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 תשע"ז חנוכה-מקץפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר
  וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים גו'. רבי יודן אומר:  אשרי האיש

 היכן רמז דוד המלך את שמו בראש ספרו?

יש לשאול, היכן רמז דוד המלך את שמו בראש ספרו? ברם, כדי לגעת בסוגיא זו 

עלינו להקדים ולבאר את עצם המקור והטעם לכך שראוי לאדם לרמוז את שמו 

 בראש ספרו. וכדלהלן: 

שמחבר ספר צריך לרמוז  ,הרוקח )ר"א מגרמיזא( בתחילת הקדמתודברי  ידועים

. וכתב החתם סופר 1שאף התנאים נהגו כן ין שםעיואת שמו בראש הספר, 

רמז שמו בראש ספרו, שפתח את  שאף השי"ת)דרשות, חלק ב, דף שנו ט"ד( 

" )שבת שהוא נוטריקון "א'נא נ'פשי כ'תבית י'הבית 2עשרת הדברות ב"אנכי"

  ...(.קה

 והטעם שראוי לרמוז השם בראש הספר ]או בשם הספר[: 

יהיה עליו קטרוג שלא תהיינה שפתותיו דובבות כלשהו שאם מחמת חטא  א.

 4לחיד"אשם הגדולים . 3כשילמדו בספרו, זה יועיל שתהיינה דובבות

שיהיה לזכרון לו ולזרעו אחריו, שמלאכי החסד יליצו עליהם בשמים,  ב.

  שם הגדולים )שם( ישמעו שמזכירים את שמו לטובה בתורה.כש

שלא יאמרו שמה שלא נקרא הספר על שמו היה זה עונש עבורו כיון שמצאנו  ג.

  שם הגדולים )שם( (.:לגבי נחמיה שנענש כך )סנהדרין צג

                                                
שסז( שהתנאים לא היו מציינים את שמם. וראה שם הגדולים )חיד"א, בשונה ממה שכתב בספר חסידים )סימן  1

 .מערכת ספרים, ערך זכרונות(
 .ו ב; דברים ה, שמות כ, 2
 .עי"ש דחיה לטענת 'פנים מאירות'. וכן ב'ראש דוד' )חיד"א, פרשת חוקת, דף קכג ט"ב( 3
 .מערכת ספרים, ערך זכרונות 4
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כדי שידע הלומד מי המחבר, שאם הוא גדול בחכמה בודאי יהיו בספרו  ד.

וראה גם . א( הגר"א בתחילת משלי )א,וכן ביראה וכן בתורה חכמות גדולות, 

 דבריו ב"אדרת אליהו" )ריש פרשת דברים(. 

 דרשות חתם סופר כדי לקיים את שמו על דבר טוב. ה.

 ועתה נבוא להשיב לשאלה זו, היכן רמז שמו בראש ספרו: 

 'דוד מלך ישראל חי וקיים' טריאגימתשובה א': 

חזה ציון; בני שלשים  מלך ישראל חי וקיים". 5"דוד יאבגימטר "אשרי האיש"

  .; ועוד6)מקאסאני(

ואמנם, המעיין יראה שגימטריא זו אינה מדויקת לגמרי, שחישוב 'אשרי האיש' 

, ואמנם אין לחוש לכך, אך בבני שלשים לרב הקדוש (829)" עם הכולליםהוא "

 עם'רק  שמו את רמז ענוותנותו לרובשמקאסאני ביאר שאין זה בדיעבד! אלא 

 !!'הכולל

אמור מעתה, כי כשם שיש בידינו מקורות לכך שירמוז שמו, כן יש בידינו רמז 

 ודו"ק היטב.       שאף בתוך כך יש מקום גם למעט ענוה...

                                                
שם. ולבאר את סוגיית הגמרא כתבו המפרשים כמה אופנים, וכתב ב'שערי לשון זו היא מראש השנה כה,א. עיין  5

אפרים' )רא"ז מרגליות, בהערות 'פתחי שערים', שער י, סעיף לו, ובהוצאה קדומה יותר: סעיף לה( ששמע בשם ר' 

( "ראש חודש" 829צדק( ש"דוד מלך ישראל חי וַקָים" )"וַקָים" חסר יו"ד( בגימטריא )-יצחק אייזיק מקאריץ )רי"א כהן

( "ראש חדש". )ספר 828)מלא וא"ו(. ויש שכתבו זאת בשינוי קל: "דוד מלך ישראל חי ַקָים" )בלי וא"ו( בגימטריא )

צדק מקאריץ, מח"ס -'שערי אפרים' כתבו רא"ז מרגליות, המכונה על שם ספרו ה'בית אפרים'. ר' יצחק אייזיק כהן

אמו של ה'בית אפרים', ולמד עמו בנערותו, והיה לו חלק בהעתקת  'ברית כהנת עולם' ועוד, היה חתן אחי אבי

ויש והוצאת ספר ברית כהנת עולם, וכפי שכתב ה'בית אפרים' בסוף מאמר 'קדושה משולשת' בברית כהנת עולם. 

הביא גימטריא זו בשם ר"י עמדין ב'ציצים ופרחים' אך לא מצאתי זאת שם, וההשערה נותנת שטעה בדברי 'לקוטי ש

רי"ח' )סדר ר"ח, ד"ה מי שעשה נסים(, שניתן לטעות בלשונו שר"י עמדין כתב גם את זה, וניחש שכתב זאת מה

ב'ציצים ופרחים' שהוא ספר רמזים על דרך גימטריא. ובעוד ספרים הובא זאת משם היעב"ץ, ואם לא שטעו יתכן 

לא נזכר וכו' כי אם בראש חדש, כי  –שהבינו כך מלשונו של היעב"ץ בסידורו בתפלת ראש חדש שכתב 'ושירי דוד 

זמנו הוא סימנו, דוד מלך ישראל חי וקים', ואולם כמובן שאין משם ראיה, שיתכן שהסתמך רק על דברי הש"ס 

 עצמם.(

יא"ק: גימטריא זו יכולה להוות סמך למנהג המקשר את אמירת ספר התהלים עם ראש חודש, ומקובל שמנהג 

ערב ראש חדש, ומנהג חב"ד לומר את התהלים בשבת מברכין קודם התפלה, ירושלים לגמור את התהלים בכל 

ועוד. וראה ב'אבות הראש' )ררנ"י פאלאג'י, נפש יתירה בשבת, מערכת שי"ן, אות קפג( וכן הובא ב'חמדת ימים' 

ראש רמז חלק א פרק י: "אשרי" נוטריקון "א'לול ש'בת ר'אש חודש י'ום טוב", לומר אז כל תהלים. והוסיף באבות ה

(, מכך שנכפל 'אשרי' שפתח באשרי וסיים באשרי )בסוף 811=2*051להשלים אז פעמיים, כמנין 'כפר' מזמורים )

 מזמור ב' שהוא אחד עם מזמור א', עיין ברכות י,א ומדרשים(.
 : "דויד מלך ישראל חי וקים", "דויד" מלא, "וקים" חסר. מעט כתב את הגימטריא בצורה שונה 6
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר
 פרעה חלם במשך שנתיים ימים

ץ ַוְיִהי ם ּוַפְרֹעה ָיִמים ָנַתִיםְש  ִמקֵּ  )מא, א( וגו' ֹחלֵּ

ופירש באור החיים שכל משך הב' שנים חלם בכל לילה זה החלום, רק ששכחו, 

 יעו"ש.

לכאורה קשה למה הוצרך דבר זה שיחלום שנתיים ימים רצופים, וביאר הרה"ק 

המגיד זי"ע שנסע עם  ממרן הבעל שם טוברבי פנחס מקאריץ זצ"ל, עפ"י מעשה 

זצ"ל, ויצמא הרב רבי מנחם מנדל למים, ואמר לו  הק' רבי מנחם מנדל מבאר

הבעש"ט ז"ל אם יהיה לך בטחון אמיתי בהשי"ת, יזמין לך מים. וכן היה, שנזדמן 

להם ערל  אחד, ושאל אותם אם פגעו בסוסים שנאבדו ממנו, אשר זה כבר כמה 

 ימים שהוא מחפש אותם, ובקשו ממנו מים ונתן להם.

המגיד להבעש"ט: כיון שהערל לא נסע רק למעני, להרוות צימאוני, למה  ושאל

נוסע הערל זה כבר ג' ימים? והשיב לו: השי"ת הזמין לך אותו מקודם, כדי להיות 

 מזומן לך, שברגע שיהיה לך ביטחון עצמי ימלא חסרונך.

גם כאן, לגבי יוסף, שנענש על שפנה אל וביקש משר המשקים להזכירו לפני 

לכך הזמין לפרעה חלום במשך  –ה, לישב במאסר עד שהיה לו ביטחון פרע

 השנתיים, כדי שיהיה מוכן ומזומן כאשר יגיע לביטחון האמיתי.                  

* 

 

 

 



 

 חעמ'  -אספקלריא 

 

 פתח והראה לכל העם את אוצרות התבואה משום 'פת בסלו'

י ָכל ַעל ָהָיה ְוָהָרָעב ף ַוִיְפַתח ָהָאֶרץ ְפנֵּ  )מא, נו(.  וגו' ָבֶהם  ֶשרא   ָכל ֶאת יֹוסֵּ

רבינו האוה"ח טעם שפתח כל האוצרות, כדי שיראו אנשי העיר כל הריבוי כתב 

ולא ירעבו, כי הרעבון יכנס בלב האדם כשיראה שיש מחסור, וכשיראו את כל 

 יעו"ש. האוצרות הנפתחות יתקרר חום הרעב שבער בלבם

שמא  -כל זה עוד חששו הקשה מה בכך שפתח את כל האוצרות, עם  ספר אחדב

 ירקבו תבואה זו, כמו שקרה לתבואתן.

ונדחק לתרץ, שכוונת הכתוב במה שאמר "ויפתח את יוסף" הכוונה לאותם 

אוצרות המצריים שהם מצאו שנרקבו, וכשפתחם יוסף נעשה נס ונהיו ראוים 

לאכילה, ולכך מובן הפלא ופלא דברי רבינו, איך הרגיעם וקירר אותם מהתקפת 

 שהיה בהם עכ"ד. הרעב

ובפשטות י"ל, דאין צריך לדחוק ולחדש חידושים גדולים, וההסבר בזה הוא 

פשוט, כשהם ראו שרק "אוצרות יוסף" נשארו תבואה ראויה לאכילה, ואצל כולם 

 נרקבו, הבינו תיכף ומיד שה' עמו, וכשם שלא נרקב עד עכשיו כן לא ירקב הלאה.

חכמה ותחבולה שלא ירקבו התבואה,  עוד י"ל, דהבינו שמסתמא יש לו איזה

 וכמו שאמרו חז"ל שהיה נותן בכל תבואה גם מעפרו שגדל בה, ודו"ק.

* 

 חינוך המנורה בכל יום

ידוע קושיית העולם מפני מה, צריך היה לנס חנוכה והלא טומאה הותרה בציבור, 

 ומותרין היו להשתמש בשמן אף שאינו טהור.

רבי שלמה מה )שו"ע סי' עת"ר( מהגאון ותירצו רבים, ראה הגהות חכמת של

זצ"ל שבחינוך לא נאמר האי כללא הרה"ק מקאצק , וכן מיתאמרא מקלוגר

 דטומאה הותרה בציבור, ולכך הוצרכו לנס פך השמן הטהור.



 

 טעמ'  -אספקלריא 

 

והקשו האחרונים על תירוץ זה, ששייך לומר דין חינוך רק על לילה הראשון של 

שאר הלילות שכבר נתקדשה המנורה חנוכה שהיו צריכים לקדש המנורה, אבל ל

 לא היו צריכים יותר לנס, והדרא קושיא לדוכתא דטומאה הותרה בציבור.

בפרשת בהעלותך, שס"ל  רבינו האוה"חוראיתי תירוץ נפלא ליישב עפ"י דברי 

שמנורה דין אחרת היתה לו, שהיו צריכים לחנך אותה בכל יום ויום, ולא כשאר 

חילת עבודתן לחנכן. וא"כ נפלא הדבר, שהרי אף כלי הקודש ומקדש שהספיק בת

 , ודפח"ח.   בשאר הלילות היה דין חינוך וא"כ, לא אמרינן הותרה ודו"ק

 בברכת 'שבתא טבא' 

  moL448@gmail.comהרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י'  לתגובות:

mailto:moL448@gmail.com
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 נקיהרגשים / הרב יהודה 
  השמן הטהור ךהאושר בעת מציאת פ

 "ַוִיְתַאַפק ַוֹיאֶמר ִשימּו ָלֶחם"

השמן  ךהרקע לשמחה העצומה שתקפה את החשמונאים בעת אשר גילו את פ

הטהור חתום בחותמת כהן גדול, וסיפק ממנו להדליק שמונה ימים. היה כל 

 המקדש.החוויות שעברו עליהם בתקופה שקדמה לעת חזרתם לתוככי בית 

המלחמה הקשה וחסרת הסיכויים שעברה עליהם, וכפי שמתואר בתמצות ב'על 

הניסים', "גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד 

צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". הקבוצה הקטנה שגמרה אומר לצאת למלחמה 

ע"פ ההגיון אין להם  באש ובמים על אף המחשבות הקשות שעמדו לפניהם כי

אך  אפילו מה לנסות לנצח, כי מיד כשינסו לעמוד כנגד האוייב יפלו בשבי.

כי שם שמים מתחלל ומונח בבזיון, הרי אין כאן שום חשבון עצמי איך  םברואיה

נראה להם האם יצליחו או לא, אלא עושים כל מה שניתן וכל מה שיכולים למען 

דם שנחלו את ניצחון המלחמה והגבורים, רבים, כבודו של מקום. ואכן סייע ה' בע

 טמאים, רשעים וזדים ניתנו ביד חלשים, מעטים, טהורים, צדיקים ועוסקי תורתך.

על אברהם אבינו שדרשו עליו חז"ל  האזינו(פרשת )בספרי  והוא כהמשל המובא

משל למלך שיצא הוא  -, "ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישימון" את הכתוב

ו למדבר, הניחוהו חיילותיו במקום הצרות ובמקום הגייסות ובמקום וחיילותי

ליסטות והלכו להם. נתמנה לו גיבור אחד, אמר לו, מלך, אל יפול לבך עליך ואל 

ני מניחך עד שתכנס לפלטורין שלך. והיינו כי יהי עליך אימה של כלום, חייך שאי

ניחוהו לבדו קא בשעה הזאת של מצוקה, כאשר כולם עזבו את המלך והודו

עת כזאת מתלקחת מדת הנאמנות של הנאמן, והוא מתייצב לפני המלך בבמדבר, 

ונשבע לו חייך שאיני מניחך עד שתכנס לפלטרין שלך, כלומר מעתה מקדיש 

ענין אחר, עוזב  אין לו עוד בעולם שוםוכמי שלמטרה הזאת,  וחייכל את ומקריב 



 

 יאעמ'  -אספקלריא 

 

איני מניחך עד " -את השאיפה לנגד עיניו ומעמיד  העולם,הוא את כל הבלי 

 ."שתכנס לפלטורין שלך

ולאחר שעמדו בנסיון שהיה לפניהם בעוז ותעצומות ובגבורה עילאית שאין כלל 

יכולת לתארה עלי היגיון, אזי באו לבית המקדש להחזיר עטרה ליושנה, שפינוהו 

מכל ההרס והפסולת שנוצר ע"י החילול, וטיהרו את כלי המקדש מטומאת 

ם. ומיד בסיום המלאכה נגשו אל המנורה שבעת שביהמ"ק עמד על מכונו היווני

 היא עדות" )שבת כב:(היה בו 'נר המערבי' שהאיר תמיד, ועליו נאמר בגמרא 

". ועדות לא תיתכן ללא ראיה, אלא כי אכן בישראל שורה שהשכינה עולם לבאי

 באור המנורה ראו להדיא שהשכינה שורה בישראל.

גדול ביותר של החשמונאים שמצאו מיד עם סיום הכשרת בית וזה היה האושר ה

שמן הטהור החתום בחותמו של כהן הגדול, והיה זה אצלם  ךהמקדש את הפ

לאות כי השי"ת חפץ במעשיהם. ומכיון שכל מטרתם במלחמה היה להשיב את 

שהוא ע"י בית המקדש שנקרא 'אורו של עולם', ונגד היוונים  -האור לעם ישראל 

גזירותיהם שמהותם להחשיך עיניהם וליבם של ישראל. אזי כשנצחו שגזרו 

במלחמה מיד השיב השי"ת את האור שהיה גנוז לעם ישראל, שיוכלו להמשיך 

 לעבוד אותו בלבב שלם. 

" הוא אורו של מלך המשיח"האור הגנוז ש -וזה מתחדש בכל שנה האור הגדול 

לכל מקיים מצוות הדלקת נר השמן הטהור,  ך, שנתגלה עם מציאת פ)בני יששכר(

חנוכה ברעותא דליבא, ובהכנה פנימית ע"י שמצפה ליאור באור החיים מתוך 

 ועשאום קבעום אחרת לשנה" )שבת כא:(החשיכה. וכמו שפירשו דברי הגמרא 

", דהיינו שקביעת היו"ט של חנוכה לדורות היה רק והודאה בהלל טובים ימים

 אותם ההארות והגילויים שהיו בעת הנס.  בגלל שראו בשנה שלאחר הנס כי חזרו

וכן הוא בעבודת עולמו של איש יהודי, שאם מתגבר ועומד במלחמת ה' שבקרבו 

ללא חת וללא מורא, על אף המחשבות המייאשות העומדות למולו. זוכה אח"כ 

למתנה מן השמים, שהקב"ה מעניק לו מתנות רוחניות שמקרבו להיכלו כולו אומר 



 

 יבעמ'  -אספקלריא 

 

)בראשית מר מרן בעל הבית אברהם זי"ע, על הנאמר בפרשתנו כבוד. והוא כמא

אֶמר ַשימּו ָלֶחם" מג, לא( ", כי אם איש יהודי מתאפק למלאות את ַוַיְתַאַפק ַויֹּ

הנאותיו, לא רק בדברים אסורים ע"פ דין תורה, אלא אפילו דברים מותרים וענייני 

יע עליו כל טוב רוחני, מפני הרשות לכבודו ית'. אז 'ויאמר שימו לחם', הקב"ה משפ

שנשאר לו חלק התענוגים המגיע לו והוא תענוג רוחני בתורה ותפילה, מכיון 

 שויתר על התענוג הגשמי.

ומה רב ערכה של חוויה רוחנית למי שקדם לכך הקרבה ועמל רב להתגבר על 

 דבר קושי שעמד לפניו, ולא ויתר כמלוא נימה ביודעו כי זה כל האדם!



 

 יגעמ'  -אספקלריא 

 

אל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, ויאמר שמו

ר"מ בישיבת אור  ,מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס

 (אלעד) התורה

 גדר אמירת הלל וגדר הלל דחנוכה

סי' תר"צ כתב: כל הימים של חוה"מ ושני ימים אחרונים של יו"ט קורין  בב"י

 ההלל ואין גומרין אותו. כך מפורש בערכין )י.( והתם יהבינן טעמא מאי שנא בחג

דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא. ושבלי הלקט כתב בשם 

מדרש הרנינו, שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח הוא לפי שנטבעו 

המצריים וכתיב "בנפול אויבך אל תשמח". והמשנ"ב כתב שם כך בשם המדרש: 

רים אמר הקב"ה מפני שביום שבעה של פסח נטבעו המצ -קורין ההלל בדילוג וכו' 

מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני, עכ"ל. וכן במגילה י' ב': "ביקשו 

מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים 

שירה". וראיתי שהעירו מדוע הוצרך המדרש )שהביא הב"י( לכפול הטעם ש'בנפול 

 י טובעין בים ואתם אומרים שירה'.י ידאויביך אל תשמח', מלבד הטעם של 'מעש

בברכות )ט, ב( איתא: "ק"ג פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שראה והנה 

במפלתן של רשעים, שנאמר 'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי 

את ה' הללויה'. וכ' המהרש"א: "מכאן קשה למה שכתבו האחרונים בשם המדרש 

לל ביום אחרון של פסח, משום שאמר הקב"ה מעשה ידי טובעים שאין אומרים ה

בים ואתם אומרים שירה, והרי הכא אמרו בהיפך דלא אמר דוד הלל עד שראה 

במפלתן של רשעים. גם בפ"ב דערכין )י:( אמרינן טעם אחר דלכך אין אומרים הלל 

 , משום דאין חלוקים בקרבנותיהן".ביום אחרון דפסח

ני הפסח דאם מצד 'מעשי ידי טובעים בים' לא אומרים שירה, הקשה בס' פניעוד 

א"כ האיך אומרים שירת ההלל על נס חנוכה ופורים, והרי גם שם מתו רבים 

ממעשי ידי הקב"ה. וכן יש לשאול שהרי גם ביו"ט ראשון של פסח אומרים הלל, 

 אף שבכורות המצרים מתו ועי"כ יצאו ממצרים. 



 

 ידעמ'  -אספקלריא 

 

אחרונים בגדר ההלל, האם עניינו שירה על הנס או בזה דהנה האריכו ה והנראה

הלל מצד היו"ט, או דאית ביה דין 'קריאה', וראה בעמק ברכה דאיכא הלל בשעת 

הנס והלל לזכר הנס, ועי"ש ביאור ד' הגרח"ס בענין 'ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי 

יט( בישועתך', וכן נמצא בפי' הגר"א לברכות כ"ח, וכן המלבי"ם )שמואל א,א, 

מצד שבטחו בדבר ה' ובאו להשתחוות על שנשמע תפילתם",  -כתב: "וישתחוו"

עכ"ל. והתם הרי עדיין לא נפקדה חנה, ובכל זאת כ' המלבי"ם שהודו, כיון שכבר 

 ברכת עלי הכהן והדברים נודעים. בטחו בה' וב

שישנם ג' סיבות  לשורר להקב"ה ולברכו: א( על הצלת ישראל. ב( על ונראה 

ת השונאים והאויבים. ג( על עצם הנס שעשה הית"ש. והיינו שאין השירה על מפל

רות הנס שנעשה לנו או על מפלת הרשעים, אלא שאנו משבחים ומברכים את גבו

 ה', שבאו לידי ביטוי בניסיו.

ֵדנּו ַמַיד  ונראה דג' עניני הודאה ושירה אלו כתובים בסדר תפילת ערבית: 'ַהפוֹּ

ֲאֵלנּו ַמַכף ָכל ֶהָעַריַצים'ְמָלַכים. ַמְלכֵ  שהיא הודאה על הצלת ישראל. 'ָהֵאל  -נּו ַהּגוֹּ

ְיֵבי ַנְפֵשנּו' הודאה על מפלת השונאים.  -ַהַמְפָרע ָלנּו ַמָצֵרינּו. ְוַהְמַשֵלם ְּגמּול ְלָכל אוֹּ

ת ַעד ֵאין ַמְסָפר ת ַעד ֵאין ֵחֶקר. ַנַןים ְוַנְפָלאוֹּ לוֹּ ֶשה ְגדוֹּ שירה על גדלות ה'  -''ָהעוֹּ

 וגבורות ניסיו.

ֶשה ָלנּו ַנַןים ּוְנָקָמה  וכן מצינו שם חלוקה זאת בשירת קריעת ים סוף: ָהעוֹּ

ה ְפַתים ְבַאְדַמת ְבֵני ָחם -ְבַפְרעֹּ ת ּומוֹּ תוֹּ שבח  -הודאה על מפלת השונאים. אוֹּ

הודאה על הצלת ישראל.  -סּוףלהקב"ה על עצם ניסיו. ַהַםֲעַביר ָבָניו ֵבין ַּגְזֵרי ַים 

ת ַטַבע' מוֹּ ְנֵאיֶהם ַבְתהוֹּ ְדֵפיֶהם ְוֶאת שוֹּ הודאה על מפלת השונאים. 'ְוָראּו -'ֶאת רוֹּ

' דּו ַלְשמוֹּ . ַשְבחּו ְוהוֹּ שבח והודאה על עצם ראיית גבורות ה', שבאו  -ָבָניו ְּגבּוָרתוֹּ

ֶשה ּוְבֵני  'ּוַמְלכּותוֹּ  -לידי ביטוי בניסי קריעת ים סוף, ולכן ן ַקְבלּו ֲעֵליֶהם, מֹּ ְבָרצוֹּ

 ַשיָרה'. ַיְשָרֵאל ְלָך ָענּו

הדברים יתבארו יפה, דמצד השירה על מפלת השונאים אמרו חז"ל דאין  ולפי"ז

לומר שירה ע"ז, דהא 'בנפול אויבך אל תשמח'. ואמנם אכתי י"ל שירה על עצם 



 

 טועמ'  -אספקלריא 

 

בחרבה ושראתה שפחה על הים מה  ניסי ה' וגבורותיו, שקרע ה' את הים והעבירם

שלא ראה יחזקאל, וע"ז אמר הקב"ה למלאכיו: 'מעשה ידי טובעין בים ואתם 

אומרים שירה'. דעל מה שאתם רוצים לומר לי שירה מצד גבורותי, אין זה יאה 

לשורר לי על כך שמעשי ידי טובעין בים. ואולי זהו ג"כ ביאור דברי הש"ס בערכין 

ויום הכיפורים דאיקרו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה לימא י' ע"ב: ראש השנה 

משום דר' אבהו דאמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני 

מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכפורים, אמר להן אפשר מלך 

 יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה

לפני, עכ"ד הש"ס. והיינו דהמלאכים רצו שישראל יאמרו שירה מצד שירה על 

גבורות ה', הבא לידי ביטוי במשפט ימי הדין דר"ה ויוה"כ, וע"ז השיב להם הקב"ה 

 שאין משבחים על גבורות ומעלות הכרוכות במתים.   

