצ'ה  "קח  שקל  מאה  של  שטרות  שבע  מכיסו 
כבוד  עושה  לא  שזה  ובטח  שלי,  הכבוד  בשביל  לא  זה  שבת,  חיללתי  שלא  כך 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

משהו  לעשות  זוכה  שאני  פעם  כל  אותי,  זכה 
איזה  מקבל  שאני  לי,  מצליח  שמשהו  טוב, 
מחמאה על דבר שעשיתי, תעזור לי שאני אזכור 
באותו רגע שבאמת זה לא אני, שבאמת הכל זה 
להגיד  כמו אלה שכל פעם שיוצא לי  אתה אבא. 
על  שלהם,  יפה  מידה  על  טובה  מילה  איזה  להם 
החסד  על  התפילה,  על  שלהם,  שמים  היראת 
שהם אוהבים לעשות עם הזולת, או סתם להגיד 
מייד  הם  לי,  עזרו  שהם  עזרה  איזה  על  תודה 
לא  אפילו  או  ממנו.  הכל  השם.  הכל  זה  אומרים 
זה  שהכל  לרמוז  למעלה,  מצביעים  רק  אומרים, 
אתה אבא. ואני מרגיש שזה אמיתי אצלם, שהם 
ואחד  בפה  אחד  לא  שזה  ככה,  מרגישים  באמת 

בלב. 

אתה,  זה  שהכל  לזכור  אבא  רוצה  אני  גם 
לי,  נותן  שאתה  בכוח  הם  שלי  ההצלחות  שכל 
שבלעדיך אני לא יכול להזיז אצבע. כי גם אם אני 
אומר "ברוך השם" על כל מילה טובה שאומרים 
לי, אבל זה קצת מהפה אל החוץ, אני לא באמת 

מרגיש שהכל זה אתה. אני קצת מתנפח. תעזור 
לי אבא.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

איך אפשר להתרגל להודות על כל דבר ודבר 
שאני משתמש בו, שאני נתקל בו, שמשרת אותי. 
ושמיכה  ומיטה  וצלחת  וכוס  ושולחן  כסא  כמו 

וככה אפשר להמשיך בלי סוף. 

איך אפשר להפנים את האמת הזאת שכל דבר 
אותנו,  שמשרת  בו,  שמשתמשים  בו,  שנתקלים 
הכל זה מתנות ממך וצריך להתרגל להגיד על כל 
והרבה  מאליו  מובן  לא  דבר  שום  כי  תודה  דבר 
מתחילים  פתאום,  חסר  כשמשהו  רק  פעמים 

להבין איזה חסד זה שיש לנו אותו. 

הזמן  כל  זה  ודבר  דבר  כל  על  תודה  להגיד 
שלך  בהירה  נוכחות  להרגיש  זה  בקשר,  להיות 
שאנחנו  מה  בעצם  וזה  שלנו  החיים  בתוך  אבא 
להתרגל  זה  בחיים.  אחר  דבר  מכל  יותר  רוצים 
שמחה  מזה  ולקבל  מתנות  זה  שהכל  לראות 
את  ככה  לראות  להתרגל  אבא  אותי  זכה  גדולה. 

הדברים כי אני עוד כל כך רחוק מזה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

העיניים  את  שיותר  כמה  לסגור  אותי  זכה 
זכה  שלך.  האור  את  שיותר  כמה  לראות  כדי 
צריך  כשלא  הפה  את  שיותר  כמה  לסגור  אותי 
את  שלי,  פה  ההבל  את  להפוך  כדי  בו  להשתמש 
הערות  שזה  שלי  מהפה  שיוצאים  ההבלים  כל 
לבנים,  שהם  אפילו  ושקרים,  וגאווה  וכעסים 
תפילות  של  קדוש.  פה  להבל  הכל  את  להפוך 

והודאות ומילים טובות.

לתנוכי  אצבעות  שתי  לתחוב  אותי  זכה 
הבלי  את  שפחות  כמה  לשמוע  כדי  האוזניים 
סרק  ודברי  שטויות  שפחות  כמה  הזה,  העולם 
על  מדברים  שאנחנו  מרוב  כי  אסורים,  ודיבורים 
את  לפעמים  שוכחים  אנחנו  העיניים  קדושת 

קדושת האוזניים.

