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  !דברים נוראים
, בשבוע האחרון כששמעתי בקרבי ווזעזוע אחז בכאב ל :אמר הכותב

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי  הכואבים של יהםת דברא

רבי יהודה יוספי הצדיק המגיד מישרים הנודע הגאון  ושל א"שליט

שה בקרב שפעל המצב הנורא ) כל אחד בנפרד( ושדיבר, א"שליט

מחלוקת שנאה וו, בהפצת לשון הרע ורכילות זה על זה בריש גלי, מחננו

כאשר החוצפה יסגי ונערים פני זקנים ילבינו והכל , על גדולים וצדיקים

  "... לשם שמים"כמובן 

אותם א "ח קניבסקי שליט"הגרשר התורה תחילה נביא את דבריו של 

 זיו"רב קהילת  – א"ג אהרן יצחק שטרן שליט"הרה י ידידיסיפר ל

אחד מבני , ח"יהודי תש ,בבני ברק ומרבני קבר דוד המלך" יהודה

א בכדי "ח קניבסקי שליט"אל הגרלאחרונה נכנס ש, קהילתו סיפר לו

בין הדברים הפטיר באוזני . שועה שזקוק לה מאדלבקש ממנו ברכה לי

 מחכים לגאולהעם ישראל וכי כבר , כי כבר כשל כח הסבל", ח"הגר

  "!שיוציאנו מהגלות הנוראה בה אנו נמצאים ביאת המשיחב השלימה

אך הוא לא יכול , הוא מאחורי הדלת, משיח כבר כאן": ח"ענה לו הגר

   "!... להתגלות מפני המחלוקת והלשון הרע
  

רבי הצדיק המגיד מישרים הנודע הגאון  שמעתי את דבריו של ,כןכמו 

על המצב מנהמת הלב שבשיחת חיזוק מיוחדת , א"יהודה יוספי שליט

כי יצא לו לשמוע ממאן דהו  ,סיפר, הנורא השורר כיום בין איש לחבירו

בבית החולים הדסה עין  רבים ששהה יחד עם קרובו במשך חודשים

עקב הטיפולים הקשים שעבר , כרם בירושלים וסעדו ליד מיטת חוליו

כי הרופאים והפרופסורים קוראים , כשנשא בקרבו את המחלה הנוראה

לפי , שום שלדבריהםוזאת מ"! המחלה של החרדים: "למחלה הנוראה

יש אחוזים גבוהים יותר של , אצל הציבור החרדי, םהנתונים שביד

  .ל"מחלה הנוראה רה

כי הם פותחים , כי שמע שם מהרופאים, לספר אותו יהודי הוסיף

מה גורם למחלה הנוראה להתפשט בציבור החרדי יותר  ,להבין, במחקר

או , ורם זאתאולי הם אוכלים סוג של אוכל מסוים שג :מכל ציבור אחר

  ...אולי הרגלים מסוימים

המשיך המגיד מישרים הרב יוספי  –אמרתי לאותו יהודי שסיפר לי 

ספר תאמר להם שאני מוכן לבוא למחקר שלהם ול: "א בכאב רב"שליט

הם , כי הציבור החרדי לא אוכל שום אוכל מסוים שהוא חריג מדי, להם

  ..."פשוט אוכלים אחד את השני

כ "שיש כ, ולשון הרע בראש כל חוצות ולא פלא הוא שכשיש מחלוקת

נעים זמירות ישראל דוד ' משיח ההרי כבר  – ל"הרבה חולים במחלה ר

, אוהב ימים לראות טוב החפץ חייםמי האיש "כי לימדנו  ה"המלך ע

בקש , סור מרע ועשה טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה

חיים שלוים אריכות ימים עם בכדי שיהיה לאדם , כלומר ".שלום ורדפהו

וון להיזהר מהע, זה לזה צריכים כל ישראל שערבים, וכאב ללא מחלות

ודאבון שהם מביאים מחלות , חלוקתהחמור של לשון הרע ורכילות ומ

  !ל"על הכלל והפרט ומקצרים ימים רלב 

) עונש(שעל ארבעה עבירות אוכלים פירותיהם ' ל הק"נו חזווכבר לימד

שפיכות , גילוי עריות, עבודה זרה: בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא

לא רק  נענש, הדובר לשון הרע, כלומר! כולםכנגד רע ולשון ה ,דמים

אלא , ולא רק כשופך דמים, ולא רק כגילוי עריות, כעובד עבודה זרה

   !ישמרנו' ה –נענש בעונש גדול במשקל כל העבירות יחדיו 
  

    :נים על ישראלורצו להשפיע היו, שבדרך רעה זו, בקטע הבא נראה

  
 

כתבו לכם על קרן השור : "מלכות יון שהיתה אומרת להם ווחושך ז

  "!שאין לכם חלק באלוקי ישראל

שפע "ק בעל ה"הרהנביא כאן את דבריו הנוראים של , בהמשך למאמר הקודם

, סביר במתק לשונוהש) 'מאמר ל, חנוכה –" שפע חיים(" ע"מצאנז זי" חיים

, ניםוישראל הלכו היוד ומריבה בין שלומי אמוני של פירוהזה בדרך בדיוק ש

של ישראל ולניתוקם להתרחקותם  י כך"עלהביא , הסופית כשמטרתם

  .מאביהם שבשמים ולהסתלקות השראת השכינה עליהם

שאם יבואו בצורה ישירה אל עם ישראל להפסיק להאמין , ניםוכי ידעו היו

כי הרי הם מצווים , אף יהודי לא ישמע לקולם', בבורא העולם ובתורה הק

הכניסו פירוד יצרו ו? מה עשו .במקרים כאלו' את נפשם על קידוש ה למסור

, ובכך האמינו, שלומי אמוני ישראלושנאה בין ויכוחים  ,מחלוקות, ומריבה

כמאמר הכתוב . שיצליחו להביא להסתלקות הקשר שלהם עם בורא העולם

, "ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל) "ה, דברים לג(

, בהתאספם יחד באגודה אחת ויש שלום ביניהם: "פ הספרי"י שם ע"ופירש רש

ולא כשיש מחלוקת , נוהג עמם כמלך לשמרם מכל רעוה הוא מלכם "אז הקב

ובזמן שישראל באגודה אחת אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם  ".ביניהם