. יתכן גם לתרץ קושית המהרש"א, דלפמשנ"ת ב' הענינים חלוקים המה ולפי"ז

שישנו חיוב הודאה ושירה על מפלת השונאים, ועל זה אמר דוד שירה. ואולם הלל 

דקריעת ים סוף  בא על עצם גדלות וגבורת הקב"ה, שבא לידי ביטוי בנס קריעת ים 

סוף, וע"ז אמר ה' דמעשי ידי טובעים בים ואין אומרים שירה. דאין משבחים 

 גבורות ה' שבהם מעשי ידי ה' מתו.

יובן מדוע אומרים הלל בחנוכה ופורים וביו"ט ראשון של פסח, אע"פ  ולפי"ז

שמעשי ידי ה' מתו ע"י הנס, דהתם ההלל לא נאמר על עצם גבורת ה' שבניסיו, 

אלא על הצלת ישראל. וממילא ל"ש לומר ד'בנפול אויבך אל תשמח', כי לא 

ן שאין שרים ששים על מפלת האויבים, וגם ל"ש לומר דמעשי ידי טובעין וכו', כיו

 גבורת ה' אלא על הצלת ישראל.על  בזה

י"ל שהש"ס בערכין שכ' שלא אומרים הלל בז' ימי הפסח משום שאין  ולזה

חלוקין בקרבנותיו ולא משום דמעשי ידי טובעים ובנפול אויבך וכו', ס"ל שאומרים 

הלל על הצלת ישראל, ולא על מפלת השונאים או על גבורות ה' שבנס, ולכן לא 

איכפ"ל שהמצרים טבעו, כיון שלא ע"ז משוררים, אלא על הצלת ישראל, וע"ז 
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הוצרך לטעם הא דאין חלוקין בקרבנות, וא"כ על הצלת ישראל אמרו כבר הלל 

ביו"ט ראשון, ומכיון שכל ז' ימי הפסח כיו"ט אריכתא הוא, ע"כ א"צ לכפול בשירת 

 ההלל גם ביתר ימיו.

* 

 החיוב הנשים באמירת ההלל בחנוכ

הרמב"ם )חנוכה ג, ד(: "כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר  ב[ כתב

חנוכה". ויש לדקדק בדבריו שלגבי הלל דחנוכה לא כתב כן, שכל המחויבים 

בקריאת המגילה, וגם נשים בכללם, חייבים בהלל, ומוכח שסבר שאכן הנשים 

ים פרשת מקץ פטורות מקריאת ההלל. וכן דייק הכלי חמדה )בקונטרס המילוא

אות ב'(. והשדי חמד )ח"ט מערכת חנוכה אות ט' סק"ב( הביא בשם הגאון רבי 

שלמה הכהן ז"ל מו"צ דוילנא ובעל ה"חשק שלמה" לדייק גם מהמשך ד' הרמב"ם 

שסבר שנשים פטורות מאמירת הלל של חנוכה, שבהלכה ה' כתב "בכל יום ויום 

מנה את י"ח הימים בהם גומרים משמונת הימים האלו גומרין את ההלל", ובה"ו 

את ההלל והביא את דיני ההלל, ובהי"ד כתב שאשה אינה מוציאה את האיש 

שאמירת ההלל ומשמע שדין זה הוא דין כללי לכל הי"ח ימים, שאשה אינה חייבת 

 כן אינה מוציאה את האיש באמירתו.באמירת ההלל, ול

ש"מי שהיה עבד או אשה  התוס' בסוכה )לח, א ד"ה מי( כ' שמדברי הש"ס והנה

מקרין אותו עונה אחריהן מה שהן אומרין", משמע שאשה פטורה מהלל דסוכות 

ועצרת משום מעשהז"ג. והא דחייבות בהלל דליל פסח וכו', שאני הלל דפסח דעל 

הנס הוא בא ואף הן היו באותו הנס, עכ"ד. והנה בתוס' במגילה )ד,א( איתא 

הביאו פירוש הרשב"ם שעיקר הנס נעשה ע"י שנשים חייבות בקריאת המגילה, ו

הנשים בפורים ע"י אסתר, בחנוכה ע"י יהודית ובפסח נגאלו בזכות נשים צדקניות, 

והתוס' כ' באופ"א, והוא שבפורים היו בגזירת להשמיד ולהרוג, בפסח היו 

משועבדות לפרעה במצרים ובחנוכה "הגזירה היתה מאד עליהן". והנה לפי"ז קשה 
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ה, שהרי היו הן שהנשים לא יתחייבו באמירת ההלל על נס חנוכ דא"כ מדוע

 באותו הנס, וצ"ע.

הוא ג"כ במג"א ובא"ר ובביה"ל בסי' תכ"ב, שכתבו שנשים פטורות מקריאת וכן 

כל ההלל, מלבד הלל של ליל פסח, כיון שהיו באותו הנס, וצ"ע כנ"ל מדוע פטורים 

 , וצ"ע.מהלל של חנוכה, והרי בחנוכה היו באותו הנס

בזה ובהקדם ד' מו"ר הגרש"מ דיסקין זצ"ל )משאת המלך הערות  והנראה

והארות אות פ"ו( שכתב ואלו דבריו: כבר העירו מדוע לא נהגו הנשים להדליק 

לעצמן. ויתכן לבאר לפי"מ שביארתי )ושמעתי שכבר קדמוני בזה( דמה שיש דין 

נס היה להידור, שהרי מיוחד של מהדרין בנרות חנוכה, הוא לפי שכל עיקר ה

מהדין היה אפשר להדליק בשמן טמא, דטומאה הותרה בציבור. ומעתה י"ל שהרי 

תקנת נ"ח היה הן לתשועות המלחמה והן להדלקת המנורה. ומעתה נשים שאינם 

במצות עבודת ביהמ"ק )עי' זרע אברהם סי' ג' סק"ו(, מעתה לדידהו כל ההדלקה 

יתא שאף הן היו באותו הנס, וא"כ אין להן היא רק על התשועות דהמלחמה, וכדא

דין מהדרין, וכיון דכל הדין להדליק בעצמן הוא מדין הידור, לכן אינן מדליקות, 

עכ"ד מו"ר זצ"ל. ודבריו ז"ל שגם הדלקת נ"ח יסודם מניסי המלחמה וגם מניסי פך 

השמן, משמעותם בד' הרמב"ם, שהקדים וכתב שנס ההצלה היתה בכך שהיונים 

ידם בבנותיהן ובממונם וצר להם לישראל וכו', ושוב הביא לנס נצחון פשטו 

המערכה ע"י הכהנים החשמונאים דייקא, והיינו שגדר ההודאה על הנס הוא בכך 

שניצחו את המלחמה ושנס המלחמה היה דוקא ע"י הכהנים החשמונאים 

"י הצדיקים, שנס הנצחון הוא נס גבוה ומרומם יותר עי"ז שגם הנצחון הושג ע

 בגינו מוסיפין נר בכל יום ויום. אנשי מעלה, וזאת יחד עם נס פך השמן, אשר

יסוד זה, שהדלקת נר אחד בכל יום ויום הוא מדין נס המלחמה, ניתן לבאר ולפי 

את הדברים כך: שנשים חייבות בהדלקת נ"ח, כיון שהיו בנס המלחמה וניצלו 

פך השמן, ונשים אינן בכלל נס מהא דפשטו ידן בבנותיהן. אך ההלל ניתקן על נס 
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 השמן כיון שאינם בדין נתינת מחצית השקל שמהן קונים קרבנות ציבור, וע"כ

 פטורים הן להרמב"ם מהלל דחנוכה.

נפלאה לדברינו שהלל דחנוכה ניתקן על נס פך השמן ולא על נס  וראיה

ינא המלחמה, יש להביא מדברי התוס' בתענית )כח, ב(, שכתבו וז"ל: "דחנוכה ד

הוא לגמור הלל, דכל הח' ימים היה הנס מתגדל". והרי רק נס פך השמן היה 

מתגדל והולך, אך לא נס המלחמה, שהסתיים בכ"ה בכסלו, ובהכרח שלדעת 

התוס' הלל דחנוכה נתקן על נס פך השמן. ואע"פ שגם הדלקת הנרות שבכל יום 

הש"ס בשבת, מ"מ ע"ז מתווספת בעוד נר בכל יום, בגלל הוספת נס פך השמן, וכד' 

כבר הקדמנו יסודו של הגרש"מ דיסקין זצ"ל, שהנר הראשון שבכל יום עניינו 

 אה על נס פך השמן.ום עניינה הודמשום נס המלחמה, ואילו הוספת נר ונר בכל י

בתפילת "על הניסים" כלל לא נזכר נס פך השמן אלא רק ניסי המלחמה  ואולם 

בחצרות קדשך", הלא כבר ביארו האחרונים  )ואף שהוזכר שם "והדליקו נרות

שהכוונה לנרות התשועה על המלחמה, אותן הדליקו ב"חצרות קדשך", בירושלים 

עיה"ק, אך לא על הדלקת נרות המקדש, שהרי מנורת המקדש לא היתה במקום 

הנקרא "חצרות(. ואם כנים אנו בדברינו נמצא שנשים פטורות מקריאת ההלל, אך 

 "על הניסים", שהיא הודאה על נס המלחמה, בהן שייכות הן.יתחייבו באמירת 
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 ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט

 מאמר מיוחד לזאת חנוכה לקראת יום החיתום של חנוכה

 מהו 'זאת חנוכה'?

מארגנות שעות תפילה  קהרוממות 'זאת חנוכה'. קופות הצד מדברים עלכולם 

קים ובבתיהם של גדולי הדור, מסוגלות ביום זה במקומות הקדושים, בקברי הצדי

ידיעה שיום זה הוא יום מיוחד ומסוגל. אך מהו, בעצם, מעלתו וסגולתו של 'זאת ב

 חנוכה' ?

שם סיום על  נקרא יום 'זאת חנוכה',ובמנהגי המהרי"ל ים" )טירנא( ב"ספר המנהג

כת וזאת חנ" הנקרא ביום זה, ובו הפסוק בקריאת התורהים שפרשת הנשיא

ה'שער יששכר'  .לבד זאת אין כמעט איזכור הלכתי ל'זאת חנוכה'אך מ ".המזבח

כותב ש"הנה באמת בגמרא, במדרשים, בזוה"ק וכתבי האריז"ל לא מצינו שגמר 

 החיתום נמשך עד חנוכה, אך דבר זה נמסר בסוד ה' ליראיו, המקובל איש מפי

איש". ואכן, בספרים הקדושים שנכתבו בדורות מאוחרים יותר, ישנה התייחסות 

 נרחבת לרוממות 'זאת חנוכה' ועל כך שיום זה הוא חיתום דין הימים הנוראים.

 כי 'זאת חנוכה' הינו עיקרו ותוקפו של חנוכה, בהיותוהספרים ביארו בדרך רמז 

ם השמיני. יום השמיני רומז ביו , וכל חוזק הימים הקודמים נכלליום השמיניה

ם הינם גבולות הזמן, ויום הזמן. שבעה ימילנצח שאינו מוגבל והוא למעלה מ תמיד

מסבירים את עניינו של  הספרים כבר יוצא הוא מגבולו ולמעלה ממנו. השמיני

פירושה 'למעלה  8. לדבריהם, הספרה 8 -בהסבר הסובב סביב הספרה 'זאת חנוכה'

 6מי, רוחני ונעלה. זאת משום שלכל דבר בבריאה ישנם ימספר שמימן הטבע'. 

זה  (. דבר2( ומשני הצדדים )2(, מקדימה ומאחורה )2צדדים, מלמעלה ולמטה )

דדים. לעומת זאת צ 6ישנם  מכונה בספרים בשם 'חומר', וכאמור, לכל 'חומר'

 6דוגמה לדבר: לשולחן ישנם  , שהכוונה לעצם החפץ.פירושה 'צורה' 7הספרה 

ו גם פן נוסף ומרכזי והוא היותו 'שולחן' ולא 'סתם צדדיו יש ל 6דים, אך מלבד צד

. כפי נחשבת להמשך הדבר והוא 'התכלית' 8הספרה  לעומת זאת,צדדים'.  6
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צדדים, וגם אלמנט שביעי נוסף והוא צורתו המיוחדת.  6הנאמר, לכל חפץ ישנם 

ומה תפקידו. הספרה  כעת נתווסף בו אלמנט והוא תכליתו, לשם מה הוא נוצר

חו. חלק השמינית הזאת אינה נמצאת בגוף החפץ הגשמי אלא אופפת עליו ועל רו

 , אלא לחלק רוחני, הנמצא מעל החפץ, מעל הטבע.זה אינו נחשב לדבר 'גשמי'

שת ימי השבוע, רומזת לחיי הגשם בעולם, לש 6מסביר שהספרה  המהר"ל מפראג

לחיי העולם הזה, א אמנם קשורה עדיין רומזת לשבת, שהי 7כאשר שבת, הספרה 

בתחילתו של עולם רוחני, הנושק עדיין לחיי אך שבת היא כבר 'מעין עולם הבא', 

ו'שמונה' הוא היום השמיני רומזת לעולם הרוחני עצמו,  8המעשה. מנגד, הספרה 

 של חנוכה.

מצטט את הדברים שקראנו זה עתה  הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו"

תקשה כיצד ניתן "להשיג את השמונה" בחיי המעשה והאם  אפשר לפשט את ומ

יום שלנו. לדבריו, השגות אלו נמצאות  -הגבוהים לכאורה, אל חיי היום ,הדברים

ו, למרות שהוא אינו יודע זאת. הכוחות אצל כל יהודי, עמוק עמוק בפנימיות

כרתו. הדבר בא עמוק בלב האדם והינם נמצאים מתחת לסף ההפנימיים נמצאים 

 עליהם.  תלידי ביטוי במעשים, שלפעמים אין כל שליטה רציונאלי

הוא ממשיל את הדבר, בשם  מרן רבי ישראל מסלנט זצ"ל, לרב שיש לו תלמיד 

לו נחת רוח רבה, כאשר מנגד  ד, שהוא אוהבו אהבה עזה והוא גורםאהוב במיוח

 ער רב, ולכן הוא מרחיקויש לו לאותו הרב בן סורר, המרגיז אותו והגורם לו צ

. עם זאת, בעת שתפרוץ שריפה, הוא ירוץ אינסטקטיבית להציל קודם את מעליו

היא שלמרות שכלפי חוץ נראה בנו ורק לאחר מכן יציל את תלמידו. הסיבה לכך 

 יותר מבנו, אך בשעת מבחן אמיתית האב אוהב את תלמידו הטוב-שהרב

לאחר שר לתלמידו.  אם נשאל אותו מתעוררת אהבתו הפנימית לבנו פי כמה מא

להסביר את מעשיו, מפני שקשר כזה הוא  מעשה מדוע נהג כך, יתקשה בעצמו

 לעיתים קשר אהבה של מתחת לסף הכרתו.
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דברים גבוהים, מתחת לסף לכל יהודי ישנו בתוכו הכרה פנימית עמוקה ל

שר ההכרה. השאלה היא: כיצד ניתן להגיע לדרגות גבוהות שכאלה? כיצד אפ

וסוברים שניתן להגיע  י לרגשות אלה? כאן באים חכמי הדעתלתת ביטוי חיצונ

ל"ספרה שמונה האמיתית שלנו" דרך עבודה חיצונית ומעשית קבועה. שומה על 

ם תורה ומצוות בכל האדם לעמול קשה בדרך המעשה. לעשות כפי היכולת, לקיי

היהודים מצויים עמוק הכוחות הפנימיים והחבויים יצוצו לבסוף.  הכוחות, ואז 

'עולם ל, מתקרבים קצת 7 -ק נוגעים בספרה, בששת ימי המעשה. ר6 -בספרה

, להשגות גבוהות יותר, רוחניות ונעלות ניתן להגיע 8 -. אולם גם  לספרההבא'

אין צורך לחפש הגרא"א דסלר מבהיר שלבסוף, על ידי עבודה טובה ומאומצת. 

יצוצו  מתוככי עבודת ה' שלנו, יעו מעצמם,אחר עולמות גבוהים ופנימיים. הם יג

 לבסוף מתוך סף ההכרה.

ה'שפתי צדיק' מצביע על המילה 'זאת חנוכה' וכותב ש"זאת" בתורה פירושו 

'מורה באצבע'. ביציאת מצרים אמרו כולם "זה אלי ואנווהו". והצביעו על 

השכינה, כביכול, בעצמה. כשאומרים "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני 

ישראל", מצביעים על ספר התורה ורואים אותה בעיניים. כך גם ב"זאת חנוכה" 

כך מיוחדת, עד שאלו שזוכים לכך יכולים להצביע -ישנה רוממות וקדושה כל

עליה, לממש ולמשש אותה ולהרגיש שהנה, 'זאת חנוכה', זהו האור בעצמו, 

 שהגיע לשכון בתוך ליבו של כל אחד מישראל.

ות רבה ליום זה, משום ש"הכל הולך אחר החיתום", ומכיון בספה"ק ישנה חשיב

שהיום השמיני הוא היום החותם את חנוכה, הרי שסגולתו גדולה, כפי ש"הושענא 

ן רבה" הוא החותם של חג הסוכות, "נעילה" הוא חיתום של יום הכיפורים וכ

, שהרי השמן דלק גם ביום הלאה. מסיבה נוספת מחשיבים את 'זאת חנוכה'

 .יני, האחרון למנין ימי הנס, ובו התרחש הנס הגדול ביותרהשמ

זאת 'מביא בשם המקובלים, שהחל מראש חודש אלול ועד  ה'בני יששכר'

המקבלת שבים, ויד זו עוברת לאחר 'זאת  , מאירה ברקיע תבנית יד פשוטה,'חנוכה
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 , שאזופר עוון יעקב", שב'זאת חנוכה'. רמז לזה נרמז בפסוק "בזאת יכחנוכה'

 קוראים את פרשת "זאת חנוכת המזבח", אז הוא גמר כפרת עוון יעקב. 

בערב שבת בין השמשות אומר האב לאנשי ביתו: "עשרתם, ערבתם, הדליקו את 

הנר". הרבי הראשון מבעלזא זצ"ל המליץ על כך לשלושה זמנים מסוגלים, בהם 

ום הכיפורים. זהו העשירי בתשרי, י -אמור להיחתם גזר דינו של האדם. "עישרתם"

הכוונה ל"זאת  -הושענא רבא, בו חובטים ערבה. "הדליקו הנר" -"עירבתם"

 חנוכה", יום בו נחתם הדין.

על חנוכת המזבח, לכן, כך מכיון שב'זאת חנוכה'  קוראים בקריאת התורה 

שתלמידי התלמודי תורה ומלמדיהם בראשיהם  מסופר בספר "מנהגי ארץ ישראל"

בתי הגבירים והנכבדים, שם נתנו להם מאכלים טעימים סבבו בימי החנוכה על 

וכסף. מכל המאכלים והכסף ערכו סעודה גדולה וטעימה ב"זאת חנוכה" בתלמודי 

פעמים  818התורה, וסעודה זו נקראת בשם "חנוכת המזבח". לפני הסעודה אמרו 

 רים'שברו לנו מעט אוכל" וגם 'שיר השי )!(, כמנין המילה "שבו", את הפסוק "שובו

סוד. ומעניין שבשו"ת שיח יצחק בניגון מיוחד. לאמירה זו ישנו טעם על פי ה

מנהג הספרדים לומר ( מספר שהגר"י וויס זצ"ל אב"ד ווערבוי שבהונגריה)ל

 8 -בתתי"ם את הפסוק "שובו שברו לנו", כאמור. אך הוא כותב שאומרים אותו רק

 פעמים...  818 -פעמים ולא

לערוך סעודה גדולה  נהגושבמהלך הדורות  היו גדוליםבלקוטי מהרי"ח כתב, ש

, "ובוודאי יש בזה כוונה גדולה". והליקוטי מהרי"ח בעצמו מסביר ב'זאת חנוכה'

שיתכן שנהגו כן מפני שהוא היום בו נגמר מצוות הדלקת נרות החנוכה, ועושים 

 סעודה ל"גמרה של מצווה".

 

 



 

 כגעמ'  -אספקלריא 

 

 ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן 

 מלכים ועוד

 חכמת יוסף

ף ֶאל ַפְרֹעה ֹיאֶמרוַ  י יֹוסֵּ רֵּ ין ֹזאת ָכל ֶאת אֹוְתךָ  ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאח   ָכמֹוךָ  ְוָחָכם ָנבֹון אֵּ

 (לט, מא)

 י התרגום"עפ הלוי ז"רי מרן ביאר, כמוהו מאין ונבון חכם שיוסף פרעה הבנת

 בר: פרעה" את שלום יענה אלקים "בלעדי קרא טז שתרגם בפסוק ללעי אונקלוס

 קרא תרגם וכן רק בנבואה, אותן יפתור בחכמה שלא, והיינו'. וכו חכמתי מן

 וכיון, ביה' ה מן קדם נבואה רוח די גבר': בו אלקים רוח אשר איש( 'לח פסוק)

( א, לח דריםנ) ל"קיי דהא ,הוא נמי דחכם הסיק, הוא נביא שיוסף פרעה שראה

 .ש עוד"עיי, חכם על אלא נבואתו משרה ה"הקב שאין

. עניו ועשיר גיבור שיהיה צריך נביא דכל, נמי שם איתא בנדרים הא, ויש לעיין

 שהרי, עניו וכן .מאחיו שמעון את נטל שהרי, יוסף שהיה מצאנו, גיבור ובשלמא

, כל בחוסר םבבית האסורי זמן באותו היה הא, ב"צ עשיר אלא'. בלעדי' אמר

 .נבואה עליו שרתה וכיצד

 ונראה לתרץ שאלה זו בכמה אנפי:

הרמב"ם ביאר, כי דברי חז"ל שאין  - תנאי העשירות הוא ההסתפקות במועטא.  

הנבואה שורה אלא על עשיר וגיבור, לא נאמרו כפשוטם על עשיר בממונו וגיבור 

  בכוחו, אלא על גיבור הכובש את יצרו, ועשיר השמח בחלקו.

 נביא לכל ידועים אצלנו שיש התנאים מן וכ"כ הרמב"ם גם באגרת תימן: "ואחד

 אצלנו עיקר שהוא לפי, הוא ברוך הקדוש אותו ינבא ואז המדע בתכלית שיהיה

 כובש שיהיה גבור שאפילו וביארו, ועשיר גבור חכם על אלא שורה הנבואה שאין

 " עכ"ל. בדעתו עשיר - ועשיר, יצרו את



 

 כדעמ'  -אספקלריא 

 

 אלא נתנבא לא נביא שכל "ודע, וז"ל:' ז פרק בשמונה פרקים שלו וכ"כ הרמב"ם

 והוא. שבהן והחזקות המדות מעלות ורוב השכליות, מעלות כל לו' שיהי אחר

 מעלות כל - חכם. ועשיר" גבור חכם על אלא שורה הנבואה "אין אומרם:

 קוראים שהם מפני, ההסתפקות רצונו לומר המדות ממעלת הוא ועשיר, השכליות

 כ"ג הוא גבור וכן'. כו בחלקו השמח עשיר איזהו אמרם והוא עשיר המסתפק

 אומרם והוא' כו והעצה הדעת כפי כחותיו שינהוג רצונו לומר, המדות במעלת

 יצרו" עכ"ל.  את הכובש גבור איזהו

לפי מהלך זה, לא קשיא מידי מיוסף, דאה"נ לפי מהלך חייו שעבר עד  אותה 

ו לקבלת הנבואה, שהרי היה גיבור הכובש את יצרו העת, לא היה מתאים ממנ

מאשת פוטיפר, עד שבשמים ידונו כל העסוק ביופיו שילמד ויקח מוסר מיוסף. 

וכמו"כ שמח בחלקו ובוטח בה', עד שדרשו עליו במדרש את הפס' "אשרי הגבר 

 אשר שם מבטחו בה'", ולפיכך זכה לנבואה בחלום פרעה. 

עוד יש לתרץ, כי אף אי נימא כאותם  –א קבוע תנאים אלו נאמרו רק לנביב. 

מפרשים שפירשו כי תנאים אלו נאמרו כפשטם, שצריך שהנביא יהיה גיבור ממש 

ועשיר ממש, אכתי לא יקשה מיוסף, כיון שלא הוצרכו תנאים אלו רק למי שייעדה 

אותו ההשגחה העליונה להיות נביא קבוע לעם, אבל מי שאינו נביא קבוע, אלא 

ים זימנו לו דבר נבואה שיאמר לרבים באופן חד פעמי, אינו צריך לתנאים מן השמ

 אלו. 