בו  נמצא  שאני  מקום  בכל  למצוא  אותי  זכה 
לראות  אפשר  ששם  נסתרת  פינה  אותה  את 
איתך  רק  ולדבר  אותך  רק  ולשמוע  אותך  רק 

ולהתגעגע, להתגעגע, להתגעגע.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

טקסי,  ויאיר  הנביא"  אליהו  לבבי,  חמדת  "לכבוד  כולם  שרו  כך  אחר  לשבת". 
באדם.  המאושר  היה  למענה,  המסירות  ואת  השבת  של  טעמה  את  שטעם 
מלא,  בכסף  כך  על  לשלם  מוכן  ועוד  בשבת",  גוררים  "לא  צועק  פשוט  יהודי 

וזוכה לגרור אח מרוחק לבית ישראל סבא.
אגב, מכוניתם של הקליינבורגים ניצבה על מקומה נוצצת ויפה. לעולם לא 

יהינו לגרור אותה בשבת. זה פשוט.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 
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”שמונה צרורות של מטבעות“
מפורסמת שאלתו של ה“בית יוסף“: 

הרי  הנס,  לזכר  ימים  שמונה  קבעו  מדוע 
היה  הנס  בעצם  כלומר,  אחד,  ליום  שמן  היה 

לשבעה ימים?
בספר ”קומץ מנחה“ הובא תירוץ יפה בעזרת 

המשל הבא:
סוחר אחד הגיע אל היריד והיו עמו 8 צרורות 
של מטבעות זהב כדי לסחור ולקנות. בהיותו 
בדרך, התנפלו על העגלה שלו שודדים ושדדו 
אל  נפל  אחד  צרור  אולם,  כספו,  את  ממנו 
השגיחו  לא  והשודדים  מושבו  מקום  מאחורי 

בו והניחוהו במקומו. 
כשהגיע הסוחר למקום היישוב, שכר פרשים 
אמיצים שירדפו אחר השודדים וישיבו לו את 
הגזילה. ועוד הוסיף הסוחר ונדר מעשר צדקה 

מהכסף שיושב לו.
ואכן, השיגו הפרשים עזי הנפש את השודדים 
ולאחר קרב קצר הכניעום ונטלו מהם את כל 

שללם, והשיבו הגזילה לבעליה. 
קיים הסוחר את נדרו, ומיהר להפריש מעשר 

מהגזלה שהושבה לו.
אולם, ויכוח התגלגל בינו לבין הגבאים.

מ-7  רק  להפריש  עליו  כי  טען,  הסוחר 
הצרורות, ואילו הגבאים דרשו ממנו כי יפריש 
גם מהצרור השמיני, ובפרט ממנו, כי אילו לא 
היה נשאר לו הצרור הזה לא היה יכול להשכיר 
את הפרשים, ולא היו משיבים לו הגזילה ולא 

היה נותר לו מאומה...
כן הוא הנמשל:

נס גדול אירע לאבותינו שהיוונים פשטו בכל 
קטן  שמן  פך  ואילו  וטימאוהו  המקדש  בית 
כלל  שמן  היה  לא  כן,  אלמלא  בטהרתו,  נותר 
שמונת  הנרות  ויאירו  הנס,  עליו  שיחול  כדי 

ימים.
האחרים  לניסים  אח“כ  שגרם  הזה  הנס  לזכר 
ימי  במניין  הראשון  היום  את  גם  חז“ל  כללו 

החנוכה...

נלמד מהפרשהנרות של חנוכה - נרות של אהבה

משל למה הדבר דומה: מעשה במלך אחד שהיה לו אהוב, אשר היה 
לו:  ואמר  אותו  קרא  אותו,  מאהבתו  עזה  נפש  אהבת  אותו  אוהב 
סעודה.  עבורי  תכין  בבקשה  כן  ועל  ביתך,  אל  ולבוא  לכבדך  ”ברצוני 
רוצה  ובעצמו  בכבודו  המלך   - אושר  מרוב  נפשו  את  ידע  לא  האיש 

לבוא אל ביתי! בהתרגשות רבה התכונן לקראת הביקור. 
קנה  כוחו:  בכל  התאמץ  הוא  אולם  ברשותו,  היו  לא  רבים  אמצעים 
את  ערך  ונאה,  יפה  בצורה  להכינם  והשתדל  משובחים  מאכלים 
השולחן במפה הנאה ביותר שהייתה לו, ובכלים הנאים ביותר שבביתו, 