  ).'תנחומא נצבים א(

הם נקטו בשיטה , ולםולפי שרצו לקעקע את האמונה שלהם בבורא הע

  .ה לא יהיה מלכם"שכתוצאה מכך הקב מתוחכמת זו של פירוד ומחלוקת

מלכות יון  זו – וחושך) "ד, טז, בראשית רבה( ל "ובכך נבין את מה שדרשו חז

כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי  שהיתה אומרת להם

בכור שורו ) "יז, דברים לג(שרמזו בזה על יוסף הצדיק שנאמר בו ". ישראל

, שהביא את דבתם הרעה של אחיו אל אביהם, "'הדר לו וקרני ראם קרניו וכו

וגזרו גם על ישראל בימיהם שיביאו דבתם רעה אחד על השני כמו שעשה 

, "רנווק' בכור שורו וכו"כפי שעשה יוסף הנקרא " על קרן השור"והיינו , יוסף

ה "מכיון שהקב" שאין לכם חלק באלוקי ישראל"וכתוצאה מכך יווצר מצב 

הגם שאין לנו השגה . (אינו מלכם אלא כשהם באגודה אחת ושלום ביניהם

ויש בזה סודות ומה היתה כוונתם ' כלל מה היה שם עם יוסף ואחיו הק

  .)מכל מקום הרשעים היוונים ברשעתם הבינו את הדברים כפשוטם, נוראים

•   
 

   !דבר נורא – ע"מצאנז זי" שפע חיים"בעל ה שם והוסיף

הדבר משפיע על המנהיגים וגדולי הדור , כשיש פירוד מחלוקת ושנאה בעם

    !שיחלקו ביניהם

פרשת צו , פרשת תולדות. ג, ך ויקרא ד"עיין אלשי(' כפי שמובא בספרים הק

אצל נשיא שאשמת העם גורם חטא ופגם בענין ההוא גם ) ופרשת כי תצא

אמר ) א, ברכות לב(ל "כמאמרם ז, לפי שמעלת הצדיק תלויה בבני דורו, הדור

משה לך רד מגדולתך כלום נתתי לך גדולה אלא , לו הקדוש ברוך הוא למשה

  .בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו

בסיבת הדבר  ,הידועים )י, בראשית מט( ן"הרמבובזה הסביר את דברי 

שהיו  על אף, )ב, בבא בתרא ג(שנענשו זרע בית חשמונאי ונכחדו מן העולם 

אף על פי כן , חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל

חסידים זה אחר זה עם כל כי ארבעת בני חשמונאי הזקן ה, נענשו עונש גדול

שלקחו את המלוכה וזאת משום , גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב

לא יסור "למלכי בית דוד כפי שכתבה התורה  –שהיה שייך לשבט יהודה 

והסירו , אף שלא היו מזרע יהודה ומבית דוד ומלכו בעצמם, "שבט מיהודה

ה עליהם "שהמשיל הקב, והיה עונשם מדה כנגד מדה, השבט והמחוקק לגמרי

    .  את עבדיהם והם הכריתום

  שגומרים את התקינו  – ע מגור"זי" אמרי אמת"ק בעל ה"הרה אמר –כן  ועל



  
 

  
  

, ה"מפני שכל ההלל הם פרקי תהלים של דוד המלך ע, בחנוכהכל ההלל 

 ה שייכת להם למלכות בית דוד שהמלוכמראים השבח אמירתו אנו וב

   .את המלכות לעצמם הפגם שלקחו החשמונאיםאת  תקניםמו
 

באמת  מה – ע"מצאנז זי" שפע חיים"בעל השאל  – צריכים להביןו

  ?סברת החשמונאים שלקחו המלוכה לעצמם היתה

לגבי מלך שהמלכות נמשכת ) כ, דברים יז(דמצינו בתורה , ונראה לומר

ודורשים ". למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב הארץ: "לבניו

אז ממשיך מלכותו של , ך את דרכו ביראהנו ממשיל שדווקא עם ב"חז

יבוא , ואם אינו ממלא את מקומו של אביו ביראה רק בחכמה, אביו

וסברו החשמונאים שבבית דוד אין כעת נמצא מי . אחר וישמש תחתיו

  .לכן לקחו את המלוכה לעצמם,שממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה

ה שמדקדק עם סביביו כחוט "דהקב, עצם מחשבה זאת נענשו ועל

דקדק עמהם על שראו עצמם יותר הגונים ) ב, יבמות קכא(השערה 

  .שאין הם גדולים וצדיקים כמותם, מזרע בית דוד

היה להם בגלל מעשיהם של בני הדור ההוא , לעיל אך כל זאת כאמור

' המנהיגים הקשהשפיעו על  ופירוד לבבות ומריבה בעון לשון הרע

וכשבתוך העם יש פירוד לבבות , שכח ההנהגה שלהם באה מכח העם

  !זה משפיע גם על מנהיגים קדושים לחטוא, ושנאה

  !!!נורא ואיום

•   

מתתיהו בין בימי : "ובזה יבואר נוסח ההודאה שאנו אומרים בחנוכה

, ת בניודלכאורה מה לו להזכיר גם א ,וחנן כהן גדול חשמונאי ובניוי

אלא בא לרמזנו על סיבת הדבר שכך עלתה להם לדור ההוא בגזירות 

וחנן כהן גדול מתתיהו בין יבימי על זאת פתח , קשות ורעות

הוא ובניו "היינו שראו רק את עצמם עומדים במעלת  ,חשמונאי ובניו

ועד שמחמת כן , ממלאים מקום אבותם בתורה וביראהשהבנים , "אחריו

ואתה תחזה . חשבו שהם ראויים לשררה ומלוכה יותר מזרע בית דוד

ותשפוט בזה שבעדת הקהל , פגם הדק שנמצא אצל ראשי העדהמה

ללמד חוב איש על רעהו וריבוי שנאה , והעם פשתה המספחת ביותר

ולפי שלא היו באגודה אחת עמדה עליהם מלכות יון הרשעה , ומריבה

ואתה ברחמיך הרבים עמדת . להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך

כי מאד גבר , קוקים לרחמים מרוביםבשעה שהיו ז', להם בעת צרתם וכו

  .הקטרוג עליהם

•   

מה (במצוה זו  דוקא – ע"מצאנז זי" שפע חיים"בעל ה הוסיף – ועל כן

מצות הדלקת נר אופן קיומה של יש כמה דרגות ב )שאין בשאר המצות

והמהדרין מן המהדרין , והמהדרין נר לכל אחד, נר איש וביתו, חנוכה

  .מוסיף והולך

ומה ולשון יכולה ל בזמן שישראל באגודה אחת אין כל א"דהנה אמרו חז

כפי שנדרש  ,מורה על האחדות ישראל ועצם השם, לשלוט בהם

, )מגלה עמוקות ואתחנן קפו(תורה לותיות אבוא רישים שש יבנוטריקון 

שעם ישראל בכללותו היא , ולהורות נתן עד היכן הדברים מגיעים

ו וכמ, וכל אחד מהם בפרטיות כמו אות בספר תורה, כתורה שלימה

כך הפוסל , שאם נמצא פסול באות אחד הרי זה פוסל את כל הספר

וחמורים הדברים כמי , ו"איזה אדם מישראל ללמד על הכלל כולו יצא ח

  !..'שמוחק אות מן התורה הק

ובזמן שיש פירוד לבבות בתוך עם ישראל בזה לעומת זה יש אחדות 

ויתיעצו על לב יחדיו על עמך יערימו סוד ונועצו , אצל אומות העולם

, וונים נקבצו עלי אזי בימי חשמניםזו היתה הסיבה אשר י. ו"צפוניך ח

באותו  וץ והאחדות בקרב עדת ישראלמדה כנגד מדה בגלל העדר הקיב

כאשר באו בניך לדביר ביתך וטהרו את  ,והתיקון לכך היה. הזמן

  .בביטול טומאת עם הארץ יוצא מן הכלל ללא כולם כאחד, מקדשך

יכולים אז היו , שמתעורר כח האחדות בישראלעל כן דוקא בימי חנוכה 

וזה מדליק נר לכל זה מדליק נר אחד , לתקן שידליק כל אחד לפי מנהגו

יש מקום , תינווובחואין פרץ ואין צווחה בר, אחד ואחד וזה מוסיף והולך

, למרות הכלאך , ולם חייבים להיות שוים בדעותיהםלא כ ,להרבה דעות

   .כולם מאוחדים יחדיו בהדלקת נרות חנוכה ומודים על הנס

•   

והעיקר בימי החנוכה לתקן ענין : ע"מצאנז זי" שפע חיים"בעל הומסיים 

והנה בדבר זה תלוי ביאת . ה ושלום וריעותת באהבה ואחולהיו, זה

כי אחר  ,והיא שגרם עיכוב הגאולה בימים ההם ובזמן הזה, המשיח

   ולהתנוצצות אורו של משיח לניסים נוראים ולהתגלות אור הגנוז נוישזכ

בספר בני כפי שמובא , שמתעורר מידי שנה בשנה בימי החנוכה

בהתגלות מלך עולמים  לתשועת ינומדוע לא זכ, יששכר ובעוד ספרים

 אין זה אלא לפי שחסר עדיין האחדות? המשיח ובבנין בית המקדש

   .השלימה בקרב ישראל

  

  
  