 שחרב מיום דאמרינן וכ"כ הרמב"ן בחידושיו לב"ב י"ב ע"א, ואלו דבריו: "הא

 י"פרש. נטלה לא החכמים מן הנביאים מן נבואה שנטלה פי על אף המקדש בית

' אמרי דהא בה להשיב ויש, חכמים שאינן הנביאים מן שנטלה פי על אף ל"ז

 גבור חכם על אלא שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש אין )'א ח"(ל נדרים במסכת

 על אלא הפסק בלא שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש שאין שהשיבו ויש, ועשיר

 לפי שהוא נינוה בשליחות אמיתי בן יונה נבואת כגון שליחות של נביא אבל חכם,
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 לן מנא התם' דאמרי, חכמים שאינם ידיםהחס על אף שכינתו הוא משרה, שעה

 " עכ"ל. משרה לשון וזהו, נבואתו ממנו פסק לא משה ואלו ממשה

 דבעי דהא, ל"כהנ ב)כתב אות ג, ב"י (במדבר כאן בנדרים) ש"הרא' בפי וכ"כ

 להשראת אבל, בקביעות השכינה להשראת רק היינו האלו הדברים כל שיהיה

 בעל ל"זצ רוב'מאוז ר"והאדמו. ש"ע לוהא המעלות כל צ"א, לפרקים השכינה

 ובדרשות יעקב, העין על יעקב בעיון כ"דכ ת,"התו על בהגהותיו העיר, משה הבאר

 ט )עי"ש (דרוש מינץ י"הר

מעתה לא תקשי לך מיוסף, שעל אף מעלתו וצדקתו הגבוהה, אכתי לא ייעדוהו 

רוח הקודש לומר מן השמיים להיות נביא קבוע לעם, אלא זימנו לפניו דבר נבואה ו

ברבים בעומדו לפני פרעה, וממילא היה הוא רק "נביא לפי שעה", לדבר זה בלבד. 

 ולפיכך לא היו נצרכים בו התנאים של העשירות, שנצרכו רק לנביא קבוע. 

עוד יש לומר ולתרץ, באופן שלישי  – ג. הנביא צריך שימצא חן בעיני העם

רך יוסף להיות עשיר בעומדו לפני המשתלב עם האופן השני, כי הטעם שלא הוצ

פרעה, יובן בהקדים את דברי הר"ן בדרשותיו המבאר את הטעם, מדוע ביארו 

 חכמים כי אחד מתנאי הנביא הוא להיות עשיר.    

 דגבור שפירש מפרשים", הר"ן את דברי הרמב"ם בשם "מקצת תחילה הביא

 מדת לו שתהיה יינוה דקאמר ועשיר, תאוותיו כל על שכלו שמגביר היינו דקאמר

עניו שנאמר  בכלל הם הרי אלו דמעלות זה, פירוש על ן"והקשה הר ההסתפקות.

 ן"הר הקשה עוד, המעלות אלו בו ימצאו שלא א"א הענוה למעלת שהגיע דמי שם,

 רבינו משה אצל מדכתיב ועשיר גבור להיות צריך דנביא הוכיחה הגמרא דהא

 .קאמר הפשוטה במשמעות דגבורה כ"וע' וכו המשכן" על האהל את "ויפרש

השלישי:  ולפיכך יצא הר"ן לבאר טעם אחר בצורך העשירות, וזה לשונו בדרוש

 נכבד ענין שהם השלמויות בכל שלם שיהיה ראוי הנביא כי הענין עיקר "אבל

 ואם, נשמעים דבריו יהיו ולמען, אליהם שלוח הוא כי הכלל למעלת, ההמון בעיני

 הדיבור".  מעלת ה"ע רבנו משהל שתחסר יתכן איך כן
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, השאלה זאת וביתר ביאור ביאר זאת הר"ן שם בדרוש החמישי, וז"ל: "ותשובת

 בו שימצאו מי שינבא ראוי היה, לזולתו ולא לעצמו הנבואה יצטרך שאם

 הנביא בהיות אבל. חסר או שלם הגוף ויהיה, הנפש בהם תושלם אשר השלמויות

 בכל ונרצה נבחר להיות יצטרך, יתברך שםה צוהו אשר ומודיע, להמון מנבא

 מעלות לו ושישלימו, הגבורה ובוחרי, העושר ואוהבי, החכמה מאוהבי ,הכתות

 להמון ומדבר תמיד משמיע מהיותו רק, נביא נקרא איננו כי ידוע וכבר. המדות

 ראוי יהיה לא נביא וכו'. ולכן יקרא תמיד המדבר כי, יתברך השם מצוה אשר

ועי"ש שהאריך . המוניות ומעלות השכליות המעלות בו שישלמו מי אלא לנבואה

 שהביא ראיה מפרק המצניע ובתענית.

היוצא מדברי הר"ן, כי הטעם שצריך להיות הנביא עשיר, כיון שבזה יהיה הוא 

נראה אדם מושלם ונכבד בעיני ההמון, ואז יכבדו כראוי את הדברים היוצאים 

 הבאים ביד הנביא, מתקבלים בעיני ההמון. מפיו וישמעו להם, ונמצאו דברי ה' 

אמור מעתה, שכל תנאי זה, שצריך הנביא להיות עשיר, צריך להיות דווקא בעת 

בה מדבר הנביא, או אמור לדבר לפני המון העם, שאז צריך להיראות מכובד 

בעיניהם. אבל יוסף הצדיק, היה צריך לגלות נבואתו רק בפני אדם אחד, הוא 

א היה הוא נצרך לעושר, כיון שהעשיר אינו מוצא חן באופן מיוחד פרעה, ולפיכך ל

בעיני המלך, שהרי המלך הוא העשיר הגדול ביותר במדינתו, ומי יעמוד לפניו 

בעושר. ולפיכך, כיון שהיה יוסף צריך נשיאות חן רק בעיני המלך, גרם הקב"ה 

 שיוסף ימצא חן בעיניו, ותו לא נצרכו לו כל תנאי הנבואה. 
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 הרב ישראל מאיר העריס / מה של תורהי
 "כל המשתתף עם הציבור בצרתם זוכה ורואה בנחמתם"

"וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע "וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע 

כהן און" )בראשית מא, נ(. וברש"י: "מכאן שאסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון כהן און" )בראשית מא, נ(. וברש"י: "מכאן שאסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון 

  )תענית יא, א(".)תענית יא, א(".

"ב' במסרת, וליוסף יולד שני בנים, וליוסף אמר מבורכת ה' "ב' במסרת, וליוסף יולד שני בנים, וליוסף אמר מבורכת ה' ובבעל הטורים כתב ובבעל הטורים כתב 

ארצו, כדאמרינן )תענית יא, א( כל המשתתף עם הציבור בצרתם זוכה ורואה ארצו, כדאמרינן )תענית יא, א( כל המשתתף עם הציבור בצרתם זוכה ורואה 

  בנחמת הציבור".בנחמת הציבור".

יש להתבונן בפרשתנו, מהי המדה כנגד מדה שזכה יוסף במה שהרעיב עצמו עם יש להתבונן בפרשתנו, מהי המדה כנגד מדה שזכה יוסף במה שהרעיב עצמו עם 

חלות השבטים? חלות השבטים? הציבור לכך שהיתה נחלתו מבורכת בשפע וכל טוב יותר משאר נהציבור לכך שהיתה נחלתו מבורכת בשפע וכל טוב יותר משאר נ

ועוד צ"ב היכן מתגלית בברכת נחלתו ה'זוכה ורואה בנחמת הציבור", הרי ברכה ועוד צ"ב היכן מתגלית בברכת נחלתו ה'זוכה ורואה בנחמת הציבור", הרי ברכה 

  חלתו שלו, ומה שייך לנחמת ציבור?חלתו שלו, ומה שייך לנחמת ציבור?זו היא בנזו היא בנ

  בשמירת מידת היסודבשמירת מידת היסוד  ––יוסף להבה" יוסף להבה"   "ובית"ובית

ובכדי לבאר פרשתנו יש להבין מה שנאמר בעובדיה )א, יח( "והיה בית יעקב אש ובכדי לבאר פרשתנו יש להבין מה שנאמר בעובדיה )א, יח( "והיה בית יעקב אש 

לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי   ובית יוסף להבה ובית עשוובית יוסף להבה ובית עשו

ה' דבר". ומבואר שיוסף הוא יעמוד במלחמה האחרונה עם עשו לעתיד לבוא והוא ה' דבר". ומבואר שיוסף הוא יעמוד במלחמה האחרונה עם עשו לעתיד לבוא והוא 

יהיה הלהבה שתכלה ולא תשאיר פליט ושריד מעשיו. וצ"ב, מהו כחו של יוסף יהיה הלהבה שתכלה ולא תשאיר פליט ושריד מעשיו. וצ"ב, מהו כחו של יוסף 

  יותר מכל אחיו שיכול על ידו לעמוד במלחמה בגלות אדום האחרונה?יותר מכל אחיו שיכול על ידו לעמוד במלחמה בגלות אדום האחרונה?

וסף מאחיו הוא שמירת מידת היסוד, אשר העמיד וקבע אותה בעם וסף מאחיו הוא שמירת מידת היסוד, אשר העמיד וקבע אותה בעם ונראה שכח יונראה שכח י

ישראל ואשר עם כח זה יוכלו לעמוד בניסיון האחרון. ואם נשאל מהו הנסיון ישראל ואשר עם כח זה יוכלו לעמוד בניסיון האחרון. ואם נשאל מהו הנסיון 

האחרון? נראה שאם מי שיכול לעמוד מול עשיו בגלות אדום זה רק כחו של יוסף האחרון? נראה שאם מי שיכול לעמוד מול עשיו בגלות אדום זה רק כחו של יוסף 

פרת פרת שהצטיין בשמירת מידת היסוד, הרי שגם המלחמה שנלחם בה יוסף היא בהשהצטיין בשמירת מידת היסוד, הרי שגם המלחמה שנלחם בה יוסף היא בה

ופגימת מידת היסוד שכנגד זה עומד יוסף בצידקותו ובכח שמירת מידת היסוד ופגימת מידת היסוד שכנגד זה עומד יוסף בצידקותו ובכח שמירת מידת היסוד 

  שלו וזוכה לכלות את בית עשיו עד בלתי הישאיר לו שריד.שלו וזוכה לכלות את בית עשיו עד בלתי הישאיר לו שריד.
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ומניין שאב יוסף את הכח העצום? מבואר בב' למסרת ששאב מכך שהרעיב עצמו ומניין שאב יוסף את הכח העצום? מבואר בב' למסרת ששאב מכך שהרעיב עצמו 

איפו איפו   בשני רעבון. והרי מצאנו שעבד יוסף כל חייו על שמירת מידת היסוד, ומהבשני רעבון. והרי מצאנו שעבד יוסף כל חייו על שמירת מידת היסוד, ומה

  ראתה התורה לרמוז ב' למסרת שמכאן זכה יוסף ושאב את כוחותיו?ראתה התורה לרמוז ב' למסרת שמכאן זכה יוסף ושאב את כוחותיו?

ונראה דכל מקום ששמר על מידת היסוד היתה זו עבודה עצמית של יוסף, ואף ונראה דכל מקום ששמר על מידת היסוד היתה זו עבודה עצמית של יוסף, ואף 

שבזה יסד וקבע את החוזק של כלל ישראל לעתי"ל בימי גירותם במצרים, מ"מ שבזה יסד וקבע את החוזק של כלל ישראל לעתי"ל בימי גירותם במצרים, מ"מ 

  ..אכתי חשיב כמעשה עצמאי שלא הביא את יוסף למדרגתו כיוסף הצדיקאכתי חשיב כמעשה עצמאי שלא הביא את יוסף למדרגתו כיוסף הצדיק

אבל במעשה שהרעיב עצמו בשני רעבון, כשאחיו ובית אביו לא יכלו לשמש אבל במעשה שהרעיב עצמו בשני רעבון, כשאחיו ובית אביו לא יכלו לשמש 

והוא שהיה חי בשובע בארץ מצרים ויכל לשמש, ומ"מ כבש את יצרו ושמר על והוא שהיה חי בשובע בארץ מצרים ויכל לשמש, ומ"מ כבש את יצרו ושמר על 

מידת היסוד מתוך צער הזולת, כאן הגיע לרום מדרגתו ואשר שאב את כחו מידת היסוד מתוך צער הזולת, כאן הגיע לרום מדרגתו ואשר שאב את כחו 

  העצום בשמירת היסוד.העצום בשמירת היסוד.

  בזכות מידת היסודבזכות מידת היסוד  --רכת ה' ארצו" רכת ה' ארצו" "מבו"מבו

  זכות זה זכה יוסף למ"ש "מבורכת ה' ארצו".זכות זה זכה יוסף למ"ש "מבורכת ה' ארצו".ובוב

  והיכן נרמז בכאן נחמת הציבור?והיכן נרמז בכאן נחמת הציבור?

נראה לבאר, כי תכלית ארץ ישראל שיהיו ישראל מקיימים את התורה והמצוות נראה לבאר, כי תכלית ארץ ישראל שיהיו ישראל מקיימים את התורה והמצוות 

  בקדושה ובטהרה וזוכים עי"ז לארץ זבת חלב ודבש בשפע ברכה עד בלי די.בקדושה ובטהרה וזוכים עי"ז לארץ זבת חלב ודבש בשפע ברכה עד בלי די.

מכיון שלא רק מכיון שלא רק אלא שעוונותינו גרמו לקילקול פירותיה של ארץ ישראל, וזאת אלא שעוונותינו גרמו לקילקול פירותיה של ארץ ישראל, וזאת 

שאין אנו מקיימים את התורה בקדושתה וטהרתה אלא עוד מוסיפים חטאים, וכל שאין אנו מקיימים את התורה בקדושתה וטהרתה אלא עוד מוסיפים חטאים, וכל 

  זה מביא להפסקת טוב ארץ ישראל הטמון בה.זה מביא להפסקת טוב ארץ ישראל הטמון בה.

אולם לעתי"ל כשינוצח שרו של עשיו בידי בית יוסף, כשהמלחמה האחרונה אולם לעתי"ל כשינוצח שרו של עשיו בידי בית יוסף, כשהמלחמה האחרונה 

שתהיה בפגם מידת היסוד כמש"נ תוכרע ע"י יוסף הצדיק ותחזור הארץ לטהרתה שתהיה בפגם מידת היסוד כמש"נ תוכרע ע"י יוסף הצדיק ותחזור הארץ לטהרתה 

  שתה, אז יזכו ישראל להנות שוב מארץ זבת חלב ודבש.שתה, אז יזכו ישראל להנות שוב מארץ זבת חלב ודבש.וקדווקדו

מתבאר בזה שברכת ארצו של יוסף נובעת מכך שהוא מתנהג בטהרה וקדושה מתבאר בזה שברכת ארצו של יוסף נובעת מכך שהוא מתנהג בטהרה וקדושה 

מדרגתו העצומה בשמירת מידת היסוד. ובדבר זה נרמז על כחו העצום של יוסף מדרגתו העצומה בשמירת מידת היסוד. ובדבר זה נרמז על כחו העצום של יוסף 
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אשר לעתי"ל בגלות האחרונה יעמוד איתן ע"י משיח בן יוסף במלחמה מול שרו אשר לעתי"ל בגלות האחרונה יעמוד איתן ע"י משיח בן יוסף במלחמה מול שרו 

דמות היצרא דגילוי עריות המתפשט בעולמינו כנראה בזמנינו אנו, דמות היצרא דגילוי עריות המתפשט בעולמינו כנראה בזמנינו אנו, של עשיו בשל עשיו ב

  ואשר יוסף היחיד שיוכל לכלות אותו ובזה יזכו כלל ישראל לנחמה השלימה.ואשר יוסף היחיד שיוכל לכלות אותו ובזה יזכו כלל ישראל לנחמה השלימה.

נמצא כי זכה יוסף לראות בנחמת הציבור בזה שיתנחמו על ידו לעתי"ל רק מכח נמצא כי זכה יוסף לראות בנחמת הציבור בזה שיתנחמו על ידו לעתי"ל רק מכח 

  עמידתו האיתנה בשני רעבון בשמירת מידת היסוד.עמידתו האיתנה בשני רעבון בשמירת מידת היסוד.

איתנים בגלות אדום האחרונה ולהיות מבני יוסף הדבוקים איתנים בגלות אדום האחרונה ולהיות מבני יוסף הדבוקים יה"ר שנזכה לעמוד יה"ר שנזכה לעמוד 

  בצידקותו ולראות בנחמת הציבור בביאת גואל צדק בבי"א.בצידקותו ולראות בנחמת הציבור בביאת גואל צדק בבי"א.

  שבת שלום ומבורך!שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 נשמת חנוכה

( שמבאר מה )תר"ע סק"ו(ב ריש הלכ' חנוכה ידועים דברי הלבוש )מובאים במ"

שמצינו שלא קבעו חנוכה רק להלל ולהודות, משא"כ פורים תקנו גם למשתה 

ושמחה, כי בפורים היה הגזירה להשמיד ולהרוג את הגופות, ולא את הנפשות, כי 

אפי' המירו דתם ח"ו, לא היה מקבל אותם, לכך קבעו להללו ולשבחו ג"כ ע"י 

שא"כ במעשה דאנטיוכוס שהצירו אותם בכדי שימירו דתם, לכך משתה ושמחה, מ

 לא קבעום אלא להלל ולהודות בלבד.

אמנם המעיין בפנים, יראה שיש המשך לדבריו, אשר אינם ידועים כ"כ, וז"ל, לכך 

לא קבעום אלא להלל ולהודות בלבד, כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה, 

לכך אנו מודים לא הפיקו זממם וגברה ידינו, לכפור בדתו ח"ו, ובעזרתו יתברך 

ולא עזבנו מעבודתו, עכ"ל. דבריו הקדושים  ומשבחים לו על שהיה לנו לאלקים

מאירים לנו אור חדש על היו"ט דחנוכה, דהוא זמן אשר הראנו השי"ת האיך 

 שהוא אלקינו!

"ק הנה ידוע אשר מלכות יון התנגדו בעיקר לקדושת התורה. וכמו שמצינו בספהו

לבאר מה שגזרו היונים שיכתבו על קרן השור, "כתבו לכם על קרן השור, שאין 

באלקי ישראל". והיינו כי הלימוד באופן שהוא בקדושה ודביקות, היה  חלקלכם 

  סתירה לכל שיטתם היונים, וזהו מה שהתנגדו.

 שבת! חודש! מילה!

ילה ושבת. דהנה ואולי לאור זאת נבין ונשכיל מה שהיוונים בטלו דוקא חודש מ

ידוע מש"כ בזוה"ק דקוב"ה וישראל ואורייתא חד הוא. והנה ההתאחדות ודביקות 

בין הני שלשה דברים היה עיקר ההתנגדות לשיטת היוונים. ואולי לכן בחרו לבטל 
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הני שלשה מצות להחליש הני שלשה ענינם, וכמו שיתבאר בס"ד, האיך ששבת 

 ישראל. הוא קוב"ה, מילה היא אורייתא, וחודש

הוא. והוא היום והדרך להתקשר בו יתברך. וממילא  קוב"הדהוא שמא  שבתהנה 

 אם ח"ו לא ישמרו השבת, ממילא יתחלש התקשרותם בו יתברך.

, דהנה במתני' בנדרים נדרש הקרא תורה"קיחליש הכח של ה מילהביטול מצות 

על התורה"ק,  דאם לא בריתי יומם ולילה וגו' על מילה, וכמו כן נדרש שם בסוגיא

דשניהם נקראים ברית. וע' בשו"ת הגרעק"א )מהדו"ק מ"ב( שמבאר עפמש"כ 

העוללות אפרים )מבעל כלי יקר( האיך שחיתוך הערלה הגשמי פועל שיוסר ממנו 

הערלה הרוחני, שממילא עוזרו להבין התורה"ק )ולכן מבאר שם שיש לזיידע של 

וטל עליו ללמד נכדו תורה"ק הרך הנימול דין קדימה להיות סנדק, מכיון שמ

כמש"כ והודעתם לבניך ולבני בניך(. ודייקא קדושת התורה הוא מה שהתנגדו 

 "!בבלי ירושלמי"במילוי בגמטר'  "חנוכהמצינו כי " בני  יששכרב היונים.

, דכבר האריכו הספה"ק דבקידוש החודש ישראלהוא להחליש כחו של  חודשו

שכל הבריאה משועבד לכלל ישראל,  ראינו כחו של ישראל בבריאה, והאיך

  עו החודש.בושישתנה סדרי בראשית על ידם של הבי"ד מתי יק

והנה אם מצינו שהיו להיונים כח לשלוט בכלל ישראל, באופן שסילקו השכינה 

וטמאו כל השמנים הרי לכאו' זה היה מחמת שלא למדו התורה"ק בהכוונה 

וחם להביא טומאה לעולם. ואולי המבואר, שהרי כשזה נופל זה קם, ולכן היו בכ

זאת היה ההתרשלות בהעבודה, באיכותה ובטהרתה. דיסוד ההתרשלות נובע 

מחוסר נשמת המצוה, חשיבותה וכו'. ולזאת מסרו נפשם עליה להחזיר העטרה 

 ליושנה.

לכך אנו מודים ומשבחים לו על ומעתה יואר לנו אור חדש בדברי הלבוש הנ"ל "

יא היא מהות היום טוב, ששוב הוחזר לנו השראת שכינתו כי ה" שהיה לנו לאלקים

 וההתקשרות בו יתברך, הנעלם באור תורתו הקדושה.
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 !אשרי העם שככה לו

ויש לרמז כל זה בהפסוק "אשרי העם שככה לו אשרי שהשם אלקיו" דהיינו 

"אשרי העם שהשם שיש להם הל"ו נירות חנוכה, והיינו  - "אשרי העם שככה "לו"

הוא ממש כלשון הלבוש "על שהיה לנו לאלקים!" אורייתא קוב"ה וישראל ו אלקיו"

 חד היא!

 אכי"ר שנזכה שיחזו עינינו בשובו לציון ברחמים בקרוב.
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 לשון לימודים / הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 החידוש בפתרון יוסף

ֶשר רּוַח ֱאלֹ  ִנְמָצא ָכֶזה ִאיש א  ָבָדיו ה  ַוֹיאֶמר ַפְרֹעה ֶאל  .בוֹ ים קִ ַוֹיאֶמר ַפְרֹעה ֶאל ע 

י הֹוִדיַע ֱאלֹ  רֵּ ף ַאח  ין ָנבֹון ְוָחָכם קִ יֹוסֵּ  לט(-)מא, לח .ָכמֹוךָ ים אֹוְתָך ֶאת ָכל ֹזאת אֵּ

פרעה חלם חלום על משכבו, על פרות שעולות מן היאור, ואחר כך חלם על 

שבולים הצומחות. בשני החלומות היה פרעה רואה שבע מן המינים הללו, 

ילה ראה שהיו שבע שמנים וטובים ואחר כך יצאו שבע נוספים דקים ורעים בתח

 ובלעו האחרונים את השבע הראשונים.

החלום בא לפרעה בשנתו וכאשר הקיץ נפעמה רוחו ונסערה, הוא ידע שהחלום  

אמת, אלא שלא הבין את פשר החלום כלפי מה מרמז. משכך קרא לכל החרטומים 

דבר החלום, אך החרטומים לא ידעו לענות לו  אשר במצרים, שיאמרו לו את

פתרון הולם לחלומו כל פתרונותיהם לא התיישבו על לבו, עד שהזכיר שר 

המשקים את יוסף שבבור היודע לפתור חלומות, והובא יוסף אל פרעה. כאשר בא 

יוסף הוא פתר את החלום של פרעה, פרעה התפעל מהפתרון ומיוסף ואמר כי הוא 

 כסא המשנה לפרעה.ראוי לשבת על 

יש לברר איפוא מה טמון בדברי יוסף, המוכיח כי הוא זכה לכוון לפתרון האמיתי, 

 מפני מה נחה דעת פרעה רק מפתרונו של יוסף?

 חלום אחד

החרטומים לא העלו בפתרונם דרך לחבר את חלומותיו של פרעה ולפותרם על 

מה. לפיכך אף כי שני דברים נפרדים ה -נושא אחד, שהרי הפרות והשיבולים 

ניחשו לומר מיני פתרונות לחלומות, לא היו דבריהם מתקבלים על הלב, פרעה 

ה ידע שהחלומות שניהם מכוונים לדבר אחד. דבר זה מרומז בפסוק: וַ  ְיַסֵפר ַפְרעֹּ

ה ָתם ְלַפְרעֹּ ֵתר אוֹּ מוֹּ ְוֵאין פוֹּ בלשון  חלומו)מא, ח(, שפרעה סיפר את  ָלֶהם ֶאת ֲחלֹּ
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לפרעה, לשון חלומות רבים, שטעו  אותםרון נעלם מפני שאין פותר יחיד, והפת

 .7לומר ששני חלומות הם ולכן לא יכלו לפתור את החלום

כנגד טעותם, פתח יוסף את דבר הפתרון באומרו: חלום פרעה אחד הוא, דהיינו 

אחד הם.  -במשפט זה גלום חידושו של יוסף בפתרון החלום, החלומות שניהם 

לו יוסף לבסיס בפתרונו, והמשיך לפרש כי החלום מדבר על שבע  יסוד זה לקח

שנים של שובע שאחריהם יבואו שבע שנים של רעב, ושני הרעב יבטלו זכרונם של 

 שני השובע עד שיחשב הדבר כאילו בלעום.

פתרון זה כולל את שני החלומות, הפרות הם החורשות לעבד את הקרקע כדי 

היבול הגדל לבסוף. פתרונו של יוסף הוא היחיד שתצמיח יבולה, והשיבולים הם 

בעניין אחד,  -שהניח את דעתו של פרעה, הוא כלל ביאור מספיק לשני החלומות 

 ביאור שלא יכל אף אחד מחרטומי מצרים וחכמיה לפרש.