הדליק נברשת יפה, וכך חיכה בקוצר רוח לבואו של המלך.
היום המיוחל הגיע, והנה הוא שומע קול המולה של כרכרות מתקרבות 

בליווי תזמורת הפילהרמונית. 
לאחר מספר דקות נגלה לעיניו מן החלון מחזה הוד: כרכרות מפוארות 
מקושטות בעיטורי זהב ומשובצות אבני חן יקרות, כשלפניהן הולכת 
הכרכרה  מן  ירד  המלך  עולמי.  שם  בעלי  המורכבת מנגנים  התזמורת 

ונתקבל על ידי משמר הכבוד בתרועות החצוצרות. 
לפניו נפרס שטיח אדום מלכותי, כשמשני צידיו עומדים שני טורים 
השטיח  על  מעדנות  פסע  המלך  זהב.  מנורות  ובידיהם  חיילים  של 
הביט  הוא  נלחץ.  מיודענו  אהובו.  של  ביתו  לכיוון  להתקדם  והתחיל 
פעם נוספת על הבית לראות אם הכל מסודר במקומו. את מבטו לכדה 
המלך!  של  הזהב  מנורות  מול  ועלובה  היא  חיוורת  כך  כל  הנברשת, 
אותה  ולהסתיר  הנברשת  את  להוציא  מיהר  הוא  רגע  של  בהחלטה 
בצד. הרי אין היא מתאימה לכבודו של המלך! וחסרונה ודאי לא יורגש 

בתוך האור הגדול שמפיצות מנורות המלך!
 הגיע הרגע. נכנס המלך עם פמלייתו אל בית האהוב. התיישב ופנה 
לו אהובו: אדוני  נרות לכבודי? אמר  לא הדלקת  בעל הבית: האם  אל 
שאתה  הרבים  האורות  כל  ואת  הגדול,  הכבוד  כל  את  ראיתי  המלך, 

מוקף בהם, והתביישתי והטמנתי את המנורות שהכנתי. 
ואיני  איתי,  שהבאתי  מה  כל  את  מניח  שאני  ”חייך,  המלך:  לו  אמר 
שלי  האהבה  בשביל  שלך,  באור  אלא  שלי,  הזהב  במנורות  משתמש 

אליך!“
מצווה  והנה  אורה,  כולו  הוא  ברוך  הקדוש  כך  מאליו:  ברור  והנמשל 
בבית  נר תמיד  בה  עם ישראל לעשות לפניו מנורה להדליק  את  הוא 
המקדש.  אמרו ישראל: הקב“ה ברא חמה ולבנה שמאירים את העולם 

כולו, והוא חפץ שנדליק לפניו נרות?! אין זאת אלא מאהבתו אותנו.
בבית  שהייתה  למנורה  ודוגמה  זכר  שהם  חנוכה,  נרות  חביבים  כמה   
אהבת  את  הגלות,  בחשכת  אף  תמיד,  לנו  מזכירים  ואשר  המקדש, 

הנצח שאוהב הקב“ה את עמו ישראל.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 15:59, ת"א 16:13



סיפור השבוע

בירושלים  תורה‘  ’עזרת  שכונת  רב  שטרן  מיכל  יחיאל  רבי 
מספר לכתב עיתון ’משפחה‘ על סיפור היחלצותו מהמחלה 
לפני  שעשה  חסד  מעשה  בזכות  מתמודד  הוא  עימה  הקשה 
והודיעו:  בחלום  אליו  נגלה  המעשה  שבעל  ולאחר  שנה   42

בבית דין של מעלה קיבלו את טענתי ופסקו: הניתוח יצליח.
יחיאל  רבי  הגאון  של  הימנית  ידו  כף  שבגב  האינפוזיה  צינור 
החומר.  את  לגופו  אט  אט  מחדיר  שליט“א,  שטרן  מיכל 
בית  שליד  מ.א.ר.,  במכון  עתה  לשהות  עליו  מוטל  כשעתיים 
החולים ’ביקור חולים‘, שם הוא מקבל את הטיפול הכימותרפי, 
שנועד למגר את מחלת הסרטן שפשתה באחד מאיברי גופו. 
אך הטיפול הקשה לא פוגע בכהוא זה במצב רוחו המרומם. 
באמצעה,  השיחה,  בתחילת  אומר  הוא  לה‘“  הודו  לה‘,  ”הודו 
מסיים  הוא  כאשר  בביתו,  מאוחרת  ליל  בשעת  בסיומה,  וגם 
את הסיפור המופלא וכולו חדווה והודיה לקב“ה. בין לבין הוא 

מחליק יד על זקנו העבות...
הורתה של כתבה זו לפני כשנה לכתבה שהייתי זקוק לה, אך 
השיחה אז היתה קצרה וכאובה. ”אני חולה מאד. עלי לעבור 
ניתוח קשה, שבכלל לא ברור לי כיצד יסתיים. בימים אלה אני 

טרוד מאוד, אינני יכול להתראיין“, אמר נחרצות.
שנה  מ-40  למעלה  זה  המכהן  שטרן,  הרב  בקרבי.  נחמץ  לבי 
כרב שכונת ’עזרת תורה‘ הירושלמית, ידוע בעולם התורה ואף 
וההלכה.  התורה  חלקי  בכל  פורה  ספרים  כמחבר  לו  מחוצה 
שבה  בבהירות  מתייחדים  ספריו  ספרים!  הוציא 84  היום  עד 
צדדים  של  במקרים  השונות  בדוגמאות  גם  כמו  כתובים,  הם 
שהוא  הידיעה  בהם.  המובאים  בתצלומים  או  להלכה  שונים 
אותה  שלאחר  בשבועות  מכאיבה.  היתה  קשה  רפואי  במצב 
וידידים  שכנים  דרך  הבריאותי  במצבו  התעניינתי  שיחה 
שדווחו כי הוא מרבה להתייעץ עם רופאים בכירים. הזמן נקף 

והענין נשכח.
הספרים  לאחד  נזקקתי  שבועיים  לפני  חלפה.  שנה  כמעט 
יצא  ”הוא  השיב:  ששאלתי  ידיד  במחלתו.  ונזכרתי  שחיבר, 
לפרסם  הבטיח  הוא  חלום.  איזה  בזכות  נס  לו  היה  מהמחלה. 
בשל  לכך,  זמן  מצא  לא  עתה  עד  אך  עמו,  שאירע  מה  את 
עיסוקיו הרבים“. התקשרתי לרב שטרן. הוא נשמע חיוני מלא 

מרץ ועסוק עד למעלה ראש.
”להתראיין?“ תהה, ”היכן יש לי זמן?“             

נכון“  ”זה  אמרתי.  הנס“,  את  לפרסם  שהבטחתם  ”מספרים 
מ.א.ר.  למכון  בערב  חמישי  ביום  קבע:“תגיע  ומיד  אמר, 
בתיאור  לי  שיש  הזמן  ”זה  בטיפול.  שעתיים  שם  להיות  עלי 

המעשה“.
מצאתי אותו השבוע, מחובר לאינפוזיה, באמצע טיפול, וכולו 
שבח והודיה לבורא עולמים. המחלה, מתברר, עדיין מצריכה 
לפני  מאשר  בהרבה  טוב  נראה  העתיד  אך  כימותרפי,  טיפול 
שנה“,   42 הימנו  חלפו  שכבר  חסד  מעשה  בגלל  ”והכל  שנה. 

פתח את דבריו.
וכך בעוד החומר חודר לגופו טיפין טיפין, הוא מוצא את הזמן 

לספר מעשה שהיה, היאך היה.
וחלומות  מופתים  של  אדם  שאינני  יודע  אותי  שמכיר  ”מי 
באותם  קרה]  זה  אישית  [לי  עובדא‘  הוי  ’בדידי  זאת,  ועם 
ימים ששוחחנו על הכתבה, נחשב היה מצבי הרפואי לקשה. 
פסימיים  היו  והרופאים  הגס,  במעי  אצלי  התגלתה  המחלה 
יותר:  נכון  (או  האפשרית  הריפוי  דרך  אודות  על  בדבריהם 