 טעם לכפלות החלום

אלא שנשאר על יוסף לבאר למה נשנה החלום לבוא פעמיים רעיון אחד, גם על 

ן ַהָדָבר ֵמַעם ָהֱאלֹּ  תשובה בדבריו: זה נתן יוסף  ים ַלֲעשתוֹּ קַ ים ּוְמַמֵהר ָהֱאלֹּ קַ ַכי ָנכוֹּ

)מא, לב(, שני עניינים למד יוסף מהחלום הכפול, שהחלום נכון הוא ואמיתי, ואשר 

 יתקיים הפתרון תיכף.

שכן חלום שנשנה פעמיים הרי זה הוכחה לאמיתתו, חלום הבא מחמת הרהורי 

נשנה פעמיים, רק חלום אמת שנשלח מאת האלוקים לרמז על האדם ביום לא 

העתידות, וגם נשנה פעמיים בלילה אחד ללא שהיה, להורות כי במהירות יתרחש 

 הפתרון בלי עיכוב.

בדבריו של יוסף נזכר שם שמים שוב ושוב, לאלוקים פתרונים, לא שלו החכמה. 

, וממנו נודע הפתרון עד שהודה לו פרעה ואמר אף הוא שיש ביוסף רוח אלוקים

 הנכון 
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

"אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד
 ?המטרה הסיבה ומהי מהי

ם ְוִהנֵּ  ץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחלֵּ ד ַעל ַהְיֹארַוְיִהי ִמקֵּ  (א ,מא) .ה ֹעמֵּ

הקשה בעל בית הלוי מה ענין החלום למקץ שנתיים, הרי ענין יוסף לחוד ועניין 

 פרעה לחוד ואין קשר בניהם?

כל בר דעת עליו להתבונן במהפכות המתחוללות בעולם ועלינו לדעת שכל והנה, 

ַים  (ו ,גיה צפנ) דברי הנביאהעולם מונהג לצורכי עם ישראל כמאמר  ַהְכַרַתי גוֹּ

ֵבר ַנְצדּו ָעֵריֶהם ַמְבַלי ַאיש ֵמֵאין ָתם ַמְבַלי עוֹּ ָתם ֶהֱחַרְבַתי חּוצוֹּ ֵשב: ָנַשםּו ַפמוֹּ  יוֹּ

אין פורענות באה לעולם אלא  ,א"ר אלעזר בר אבינא (.סג)ומבואר במסכת יבמות 

ם נשמו פנותם החרבתי חוצותם, הכרתי גוי (צפניה ג)בשביל ישראל, שנאמר 

בשביל ישראל, ופרש"י  אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר. (צפניה ג)וכתיב 

נו חורשים עלינו רעה יבובזמן שאנו רואים כיצד אוי ליראם כדי שיחזרו בתשובה.

כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם ובזמן שהם חושבים 

לפגוע בעם ישראל הקב"ה מקלקל להם את כל התוכניות והורס ומתכננים כיצד 

 .את כל מה שחשבו ויזמו לעשות

יַ  ה'ֶאת־ ּוְלל( הַ ב-א, קיז)כאשר אנחנו אומרים בהלל בתהלים   ּוהּוְבחַ֝ש  םָכל־ּגוֹּ

לָ  ה' ֱאֶמתוֶ  וֹּ ַחְסד ינּוָעלֵ  רבַ גָ  יכַ  יםָכל־ָהֻאַם   הגויים וכי ,בו וביארו: ּה-יָ  ְללּוהַ  םְלעוֹּ

 ישראל עם אולם? חובתנו וז והלא איתנו שעושה מה על השם את להלל צריכים

 ורק מידם אותנו מציל ה"הקב וכיצד לעשות שזממו התוכניות כל את יודע אינו

 כמובן. השם את להלל יכולים ישראל לעם השם שעושה הנסים את רואים הם

מוטמעת בתוך הטבע כך שאדם מן השורה אינו רואה את  היא ההשגחה דרכי
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ולכן מתוך המקום שהוא נמצא רואה  הנסים והנפלאות שהקב"ה מחולל בעולם

 ולכן, את הסיבה למטרה הפך האמת שהמטרה היא שמסתתרת מאחורי הסיבה

יראה כי הולך כל אשר יתבונן וחפץ לראות דרכי השגחת השי"ת על עם ישראל 

נו הצמאים יבלהציל את עם ישראל מציפורני אוי בעולם למען ומתחולל מהפך

  .לשתות את דמנו

לנשיא  טראמפוהנה אין ספק שבדרך הטבע והשכל אף אחד לא חשב שיבחר 

וביום הבחירות הייתי  עד שאפילו הוא בעצמו אמר שזה נס אם ינצח,ארה"ב 

קשורת העולמית נפרשו בארה"ב ועברתי ליד מטה קלינטון אשר כל אנשי הת

 ולאורך במקום ואף המשטרה פרסה מאות כלי רכב לאורך הרחובות מאחר והי

מה מזוחרשה ו ,אשר כל עוזריה וסגניה היו מוסלמים ,בטוחים בניצחון קלינטון

ועל סמך הבטחה זו אף קיבלה את התרומות  ,לחולל מהפך לרעת עם ישראל

תחילתו אשר הנשיא אובמה  הגדולות לתמיכתה מהמוסלמים, וסופו מוכיח על

לפני עזיבת תפקידו יזם הצבעת האו"ם נגד ישראל וחשף את כל תוכניתם הרעה 

אולם ונהפוך אשר ישלטו היהודים המה  ולצערנו עוד ידו נטויה, אשר יזמו לעשות,

לי גביר ואף אמר  ,מליך את טראמפ שהוא אוהד את ישראלמבשונאיהם והקב"ה 

תו זאת ועוד שב ,גניו בניהול עסקיו רק יהודיםאחד מידידיו שכל יועציו וס

 ,יבנודי להפך ולקלקל את כל תוכניות אוכל זאת בכ ,דבר שאינו מקרה ,התגיירה

  ...עד אשר מעלים חשד כי הוא יהודי מחופש

והנה לתפיסת זאת ועוד הידידות והקשר בינו לרוסיה אינה דבר של מה בכך, 

עד שהפכו עסקים ופירסומות וי הצלחה קלחי 'טרנד'העולם נראה שטראמפ הוא 

אין צל של ספק שכל בר דעת יראה על שם ההצלחה, אולם טעות היא בידם כי 

לבל נטעה כי הדבר  העולם והכל בהתחשב בעם ישראל,כיצד הקב"ה מנהיג את 

סיבת  או מפני חכמתו שיודע איך להצליח אלא צם ידי של בר אנושותלוי בכוחי וע

י הכל תלוי בחסדי הקב"ה ולפי מעשינו כך כההצלחה היא מטרת עם ישראל, 

העולם יתנהג כלפינו, ובפרשתנו נלמד יסוד הדברים כיצד הקב"ה מנהיג את 



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

העולם ולדעת שיש עליות ומורדות והחובה לנצל את תקופת העליה לאורך זמן 

 בכדי להיות נכון גם לעת ירידה ח"ו, והוא כל יסוד נס חנוכה כאשר נבאר.

 צאה היא סיבה למטרה ולא הפוך:יסוד בית הלוי שהתו

 , בראשית פ"ט) ש רבהרמדעפ"י בעל הבית הלוי כתב פרשתנו, בובזה נבא לבאר 

"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם" הה"ד )איוב כח( קץ שם לחושך, קץ שם  (א

ליוסף כמה יהיה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ ופרעה חולם. וכן מפורש 

יאל כאשר התעורר זכרון יוסף לפני הקב"ה הביא חלום בתרגום יונתן בן עוז

בדומה לכך כגון אדם אשר השקיע כסף באיזה עסק והצליח. בדרך  וביארלפרעה. 

כלל אדם חושב שסיבת הרווח היא בגלל שהצליח בעסק הזה, אך ההפך הוא 

  הנכון בגלל שהקב"ה רצה שירויח המציא לו עסק מוצלח.

 כמה ברלם כל הרואה את אשר אירע ליוסף יאמר שמנהג העו וביאור הדברים

יוסף בגלל שפרעה חלם יצא מבית הסוהר, אך התורה אומרת לנו ההיפך הוא מזל 

היות וקץ שם ליוסף הקב"ה סיבב שפרעה יחלום ועי"ז יצא יוסף. נמצא מה שבני 

 ,ךהפל ,הנכון, ואדרב אין זהאדם חושבים שהחלום הוא סיבת הגאולה של יוסף, 

להוציא את יוסף מבית הסוהר לכן  ורצה כיון שהקב"ה גזר ,א הסיבההתוצאה הי

  .המציא סיבה שהוא החלום

אלא המטרה  ,מפני מזלו וחוכמתו העליית הנשיא טראמפ לנשיאות אינגם כך 

שהקב"ה רוצה לשמור עליו מפני אויביו ולכן נותן לו הצלחה  ,עם ישראל יאה

 . שלטוןו

ב"ה הביא שבע ורעב למצרים בשביל כל המשך הפרשה שהק וכך המתבונן

להוריד את יעקב ובניו למצרים וכל אשר התחולל עם השבטים במהלך אותה 

ותו מצב ומה עולה תקופה, אם נתבונן כיצד האדם מסתכל כאשר הוא נמצא בא

כיצד להתמודד עם הצרה או המצוקה שפוקדת אותו תמיד חושב  במחשבתו

ותו וזאת מטרת כל מעשיו, אצל הקב"ה ולהינצל מאותה צרה או בעיה הפוקדת א

הכל הפוך הצרה או הבעיה שפוקדת את האדם היא רק סיבה שתביא את האדם 
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לפעולות שהן המטרה וכל השבע והרעב הם סיבה להביא את יעקב ובניו למצרים. 

הקורא את כל הפרשה ורואה את תוכנית הקב"ה ברור שמבין שאין הדברים  ולכן

אינו מסוגל לראות את מכלול התמונה, האדם  בניו כיים יעקב וכפי מה שחושב

וכל זה בכדי ללמדנו איך העולם נראה במבט בני אנוש לעומת מראה ותוכנית 

  הקב"ה בעולמו.

וכך בעצם צריך להיות המבט על כל אירועי החיים שמזדמנים לבני אדם 

שהמטרה של הקב"ה שהאדם יתבונן ויחשוב מה הקב"ה רוצה ממנו ושהכל 

מה הטעות ין נכון לחשוב א ,ה פרטית ואין מקרה, וכאשר רואה תאונהבהשגח

ממה היה  אין נכון להתעסק בשאלה, וכאשר שומע על פטירת אדם שהנהג עשה

 וזושכל האנושי, הלפי  הרמה שק להסביר את מה עשו הרופאים בכדיחולה ו

בדבר טבעי ושכלי, דרכם של אנשי התקשורת להחליש את האמונה ולתלות הכל 

הקב"ה עשה הדבר ולחזור בתשובה כי שה של תורה חובת האדם להתבונן אך דרכ

 זה עיקר רצון הקב"ה.

 משל החפץ חיים לכפרי והרכבת:

לכפרי שפעם ראשונה  ובספר לקח טוב תחילת פ' מקץ הביא משל החפץ חיים

רכבת שנסע ברכבת והיה בתחנה עמד והתבונן, והנה רואה פקיד אשר שורק ל

שריקה ראשונה התחילו בני אדם לרוץ לרכבת, שוב שריקה שניה כבר עלו גם 

העצלנים, שריקה שלישית הרכבת מתחילה לזוז ואין ממתינים לאף אחד, הבין 

אותו כפרי שבעצם אדם זה הוא המנהל את הרכבת וקובע את מהלכה וזמנה, 

ת על הרכבת, שאלו כמהניגש אליו בכבוד גדול אדוני המנהל רציתי לשאול 

הפקיד תמה מדוע מכבדו כבוד כזה שמימיו לא קיבל, וענה לו אדוני אתה טועה 

אינני מנהל אנכי רק פקיד, שאלו כיצד יתכן הרי אתה קובע הכל, השיבו אנכי 

כך הדבר   מקבל את הפקודות מהמנהל ואנכי מבצע אותן אך אנכי פועל פשוט.

לו שכרו, וכן העסק שלו הוא  אצל האדם אשר חושב שמנהל העבודה שלו נותן

מוצלח ומרויח כיון שהשקיע בו מאמצים מרובים, וכן שאר מאורעות החיים, אך 



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

שוכח שהכל בפקודת הקב"ה שמגיע לו וממילא מסובבים שזה יהיה ע"י מנהל זה 

 .כי יש לזה מטרה ותכלית מהשמים או עסק זה או דבר אחר

 ביאור מאמר חז"ל פני הדור כפני הכלב:

הגמרא דברי לבאר את  ז הביא החפץ חיים בשם הגרי"צ בן הגר"ח ואלוז'יןועפי"

פני הדור כפני הכלב, וצריך ביאור מה כוונת  אשבעקבתא דמשיח :(מט סוטה)

חז"ל? ומבאר שכוונת חז"ל כמו כלב כאשר זורקין עליו אבן הוא רץ אחרי האבן 

כך בעקבתא  ,האבןוחושב שהאבן הוא שהרביץ לו, ואינו יודע שיש אדם שזרק את 

הצרות ואומות העולם נלחמים בנו וקמים מנהיגים רעים,  ותדמשיחא כאשר מתרב

המחשבה הפשוטה שהם רעים והם הרשעים או מדיניות הצבא או הממשלה 

מכשילה את המצב, אך שוכחים שאותו אבן ואותו מנהיג שהקב"ה הוא שזרק 

אשר בוטח בקב"ה ויודע וכ  אותו או המליך אותו ומדוע זרק או המליך אותו.

שהכל בהשגחתו והתוצאה היא הסיבה, הרי הקב"ה שומר עליו ועוזר לו, כאשר 

 אנו רואים אצל יוסף שהיה בעל ביטחון גדול כמבואר במדרש על יוסף נאמר "

 " זה יוסף.  ח בה' ְוָהָיה ה' ַמְבַטחוֹּ ָברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשר ַיְבטַ 

 יסוד חנוכה הטבע הוא נס:

ידועה קושית מרן ומשמעות הפירסום ניסא, והנה עלינו להתבונן בנס חנוכה 

הב"י והמפרשים כיון שמצות הדלקת נרות חנוכה שמנה ימים היא בגלל הנס 

שמצאו פך שמן לדלוק יום אחד ודלק שמנה ימים, והקשה מרן הב"י והרי עכ"פ 

יום ראשון אינו נס כיון שהיה להם שמן ליום אחד, וא"כ כיון שהנס רק שבעה 

 דלקה שבעה ימים ולא שמנה?ימים צריך לתקן ה

 השקפת חכמים על הטבע:

ב שליט"א עפ"י דברי וראיתי רעיון יפה בענג שבת בשם הרה"ג אהרון סימן טו

דחז"ל רוצים ללמדנו יסוד הרמב"ן שכל ניסי  ,ץ' בקובץ שיחותהגר"ח שמולבי

יצי"מ נועדו שמתוך הניסים הגלויים יכירו בניסים הנסתרים בהיות והאדם מתוך 
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לו ושגרתו אינו מכיר בנס שהקב"ה עושה עם האדם בכל רגע, וזה יסוד מצוות הרג

שמנה ימים שמאחר והאדם מבין יום אחד היה צריך לדלוק מצד הטבע כיון שיש 

כיון שהאדם  שמן וכל הרגשת האדם בנס הוא על השבעה ימים שלא היה שמן,

כל צעד מטרה מבין את מה שהוא רואה בעיניו שהשמן דולק ושוכח שיש מאחרי 

חז"ל רוצים להחדיר  ולזאת נסתרת כי אין טבע אלא הכל נס והשגחה פרטית,

בקרבנו כי גם הדלקה של יום ראשון שנראה לנו טבע הוא נס, כיון שמדוע השמן 

אלא שכיון שכך הורגלנו מיום שנולדנו  ,דולק ומי נתן בו כח הדליקה ודאי הוא נס

ין בו שום נס. אך רבי חנינא בן דוסא לראות שמן דולק נהפך הדבר לפשוט ושא

וסיפרה  כמסופר במסכת תענית דף כה ע"א ,כאשר ראה ביתו עצובה ושאלה מדוע

כי נתנה חומץ במקום שמן בפמוט, השיב לה רחב"ד כי מי שאמר לשמן וידלוק 

יאמר לחומץ וידלק וכך היה, פירושו של דבר שרחב"ד היה חי בתחושה ששמן 

הבדל בינו לחומץ מלבד הרגלנו ושגרתנו, וכיון שהיה חי שדולק הוא נס כי מה ה

 בהרגשת נס בשמן אינו מתפלא שהחומץ ידלק כי הכל אותו נס. 

וזוהי השקפת חז"ל אשר רוצים להחדיר בלב כל אחד בנס חנוכה נגד עקירת 

בכדי  האמונה שרצו היוונים וגזרו לכתוב על קרן השור אין חלק באלקי ישראל

. אבל אדם שהולך בדרכי התורה כפי אה עיניו והבנתושהאדם יחיה כפי מר

השקפת חכמי התורה חייב להגיע להכרה שכל הנעשה הוא מכוחו יתברך ואין 

ולכל מעשה ופעולה שהאדם  מושג של טבע ומקרה אלא הכל בהשגחה פרטית,

וכך האדם צריך  יעשה יש לה מטרה נסתרת כי הוא עילת העילות וסיבת הסיבות,

חיו שיש מנהיג לבירה והכל בהשגחה פרטית וממילא אין מושג  להסתכל על כל

של טבע אלא הכל נס. וכמו שאנו אומרים בתפילת לחש ועל נסיך שבכל יום עימנו 

ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים, אלא שהאדם אינו מרגיש 

גיע הדבר רק כאשר ח"ו נעשה חולה ריאות במצב קשה שצריך הנשמה ורק אז מ

 האדם להכרה עד כמה צריך להודות ולהלל את הי"ת על כל נשימה ונשימה.
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 מוסר דרשות הר"ן הדרוש הששי 

ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו  :וז"ל

ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, והוא מאמר הנביא )צפניה 

נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי  ז( הכרתי גוים -ג ו 

איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר. וכשאינם מתיסרים ברעת 

האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל 

ר אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אש

דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן 

ללמדנו כמה טעות יש במבט בני אדם על המתחולל בעולם, כי הכל   .עכ"ל ואילך

 יש לו מטרה נסתרת והיא עם ישראל.

 :פורים חגץ מוחמדוע לעתיד כל המועדים בטלים 

 כתבבעניין שמחת יו"ט  ז"לוכתב בספר אבן ישראל לרב ישראל ברוך ברוין 

 מאמר חז"ל למרות שלעתיד כל המועדים יהיו בטלים ימי הפורים לא בטלים,

וימי הפורים האלה  (אסתר ט)שנאמר  רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק בהכמ"ש 

לבאר בדרך רמז דידוע דיש וכתב לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. 

נס נסתר, וביציאת מצרים עשה הקב"ה נס מפורסם ובימי שני מיני נסים נס נגלה ו

המן היה נס נסתר, שיש לתלות בדרך הטבע שאהב המלך את אסתר ותלקח לבית 

המלך ובגללה היה הצלת היהודים, וגם מרדכי הציל את המלך ממות מבגתן 

ותרש, והמן הרשע המלך היה חושד אותו על שהזמינה רק אותו אסתר לסעודה 

אשר ראה אותו היה נופל על המטה של אסתר היה שם וכדומה מאשר כידוע, וגם 

סיבב הקב"ה וזה היה נס נסתר ויש לתלותו בדרך הטבע, לכן חג הפורים לא 

מתבטל כיון שהנהגת הקב"ה בדרך הטבע נשארת לתמיד. ומלמדת אותנו עד כמה 

א האדם יכול לטעות לפי הבנתו בהנהגת הנעשה בעולם ויחשוב שהסיבה אינה אל

אמצעי להגיע למטרה ואילו השם הראה לנו שכל מהלכי אנוש הן בכדי להגיע 
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למטרה ואותן מטרות שהאדם רואה אינם אלא סיבות להגיע לתוצאה הרצויה 

 אצל הקב"ה.

 מעשה שהיה ההבדל בין תכנית האדם לתוכנית הקב"ה:

סיפר לי בעל המעשה שהוא היה חולה לב במחלה נדירה כאשר הגיע לבית 

כמובן הציעו לו ניתוח דחוף בכדי להציל חייו ומחוסר ברירה הסכים ואכן  חולים

נעשה הניתוח אך לצערנו לא הצליח, ולכן המליצו לו לעבור לפרופסור אחר 

מומחה יותר והוצע לו שוב לחזור על הניתוח ואכן עשה ושוב לא הצליח, מחוסר 

ממוחה שהם יכתבו  ברירה הציעו לו שהיות ומצבו נדיר כדאי ללכת לחו"ל לרופא

אליו הפניה, ואכן כך היה שנשלח לבית חולים בחו"ל עם כל התיק הרפואי להיכן 

ששלחו אותו כמובן התקבל ונעשו לו בדיקות חוזרות ושוב נצרך לעבור ניתוח 

חוזר אלא שצריך המתנה לתור עבור הניתוח ובכל בית חולים היו נותנים לו סוגי 

מתנה לתור החליט לנסוע לשבת באחת הערים תרופות שונות, והנה בתקופת הה

לידידים, והנה באותו יום שישי שלא היה צפוי התחיל לרדת שלג כבד מאוד 

והדבר גרם לקשיים גדולים בנסיעה היו פקקים ועיכובים מעל המשוער ובהיות 

שבזמן החורף השבת נכנסת מוקדם שעון החול הולך ואוזל והוא רואה שאין לו 

דו לפני שבת מחוסר ברירה התחיל להתעניין באזור שהוא נמצא סיכוי להגיע ליעו

האם יש ישוב שיש בו יהודים ויוכל להתארח אצל איזו משפחה, כמובן שנמצאה 

נתיים יצא יב ,המשפחה שתארח אותו וקיבל השבת והלך לבית הכנסת להתפלל

לו לשוחח עם כמה אנשים על מצבו ועל בואו והקורות איתו, ואמר לו אחד 

לים שיש כאן מנהל בית חולים פרטי מאוד מומחה גדול ללב כדאי המתפל

שיתייעץ איתו על מצבו, ובאמת לאחר השבת ניגש אליו לאחר ההכרות הקצרה 

בשבת וסיפר לו את כל הקורות איתו ואף התיק הרפואי היה בידו שקיבל מהארץ 

ראשו  אותו פרופסור תפס את .ובו פירוט על כל מה שעבר עליו והתרופות שקיבל

והזדעזע אמר לו שיש לו נס שהגיע לכאן כי לפי כל מה שהוא קרה עליו בתיק 

ותדע לך שיש קשר בין  ,ללמוד על גופו בניתוחים ותרופות יסויים,מסכת נבמדובר 

אותו בית חולים ששלחו אותך אליו מהארץ לחו"ל והכל מתוכנן איך ללמוד על 
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להישאר בחיים, אולם הקב"ה  בשרך, והתרופות שנתנו לך מסוכנות אין סיכוי

הציל לך את חייך כי עוד ניתוח שהיו אמורים לעשות לך ספק אם היית נשאר 

בחיים, וגם תיכף תפסיק את התרופות שנתנו לך, כמובן התעשת ולא המשיך 

בטיפול באותו בית חולים שנשלח אליו, אלא נכנס לבית חולים של הפרופסור הזה 

ואמר לי והנני היום עומד לפניך ב"ה מרגיש  ,שפגש באקראי לאחר שנתקע בשבת

טוב. כאשר נתבונן במעשה הזה הרי אין ספק שאותו חולה המספר כאשר נסע 

קצת לנוח אצל ידידים ונתקע הדבר היסב לו צער גדול ובפרט שלא ידע היכן 

להיות ובאיזו הרגשה ישבות את השבת בנוסף לכל מחלתו, אולם כל זה להבנתו 

האדם שמטרת הנסיעה היית לנוח אצל ידידים והתקלקלה  כפי שנראה בעיני

התוכנית, אך המטרה האמיתי של הקב"ה היית להביאו למקום הצלתו והמציא לו 

סיבה לנסוע לנוח ולהיתקע בשלג הכל בכדי להגיע לידיים הנכונות. וכל אדם 

מאמין ידע שכך הן כל החיים של האדם שכל מטרותיו שפועל בגללם הן רק 

כדי להגיע למטרה של רצון השם יתברך המסתתרת מאחרי כל מעשה סיבות ב

 ופעולה של האדם.

 מוסר השכל:

הסופות ורעידות האדמה והצונמי שקוראים בעולם, וכן כל המתחולל בעולם 

בכל תחום הן רק סיבה למטרה לעורר את עם ישראל לאמונה ובשביל לחזק 

ריו ובתשובה ולדעת שאין טבע בעולם וכל דבר מסתתר מאח ולעורר אותנו להרהר

רצון השם יתברך שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות ומי שאמר לשמן וידלק 

יאמר לחומץ וידלק כי הכל מעשה ידיו של הקב"ה, ונסיים בתפילת החג הרחמן 

יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה להם בימים ההם בזמן הזה ויחיש את 

 סד וברחמים "אמן".גאולתנו בח

 וחנוכה שמח החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 מרדכי מלכא, בידידות ואהבה
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 Rav Mordechaiמהדורה אנגלית /  -מעדני מלך 

Malka 
What is the Cause and What is the True Purpose 

The parasha begins, “And it was at the end of two years and Pharaoh was dreaming; and 

behold, he was standing on the Nile.” 

Question: 

The Beit Halevi asks what the connection is between the dream and the conclusion of the 

two extra years that Yosef spent in jail. The two events seem to be unrelated, without any 

connection whatsoever.  

The Reality of Our Generation 

Every intelligent person must think about the revolutions that are taking place in the 

world, and he must know that the world is being directed for the sake of benefitting the 

Jewish Nation. This is as the Navi states (Tzefania 3:6), “I have decimated nations; their 

towers have become desolate. I have destroyed their streets so that there is no passerby. 

Their cities have become ruined; they are without people and without inhabitants.” 

Accordingly, it states in Masechet Yevamot (63a), “Said R’ Elazar bar Avina: Retribution only 

comes to the world because of Israel. This is as the pasuk states, (ibid.), “I have decimated 

nations; their towers have become desolate. I have destroyed their streets.” It also states 

(ibid. 3:7), “Just fear Me; accept reproach.” Rashi explains that this is intended for the sake 

of Israel; that they should fear their enemies’ evil plots and repent. For “in every 

generation, our enemies rise up against us to destroy us, and Hashem saves us from their 

hands.” At the moment they are thinking and planning how they can hurt the Jewish 

Nation, Hashem foils all of their plans. This is as we recite in Hallel from (Tehillim 117:1-2), 

“All of the nations praise Hashem; all of the nations extol Him; For His kindness has 

overtaken us ...” The commentators ask why it is necessary for the gentile nations to praise 

Hashem on account of what He has done for us – seemingly this is our obligation!  The 

answer is that the Jewish Nation is unaware of all the plots that the gentiles fiendishly 

plotted and how Hashem saved us from their hands. Only they see the miracles that 
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Hashem performs for the Jewish Nation; therefore only they can praise Hashem for this. As 

we know, Divine Providence is clothed within nature and, therefore, man does not see the 

miracles and wonders that Hashem effects in the world. From man’s vantage point, he sees 

the cause of a particular event to be the goal in and of itself, but he sees nothing beyond 

this. This is the very opposite of the truth, for the true goal and purpose of any event is 

hidden behind the cause of the event. Therefore, anyone who wishes to see Hashem’s 

Providence on behalf of the Jewish Nation, will see that a political revolution is taking place 

in the world, in order to save the Jewish Nation from the claws of our bloodthirsty enemies. 

For there is no doubt that according to the laws of nature and logic, no one would imagine 

that Trump would be chosen as the president of the US; even he said that it would be a 

miracle if he would win. On the day of the elections I was I the US, and I passed by the 

Clinton party, where the world media was assembled. The police had hundreds of police 

cars lined up throughout the streets, for they were certain that Clinton would be victorious. 

All of Clinton’s helpers and advisors were Muslims, and she was devising a plan intended to 

hurt the Jewish Nation. She therefore received large donations from the Muslims who 

supported her, with hopes that she would succeed in her plan. President Obama’s end 

revealed what his intentions were from the outset. Before leaving office, he carried out a 

devious scheme by getting the UN to vote against Israel, and by doing so, revealed exactly 

what Clinton wished to do. To our dismay, he is still in power. However, Hashem guarded 

the Jewish people in the face of their enemies and he put Trump, who is fond of the Jews, 

into power. One of Trump’s wealthy friends even told me that that all of his business 

advisors are Jews. Furthermore, his daughter converted, which is not coincidental. This is all 

to reverse and ruin the plans of our enemies; this is to the degree that there is even 

suspicion that Trump is actually a Jew in disguise. Additionally, his close relationship with 

Russia is also significant. The world’s perspective is that Trump is a name that is identified 

with success, to the extent that businesses and advertisers use this name to signify success. 

The world thinks that his victory is simply another such success. However, they are making 

a mistake. For there is not the slightest doubt that any intelligent individual can see from 

this how Hashem is controlling the world, all for the sake of the Jewish Nation. He should 

not err in thinking that this is all happening due to the efforts of man, or due to his 
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knowledge how to succeed. Rather, the reason he has succeeded is for the sake of the 

Jewish Nation. For everything is dependent on Hashem’s kindness. According to our deeds 

is how the world acts towards us. In our parasha we learn important fundamentals. We 

learn how Hashem controls the world, and how there are periods of ups and downs in the 

world; man must utilize the periods of ascent for the long term, so that he will be able to 

stand firm even during the period of decent, Heaven forbid. All of this is the theme of the 

Chanukah miracle, as we will explain.  

The Principle of the Beit Halevi 

Now we can explain our parasha. The Beit Halevi offers an answer based on the Midrash. 

The Midrash (Bereishit Rabba 89:1) states, “And it was at the end (miketz) of two years and 

Pharaoh dreamed.’ This is as the pasuk states (Iyov 28) ‘He established an end (ketz) for the 

darkness’ – Hashem put an end to the period of time that Yosef would be in prison. Once 

the end arrived – ‘And Pharaoh dreamed.’’ 

So is it stated explicitly in the Targum Yonatan ben Uziel, that when the memory of Yosef 

was awakened before Hashem, it brought about Pharaoh’s dream. The Beit Halevi 

explained that this is comparable to an individual who invested money in a particular 

business and was successful. Usually, an individual thinks that the reason he profited was 

because he was successful in his endeavor. However, the opposite is true; since Hashem 

wanted him to prosper, He presented him with a profitable business venture. The 

explanation is as follows: The way of the world is to look at what happened to Yosef and 

say, “Look at Yosef’s mazal – Pharaoh had a dream, and Yosef was therefore released from 

jail.” However, the Torah tells us that the opposite is the case – since Hashem put an end to 

the period of darkness, He caused Pharaoh to dream and, subsequently, Yosef was 

released. So too, President Trump’s presidency is not because of his mazal or his wisdom. 

Rather, the true purpose behind all of this is the Jewish Nation; Hashem wishes to guard it 

from its enemies. He therefore granted them success and put Trump into power. So too, we 

should contemplate the continuation of the parasha, how Hashem brought years of plenty 

and famine to Egypt, in order to bring Yaakov and his sons there. We should think about 

everything that occurred to the tribes in that time period. If we think about man’s 
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perspective when he finds himself in a trying predicament we will realize that he always 

thinks about how he can deal with the situation and be saved from the trouble that he 

faces. That is the purpose behind his each and every action. By Hashem it is the exact 

opposite. The distress or problem that befalls an individual is simply a cause which brings 

man to action. These actions are the true, underlying purpose behind everything that he 

does. So too, all of the plenty and famine in Egypt were a cause that was intended to bring 

Yaakov and his sons there. Therefore one who reads the entire parasha and sees Hashem’s 

true plan materialize, understands that the reality is different from what Yaakov and his 

sons initially thought. For man is unable to see the entire picture. This is intended to teach 

us how the world appears according to man’s perspective as opposed to Hashem’s true 

plan and His view of the world. In essence, this must be the perspective on all of life’s 

events that are presented to man. Hashem’s goal, as it were, is for man to contemplate and 

think about what He wants from us, and to see that everything is a result of Divine 

Providence and not happenstance. If man sees a car accident, instead of asking what 

mistake the driver made, he should think about what Hashem did and why. The moment 

someone hears about someone’s passing, he asks what his illness was and what the doctors 

did, explaining everything according to logical reasoning. However, this is the way of the 

media, to weaken man’s faith and attribute everything to nature and logic. However, the 

way of the Torah is for man to contemplate that Hashem is the One Who has brought the 

event and to repent, for this is the primary Will of Hashem. 

The Chafetz Chayim’s Parable of the Villager and the Train 

The sefer Lekach Tov (beginning of Parashat Miketz) cites a parable from the Chafetz 

Chayim: There was once a villager who was about to ride the train for the first time. At the 

station, he stood and studied his surroundings. He saw a clerk who sounded a whistle to 

board the train. After the first whistle, people started running to board. Then there was a 

second whistle and now even the lazy individuals boarded. Once the third whistle sounded, 

the train began to move and did not wait for anyone. The villager understood that this man 

was the manager of the train and that he was the one who set its route and schedule. He 

approached him with great respect and said, “My dear sir, esteemed manager of the train, I 

would like to ask some questions about the train.” The manager was bewildered why he was 
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honoring him in such a manner; he had never been honored like this before. He therefore 

responded, “You are mistaken. I am not the manager; I am only a worker.” “How can it be?” 

asked the villager, “You are arranging everything!” “No,” responded the worker. “I receive 

orders from the manager and I execute them; however, I am only a simple worker.” So too, 

explained the Chafetz Chayim, is with man. He thinks that the manager of his workplace is 

the one who pays him, and that the reason he is successful and profitable is because he has 

exerted tremendous effort. The same thing applies to the other aspects of his life. However, 

he forget that everything is a result of Hashem’s command. The manager, job, or a different 

item are the messengers who carry out Hashem’s command, for there is a greater, Heavenly 

purpose that is being carried out.  

The Theme of Chanukah – Nature is Truly a Miracle 

We must contemplate the miracle of Chanukah and the meaning of pirsumei nisa, 

publicizing the miracle. The question of Maran Beit Yosef and the commentators is well 

known: The mitzvah of lighting Chanukah lights for eight days is to commemorate the 

miracle of finding a single flask of oil that had enough oil to last only one day, yet 

miraculously stayed lit for eight. Maran Beit Yosef asks that the first day was not a miracle 

since there was enough oil to light at least one day. Therefore, since the miracle was actually 

only seven days, our Sages should have enacted seven nights of lighting and not eight.  

Our Sages View of Nature 

I saw a nice idea in Oneg Shabbat in the name of R’ Aharon Siman Tov shlita, according to 

the words of R’ Chayim Shmulevitz in Kovetz Sichot: Our Sages wish to teach us the 

principle of the Ramban, that all the revealed miracles of the Exodus were intended to make 

us recognize the hidden miracles that Hashem masks behind nature. Man is accustomed to 

these seemingly “natural” events that Hashem performs every second. This is the underlying 

principle of the mitzvah to light for eight days. People think that the oil should certainly have 

burned for at least one day, since there was a sufficient amount of oil in the menorah. Man 

feels that only the following seven days were miraculous. He understands that which he sees 

before his eyes, in this case, a sufficient amount of oil to light one day. But he forgets that 

that behind everything is a hidden purpose, and that there is really not any nature; rather, 

everything is a miracle and Divine Intervention. Therefore our Sages wish to ingrain in us 
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that even the lighting on the first day – that which appears to be nature – is actually a 

miracle. For why does the oil cause illumination, and who gives it the power to illuminate – 

it is most certainly a miracle. However, since from the day that we were born, we have 

grown accustomed to seeing oil burn, it has become a simple matter for us, and we do not 

view it as being miraculous. But our Sages (Taanit 25a) teach us that when R’ Chaninah ben 

Dosa saw his daughter saddened, he asked her what happened. She replied that she had 

placed vinegar into the candlestick instead of oil. R’ Chaninah told her that the One Who 

makes oil illuminate will make the vinegar illuminate, and so it was. In other words, R’ 

Chaninah lived with the recognition that oil burning is a miracle; for what is the difference 

between oil and vinegar besides for the fact that we have grown accustomed to seeing one 

light and the other not. Since he lived with the awareness that the oil lighting was also 

miraculous, he was not amazed by the vinegar lighting – for everything was a miracle in his 

eyes. This is the perspective of our Sages, who wish to ingrain the miracle of Chanukah in 

the heart of every Jew, as opposed to the Greeks who wanted to uproot our faith. They 

decreed that the Jews write on an ox’s horn that they do not have a portion in the G-d of 

Israel. This was so that man would live according to what his eyes saw and what he 

understood. However, a man who follows the way of the Torah and lives according to the 

perspective of the Torah Sages must arrive at an understanding that everything that takes 

place is from Hashem, and that there is no nature and happenstance; rather, everything is 

Divine Intervention and a miracle. This is as we say in our silent prayer, “And for Your 

miracles that are with us each day, and for your wonders and goodness at every time – 

evening, morning, and afternoon.” It is just that man does not realize this until he contracts a 

lung illness, Heaven forbid, and he has difficulty breathing. Only then does he arrive at an 

awareness that he must thank and praise Hashem for each and every breath.  

Words of Mussar 

In summary: All of the devastations, earthquakes, and Tsunamis that occur in the world, as 

well as everything else that takes place – is intended only to inspire the Jewish Nation to 

faith. They are meant to strengthen us to think about repentance and to know that there is no 

nature in the world, and that behind it is masked the Will of Hashem. For it is Hashem Who 

is the true cause – the One who told the oil to light is the same One who told the vinegar to 

light. Everything is the handiwork of Hashem. We will conclude with a Chanukah prayer, 
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“May the Merciful One make miracles and wonders for us like He did for them in those 

days, in this time, and hasten our redemption with kindness and mercy.” Amen. 

Shabbat Shalom and Chanukah Sameach, 

                Rav Mordechai Malka    
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים
 מה חרדו האחים אחרי שראו שהושב כספם

אֹמר ַמה ֹזאת ָעָשה ֱאלֹ  א ִלָבם ַוֶיֶחְרדּו ִאיש ֶאל ָאִחיו לֵּ  (חכ, במ) .ים ָלנּוקִ ַויֵּצֵּ

 :(כ"א פסוק לעיל) האחים אמרו כבר בקובץ הנפלא "עיון הפרשה", הקשו, הלא

 אמאי שהבינו משמע', וגו' שונפ צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל'

 ? '.לנו קיםואל עשה זאת מה: 'תמהו שוב ואמרו ומה, עליהם זה עונש נתגלגל

 עתה הבינו שהחטא היה מאד גדול

שמקודם לא חשבו  ,א"שליט קניבסקי חיים רבי הגדול תירצו בשם מרן הגאון (א

 שהחטא היה כל כך גדול, ורק עתה הבינו שהחטא היה מאד גדול.

 ל עצם המכירהתשובה ע

 הזאת א, שבפעם"שליט שטרנבוך משה רבי הגדול עוד תירצו בשם הגאון (ב

 שלא על זה תשובה עשו רק לכך ומקודם, המכירה עצם על להרהר התחילו כבר

 .בהתחננו עליו חסו

 מידה כנגד מידה

, מאד א, שיתכן"שליט אזרחי מרדכי ברוך רבי הגדול עוד תירצו בשם הגאון (ג

 .תשובה דרך לדעת כדי" מדה כנגד מדה"ה דתיבמ תהיהי, קה שבטי שתמיהת

 בהם שאין, דבריהם הועילו כשלא, אתם" מרגלים" של החשד על, כן שלפני משום

 את ומצאו... כך להם עלתה", מדה" איזו נגד איפוא חיפשו, ריגול מחשבות שום

 גם", מדה כנגד מדה"ה היא הנה... שמענו ולא אלינו בהתחננו", אנחנו אשמים"ה

 של החטא שרשי על, בתשובה לחזור, איפוא יש. נשמעים ולא, מתחננים אנו

 בתכנון, גס בשקר, בעלילה עליהם באו, עתה ואילו ...שמענו ולא... בהתחננו
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 מה על שנדע כדי", מדה כנגד מדה"ה היא היכן, שאלו זה על .לשקרנים עשייתם

 שבעלילת" מדה כנגד מדה"ה על עונה אינו', וגו" אנחנו אשמים"ה .בתשובה לחזור

 עמדו לכן .בתשובה לחזור מה על, ולדעת לחפש איפוא יש. הנוכחית השקר

 את מצאו אמנם ל"חז דברי ולפי. לנו קיםואל עשה זאת מה, תמיהה בשאלת

 .יוסף ובמכירת" התנכלות"ב מדה כנגד דהיהמ

 עשו תשובה כעת על החטא של בין אדם למקום

, זה גם חטא "בין אדם לחבירושל "ע שכל חטא לענ"ד י"ל בס"ד שהנה ידו (ד

 ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל', ולכן מקודם אמרו: "בין אדם למקום"

, היינו שהתחרטו על העבירה של "בין אדם לחבירו", וזהו שכתוב: 'וגו' נפשו צרת

 אשמים אנחנו "על אחינו".

, וזה שכתוב: ויחרדו אולם אחר כך עשו תשובה על החטא של "בין אדם למקום"

 לנו. והבן. קים"ווגו' "אל
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 טענת יוסף מרגלים אתם

ֶהם ְמַרְגִלים ַאֶתם )מב ט( ובאשר הם השיבו לו )יא לֵּ ( בטענת יוסף לאחים ַוֹיאֶמר א 

ָבֶדיָך ְמַרְגִלים ויוסף ממשיך בתש אול האחים ולאחר ששמע שיש אח נוסף ֹלא ָהיּו ע 

אֹמר ְמרַ  ֶכם לֵּ לֵּ ֶשר ִדַבְרִתי א  ף הּוא א  ֶהם יֹוסֵּ לֵּ ְגִלים הוא חוזר לטענתו )יד( ַוֹיאֶמר א 

ִחיֶכם הַ  ְצאּו ִמֶזה ִכי ִאם ְבבֹוא א  י ַפְרֹעה ִאם תֵּ נּו חֵּ ָקֹטן ַאֶתם וממשיך )טו( ְבֹזאת ִתָבחֵּ

ָנה: )טז( ִשְלח יֶכם הַ הֵּ נּו ִדְברֵּ ָאְסרּו ְוִיָבח  ִחיֶכם ְוַאֶתם הֵּ ֱאֶמת ּו ִמֶכם ֶאָחד ְוִיַקח ֶאת א 

י ַפְרֹעה ִכי ְמַרְגִלים ַאֶתם:    ִאְתֶכם ְוִאם ֹלא חֵּ

 למה חשד אותם אהשאלות בפסוקים אלו רבו, ותחילה ראוי להתעורר 

אמר מרגלים אתם,  למרגלים דווקא, הלא דבר הוא, ואכן במדרש מובא דלכך

כרתם, אך זה מבאר משמעאלים ימדיינים לנבתים גחל ראמי משהוא ראשי תיבות 

 ועוד ראוי להבין מה שאמרו לא היו עבדיך מרגלים, בלשון עבר, היה בבדרך רמז. 

 ועוד אחר שאמרו שנים עשר וגו', אמר גלהם לומר בלשון הווה, אין אנו מרגלים. 

מרגלים אתם, משמע שלפי דבריהם עכשיו נשמע שהם להן יוסף הוא אשר דברתי 

 כיצד יהיה המבחן אם האמת דכן מרגלים, והוא תמוה כיצד נשמע כן מדבריהם. 

כדבריהם שיש להם אח קטן, וכי כל מרגל בהכרח שכל דבריו הם שקר, וכיצד 

 יהיה הוכחה מכך שיביאו את בנימין.

  ??עכשיו או בעתידעכשיו או בעתיד  ––מרגלים מרגלים 

פינחס בן רבי פילטא שהיה דיין בפוזנא שבפולין נ' בשנת )לרבי  ברית שלוםבספר 

תכ"ג( מבאר הענין ע"פ המובא )בשער הגלגולים הקדמה לו אות מ( ועתה נבאר 

ענין המרגלים, דע, כי אלו העשרה מרגלים טרם שהלכו לרגל את הארץ, נתעברו 

ו בהם נשמות השבטים, עשרה בני יעקב ממש, וזה סימן מה שאמר להם יוסף לאחי

 מרגלים אתם, רמז להם שיהיו עתידים להתעבר במרגלים. 
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ולכן היה רוצה יוסף לדונם כמרגלים על שם העתיד. וזה שאמר יוסף מרגלים 

אתם, רמז בזה שהן עתידין להיות מרגלים, ולכך היה רוצה לדונם על שם סופם. 

ואיך והשיבו לו לא היו עבדיך מרגלים, רצונם לומר שעדיין לא נהיינו מרגלים, 

אתה רוצה לדונו על שם סופינו, הרי עדיין לא נתחייבנו, ואין דנין את האדם אלא 

 לפי מעשיו של אותו שעה, 

אבל אחר שאמרו שנים עשר עבדיך אנחנו וגו' והאחד איננו, הזכיר שדנו אותו על 

שם סופו, כדאיתא במדרש )ראה בר"ר פד, י; מוזכר שם רבי לוי אמר עתידין אתם 

ים אלמים לפני עגליו של ירבעם ולאמר אלה אלהיך ישראל(  שלכך לעשות אליל

רצו להורגו שראו שיצא ממנו ירבעם בן נבט ויעשה שני עגלים בדן לעבודת 

כוכבים, ולכך מכרוהו כדי שיגוע ויטמע במצרים ויבערו את עגלי ירבעם, לכך אמר 

תם הוא אשר דברתי אליכם מרגלים אתם, רצונו לומר, מדבריכם נשמע שא

סוברים שדנים את האדם אפילו על שם סופו, ואם כן נתפסתם בדבריכם, וזהו 

 שאמר מרגלים אתם ודו"ק: 

  הבחינה בגביעהבחינה בגביע

אך עדיין לא מבואר כיצד תהיה הבחינה בבוא אחיכם הקטן ויתכן ע"פ דבריו 

הנ"ל שטענתו של יוסף שיש סתירה בדבריהם האם דנים לפי המצב העכשווי או 

ן ביקש לעשות בחינה שיביאו את בנימין וינסנו בנסיון הגביע על שם סופו, ולכ

ונראה כיצד ידונו האחים האם ע"פ המצב העכשווי שאין להם שום הוכחה שגנב 

או על שם העתיד שאם אמו גנבת הרי שדומה לה בתכונתו, ואכן מצינו במדרש 

אה דבאותה שעה חשדו השבטים בבנימין והכהו את בנימין אחיהם בין כתפיו הכ

גדולה ואמרו לו גנב בן גנבית אמך גנבה התרפים. ולפי שהכוהו אחיו בין כתפיו 

זכה שנעשה אושפיזכין לשכינה שנבנה בית המקדש בחלקו כדכתיב ובין כתיפיו 

שכן: וא"כ נראה שהסיקו מכך שאמו גנבה את התרפים שאף הוא גנב את הגביע 

 הוכחה.בכדי להפרישו מאיסור ניחוש, על אף שאין להם שום 



 

 נהעמ'  -אספקלריא 

 

 מתהלך בג"ן / הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 ולא נשבע למרמה

ָנה ִחיֶכם ַהָקֹטן הֵּ ְצאּו ִמֶזה ִכי ִאם ְבבֹוא א  י ַפְרֹעה ִאם תֵּ נּו חֵּ  )מב, טו( ְבֹזאת ִתָבחֵּ

 האם נשבע יוסף שבועת שקר

 בקשמ שהיה בשעה, פרעה חי תבחנו בזאתובמדרש רבה )בראשית רבה צא, ז( 

. אמנם בתנא דבי אליהו פרק כד מובא שיוסף פרעה בחי נשבע היה לשקר לישבע

, פרעה חי שנאמר, יוסף קיימו, תשא לאקיים את כל עשרת הדברות ומבואר שם '

 המלכים מלכי במלך נשבע, קיימו ודם בבשר נשבע אם, וחומר קל דברים והלא

קיים יוסף את שבועתו ולפי זה מבואר ש .'וכמה כמה אחת על הוא ברוך הקדוש

 ולא נשבע לשקר.

והנה דעת המדרש שהיה זה שבועה לשקר הוא כמבואר במפרשים, שהוא נשבע 

שלא יצאו השבטים מזה רק אם יבא אחיהם הקטן הנה, ולמעשה הרי שלח אותם 

לביתם שיביאו את בנימין ולמעשה לא קיים את שבועתו. ובדעת התנא דבי אליהו 

מר בשני דרכים, א( שמה שאמר אם תצאו מזה לא היתה שקיים את שבועתו יש לו

כוונתו שלא יצאו ממקום זה אלא שלא יצא ולא יהיו מנוקים מחשד זה עד שיביאו 

 אם - פרעה חיאת בנימין. ועל פי זה יבואר על נכון סמיכות והמשך דברי רש"י, "

 מקוםה מן - מזה תצאו אם, פרעה בחיי נשבע היה, לשקר נשבע שהיה. פרעה יחיה

", שהוא כמפרש והולך מפני מה היה זה נחשב לשבועת שקר, ועל זה קאמר הזה

שהרי הפירוש של אם תצאו מזה היינו מן המקום הזה, ולא אם תנוקו מן החשד 

הזה, כמו שביארו במזרחי ובגור אריה בכוונת דברי רש"י, והרי למעשה הוציא 

 רחך שהיה זה שבועת שקר.אותם מן המקום הזה לפני שהביאו את בנימין, ובעל כ

ב( עוד ביארו המפרשים שלא היה זה שבועת שקר כי כוונתו היה רק שלא יצאו 

כולם אם לא יבוא בנימין ולמעשה הרי השאיר את שמעון שם ובזה קיים את 

 אם, ירא אני יםקהאל את וחיו עשו זאתשבועתו. ויש לפרש בזה מה שאמר יוסף 

. בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם מרכםמש בבית יאסר אחד אחיכם אתם כנים
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ולכאורה מהו זה שהקדים ואמר את האלקים אני ירא. אלא שכיוון לומר שאם 

אניח את כולכם לחזור לבתיכם, אעבור על שבועתי, ואף שאוכל לומר שכוונתי 

היתה שלא תצאו מחשד זה, אבל ויראת מאלוקיך כתיב היינו בדבר המסור ללב, 

היתה שלא תצאו מן המקום הזה, וכמו כן מצינו לשון יראה על  ואני יודע שכוונתי

, וכן איתא ירא שבועה כאשרהזהירות בשבועה, כלשון הכתוב )קהלת ט, ב( 

אני  יםקהאל אתכתיב דא כמ ה"להקב ירא היהבמדרש )במדבר רבה יד, ו( שיוסף 

ה . וזהו שהקדים להם שמחמת יראתו על השבועהשבועה על זהיר והיה' וגוירא 

 מוכרח הוא להשאיר את שמעון אתו.