הכמעט בלתי אפשרית).
”שלושה רופאים בכירים ששמם הולך לפניהם בתחום, שעם 
ניתוח  לעבור  עלי  כי  קבעו  בנפרד,  נועצתי  מהם  אחד  כל 
הרי  שלהם,  הרב  לידע  ובהתאם  להם,  הנראה  שככל   - סבוך 
את  לכרות  הצורך  בשל  חיי,  איכות  את  לחלוטין  ישנה  שהוא 
האבר הנגוע. מבחינתי האישית מדובר היה באסון. לא ראיתי 
עצמי מנהל חיים תקינים לאחר הניתוח. מאידך, היתה חובה 
מוחלטת לעבור את הניתוח, שכן בלעדיו לא יכלתי להמשיך 

בבית דין של מעלה פסקו: הניתוח יצליח
לחיות.

שהתקרב  ככל  לניתוח.  תור  קבעתי  ברירה,  שאין  ”כשהבנתי   
מהתוצאות  מאד  חששתי  וגבר.  הלך  בקרבי  המתח  המועד, 

שלו...
”בליל שבת האחרון שלפני התאריך שבו היה עלי לעבור את 
ראיתי  שאותו  אדם,  הופיע  בו  מפתיע,  חלום  חלמתי  הניתוח, 

לאחרונה 42 שנה קודם לכן.
המרעיש.“  סיפורו  את  שטרן  מיכל  הרב  פותח  ימים“  ”באותם 
לפני 42 שנה, הייתי נוהג ללכת לבקר קשישים גלמודים בבתי 
מאד  קרוב  בזמנו  הייתי  בירושלים.  עת  באותה  שהיו  האבות 
והתפרסם  בתורה  גדול  איש  שהיה  זצ“ל,  לוין  אריה  ר‘  לצדיק 
בבתי  לבקר  הלכתי  בעקבותיו  שלו.  החסד  מעשי  בזכות 
בקשיש  האבות  מבתי  באחד  הבחנתי  הימים  ”באחד  אבות. 
שיושב וכולו אומר כאב וסבל. פניתי אליו, ושאלתי האם אני 
לך?“  כואב  מה  זאת  ובכל  בשלילה.  השיב  הוא  לו.  לסייע  יכול 
גופו  וכל  התרוקן,  לא  ימים  מספר  שמזה  השיב  הוא  שאלתי. 

כואב בשל כך.
אצלכם  ’יושב  ואמרתי,  במקום  שהיתה  לאחות  מיד  ”ניגשתי 
דבר  עושים  לא  ואתם  התפנה  לא  ימים  מספר  שמזה  אדם 
בבית  שרק  סבוכה,  בבעיה  שמדובר  השיבה  היא  בנושא?‘ 
’הבעיה‘  כספית.  בעלות  כרוך  והדבר  בה  לטפל  ניתן  החולים 
הוסיפה, ’שפנינו לילדיו ואמרנו להם שייקחו את אביהם לבית 
החולים - שם יטפלו בו. הילדים מסרבים וטוענים כי על בית 
הטיפול  את  לממן  גם  צורך,  יש  ואם   - לטיפול  לדאוג  האבות 
והאב  מסרבת,  מצידה  האבות  בית  הנהלת  החולים.  בבית 

הקשיש נותר סובל וכואב‘.
את  ולקחתי  אמבולנס  הזמנתי  מעשה.  לעשות  ”החלטתי 
כבר  למחרת  יום  בו,  טפלו  הרופאים  החולים.  לבית  הקשיש 
שיצאנו  לפני  כיצד  זוכר  אני  האבות.  בית  אל  לחזור  היה  יכול 
מבית החולים, ניגש אלי הרופא ו‘נזף‘ בי על ההזנחה ב‘אבא‘. 
נפטר‘,  היה  הוא  נפגע.  היה  ולבו  ממתין -  היית  אחד  יום  ’עוד 
לו  הסברתי  ד‘,  לחילול  שחששתי  כיוון  חמור.  בקול  לי  אמר 