 הרי זה משובח

עוד יש לומר בזה, ועל ידי זה יתיישבו כמה דקדוקים בפרשה זו, שכוונת יוסף 

בבחינה זו היתה לראות אם אנשי אמת או לאו באופן זה. דהנה כתב הרמב"ם 

 לא או וכך כך שיעשו אחרים על שנשבע מי וכלבפרק ה' מהלכות שבועות ה"א 

 לקיים לא בידו אין שהרי, טוייב בשבועת חייב אינו אשתו או בניו היו ילואפ יעשו

 קיימו ואםוכו',  הנשבע זה דברי לקיים נזקקין אחרים אותן ואין, וכו' לבטל ולא

כלומר שהמשביע  .לשוא שבועה להוציא הרגילול שלא משובחין אלו הרי דבריו

ים לקיים את השבועה, את אחרים שהם יעשו או לא יעשו דבר זה אינם מחוייב

ומכל מקום הרי הם משובחים אם קיימו דבריו כדי שלא להרגילו להוציאו שבועה 

 לשוא. ויש שכתבו בדעת הרמב"ם שהכוונה הוא כדי שלא יעבור על שבועת שוא, 

וזהו שאמר להם יוסף שהוא ישבע שלא יצאו ממקום זה אם לא יבא אחיהם 

יל ולא היה יכול לאסור אותם בכח שלא הקטן, ובאמת הרי השבטים היו גבורי ח

ברצונם, והרי היו יכולים להחריב את כל מצרים כדאיתא במדרש, אלא שבזאת 

בחן אותם יוסף שהוא ישבע שלא יצאו ממקום זה אם לא יבא אחיהם הקטן, ואם 

יהיו מוכנים מדעתם להישאר במקומם ולהיאסר שם כדי שלא יעבור הוא על 

אות שהם אנשי אמת ואינם רוצים להכשיל אותו שבועת שוא, אז יווכח לר
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בשבועת שוא, אבל אם לא יחששו לזה הרי זה מוכיח אליהם שאינם חוששים 

 לדברי שקר ויתכן שאף הם עצמם הם מרגלים.

היינו בחינה על המהות שלכם, ולאו דווקא על  תבחנו בזאתוזהו שאמר הכתוב 

הם אנשי אמת, הנה אני עצם דבריהם אלא היה זה בחינה על עצם מהותם אם 

 שלחו, ואתם הנה הקטן אחיכם בבוא אם כי מזה תצאו אם פרעה חיאשבע שבועה 

וכמו שכתבו המפרשים )אברבנאל  האסרו ואתם אחיכם את ויקח אחד מכם

ואלשיך( שלשון האסרו מורה שיאסרו מדעת עצמם, היינו שיאסרו עצמם כדי שלא 

יל עצמו לשבועת שוא ועל ידי זה יעבור הוא על שבועת שוא או כדי שלא ירג

 כי פרעה חי לא ואםאם אכן מידת האמת אתכם  אתכם האמת דבריכם ויבחנו

 ביום יוסף אליהם ויאמר, ימים שלשת משמר אל אתם ויאסוף. אתם מרגלים

לחזור לביתם, וכדי שלא שהם יכולים להם נות מדבריו ולומר וכאן בא לש השלישי

רי נשבעת שלא נצא, ועלינו לקיים את השבועה על יאמרו איך יכולים אנו ללכת ה

היינו שכל הטעם שאתם , ירא אני יםקהאל את וחיו עשו זאתזה הקדים ואמר 

צריכים לקיים השבועה הוא כדי שלא להרגילו לעבור על שבועת שוא, אבל אני 

ירא את האלקים ולא אעבור על שבועת שוא, וממילא יכולים אתם לחזור 

ר לא היה צריך לבחון את מהותם שכבר ראה שבעצם הם לבתיכם. ומעתה כב

אנשי אמת אלא היה צריך לדעת אם דבריהם אלו הם אמת, ועל כן אמר עתה 

 דווקא, ודו"ק היטב. דבריכם ויאמנו

ואיתא בשו"ת עטרת ישועה סימן א' וב' שביאר על פי חשבון נפלא באריכות 

ני אריה זוטא בפרשתן שביאר מעשה זה שאסר יוסף את אחיו היה בחנוכה, )ועיין פ

על פי חשבון שבפעם השניה שבאו אחי יוסף למצרים ואמר להם וטבוח טבח והכן 

היה בחנוכה(. ויבואר בזה השייכות לענין הנ"ל, על פי המבואר בשפת אמת 

לחנוכה תרל"ה שיון הוא מקור השקר, ויון הוא מלשון אונאה, והוא ההיפך ממידת 

זו מלכות יון, וחושך הוא בחי' השקר כשאינו ניכר  האמת. וחושך על פני תהום

אור האמת, ועוד איתא בזוה"ק פר' יתרו דף צו. שהנשבע לשקר גטרם שימחק 

 השם אשר על פני התהום, ודו"ק שהכל הולך אל מקום אחד.
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עיון המשפט / הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל 

 ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט'

 בזמן הזה? מהו אפוטרופוס

יִתי ְוַעל ִפיָך ִיַשק ָכל ַעִמי  (מ ,מא) ַאָתה ִתְהֶיה ַעל בֵּ

לעיתים קורה ואדם אינו יכול לנהל את עצמו, וכגון אם יש יתומים קטנים, או 

אדם קשיש שאינו מסוגל להיות אחראי על נכסיו ועל צרכיו, וכל מקרה אחר 

גיל יש קרוב משפחה בסביבתו שממנה את שאדם אינו יכול לנהל את עצמו. כר

עצמו לאפוטרופוס מעשי, גם אם לא רשמי. פעמים באישור גורמים שונים, ופעמים 

ללא אישור מכל סוג. ויש לנו לברר מה דינו, האם יש חובה למנות אפוטרופוס, או 

 שאפשר להניח לקרובי המשפחה לעשות כרצונם. וכיצד עליהם לנהוג.

 עצמם לאפוטרופוס קרובי משפחה הממנים

כרגיל הדבר מצוי במקרה של"ע האבא נפטר, ומניח בביתו יתומים קטנים. כל 

נכסיו שייכים ליתומים, שהרי הם היורשים על פי ההלכה, והם אינם יכולים 

למחול לוותר ולהסכים לשום דבר. והאמא האלמנה מנהלת את משק הבית, 

ים, ולצרכי הבנות שאינן משתמשת בירושה ובכסף שנותר בבית לצרכיה האישי

. ולמעשה אם היא באה לשאול כיצד עליה לנהוג, יש 8יורשות על פי ההלכה

להורות לה שמותר לה לנהוג כמקובל. וכפי שמצאנו בדין תפוסת הבית, היינו כל 

עוד לא חלקו את הירושה, והאחים מתגוררים יחד בבית ואוכלים יחד מהירושה. 

אמנם, היתומים הקטנים רשאים למחות כאשר הם . 9ומותר להם לנהוג כך כמקובל

גדלים. ובמקרה זה, יש להשיב להם את כספם. ומאידך, יוכלו לחייב אותם לשלם 

עבור כל השירות שהם קיבלו באותם שנים. שהרי הם קיבלו זאת בחינם על דעת 

שהבית יתנהל כמקובל, ולא על דעת שימחו בגדלותם על ההוצאות הרגילות 

                                                
מעיקר הדין אלמנה ניזונת מנכסי הירושה כל צרכה, וכן הבנות כל עוד הן קטנות. לאלמנה יש זכות מזונות כפי  8

שהיו רגילים בחיי הבעל. אך הבנות הקטנות, יש להן זכות רק בצמצום, גם אם היה רגיל לזון אותן ברחבות גדולה. 

 הע"ז סי' צג, צג, וסי' קיב סעיף ו.עיי' בשו"ע א
 עיקרי הדברים נתבארו בטושו"ע חו"מ סי' רפו. 9



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

בני הבית. ואם הם מוחים בגדלותם על ההוצאות, הרי הם חייבים שהוציאו עבור 

 לשלם על מה שקיבלו מאחרים.

עוד מצוי הדבר, כאשר אדם מזדקן, ואינו יכול לטפל בענייניו, ואין לו סמכות 

החלטה על רכושו. ופעמים שאשתו או אחד מילדיו מטפל בענייניו, ככל הדרוש 

 וציא משלו, ומה אסור להם להוציא.לאותו אדם. ויש לבאר מה מותר להם לה

למעשה יש להם סמכות כשיקול דעתם, להוציא כל הנדרש עבורו, ובלבד שיכוונו 

לטובתו. ויכולים ליתן מתנות לאלו שבאים לבקרו ולשמחו, ולהזמין אורחים 

לאכול על שולחנו, וכן כל מה שמועיל לצרכיו. ובלבד שיעשו הכל מתוך מחשבה 

ו מעותיו ללא מחשבה כראוי על עתידו, שהרי הם על צרכיו, ולא יבזבז

כאפוטרופסים עבורו. אך אסור להם להעניק מתנות מכספו, אם אין בזה תועלת 

עבורו. וגם אם כשהיה בריא היה רגיל לתרום תרומות שונות, ולהעניק מתנות 

גדולות לילדיו. אין לעשות זאת מכספו. כיון שמותר להוציא רק לפי הצורך שלו 

 הקיים, ואין משמעות להנהגתו מהעבר.במצבו 

 אם יש מי שחושב שאינם מתנהלים כראוי?

כל אדם, בין אם הוא מקרובי המשפחה, ובין אם אין לו קשר משפחתי. רשאי 

לפנות לבית הדין בטיעון שהאפוטרופוס מתנהל שלא ביושר, או בשיקול דעת 

ת אינה תקינה, מוטעה. ובית הדין יבדוק את טענתו, ואם אכן ימצא שההתנהלו

 .10בית הדין ימנה אדם אחר שינהל את רכושו

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.

 gmail.com@7470107דוא"ל:   177-0717171פקס   1527620690לתגובות: טל' 

                                                
נתבאר שבכל מקרה של חשד, בית דין מחליפים אפוטרופוס. גם אם התמנה ע"י האב לפני פטירתו. ועיין בטושו"ע  10

 חו"מ סי' רצ בהרחבה בדיני אפוטרופוס.
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, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ
  שבר

ם ְוִנְחֶיה ְוֹלא ַוֹיאֶמר ִהנֵּה ָשַמְעִתי ִכי ֶיש ֶשֶבר ְבִמְצָרִים ְרדּו ָשָמה ְוִשְברּו ָלנּו ִמָש 

ָשָרה  .ָנמּות ף ע  י יֹוסֵּ חֵּ  (ג-מא, ב) ִמִמְצָרִים ִלְשֹבר ָברַויְֵּרדּו א 

בתרגומים ביארו ברוב הפעמים שענינו "למזבן עיבורא". לכאורה היה מקום 

להגדיר, שלשון שבר נובע מלשון 'בר', ולענין תוספת האות שי"ן יעויין להלן 

 בשיטות השונות. 

 לשון קנין

שבר לשון מכר ולשון קנין הוא, כאן  -( "וישבור למצרים )מא,נו רש"יוהנה, כתב 

לשון קנין. ואל תאמר אינו כי אם  -משמש לשון מכר. שברו לנו מעט אוכל 

בתבואה, שאף ביין וחלב מצינו )ישעיה נה( ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין 

בר וחלב". בדבריו נתבארו ב' ענינים, א שאין תימה מדוע פעמים נאמר שורש ש

כלפי הקונה ופעמים כלפי המוכר, יען שהוא לשון קנין ולכן משתנה אם בא לקנות 

או למכור. ב שלשון שבר אינו משורש 'בר', שהרי מצאנו לשונו על מכירת יין 

 וחלב.

אלא שדברי רש"י צ"ע, א. מדוע נאמר לשון שבר ולא לשון קנין. ב. מניין לנו שקנו 

 ין או חלב ושאר מיני מאכלים. אצל יוסף תבואה, שמא קנו אצלו י

)דברים ב,ו( ביאר, שלשון קנין הבא בלשון שבר, בא במקום שנמכר בפנים יפות ו

ביוקר, כגון שיש רעב, ולכן נזכר לשון שבר ולא לשון קנין. כיו"ב ייאמר לשון שבר 

 כגון יין וחלב בזמנים מסוימים.  על דבר המתבקש ואינו נמצא בקל,
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 שבירת הרעב

מצאנו בכמה לשונות, אבל ענינם דומה. א )בראשית מא,נו(  רד"קהובדברי 

"ולשון שבר מבנין הקל נופל על המוכר ועל הקונה, כי הפעולה בזה על שם 

התבואה שנקראת שבר לפי שהיא שוברת הרעב, על דרך ישברו פראים צמאם 

 )תהלים קד(, והנה המוכר נותן השבר והקונה לוקח השבר, והפעולה על שניהם".

ב )ספר השרשים ערך שבר( "וישאו את שברם )מב,כו(, פירוש תבואה וכל מאכל. 

ואולי נאמר בזה הלשון לפי שהוא שובר הרעב. וכן אמר שבר רעבון בתיכם על 

ונמכור, כי  -דרך ישברו פראים צמאם )תהלים קד,יא(". ג )עמוס ח,ה( "ונשבירה 

רץ, אוכל בכסף תשבירני, מוכר התבואה יקרא משביר, כמו המשביר לכל עם הא

והתבואה נקראת שבר לפי ששוברת הרעב, וכן אמר שבר רעבון בתיכם, על דרך 

 ישברו פראים צמאם".  

מדבריו נוכל ללמוד גדר הענין, שתיבה זו נאמרה על ששובר את הרעב או הצמא 

של האדם. בשנות הרעב יבוא לשון שבר על מאכל המזין את האדם, ובהכרח 

מיני הדגן. אולם מי שיש לו לחם ומים אלא שצמא ליין וחלב,  שהיינו מחמשת

תהיה שבירת תאותו וצרכו אליהם בשם שבר. לפי זה יובן שיבוא לשון שבר על 

אדם המשתוקק אל הדבר ונחסר לו ימים רבים, כגון שנות רעב או ההולך במדבר 

 ולא היה לו צרכו. 

( ְוַאֶתם ְלכּו ָהַביאּו ֶשֶבר קצת ראיה לדבריו נוכל ללמוד מלשון הפסוק )מב,יט

ן ָבֵתיֶכם. היינו ששובר את הרעב אשר בבית.   ַרֲעבוֹּ

 שוד ושבר

)מב,א( כתב "ומה שהוציא התבואה בלשון שבר, לפי שלשון שבר  ורבנו בחיי

כולל התבואה והבר, וכולל גם כן השוד והשבר, ולכך הוציא הענין כולו בלשון 

ן בלבד, אלא שהוא משקף את עיקר הקנין הלזה, שבר". מבואר שאינו לשון קני

 שהוא לשבור בר בשנות שבר.  
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כתב, "מצינו תיבות הרבה שאותיות יסוד שלהם שוות, ופי' זה  חזקוניוהנה ה

למפרע מזה, כגון דשן לדשנו, שרש תשרש, מחלצות ואחלצה, לשבור אל יוסף 

שסבר שהוא לשון  ויוסף הוא המשביר, ועוד הרבה". יש מקום להסביר את דבריו

קנין אלא שפעמים בא בלשון שובר ופעמים בלשון משביר. אבל יש גם מקום 

ללמוד בדבריו, שסבר שהוא לשון 'שבירה', אלא שפעמים נזכר שורש שבר כלשון 

שבירת הדבר השלם, ופעמים בא בלשון תיקון לדבר השבור. היינו שבשנות הרעב 

המוכר, שמפסיד ונשבר במה שנחסר לו ייאמר שובר למפרנס, וגם לשון שבירה על 

 כעת מהמזון. 

 קמח

)משלי יא,כו( "והחילוק שבין בר לשבר היינו,  בביאור הגר"אודבר חידוש למדנו 

בר כאשר הם בקליפתן עדיין, כמ"ש כשם שא"א לבר בלא תבן, ושבר הוא אחר 

 טחינתן".

אנו על הקמח בביאור דבריו, אמר לי גיסי מהרי"ב רובין שליט"א, שהוא כמו שמצ

)ויקרא ב,יד( 'ֶּגֶרש ַכְרֶמל', שהוא לשון שבירה. והוסיף, שאפשר שגם לשון סולת, 

 נובע מלשון שבירה, כמו )איכה א,טו( ַסָלה ָכל ַאַביַרי.

לפי"ז נוכל ללמוד דבר חידוש בהבנת הפרשה. יוסף לא מכר חטים, אלא מכר 

רוע את החטים, שהרי ידע קמח בלבד. ואפשר שהטעם הוא כדי שלא ינסו לז

ששנות רעב הם ולא יצליחו ואם כן יפסידו את הזרעים וגם לא ישבעו בהם. או 

 כדי להביא את כל הממון למצרים. רק לאחר שהסתיים הרעב נתן להם זרע לזרוע.

לפי"ז היו אחי יוסף היחידים שקנו בר ולא שבר, ואפשר שבזה לבד יכלו ללמוד 

 שיש כאן דבר תמוה. 

 ַוֵיְרדּו( גמב, )לשון הפסוקים, מקשה מאד להבין פשר דבריו, שהרי נאמר אלא ש

ֵסף ֲאֵחי ר ֲעָשָרה יוֹּ ( השם )לשבור פירושו לקנות ולרכוש, וכן  :ַמַםְצָרַים ָבר ַלְשבֹּ

אּו ר ַיְשָרֵאל ְבֵני ַוָיבֹּ ךְ  ַלְשבֹּ ( זשם ), משמעו לקנות. גם אמרו ליוסף ַהָבַאים ְבתוֹּ
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ֶכל  ַלְשָבר ְכַנַען ֵמֶאֶרץ אְמרּוַויֹּ   ַעם ְלָכל ַהַםְשַביר( ושם ). מטעם זה נקרא יוסף אֹּ

 . היינו המוכר והמפרנס. אך להסביר ששבר היינו הקמח, דחוק ותמוה מאד. ָהָאֶרץ

אולי, יעקב ידע שיש רק שבר, ושלחם לקנות שבר, אולם הם חשבו שמוכרים בר, 

אולם לא ידעו שיוסף טוחן הכל, והוא גם המשביר  ובאו לקנות בתוך הבאים,

 המפרנס וגם המכינו לאכילה, בזה שהוא טוחנו. 

ֵסף ַוְיַצו( כו-כהשם )גם בהמשך יל"ע לפי דבריו, שנאמר   ָבר ְכֵליֶהם ֶאת ַוְיַמְלאּו יוֹּ

 ֶאת ַוַיְשאּו :ֵכן ָלֶהם שַוַיעַ  ַלָדֶרךְ  ֵצָדה ָלֶהם ְוָלֵתת ַשּקוֹּ  ֶאל ַאיש ַכְסֵפיֶהם ּוְלָהַשיב

ֵריֶהם ַעל ַשְבָרם הנה יוסף מצוה למלאות כליהם בר, וכן עשו,  :ַמָשם ַוֵיְלכּו ֲחמֹּ

 אולם הם נשאו את שברם. 

אולי, לא ידעו מה יש בשקיהם, שהרי לא פתחום עד בואם אל המלון, והם סברו 

 שיש בכליהם שבר, והיה בזה בר. 

כל להסביר דבר נוסף, שהנה באם היו קונים שבר, שהוא ואם כנים הדברים, נו

הקמח, היה די בכליהם לפרנסם לזמן ארוך. אולם יוסף ציוה למלאות כליהם בר 

בלבד, שבזה מתמעטת כמות הקמח היוצאת, וכמות הבר הנכנסת בשק, ועי"ז יהיו 

 מוכרחים לשוב מהרה. ואכתי צ"ע. 
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 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)
דרוש לחנוכה בדרך הרמז צירופי אותיות ובענין העלאת 

 מידת האהבה

כתב הפרי חדש )או"ח תרע( לתרץ קושיית הבית יוסף למה קבעוהו לימי חנוכה 

שון לא היה נס בהתרבות השמן ומתרץ הפרי חדש שמונה ימים הרי ליום הרא

 שיום הראשון הוא על נס נצחון המלחמה חנו בכ"ה עכת"ד

ומקשים א"כ למה קבעוהו במצות הדלקת המנורה דיקא איזה קשר יש בנס נצחון 

 המלחמה להדלקת המנורה דיקא וצ"ב 

:( בהקדם דהנה איתא בספר לקט אמר פנינים )דף כו ונראה לפרש לבדרך הרמז

בשם הבעש"ט זצללה"ה, כי מפי הקב"ה אינו יוצא אלא צירופים טובים "רצה" 

"יוד" "עשר" "תם" "עין" אלא לפעמים כשמתפשטין לערך המקבל נעשין מהם 

צירופים לא טובים רח"ל "צרה" "דוי" "רעש" או "ערש" "מת" "עני" וכו', 

אחר, מתקבלין  וכשנמתקין הדינין ע"י הצדיק והאדם עושה תשובה ומשתנה לאדם

 הצירופים כמו שהם בשורשן "רצה" "תם" "עין" וכיוצא, עכת"ד

והנה עוד מובא בספרים שאם נגזרו שני גזירות רעות על האדם, אפשר לצרף 

שניהם לצירוף טוב, שאם נגזר על האדם "מות" "רעב" מצטרף ע"י הצדיק לצירוף 

ד' אל יראיו וגו' להציל ממות נפשם "מעות רב", ובזה מפרשין הפסוק הנה "עין" 

ולחיותם ברעב,  היינו שלהיריאים יש את האות עין להציל ממות נפשם ע"י 

 מות למעות רב ודו"ק. ע"כ. -להחיותם ברעב 

והנה בנס חנוכה,  אז היה על בנ"י שני גזירות: א'. "יונים" ב'. "שמד" )שהרי היתה 

שבת  -ולהעבירם מחוקי רצונך עליהם גזירת שמד מהיוונים להשכיחם תורתיך 

מילה וראש חודש ולהבעל לטפסר תחילה וכו', וכן רבים מהיהודים מתיונים פי' 
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שנשתמדו רח"ל, )ובלשון הרמב"ם נקרא גזירת הדת בלשון גזירת שמד והבן( 

וכשנתמתק ע"י כהניך הקדושים נצטרף "שמן יום די" ששמן של יום אחד היה די 

ש, וק"ל. ולכן עיקר הנס מה שניצלו מהיונים הוא להם עד שיהיה להם שמן מחד

 ע"י נס השמן, ודו"ק. 

טרף נתן   וזה נרמז בכתוב זכ'ר עש'ה לנפלאותי'ו חנו'ן ורחום יהו'ה )ס"ת מנורה(

ליריאיו )שזה באותה הבחינה דטרף נתן ליראיו ממות רעב  מעות רב כנ"ל בחינת 

 עין ה' ליראיו( וק"ל

 מן יום ח' וק"לוזה ענין חשמונים אתוון ש

 (פנות למערכתנא ל והארוך למאמר המלא)
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 מייזליש אריאל הרב/  ובעותי צלותי
 יש שעה שיתנו לך

ועוד כתוב במדרש על הפסוק "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו" וכו' 

)דברים ד' ז'( יש תפילה שנענית לארבעים יום וכו', יש תפילה שנענית לעשרים 

יום וכו' ויש תפילה שנענית לשלושה ימים וכו' ויש תפילה שנענית ליום אחד וכו'. 

נענה, שנאמר "והיה טרם יקראו ואני  ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הוא

הווי חוזר  –אענה". אמר ר' חייא כתוב "קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה'" 

ומתפלל וחוזר, ויש שעה שיתנו לך ע"כ ומדברי חז"ל אנו לומדים שתפילה לעולם 

נענית, במוקדם או במאוחר ולכן אם אדם רואה שלא נענה ימשיך להתפלל, 

לגבי חנה "ויהי כי הרבתה להתפלל" מכאן שכל המרבה להתפלל  וכמו"כ הזכרנו

נענה וכן העניין שהקב"ה "מתאווה לתפילתן של צדיקים". איזה תאוה שייך אצל 

הקב"ה, אלא ודאי שהקב"ה קוצב שיעור התפילות שהוא מתאוה להן, ועד שלא 

 יסופק אותו מכסה, לא תענה הבקשה.

 אם אינה עושה כולה חציה היא עושה.

ויש לתמוה מדוע אמרה הגמרא שאם לא נענה אדם יחזור ויתפלל, משמע שודאי 

יענה לבסוף, אולי אין הקב"ה רוצה לקבל את אותה תפילה, אלא מוכח מדברי 

הגמרא, שאין דבר העומד בפני התפילה. וכמו שכתבנו לעיל לגבי נוסח התפילה 

יתפלל על עושרו שתיקנו, שעל ידי התפילה גם האדם שיש לו עושר ואדם בריא 

ובריאותו שימשיכו. וכן אמרו חז''ל )מדרש רבה, ניצבים( גדולה היא תפילה לפני 

של תפלה, אם אינה עושה כולה חציה הקב''ה. אמר רבי אלעזר, רצונך לידע כוחה 

 היא עושה.

דברי הנפש החיים שער ב' פ"י וקודם כותב בפי' שבכל תיבה ותבה מכל לובכלל 

ה מהברכה היא העולה למעלה מעלה כל אחת למקורה נוסח התפילה או איז

ושרשה לפעול פעולות ותיקונים נפלאים ולכך נקרא דברים העומדים ברומו של 

עולם, אז אם התפילה לא רק בקשה אלא לפעול תיקונים לבריאה וזה כקרבן וכמו 
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שקרבן תפקידו להעלות נפש הבהמית למעלה זה העלאת הנפש ה"נ תפילה 

ולדבק נפשו למעלה וכמ"ש תרגום אונקלוס על הפסוק )בראשית  להעלות ולמסור

ב. ז:( "ויהי האדם לנפש חיה" ותרגם לרוח ממללא והדיבור זה היתרון של האדם 

 כנ"ל מהבהמה ובתפילה נעשה האדם שותף להקב"ה.