שבאתי בהתנדבות ומדובר באדם זר בעבורי.
”באותם ימים הייתי אברך כולל, קבלתי מלגה של 500 לירות 
פניתי  לירות.   300 עלו  הרפואי  והטיפול  האמבולנס  לחודש. 
להנהלת בית האבות ושאלתי לזהות בני משפחתו של הקשיש. 
גם   - ידועה  למשפחה  אב  מכובד,  באדם  שמדובר  לי  התברר 
היום, אגב. פניתי לילדיו של הקשיש וספרתי להם מה שאירע, 
ובקשתי מהם את החזר ההוצאות שהיו לי. הם בתגובה טענו, 
שכן  מעניני,  שאיננו  בדבר  התערבתי  מדוע  מבינים  שאינם 
לדעתם תפקיד בית האבות הוא לדאוג לטיפול רפואי לחוסים 
שלי,  ההתנדבות  את  לממן  שעליהם  סבורים  אינם  ולכן  בו, 
צריך לעשות. השבתי  האבות  בית  היה  מה שלדעתם  לעשות 
להם שאין כל בעיה, ובחודש הקרוב אסתדר רק עם 200 לירות 

למחייתי ולמחית בני ביתי“.
חלפו מספר שבועות. בכל פעם שהרב שטרן  היה מבקר את 
הקשיש – הודה לו על זה מעומק הלב על החסד שעשה עימו. 
קצר  בירור  כאוב.  הוא  ששוב  הבחנתי  מהביקורים  ”באחד 
ילדיו  בין  הויכוח  גם  כמו  עצמה,  על  חזרה  שהבעיה  העלה 
להנהלת בית האבות. החלטתי לעשות כפי שנהגתי קודם לכן 
ושלמתי  החולים  לבית  אותו  הבאתי  אמבולנס,  הזמנתי  ושוב 
אבות  לבית  ידי   על  והוחזר  טופל  הקשיש  ההוצאות.  כל  את 
לאחר שהוטב לו. המעשה הזה חזר על עצמו 5-6 פעמים, עד 
שבפעם האחרונה שלחו בניו את אחד החתנים לשלם לי עבור 
ההוצאות של אותה הפעם. מאז,טפלו הם בבעיה של אביהם.

הנה  אבל  חסד.  מעשה  מאותו  לחלוטין  שכחתי  ”אישית 
חלפו 42 שנה והאיש מופיע בחלומי ואומר לי: ’נודעה לי על 
הצרה שאתה מצוי בימים אלה. באתי לפני בית דין של מעלה 
ואמרתי להם: ’איך יתכן שאדם שעשה חסד עימי יינזק באותו 
אבר?‘ בית דין של מעלה הכיר בצדקת טענתי ובאתי לבשר לך 



פינת ההלכה - הלכות חג החנוכה

א.   צריך להזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, כי היא מצוה חביבה עד מאד, שיש בה משום פרסום הנס בהודאה לה‘ יתברך על הנסים שעשה לנו, והעושה כן 
זוכה לבנים תלמידי חכמים (שבת כג:). ואפילו עני שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, מוכר כסותו או נותנו בעבוט כדי להשיג דמי שמן או נרות שעוה 
להדלקת נרות חנוכה, כדי שיעור נר אחד לכל לילה. ולכן מצווים כל גבאי צדקה להשגיח על העניים, ולתת להם שמן להדלקת נרות חנוכה, אלא שאינם 

מצווים לתת להם אלא כדי נר אחד בכל לילה, כפי עיקר הדין של המצוה. 
ב.   כמה נרות צריך להדליק בחנוכה, אמרו חז“ל (שבת כא:) מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית הלל 
אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. והיינו, כי מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל, אולם המהדרים במצוה זו, בלילה 
הראשון מדליקין נר אחד, מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות, ואפילו אם היו בני הבית מרובים לא ידליקו יותר. 

וכן פסק מרן בשלחן ערוך. והאשכנזים נהגו כעין דברי הרמב“ם להדליק חנוכיה לכל אחד ואחד.
ג.   מי שאין לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה, אלא רק כדי הדלקת לילה אחת, שהוא שיעור חצי שעה, אין לו לחלק את השמן שבידו לשמונה חלקים, כדי 

שידליק מעט בכל לילה לפרסם הנס, אלא ידליק כשיעור בלילה הראשון, ואם לא ישאר ללילות אחרים, אין בכך כלום, דאנוס רחמנא פטריה.
ד.   מי שיש לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה כמנהג המהדרין מן המהדרין, בצמצום, ולחבירו אין שמן כלל, מוטב שידליק כל לילה נר אחד בלבד, ויתן שמן 