 להעשות שותף להקב"הכוחה של תפלה 

יבה ותבה מכל ובכלל דברי הנפש החיים שער ב' פ"י וקודם כותב בפי' שבכל ת

נוסח התפילה או איזה מהברכה היא העולה למעלה מעלה כל אחת למקורה 

ושרשה לפעול פעולות ותיקונים נפלאים ולכך נקרא דברים העומדים ברומו של 

עולם, אז אם התפילה לא רק בקשה אלא לפעול תיקונים לבריאה וזה כקרבן וכמו 

את הנפש ה"נ תפילה שקרבן תפקידו להעלות נפש הבהמית למעלה זה העל

להעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה וכמ"ש תרגום אונקלוס על הפסוק )בראשית 

ב. ז:( "ויהי האדם לנפש חיה" ותרגם לרוח ממללא והדיבור זה היתרון של האדם 

 כנ"ל מהבהמה ובתפילה נעשה האדם שותף להקב"ה.

מ' בר"ה אומרת ובר"ה ט''ז ע"ב סומך על תפילתו ובטובו יתאמץ לבנין לבו והג

  לין לבדוק בזכויותיו.שזה מזכיר עונותיו של אדם שמתחי

     אל יתיאש כי ברוב הימים ימצאנה

ואמר המאירי ביומא כט ע"ב לעולם יהיו אדם נזהר בתפילה ולהאור בה ביותר 

ואפי' אם רואה עצמו שאין תפילתו נשמעת אל יתיאש כימנה כי ברוב הימים 

וכן אל יחזיק עצמו במכביד ומטריה דרך הערה אמרו למנצח על אילת  ימצאנה

השחר למה נמשלו צדיקים לאילה לומר לך מה אילה כל זמן שמגדלת קרניה 

 מפוצלות ופי' כן לצדיקים כל זמן שמרבים בתפילה תפילתן נשמעת.   

וכמו שהזכרנו דברי חז"ל מלבד שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים מה זה 

וה מה שייך ודאי שהקב"ה קוצב שיעור התפילות שהוא מתאווה ורוצה ועד התא

 .שלא מתמלא אותו שיעור לא תענה הבקשה 
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ולכאורה יש לתמוה מדוע אמרה הגמ' שאם לא נענה אדם יחזרו ויתפלל ומשמע 

בזה שודאי וענה לבסוף אולי אין הקב"ה רוצה להושיעו ולתת מבוקשו ואז לא 

אלא מוכח מהגמ' שאין דבר העומד בפני התפילה וגבי משה יועיל ריבוי התפילות 

רבינו אחר שירד מסיני ראה עגל ומחולות שיבר את הלוחות ומיד ניגש להתנפל 

לפני ה' ארבעים יום וארבעים לילה כמו שהגמ' בברכות לב ע"א "ויחל משה" 

 מלמד שעמד משה בתפילה לפני ה' עד שהחלה.
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, סילבר משה עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 'סגולה עם' ס"מח
י חלות הדבוקות זה בזה ולאחר מכן הפרידו אותם, האם תש

 דינם כשלמות או כחסרות

 (לא, מג) ָלֶחם ִשימּו ַוֹיאֶמר

)כמבואר  לכתחילה בשבת על שני ככרות שלמותהנה ידוע שיש לבצוע שאלה: 

מהודרות, אשר  בשו"ע סי' רע"ד ס"א(, והנה ישנם מאפיות, גם בכשרויות

הלחמניות שלהם דבוקות זה בזה, ויש צורך להפריד בינייהם, ויש לדון האם 

 לחמניות הללו לאחר הפרדתן חשובות כלחם משנה או לא.

והנה בחוט שני להגר"נ קרליץ שליט"א )שבת ח"ד פרק פ"ה סק"כ אות ב( כתוב, 

אותם הרי שאם הן כאחת ממש אינן נחשבות אלא כלחם אחד גדול, ואם יפריד 

הם כשני חצאים, אך אם אפשר להפריד ביניהם צריך שימת לב בדבר, שכן 

 לפעמים האחד שלם והשני חסר.

 גלוסקאות שנידברי השו"ע )סי' קס"ח( יש להראות בומקור לדברי הגרנ"ק 

 להפריד טוב, שלמה נשארה והשנייה האחת מן ונחתך שנאפו יחד הדבוקים

 פי על אף בה דבוק שיניחנה ממה, שלימה נראית שתהא כדי מהשלמה החתיכה

 .עכ"ל גדולה יותר שנראית

והנה באופן כללי אפשר לציין שיש מן הפוסקים שהקילו בכגון זה, וראה שואל 

וראה ובשו"ת מחזה אברהם )שטינברג, סי' ל"ח(.  ,(מהדו"ק ח"א סי' קס"ז)ומשיב 

בץ אור ישראל , הרב אביגדור ברגר, וקוכתב עת זכור לאברהם חולון, תשס"ד

 .11מאנסי, מד, תשס"ו, עמ' קכ, הרב נתן אברהם

                                                
וכאן לא הארכתי להביא דברי המקילין בזה, וקצרתי בדבריהם, והטעם הוא משום שתמה הייתי מדוע לא נהגו  11

להחמיר בזה גם שלמים וטובים, ואולי ע"י המודעות לדעות הגדולים המחמירים יותר יבואו גם בעלי המאפיות 

  עצמם להקפיד בזה, מאחר וכך יהיה רצון הקונים.
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 כמו אבל רע"ד סוסק"א ד"ה המדקדקים( כתב, אמנם במחצית השקל )סי'

 יחד מדביקים זה ואחר לבדה לחם כל עושים לישה שבשעת עכשיו שעושים

 נקרא מהם אחד אין מזה זה פורסים אם אפשר גוונא כהאי, יחד כן ונאפים בכוונה

 עכ"ל. שלם לחם

ועי' בארחות חיים ספינקא )על השו"ע סי' רע"ד( שהביא זה ודברי השואל ומשיב 

, וכתב על דבריו, ובהגהות מחו' הגאון מהרש"ם אבדק"ק גם אם אין מפרידן המקיל

ברעזאן חולק עליו מטעם דאי נימא דא"צ להפרישן, אם כן לא יהא דעתו הפרישן 

ה ע"כ, וסבירא ליה דמהני הפרדה אבל צריך , לכן יש להפרידן זה מזויהיה חיבור

שיעשה מעשה ההפרדה, ומ"מ יתכן דמיירי באופן שברור לן שאינן נושכות זה 

 מזה, ואף על פי כן כתב שצריך גם שיפריד ולא מהני מה שיכול להפרידן.

 או בחלה קל חסרון אמנםומה שציין בספר פסקי תשובות שם מה שכתב בזה"ל: 

 דדינא מעיקרא, שלם ונקרא נראה אדם בני ולעיני, כך כל ניכר לא אשר במצה

וציין שם בהערה על זה: "עיין במחצית השקל סק"א", אמנם יש  . עכ"ל דמי שפיר

קצת מקום בדברי המחצית השקל להבין שהכריע שאם נתדבק רק באקראי בתנור 

מועיל, אם כי המחצית השקל כתב להסתפק בזה לענין לחם משנה של שבת, אבל 

המשך דבריו יתכן שהסכים שמה שמועיל לענין לחם משנה בחול לדחות מעלת ב

גדול עדיף, ורק ירד לחלק בין האופנים שמתחברים הלחמים כמבואר שם, אבל 

 אין כאן עוד מקום להאריך.
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאלהרב /  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך
 מעוז צור ישועתי 

לאחר שהואשם יוסף הצדיק והושלך לבית האסורים למשך י"ב שנים, ָשם 

ר... . בבוא הרגע, תיכף ַוְיַריֻצהּו ַמן ַהבוֹּ ה. יש  הקב"ה קץ ְלָחְשכוֹּ א ֶאל ַפְרעֹּ ַוָיבֹּ

! הוא יוצא זקוף קומה, ובבטחה פותר את חלומות המלך. יוסף להתפעל מעוז נפשו

ממשיך ואף מייעץ לפרעה כיצד להוביל את ארצו לקראת שנות הרעב. במהירות 

על כל ארץ מצרים. מתרומם יוסף מאשפות, ֵמֶעֶבד אסיר יוצא כמשנה למלך 

מחוקק חוקים, מתקן תקנות, ועל פיו ישק כל דבר. איך לא נשברה רוחו במשך 

 שנות האופל? איך שומר על חיוניותו לאחר שזהותו נגנבה ולעבד נמכר ע"י אחיו?

 בהרבה מצבים בחיים. ראשית, יש להבחין מעלת האומץכולנו חשים את 

ם שמכניס את עצמו במודע למצבי סכנה, ולהבדיל בין 'אומץ' לבין 'חוסר פחד'. אד

על השאלה ואז ומשיב כהלכה, כסיל קופץ  חושבאינו אמיץ אלא כסיל. אמיץ 

בראש ועונה לפני שהשאלה נסתיימה. אמיץ מנסה דברים חדשים בתבונה, ואילו 

הכסיל בודק את הגבולות שלפניו ומנסה דברים האסורים בברור. האמיץ פונה 

 , והכסיל הרי יודע הכל לבד.ושואל בוגרים ומנוסים

אומץ נרכש מגיל צעיר, והוא רכיב משמעותי באישיות האדם. כאשר הורים 

, על מעשה טוב שעשה, מתפתח בקרבו אומץ חיובי. מחמאה כנהמחמיאים לבנם, 

הורים המעודדים את בנם לעשייה, ובמקום 'לעשות במקומו' הם ניצבים על ידו, 

מילות עידוד, יזכו לבן אמיץ לב, הפותר בעיות לפעול, תוך השמעת  לומאפשרים 

 ומסתדר כנדרש.

, ַוֲאַני ָשמַ  תוֹּ ֵתר ֵאין אֹּ ם ָחַלְמַתי ּופֹּ ְעַתי יוסף עומד לפני פרעה, שפותח ואומר "ֲחלוֹּ

". באמירה זו ישנם שני חלקים שהפיחו בלבו של תוֹּ ר אֹּ ם ַלְפתֹּ  ָעֶליָך... ַתְשַמע ֲחלוֹּ
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ין ֹאתוֹ שית, באומרו יוסף אומץ ותעצומות. רא ר אֵּ שומע יוסף שפרעה מלך  ּוֹפתֵּ

, כי הרי אין זולתו שיכול לסייע לו! אמירה זו מעודדת לעזרתומצרים זקוק 

לֹום... ָעֶליךָ  ָשַמְעִתיומעצימה! בהמשך ממשיך פרעה עוד בדרך זו, באומרו   ִתְשַמע ח 

 לי!מנוסה ומסוגל לעזור  שאתה. ידוע וברור ִלְפֹתר ֹאתוֹ 

כאשר נדרשים להיעזר באחר, יש הפונים בסגנון "אני צריך עזרה". בקשה זו 

עלולה להיענות הן ברצון והן בשלילה, תלוי בנסיבות. יש דרך אחרת, בעלת 

זה שיכול לעזור לי". אמירה זו  שאתה, "דומני בחיובסיכויים גבוהים להיענות 

ה בוא תבוא! גם ילדינו מעוררת אצל השומע דחף פנימי להוכיח שאכן כך! העזר

כיצד לפנות ואיך לבקש מהם. פרעה  לומדים כשאנחנוותלמידינו נענים לנו ברצון 

ממשיך לעודד את יוסף, לאחר השמעת פתרון החלומות. הוא עומד להטיל על 

יוסף את המשימה הכבדה של פרנסת ארץ מצרים בשנים הבאות. הוא פותח 

ין ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוךָ בקביעה  . אחרי מחמאה מעודדת זו באה אתגר הכבד ַאָתה אֵּ

 ָכל ַעַםי. )יתפרנס, מל' משק(ַתְהֶיה ַעל ֵביַתי ְוַעל ַפיָך ַיַשק 

. המאמין בה' אינו מתרפה מול יוסף היה אמיץ בהיותו מאמין בהקב"הזאת ועוד, 

רי וודאות. הוא מזהה דרך ונתיב גם בעד ערפילי הזמן וצועד בו בבטחה, כדב-אי

א ַאיָרא ָרע! האם זה אומץ או  נעים זמירות ישראל ַּגם ַכי ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלָמֶות לֹּ

כסילות? התשובה היא בסיבת חוסר המורא, ַכי ַאָתה ַעָםַדי! אמת, יש סכנות בגיא 

צלמות, אך אין פחד כי ה' עמי! וכך המענה הראשוני של יוסף לפרעה, ַבְלָעָדי! 

ה. פרעה מזהה כי יוסף איננו כסיל הקופץ לביצוע ַיֲעֶנה  ֱאֹלִקים ם ַפְרעֹּ ֶאת ְשלוֹּ

המנחה והמחסנת. פרעה ממשיך אף  היאמשימות שאיננו יכול להם, אלא אמונתו 

ז לוֹּ  הֹוִדיַע ֱאֹלִקים אֹוְתךָ הוא במטבע זה ואומר ַאֲחֵרי  את... ַאְשֵרי ָאָדם עוֹּ  ֶאת ָכל זֹּ

 !ְוֹלא ֶאְפָחדְבַטח ! ַהֵמה ֵקל ְישּוָעַתי אֶ ָבךְ 

ימי הלל והודיה, מתחדשים אנו באמונה, על הניסים ועל בימי החנוכה, 

מול צבא יון הגיבור והעצום? האמונה  חלשים ומעטיםהתשועות. היאך יצאו 

חיזקה אותם! תרבות יון טשטשה את מחשבה הטהורה באמצעות חכמתם 
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 ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור נֵּרהמפוקפקת. החשמונאים הכהנים אחזו בידם ובנפשם 

 שהבליחו בחשכה והאירו מבעד לאפלה. 

התנסות והתקדמות, לא  ואחרי לפני נעודדהאמונה.  כוחנשוחח עם הבנים על 

לחשוש מכישלון כי איננו חולשה אלא מחזק ומלמד להבא. נזכה לראותם עומדים 

 !בדרכי ה' אשר לבם ַיְגַבּה בזקיפות קומהבמשימות חייהם 

 -מרצה  -מנהל  -מחנך  ,יחיאל מיכל מונדרוביץ' בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר

123ymm@gmail.com                                                                   
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 חידה

 ברחבוים משה הרב/  אספקלריא חידת
 אך לא רק – מקץ לפרשתחידה 

 'מידת הדין'החידה: 

 ידי כל אדםנידון ב

 שלישי משום ושננתםה פותח

 מקראבעשרה מופעים לדבריו 

 השבוע בסדרה ראשוןה

 

 על ַהְרָשָעה דודים במענה

 הקרענשנחלתו  יליד מקץ של

 תכן בגניבה אינו נאמןהי

 סימן נטולמציאה  משיב

 

 אם לא שמעו מצפי ישועה

 לשונותהארבע  נבואת

 זו בשורה רעה אשר לו

 דעתו לשנות השייך
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ש  תרוֹ צֵּ ח  ר בַ צּו ְבִהָדרֵּ

 םיָ רְ להשיב לציר בדבר ִמ 

 עפותוזה לא יהיו פניו

 עמרםשל פחותים מ

 

 ביום כותבו י"ג תורות

 חצוצרותללא  הלָ הָ קְ הַ 

 ייַ חַ בְ  ב הייתםקֶ עֵּ כהוכפל בְ 

 ודאיבהמשך ודאי ּו

 

 אם כאן ביהודה בין אחים

 אנו בסכנה

 ָשם מול מערכות פלשתים

 על אחת כמה וכמה

 

 למופקד לבנות ולנטוע כפול

 ומדוע לשאלות עד מתימענה 

 ַרְגִליםגם ול קַ הַ ארץ שלום 

 ֳחָמִרים וסוסים גאון הירדן
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 שתוכו ָנָחר עץ הגפן בָמָשל

 רסָ במשלי לפני אוהב מּוו

 ההרוגים בשושן הבירה ניןמבבוא 

 הושלמו העשרה



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ורסיפ

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

  'בריסקעררבי חיים ' :השם שהפך למושג

 פתיחה

הפנימי מעולמו  , שובי לב ומצודדי נפש,מפעימים ומטלטליםמחרוזת סיפורים 

 'רבי חיים בריסקער'תי מרן הגאון האמשל  ,המרומם והווי חייוהמואר 

ואפשר  ,אחד מהשמות המצטלצלים בין כותלי בית המדרש מאה פעמים ביום

אבי  ,של האי גברא רבה ,התארים הילת השם נעדרניהו הוא  – מאה פעמים ואחת

 יחסר ,צמד מילים בודדות אלו .גדול מרבן שמו: "ר' חיים"ר שא ,האטום התורתי

באשר שמו של האיש מחולל  ,בתוכם כה רבות מקפלות ,הבריסקאי הברקחוד 

סולל  ,ש"י העולמות במחשבת הלומד'ס טובל בצחצחותו ,המהפכה בשיטת הלימוד

ויוצר תן התורה שלא דרכה בהם רגל אדם מעולם, נתיבים לא ידעם עיט בבוס

התכלה של -הלקסיקון התורני החדש עתיר הניבים העמקניים המתחפרים באי

הנהגה בפי רוב תופסי התורה די  ,'מושג'בעלמא ל 'שם'הפך זה מכבר מ ,הדקות

של הדמות  ,מפני כבודה והדר גאונה ,ברטט של "אהבת הרוממות" ,בכל אתר ואתר

הנערץ  ,של הבר סמכא הגדולומורת הדרך,  המחנכת ,כריעההחותכת והמ

בעל כהלומדים מכל שכבת הגילאים ורמות העיון השונות,  ייתליאצל קה והמקודש

 היגיון ומושכלות. ,מחשבהובכל הנוגע לעיון  ,מילה הראשונה והאחרונהה

ן ביותר שנאמרה על רבי חיים בזמן מההגדרה הקולעת והממצה , כי מהוד

שר הבהירות  –שטבע תלמידו המובהק והחדה היא מטבע הלשון הבהירה  הזמנים,

 רומא .רבי יחזקאל אברמסקי: "הראשון במעלה והאחרון בזמן" –ואמן ההסברה 

על נשמה קדמונית תועה  ,, שרבינו גילם בעצם קיומו את המשל הקלאסימעתה

יתן אדיר שדינה כאותו לוומדורות ראשונים שנחתה בטעות בדור עיקש ופתלתול, 

ממדים אשר נקלע בטעות לשלולית של דגי רקק, שהריהו מנסה ללא הצלחה 
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יתירה להיחלץ ממצב הביש אליו נקלע בעל כורחו. כל תוספת דברים בעניין זה 

אך למותר, בשביל כל לב מבין, היודע לירד לעומקם של מילים אלו, ולבא  המה

 .  בסודם

ו א לא דבר הבא ל, היעולם התורהבמעמד כה רם ונישא  תקבלכי  ,מאליו מובן

העם היהודי בכלליותו הוגדר על ידי הבורא שבחרו מכל העמים הלא  ,אדם בכדיל

 ,הדברים אמורים בעולם התורהבפרט , כש"עם חכם ונבון"בתורתו הקדושה כ

 , הללומתרכזים טובי המוחות של העם היהודי בואשר  ,בכוחות מעולים המלא

ור להם ולמכ םובוודאי שקשה להונותבוודאי ש ,ות זריםשבחרו בחיים ולא רעו בשד

אם "ר' , נמצא אפוא שמחיר הקרןשווי את  סחורה זיבורית שאיננה הולמת בערכה

שיש לכך סיבות טובות  , על כרחך,חיים" זכה ששפתותיו דובבות ללא הרף בקברו

של "אחדות  הנדירה המצדיקים את התופעה ,ונימוקים כבדי משקל ,מאוד

שדומה כי אין לה כמעט אח ורע בהיסטוריה  ,בדרך הלימודשכזו ית" פוליט

ורות איש על מחנהו ואיש על דגלו ישבו גדולי הד םבה ,שבכל הדורותהיהודית 

ולמדו את תלמידיהם ובאי בתי מדרשם את חוקי האלוקים  ,הורו לעם את דבר ה'

 הוטבעכל בית מדרש הופיעה הרוח הקודש בגוון ייחודי והבכשותורותיו, 

לפי חלקו אשר ניתן לו בתורה ושורש  –של מחוללו ומייסדו  בגושפנקא המקורית

 נשמתו.

תורתו מתבדרת בבי מה זכה בעל הקצות החושן ש ,כשנשאל הגאון מטשעבין

הכול ממשמשים בהם את ידיהם ודפיהם כבר  ,בלים מרוב שימושמדרשא וספריו 

בין המכונים סמויה פרים" באשר ישנה מעין "קנאת סו ,אינן מצהיבים מיושן

אשר ישיאהו רוחו ויבינו מדעו להוציא  ,האיש מי הוא זה ואיזהו ,התורנים השונים

ששמע לאחר מיד  .לאור את התורה הנאה בכלי המפואר ביותר שבתחום השג ידו

 נענה ואמרבדל שפתיו חיוך דק מפוכח ולאחר מכן  עלעלה  ,הגאון את השאלה

 .ספר מתוק ביותר..." הספר קצות החושן, הריהוכי  ,: "ראשיתבערך כהאי לישנא
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אף אנו  ,ר' חייםשל הפלאי סוד כוחו אודות קושיא הבריסקאית על בכל הנוגע ל

גדולי הדורות על כי התשובה לשאלה מה ראו  ,הקטנים נחרה נחזיק אחריו ונאמר

שב שבעה נקיים בכדי להתענג על , ולכל טיפת דיו שיצאה מקולמוסוליקר  ,ככה

והכמעט בלתי  הדקיקים, הבלתי נראים לעיני השכל בהשקפה ראשונה, מעדניו

 , כי חידושי רבי חיים הלווי על הרמב"ם הוא"ראשית :המוח האנושי בצבת נלכדים

 ספר מתוק ביותר..."

את דבריו של מרנא  יש בנותן עניין וטעם להביא ,זוחשובה לאחר הבהרה 

ות והרחבת ההסבר את סדר יומו הכל כך בבהיר ,תיאר כדרכור שא ,הקהילות יעקב

 ,במידת החסד מדרגותיו המופלאות העלה על נס אתו ,לא שגרתי של רבינו

מיטתו  ,שעות ביממה לכל צרוע וכל זב יתו היה פתוח לרווחה עשרים וארבעהכשב

 ,ושאר חפציו היו לביזה ולמשיסה במקרה הפחות טוב ,הייתה להפקר במקרה הטוב

במה זכה ר' חיים למה שלא זכו גדולים  ,"העולם שואל :קנותולאחר מכן אמר בפס

ברם לדעתי,  ,ישנם על כך תירוצים שונים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות ,וטובים

החורגים מכל קנה מידה  סוד ההצלחה של האיש נעוץ במידת חסדו וטוב ליבו

 להצלחה כה כבירה ,הסיעתא דשמיא הנדרשתאת שפע העניקו לו ר שא, מקובל

 ."החורגת מכל קנה מידה מקובל הלי שם,ובא

יפה אמר מי שאמר: "רבים ניסו לילך בדרכיו של רבי חיים בלימוד התורה ו)לא( 

שאף אדם אינו מנסה לחקותו במעשי החסד  ,וראה זה פלא ,עלתה בידם

איהו מפרק: כישרונות ומידת הנתינה שאין לה גבולות? איהו מותיב ו ,המופלאים

מי יותר ומי פחות, לעצמם  מעלות שאנשים רבים נוהגים לנכסולמדנות הריהם 

 , הריגאון כמו רבי חיים אבל בכל זאת אינני ,ולכן יכול הצורב הצעיר לומר לעצמו

ידע הלא בכל הנוגע למידות טובות  ,ברם ,לעיון ועמקות שהיא זיקהיש לי איזו 

קצה ללהתקרב מעד כמה שרחוק הוא כרחוק מזרח ממערב  ,איניש בנפשיה

 מכובד משקלו של העניין, , ובשל כך, הריהו מתייאש מראשקרסוליו של רבינו

הקלישאית, שליישם אותה בפועל זו  מנסה להתביית על המטרה יננואוכלל וכלל 
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משימה הזויה מבחינתו, הנחשבת בעיניו, כמו אותו בעל תימהוני בגמרא המקדש 

 .  את אשתו על מנת שתעלה לרקיע"

"סולם מוצב ארצה  ,רבינו בעקבותיו שלקסום למסע יחדיו נצא ם רעים אהוביהבה 

וראשו מגיע השמימה", במלוא משמעותו המעשית של המושג, עילוי מופלא 

וננסה לפי קט השגתינו במידת החסד לא פחות ואולי יותר משהיה עילוי בתורה, 

 ,יםח מרקחנרקונאפה מגדנים, נלקט שושנים לחדור לעומק נבכי נשמתו הגבוהה, 

ופרי מעלליו  ,ממסכת חייו הדובשניתונעשה לקורא מטעמים כאשר אהב, 

נרחיב את השגותינו בטיבה של  ,מהם ניקח מוסר השכל ולקח טוב ,המשובחים

 ובאורו נראה אור., מה היא גדלות אמתית של "הגאון האמתי"

 ,בינתיים .בה היקום כולו נם את שנתו העריבהזו שעת ליל מאוחרת  הייתה

והאפילה  ,אזי לילה כיום יאיר ,סקער הגדול בענקיםשל רבי חיים ברי ובבית

השוררת בחוץ נהפכת לאור גדול הממלא את חלל הבית הגדול לאלוקים בשפעת 

גדול הדור  –חסר הבית התורן נם לו בשלווה על מיטתו של בעל הבית נגוהות, 

עדיין לא רנש אותו ב –בעל הלב הרחום והחנון אשר אינו חס על פרטיות מיטתו 

מנצל עד תומם את שעות הריהו ובכל זאת ערך הכרות מינימלית עם הבעל הבית, 

 ,החסד שלא הוענקו לו על ידי העולם האכזרי שבחוץ אשר אינו מכיר בזכות קיומו

שקוע היה בכל רמ"ח  ,רבי חיים עצמו ושקע בתרדמה עמוקה נעימה ומרעננת.