לחבירו לזכותו לברך ולהדליק נר חנוכה. שהרי מן הדין אין צריך אלא נר אחד.
ה.   מי שטעה והדליק בלילה הראשון ב‘ נרות, או שהדליק בלילה השני ג‘ נרות, יצא ידי חובתו, ואין צריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה. ואם חוזר 

להדליק כפי מנין היום, ומברך, הוה ליה ברכה לבטלה, אחר שיצא כבר ידי חובה. 
ו.   חנוכיות מכסף או מנחושת עגולות שיוצאים מהם קנים סביבותיהן בעיגול, ועל כל קנה נר אחד, ובין כל קנה מרחק כעובי אצבע, כשרות להדליק בהן 

נרות החנוכה. ואף שהרמ“א הזהיר שלא להדליק נר חנוכה בעיגול, מודה שאם יש ריוח ביניהם יכול להדליק. 
ז.   מצות הנחת נרות חנוכה, היא בתוך עשרה טפחים (כשמונים סנטימטר) מקרקע הדירה. וכתב מרן הב“י, שכן נהגו המדקדקים אף בזמן הזה. ואם הניחם 
למעלה מעשרה טפחים יצא. ויש להניחם למעלה מג‘ טפחים, ואם השלהבת של נר השעוה שהודלק למצות החנוכה הוא למעלה משלשה טפחים, אף 

על פי שגוף הנר הוא למטה מג‘ טפחים, שפיר דמי, שהעיקר הוא השלהבת.
ח.   אין להדליק נר חנוכה המונח למעלה מעשרים אמה מקרקע הדירה. (כל אמה 48 סנטימטר - 9.60 מטר) ואם עבר והדליק למעלה מעשרים אמה, לא 

יצא אף בדיעבד. וצריך לכבות את החנוכיה ולהניחה במקום הכשר ויחזור וידליקנה, אך לא יברך שנית.
ט.   הדר בעלייה, מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון או במרפסת, או בגזוזטרא הסמוכה לרשות הרבים, כדי לקיים פרסומי ניסא. וטוב להניח נרות החנוכה בתוך 

פנס של זכוכית ולהעמידם במרפסת, כדי שייראו לעוברים ושבים שברשות הרבים. 
חנוכה,  נרות  הדלקת  בו  שאין  אחד  פתח  יראו  שאם  החשד,  מפני  בשניהם,  להדליק  צריך  היה  הגמרא  בזמן  רוחות,  משני  פתחים,  שני  בה  שיש  י.   חצר 
יחשדוהו שלא הדליק נר חנוכה כלל. ולכן ידליק בשניהם, אלא שיברך על נר החנוכה שבפתח הראשון, ויפטור מן הברכה הדלקה שבפתח השני. אולם 
בזמן הזה שהכל מדליקים בתוך הבית מבפנים ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אף על פי שיש לחצר כמה פתחים אין צריך להדליק אלא בפתח אחד 

בלבד. וכן המנהג פשוט.
יא.   אורח שמייחדים לו חדר בפני עצמו ללון שם, אף שיש לחדר פתח בפני עצמו, אינו צריך להדליק נרות חנוכה בחדרו, שבזמן הזה אין חוששין לחשד 
שיחשדוהו שאינו מדליק נרות חנוכה, שבלאו הכי כל ההיכר הוא רק לבני הבית, והם יודעים שהוא יצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית. ואם 

ירצה להחמיר על עצמו ולהדליק בחדרו, אינו רשאי לברך. 
יב.   הנוסע בספינה או ברכבת, ואפשר להדליק שם נרות חנוכה, נכון להדליק, שאין צריך בית קבוע לכך, כל שלא יגיע לביתו באותה לילה, וגם אין מדליקין 

עליו בביתו.