 ולנסר באזמל המנתחים החד חצבתה,בפירוק סוגיה ליסודותיה ושורש מושס"ה 

את אילן הסוגיה לענפיו ושריגיו, עד ששכח כליל מקיומו של הגוף  שבמוחו

, המטרידה משום מה את כל מי 'הדאגה המשונה'והפכים קטנים של הקיום, ו

שאינו רבי חיים לשלום המיטה ושינה מסודרת בלילה הקרוב, לא עלתה במוחו ולו 

 לרגע קט.

הקמטים  כציני הר הברזל הלכו ונערמו בתאי המוח האדיר, שיות החזקותהקו

הולך הלוך וקדוח, במאמץ עילאי חיים , ויהי מוחו של רבי במצח הלכו והתרחבו

כדי שתירוץ הבוסר היה בשלבי תוך  להוציא מלב הסוגיה את דם התמצית.
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והנה לפתע נשמעת דפיקה חלושה על הדלת, לא ברור איך בדיוק,  התבשלותו,

בי חיים בשיא הריכוז יחד עם כל החושים שמע את קול הדפיקה וניגש אבל ר

בסערה לעבר הדלת בכדי לפתוח אותה בעצמו, הוא כבר לא יכול להרשות לעצמו 

לקחת סיכונים מיותרים, די והותר עוללו לו בני הבית כשהעמידו שומר פתח סמוך 

היכנס פנימה, ובכך ונראה לביתו, בכדי למנוע מכל מי שאין בפיו קושיא בלימוד ל

, בשל מעלליהם אלו הוא כבר לא "אוטם אוזנו משאגת דל"כמעט הפכוהו ח"ו ל

והוא בעצמו  ,אימון, בדמעה אפשרית של יהודי לא משחקיםיותר יכול לתת בהם 

 ייגש לדלת ויטפל במצוקתו של אותו פלוני אלמוני שמעבר לפתח.

עט למסיבת  מגום ביישניביקש בגר שא, נראה בפתח ילד פעוט ,כשנפתחה הדלת

 , רבינו פסערגע כמימרא לאחר מכן ,תנאים העתידה להתרחש בעיצומו של ליל

, בכדי להביא לילד את מבוקשו, בדרך הספיק בפסיעות נמרצות כאיילה שלוחה

ליצר חידוש ולנפצו לרסיסים כלאחר יד על סלעי  ,לברוא עולמות ולהחריבם

ובמאור פנים אופייני מלווה  ,דלתדקה ניגש רבי חיים אל הכלאחר  ,האמת

 הגיש לזאטוט את מבוקשו. ,בטפיחת עידוד קלה על השכם

לא חלפה שעה קלה עד  ,חזר במהרה לשרעפי עיוניו ,כשסיים הגאון את חובתו

ד מהבנים ניגש בדחילו ורחימו לאב אח ,שלפתע נשמעו רחשים מחשידים מבחוץ

: "הגיעה חבילה זניו כממתיק סודולחש באו ,הדגול שפחדו ומוראו היה נתון עליו

 .הגיעה חבילה נוספת של מצוות ,הוי אומר ,הגיעה חבילה נוספת ,נוספת"

בעליו  ,המוח הגדול אשר גלגליו נעו בעוז והיה שרוי בפעילות שיא נדם לפתע

על שבפעם נוספת באותו הלילה  ,החניק אנחה כבושה שכבר עמדה על לוח ליבו

 החובה החדשה ופנה לעבר ,את צינורות המחשבהנאלץ לכבוש נבואתו ולצמצם 

 על כתפיו הרחבות.הקדושה שהטילה התורה 

שלהוריו  ,אוצר שערכו לא יסולא מפז... ילד יהודיבחבילה היה טמון  ,כתמיד

ובשל כך מצאו את  ,עלובי החיים גדול היה עול גידולו ממידותיהם המעוותות

הרב כידוע הריהו  ,'בריסק שלה ביתו של רב'הכתובת המתאימה לגדל את בנם: 
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 תותיו פנויות, השעמום נוגש בו עשרים וארבעה שעות ביממה, וע'מובטל כרוני'

 .'היתום מחיים'בידו בכדי לגדל את הנער 

למחרת היום עתיד , כשכבר הטיפול הראשוני ניתן לילד במהרה עוד באותו לילה

ע על הילדון מתאימה להשפיהמשפחה אומנת אחר הרב בכבודו ובעצמו לחפש 

 .אשר תואיל בטובה לגדל את הילד ,חום ואהבה ברמה ממיסת לב ופותחת נפש

איי מה יעשה למדן כמוהו עם  ,התשלום מיותר לציין מוטל באופן טבעי על שכמו

ברם זה ברור  ,נשארת בצע"גאמנם הקושיא  ,שאלה עתיקת היומין: "כסף מנלן"ה

אין בידיו שני  ,הוא שלו כמובן שמאחר שהחוב הכספי של מימון האימוץ ,אפוא

 ,הלא פריעת בעל חוב מצווה ,מכיסו הריקניאת החוב והוא יוציא  ,ברירות

 ., הלא בפריעת בעל חוב ישנם שני דינים...ובמצווה לא מזלזלים

שב בלב כבד  ,מסור טיפול אימאי ו הרב ובני ביתולאחר שעה ארוכה בה העניק

בו  ,לשקוע בדד בעולם מאושר משלוו ,להעפיל לפסגת העמקות האנושיתהרב 

עולם בו קיימים אך ורק ותורתו הקדושה,  ,"אין על גביו כי אם ה' אלוקיו"

    ורשבואי"ם שכבר תורצו.   ,רשבואי"ם שעדיין מוקשים

הרב פותח את הדלת ופוגש  ,נקישה חלושה על הדלתשוב פעם נשמעה , לפתע

קח ממנו את והרב ל ,להחזירה את הילד של לפני שעתיים מחזיק עט בידו ומבקש

כשארשת פניו איננה מסגירה כביכול ארע כעת דבר  ,שלחו לדרכו בנעימותמהעט ו

מקודם השאילו את העט וכעת מחזירים  ,מה הבעיה ,משונה החורג מסדרי עולם

 הלא כן???  ,אותו דבר טבעי בהחלט

רה וכשי ,כששלוה פסטורלית נסוכה בחלל האוויר ,לפנות בוקרבשעות של 

בכדי לפתח  המבורך, את השקטהיטיב ניצל הרב  ,השעה לפתיחת צינורות המוח

נשמעו שוב פעם עשרות פתאום  ,חידושים עמומים שעדיין לא הובהרו די צורכם

הפעם היו אלו נקישות נזעמות של אדם שעצביו מתוחים  ,נקישות על הדלת

 והסבלנות ממנו והלאה. ,כדבעי
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קורי  שעוטה אל הבית פנימה, האיש בריצה מיד כשפתח הרב את הדלת נכנס

שערו הפרוע ופסיעותיו ו ,חגו במחול סביב עיניו המבולבלותאשר  השינה

ונקרע  ,שממש כעת התעורר הוא בבעתה ,ף עדיםהמשונות העידו עליו כאל

 .היישר לעולם המעשה בעיצומה של שינה עמוקה ביותרבפתאומיות 

 ,עזרו לי חלמתי הלילה חלום נורא ואיום"" ,עייףמבוהל ו"רבי" קרא האיש בקול 

האיש והוגש לו כוס שתיה, לאחר שהתיישב  ,"שב בני" הרגיעו האב בנימה אבהית

 ,החל הרב לתחקרו בחקירת שתי וערב לפרטי פרטים על אודות החלום המאיים

החלום שהיה נדמה לו כחלום רע  ,שעה ארוכה חלפה עד ששב האיש לרגיעתו

כי ישנם דרכים סבירות  ,הרב הסביר לו באר היטיב ,ובהריהו למעשה חלום ט

מצפים  ,עכשיו עליו למהר לביתו ,כיצד לפרש לטובה את החלומותדיים, והגיוניות 

לאחר מכן עליו לצאת מהבית  ,לו עוד כמה שעות בודדות שנקצבו לו לשינה

 לקראת יום נוסף של עבודה.

מיד תר אחר פינה מזדמנת ונשכב ו ,בשלב כלשהוא נזכר הרב בקיומו של הגוף

כשמוחו התוסס והחובק זרועות עולם מנסרים ללא הרף  ,לישון שינה עראית

 הגדרות על גבי הגדרות למונחים שטבעו חכמי הגמרא.

השעין את ידו על מצחו וחלון הנעמד הרב ליד אדן  ,בבוקר לאחר התפילה

מגלגל הרב במוחו  זוכי בשעה  ,יודעי דבר ידעו לספר ,הרהרמהרהר וכשהוא מ

בתום השעה של  ,ומעניק להם פנים חדשות ,עושיהם ככדור ,רבים מסוגיות הש"ס

בה אפי' טרדנים מובהקים ידעו שאסור להשבית את  ,עונג וקורת רוח בעולם הזה

ובו  ,שב הרב לביתו לקראת סדר יום נוסף "אשר הוא לא יום ולא לילה" ,מנוחתו

והגבולות  ,"ה בבריאה בין יום ולילהמטשטשים כליל הגבולות שטבע הקב

לבין אנשים  בדעתם, בין אנשים מיושבים ,שהעמידו הבריות בין שוע לבין דל

 שאינם בקו השפיות.

כסא רם ונישא עליו  – של רבינו בתקופת רבנותו בבריסק כזה היה מהלך חייו

 ,הועלה בלווייתו של אביו בעל הבית הלווי במהלכה נעשה טקס ההכתרה
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מיזוג  –והעצב שמשו בעירבוביא בבחינת: "וזרח השמש ובא השמש"  כהשמחה

לבין חיים  ,בלתי אפשרי בין חיים של תורה במשמעותו הרחבה ביותר של המושג

 , כששניהם מתקפלים בדרך לא דרך,של חסד במשמעות הרחבה ביותר של המושג

 .אחת ביממה רבעה שעות מצומצמות שנקצבו לובעשרים וא

ום מן הימים שריפה גדולה בבריסק, חלק ניכר מבתי העיר היו אירעה בי ,הנה

למאכולת אש ורבים נותרו ללא קורת גג לראשם רבינו יצא מגדרו לטובת נפגעי 

השריפה המרובים והיה להם לעזר ואחיסמך בגיוס כספים למענם, לא זו אף זו, 

 שבכדי לזרז את תהליך השיקום ולפתוח את ליבם הערל של הגבירים בימים

הראשונים לאחר השריפה רבינו לא פחות ולא יותר החל לשכב על המזרונים 

בהקדש כעני מן השורה כשטעמו עימו: "אינני יכול לשכב על יצועי בו בשעה 

לא עזרו כל התחנונים והשידולים על אודות  ",שיהודים רבים נותרו חסרי בית

הן צדקם כי יקדישו ביזיון כבוד התורה וכדומה, כשעד שלא הבטיחו לו הגבירים ב

 נתחים נכבדים מכספם למען העניים נותר רבינו בשלו.

וולוזין לחזות בעומק ראשות ישיבת ל קשה היה למי שהכירו מתקופת הזוהר ש

אשר כנפי רוחו החובקות זרועות תבל אותו אדם גדול, כ הטרגדיה שהתרגשה על

אלצו להצטמצם נ ,ברוחב היקפם בהם האיר את פני וולוזין באור תורתו הבהיר

שידע בהינף  ,כשהאיש המרעיש ארץ המרגיז ממלכותצרה וחונקת, במיטת סדום 

 ובהינף יד של ,יד של ביטול לסברה אומללה של תלמיד לעשותו לאומלל שבאדם

הסכמה לעשותו למאושר שבאדם, הפך בעל כורחו לפותר חלומות מהשורה 

הקורנות שהוארו על ידי ופניו עיניו הזוהרות בעלי חן הברק  ,הראשונה, האח

שמחת החיים התמידית הנסוכה על שפתותיו הועם זוהרם בתקופה זו, חכמתו 

הנוטפות מור נעלמה כליל, ותפסה את מקומה רצינות מאוימת אפופת הרהורים 

 רבינו נאלץ להשלים עם מר גורלו, ולהתאים את עצמו למצב העכשווינוגים, כש

של עיר מלאה בבעלי בתים ואנשים  לאור דרישותיה של התורה כלפיו, כרב

 .שתחומי העניין שלהם לא ממש חופפים לתחומי העניין שלו ,פשוטים
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את ראשית דרכו בעולם התורה בוולוזין של מעלה, עשה רבינו בהיותו אברך 

צעיר בשנות השלושים הראשונות לחייו, הרבה מוקשים נצבו לו לאברך הצעיר 

אכולים בנגע בני גילו דור, מצד כמה צרי עין בדרכו לעבר כותל המזרח של גאוני ה

הללו שטמוהו  ,ההשכלה שפשע בהם, כשהריקבון כילה בהם כל חלקה טובה

 והקדישו את חייהם, בכדי למרר לו את החיים.

לאחר תקופה קשה ומרה בה שאל את נפשו למות, הצליח ה' דרכו ונתן 

כסמל של גאונות האלוקים את חינו בעיני התלמידים הצעירים, אשר ראו בו 

 ומודל לחיקוי, בדרך החשיבה ופיתוח כוחות החידוש והיצירה.

כך הייתה דרכו של רבינו היה נוטל תלמיד לטיול בחוצות וולוזין, בהם הניח את 

זרועו על זרוע התלמיד, וכך משולבי זרוע ישבו הרב והתלמיד ודברו בלימוד, הרב 

התלמיד מצידו עושה ות הדעת, למיד תשעה קבים של צלילהת ו שלמזליף על מוח

                                                                    אוזניו כאפרכסת, בכדי לשמוע את דברי הרב ולבל לאבד הגה מכל היוצא מפיו.   

מלווה בחיוך סלחני של אדם  ,ברוח טובה המייגעהרבני קיבל את תפקידו  רבינו

דרכה  ,שכן נפש אוהבת וחומלת הייתה לו ,כות סבלנותהיודע פרק ושתיים בהל

 בה התברך במלוא מידת אהבת ישראלכש ,ירד מפסגת מרומיו לעבר סביבתו

חודרת לרובדיים המעמיקים הבנה גדוש בו ,חפנים עשאתו לאיש רב סבלנות

בניגוד לדרישותיו  ,חולשותיה ונקודות התורפה שבהשלל נפש הזולת על שב

 העצומה כלפי עצמו. הגבוהות ותקיפותו

כי הן אמת שתקופת וולוזין היא זו שהייתה  ,לא נחטא לאמת אם נאמר ,ברם

ודברי ימי רבנותו בוולוזין  ,תקופת השיא בחייו בה התגלה במלוא כוחו וגבורתו

, אבל חקוקות באותיות של זהב בדפי ההיסטוריה האישית שלו כימים היפים בחייו

בה במובנים מסוימים  ,ות שנצנצו בתקופת האופללרבינו אוראפוא היו  מכל מקום

כשנפשו הגדולה של המרביץ תורה הגדול הראש ישיבה מלידה  ,חשך עליו עולמו

גלות  ,מרהקשה וחשה את עצמה בגלות  ,לפי תכונות נפשומאוצרות רוחו משפיע 

 .המיועד לו דבר אינו נמצא במקומו הנכוןפי התפיסה המהרלי"ת, כש על
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נערים צעירים ועולי ימים  ,היו ילדי שעשועיובתקופת בריסק האורות מאופל 

כפירי תורה שעל ידו נעשו לאריות, עילוים של ממש וזרע ברך ה' אחד לאחד, 

אשר מגנט את נפשם השוקקת הנערץ,  ביתו של הרב לעברלהם כולם נקבצו ובאו 

ית והצמיאה לדברי תורה כפרפרים אל האור, התעלמו כליל מרגשי הגעגועים לב

אבא שתקפום לעיתים קרובות, וקיימו בנפשם במלוא ההידורים את המלצת חז"ל, 

 לכל החפץ לקנות קנייני תורה: "הוי גולה למקום תורה".

 פיולא עלה בידם לשמוע מ ,אותם נערי חמד שדבקו באורו הגדול עד לאחת

כרב בישראל הנאמן לתפקידו עולא דמתא היה מוטל רבינו שכן  ,שיעורים כסדרם

לעצמו את העונג להאציל מהודו על פני  ולא יכול היה לאפשר ,על כתפיו הרחבות

תלמידיו, ולערות על מוחם את מי הדעת בשעות קבועות, אולם מפעם לפעם ללא 

תזמון מוקדם, כאשר תחושת החסר הכתה בנפשם הצעירה של התלמידים הכה 

רימים ספרים על ופצוע, היו המה מתכנסים בביתו של הרב ליד שולחן עגול, מע

חיש ר שלכאורה, אהשולחן, ופותחים בשיח תורני עם רבם הנערץ, שיח נינוח 

 עלה לטונים גבוהים, עד שדומה היה הבית לשדה קרב.טיפס ומהרה 

תותיו של רבינו לא היו בידו בכדי לטפל כדבעי בהכנת השיעור, אולם כחסידים ע

שתורתם נשתמרה בידם, הראשונים שעסקו בעשיית רצון ה' רוב שעות היממה 

כחיזיון הזה התרחש אצל רבינו, שפעמים רבות לא ידע אפי' מהי הסוגיה הנלמדת 

ולכך היה ניגש אל התלמידים ושואלם למבוקשם זה מראה באצבעו על פיסקה 

, ומשנהו צורב משכמו ומעלה חביבי מוקשה ברשב"א שאיננה נהירה לו כל צרכה

פותח לרבינו מחנה אפרים הקרוב בשיטת  ,עליו ביותר העיסוק בדברי האחרונים

ומצביע על קטע בלתי ברור  ,לימודו במובנים מסוימים לדרך הלימוד שסלל רבינו

 כהנה וכהנה על זה הדרך.עוד וכן  ,בדבריו של אותו גאון מאוים

רבינו שכאמור לא היו ראשו ורובו מונחים בסוגיה הנלמדת, בגאוניות מפליאה 

אחד בעניינו, שם הוא את העקב למישור בפיו מפיק החל לפלפל עם כל אחד ו

המרגליות ולשונו הזהב, מוחו הפורה והיוצר מנפיק במהירות שיא למעלה 
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ממהירות האור מושכלות דקים ביותר, אשר גרמו לתלמידים הצעירים שלא היו 

  מורגלים בכגון דא בחברת בני גילם לכאבי ראש עזים.     

כל השולחנות שבביתו של רבינו היו שכן  ,ראילא היה אק ו של השולחןגוליע

כבעל שב בראש השולחן לא אבה בשום אופן לי רבינו הענוותן כהלל ,עגולים

להתנשא על עם ה', שכן ככלל, כל התנהלותו ודרכי רקימת בכדי שלא בעמיו, 

יחסיו עם הבריות היו בגובה העיניים כשווה אל שווים, ברם, מאחר שלא היה מאן 

יותר ממנו לישב בראש השולחן ולא יתכן להותיר את המקום שבראש דהו מתאים 

השולחן ריקם וכדאי ביזיון וקצף, לאחר שהוגיעו בעלי התושייה מקרב המקורבים 

ברירה נמנו וגמרו לגייס הצעת פשרה, שכל השולחנות בבית יהיו  את מוחם בלית

        ראש השולחן.לשבת בעגולים, כך לא יובלט העדרו של גדול הדור מ

ה תלוי ברבינו הדבר לא הי ,בקצרהבא פעמים שבא השיעור בארוכה ופעמים ש

לפעמים וזה היה יכול להיות  ,של באי הבית ובתלמידים, כי אם ברמת טרחנותם

הייתה באה אישה אלמנה ונאנחת על  ,מיד לאחר פתיחת השיעור הבלתי רשמי

מיד  ,וה התלאות"מר גורלה ועל החיים הקשים שהעניק לה העולם הזה "נו

רץ -ש ואץזינק ממקומו כנשוך נח ,כשזיהה רבי חיים כי אלמנה היא העומדת לפניו

סכום כסף ולהוציא כמו יש מאין  ,למלא את מבוקשתהכל עוד נפשו בקרבו בכדי 

  , שישמש בעבורה כפרנסה לחודשים הקרובים.מהחורים והסדקים שבביתו נכבד

עור בעיצומו, משנתם של התלמידים באותם פעמים אינספור בהם נקטע השי

אמנם לא הייתה מחוורת להם, ברם, הם לא יצאו מהשיעור עם ידיים ריקניות, 

ושללם בידם היה המוסר השכל שערכו לא מסולא מפז, כיצד ניגש איש התורה 

וההלכה הצרופה למצוקות נפש של איש מישראל, וכיצד נראית דמות דיוקנו 

ה עידנה הרמבמי"ת, אשר התור סי בהגדרהובדת של התלמיד חכם הקלאהמע

דיבורו בנחת, וכל שיחו ושיגו מטובל ברכות ופינקה את נפשו הרוממה, כל 

 קטיפתית, כשכל אב ואם יתברכו בבנם לאמור "ישימם אלוקים כזה".
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 ומקבל-עימם רקם קשרי משפיע מובחרים, מלבד אותו קובץ מסולת של תלמידים

ספר ידידים מועט, אשר הבינו לרוחו וידעו לאחוז ותלמיד, הרי שהיו לו עוד מ-רב

עימו ראש בקצב המסחרר של זרימת המחשבות שבמוחו, ולהדביק את צעדיו 

שלא אחת גבלה בעולם העיון רגלים הקלת  ואת ריצתוהנמרצים בשדה התורה, 

בקפיצת הדרך של ממש, כשסוגיה סבוכה ומורכבת שעל מדוכתה ישבו גדולי 

חים, בה הוא על פתרונה ברגע כמימרא, מערכות היחסים הלומדים שבועות ויר

 בין רבינו לבינם היו כשל תלמידים חברים.

חצוב מתון בהליכותיו ובעל ה"אמרי משה", למדן מופלג ראש הישיבה אם זהו 

רבינו הטביע עליו . מי העדן התלמודיםכל הווייתו בטובל בהמהיכל האצילות, 

נו מוצאים בספר שחיבר 'לאחר מתן תורה' את עקבותיו א, שחותם שרישומו ניכר

ומבנה תוכנו  ,וצורתו , ששונה הוא בתכלית השינוי במתכונתו"אמרי משה"

 שחיבר 'קודם מתן תורה'. "עונג יום טוב"מהספר  ,האדריכלות הפנימית שלו

כל  ואם זהו הדיין רבי שמחה זליג ריגר, האיש הטוב והמטיב, ידיד נפשם של

טרח במשך לילה שלם ר שא ות, יהודי שלא מעלמא הדין,משוגעי בריסק והגליל

שאכן  ,להסביר בסבלנות היללי'ת לאחד מ'הדמויות הססגוניות' הבולטות בבריסק

סיפור שרק  ,סימנים של קוצר רוחכל בלא להראות  בשופי, הוא יכול כבר להתחתן

 לקרוא אותו מוציא מלאכים מכליהם.

סמך הוא את ידיו על ראשו של רבי לכך  ,מכיוון שרבינו היה מיראי הוראה

, כל היודע לירד לסוף דעתו הגדולה ולהבינו היטיב ,שמחה זליג שהיה איש אמונו

רבינו האחרון . בבריסק יצאו מתחת ידו של רבי שמחה זליגשדיני תורה והפסקים 

בביטוים עזים ומפליגים של  ,חשוד על לשון מדברת גדולות התבטא אודותיוה

 מרובה. הערכה

אדם  הגאון החסיד רבי משה מידנר, שך פרק זמן בלתי ידוע התגורר בבריסקבמ

חסידות, כבשונה של משנת הגדול בעל שיעור קומה גבוהה ביותר הן בתורה והן ב

שכזה, שלפרקים דגול עד לאחת, שכן יהודי  התחבב על רבינו אותו איש פלאי
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אחר ביתו הריהו פש בנרות נצפה היה מסתובב בחוצות בריסק אחוז שרעפים ומח

תוכל להיווצר יש סיכוי סביר שש איש כלבבו, 'מבין עניין' ובר שיח תורני הולם,

 משותפת.תורנית ביניהם שפה 

היו אלו שני אנשים גדולים מדורות הנפילים אשר בארץ, חכמי חרשים ונבוני 

במלוא מובן המילה, כשהיו אנשי עסקים מפוכחים וממולחים שלא עשו דבר, 

ד קטן כגדול, בלא לשמוע קודם את חוות דעתם, לא כדעת תורה כי בחייהם צע

ת, מופשטים כליל מחיזו דהאי עלמא, ובעלי ועם זאאם כעצת חכם ובעל ניסיון, 

אמר ועל בני דורם רואי פניהם, עליהם כש. קשיי התאקלמות בדור עיקש ופתלתול

 "אשרי העם שככה לו".נעים זמירות ישראל בתהילים: 

    

 

 

 

     

 