שתכנס לניתוח ותצא ממנו- מבלי שחייך ישתנו“.
את  מסתיר  איננו  הוא  מדבר,  שטרן  מיכל  כשרבי  עתה,  גם 
נראה  הוא  לכימותרפיה-  מחוברת  שהיד  למרות  רגשותיו. 
יחסית.  התקינים  מחייו  ורגע  רגע  כל  על  לד‘  ומודה  מאושר 
”האיש הסתלק ואני התעוררתי. זכרתי היטב את החלום ואת 
שהניתוח  הבנתי  אמת.  בחלום  שמדובר  וחשתי  דיוקנו  דמות 
יצליח ולא אצטרך לשנות כלל את אורחות חיי. מאותו הרגע 

ירדה עלי שלוה, שנמשכת ברוך ד‘ עד עתה.
אבא  מצאו  מכן,  לאחר  אחדות  שעות  שבאו  שלי  ”הילדים 
שרתי  לחלוטין,  רגוע  הייתי  שבת.  בליל  שעזבו  מזה  שונה 
זמירות שבת ושמחת השבת ניכרה על פניי. הם שאלו כמובן 
מה אירע, ואני סיפרתי להם אודות החלום. אמרתי שאני בטוח 

שהכל יתקיים.
של  הפירוש  שזה  חש  שאני  שבת,  באותה  באוזניהם  ”ציינתי 
הנאמר בתפילה ’זוכר כל הנשכחות‘. גם מעשה חסד שנשכח 
מהאדם, הקב“ה משלם עבורו את השכר לעושהו. גם אם אדם 
אינו רואה את התמורה מיד- הרי שבבוא העת, הוא יקבל את 

השכר.
”הניתוח עבר בהצלחה, כפי שהובטח לי בחלום. אני זוכר את 
אירע  כי  והודו  הניתוח  לאחר  אלי  שהגיעו  הרופאים  שלושת 
צורך  אין  המחלה  אף  שעל  לגלות  נדהמו  כי  ציינו,  הם  נס.  לי 

לקטוע איברים חיוניים להמשך תפקוד הגוף ככל אדם“.
מה המצב כיום?

כל  למיגור  רפואי  טיפול  מקבל  מהניתוח,  מתאושש  ”אני 
שמצבי  כיוון  שמים,  לרחמי  זקוק  ועדיין  המחלה  שאריות 
הבריאותי עדיין אינו כשורה. הייתי לאחר הניתוח בבית גדולי 
עליי  שחלה  ואמרו  מהדברים  התפעלות  הביעו  הם  ישראל. 

מצווה לפרסם אותם, את החסד שהקב“ה עושה עם בריותיו, 
ועד כמה נאמן הוא לשלם את השכר“.

 אפשר שאלה אישית?
”לא לכל שאלה מובטחת תשובה“.

 כפי שציינתם, אתם עוברים טיפולים כימותרפיים. בדרך כלל 
הדבר מתבטא בנשירה של השיער. והנה זקנו של הרב נראה 
ארוך והדור וגם שיער ראשו נראה חזק, ברוך השם, יש גם כאן 

איזה מעשה נס?
”האמת יש כאן באמת מעשה פלא. לפני שהתחלתי בטיפולים, 
נאמר לי שיש חשש מנשירת השיער. נסעתי למרן הגאון רבי 
חיים קנייבסקי, וסיפרתי לו שעל פי דרך הטבע אמור השיער 
אותי,  שאל  קנייבסקי  הרב  ברכה.  ממנו  ובקשתי  לנשור  שלי 
האם בעבר התגלחתי. השבתי לו שמעולם לא. אז הוא אמר לי 
שאסע לכותל המערבי, ואבקש על כך מהקב“ה: תגיד להשם 
יתברך שעד עתה שמרת על הזקן ומעתה אתה מפקיד אצלו 
את השמירה. ועשיתי בדיוק כפי שהורה לי הגר“ח קנייבסקי. 
ברוך ד‘ כפי שניתן לראות, אף שערה לא נגרעה מהדרת הפנים 
שלי“, הוא מסיים את דבריו ומעביר יד על זקנו. ”בזהירות“ אני 

אומר אינסטקטיבית, והרב  שטרן רק מחייך כצופן סוד.
 השעון מורה שהזמן תם לחלוטין. העייפות כבר ניכרת ברב. 
אני פונה לצאת, נתון תחת רושם שרשרת הניסים. הוא מלווה 
אותי ליד הדלת אומר: ”תזכור את זה, מעשה חסד תמיד חוזר, 
את  ולפרסם  שלי  ההבטחה  את  לקיים  לי  מסייע  שאתה  וזה 
הנס שאירע לי – גם זה מעשה חסד“. דברי איש החסד, שרואה 

בכל מעשי זולתו- חסד גם כן. 
ישמע חכם ויוסיף לקח!
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