כי דבר העגול שאין לו , )ל"דידרי( וזה המנהג של עם ישראל לסובב בסביבון

ואילו עץ מרובע זה שיש לו ארבע צדדים ואין צד , דותקצוות מורה על האח

ואשר זו סיבה , מרמז על הפירוד שפונה איש לדרכו, אחד רואה את חבירו

ויתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם , למה שאנו מסובבים בגולה אחר גולה

נו בכל עת וזמן שהנה זה שעת יבצפייתנו ציפ. ואין קץ לימי הרעה, אחר

ובבוא ימי חודש , )ב, ה יא"ר(בפסח מצפים שבניסן עתידין להגאל , גאולתינו

דבתשרי עתידין ) שם(תשרי תולים תקותינו שנקבעה הלכה כרבי אליעזר 

ת יומשך ושוב היינו עומדים ומצפים שבחנוכה בהדלקת הנרו, להגאל

מרמזים על סיבת , וכשרואים אחר ההדלקה שעדיין בן דוד לא בא, גאולתינו

דלפי שאנו מפורדים בארבע , ל"דריידסביבון הדבר במה שמשחקים עם 

אנה קצוות בלי אחדות על כן באה עלינו הצרה הזאת שמסתובבים כסביבון 

ות כי בלי אחד, ועד שבסופו נופלים לארץ באין אונים, ואנה גולה אחר גולה

ונקבל עלינו להיות , וכשנחזור בתשובה על עון זה. אין לנו קימה ועמידה

  .אז נזכה לגאולה השלימה, כאיש אחד בלב אחד

  !הרמז הנפלא במ״ד נרות
לכאורה  -בשם גדול אחד מחכמי פולין  ״״אוצרותיהם של צדיקיםמובא בספר 

מדוע אנו מדליקין בחנוכה אך ורק נרות לזכר הנס שנעשה , צריכים להבין

', מילה' 'שבת' 'חודש': גזרות' הלא היונים גזרו לבטל מישראל ג, בפך השמן

  ? ומדוע אין עושים שום זכר לזה

' טמון גם גנראה שבנרות שאנו מדליקים , דאם נתבונן, אלא התירוץ הוא

) עם השמשים(דהנה סך הכל הנרות אותם אנו מדליקים בחנוכה , גזרות הללו

', שבת יוצאת ביום הז, והנה). נרות ד"מנוכה חר נ, מ״ד-וסימנך נ״ח(הם מ״ד 

הם : צא וחשוב ביחד, וראש חודש לכ״ט ימים, ימים' וברית מילה עושים לח

שלושה הגזירות שגזרו וא״כ עצם הדלקת מ״ד הנרות הם רמז נחמד ל, מ״ד

  ...היונים
 

״שמח״ ר״ת ! חנוכה שמח: דבחנוכה נוהגים לאחל זה לזה: בדרך צחות שמעתי

  ... ודשחילה מבת ש

  !ו"שרפים עומדים ממעל ל
שרפים עומדים ) "ב. ישעיה ו(על הפסוק  "קב הישר"בספר הקדוש איתא 

שבעת . ק כל איש בחנוכהיו הנרות שמדל"שהכוונה על ל, "ו"ממעל ל

מחנות גדולות של מלאכים , יורדות לכל בית, שמתחילים לומר הברכה

, והם שומעים הברכה ועונים אמן, שאין לנו השגה בקדושתם, ושרפים

והם מאירים בקדושתם , ומסייעים לכל יהודי לקיים המצוה כרצונו יתברך

ובגלגולים , כל העבירות והקלקולים שבגלגול זה, וכן. וטהרתם לכל הבית

וצאי חלציו העתידות נשמות י, נשמות אבותיו עד אדם הראשון, הקודמים

ולפעמים יהודי מדליק  .כולם באים לתוך הבית, לצאת ממנו עד ביאת המשיח

וביתו הוא קודש , גדול בבחינת כהן אבל הוא, ואין איש אתו שם, בביתו

וכולם נכנסים , בית מלא, נשמות של צדיקים, מלא מלאכים ושרפים, הקדשים

על ) חנוכה מלשון חינוך(הבית ומחנכים את , ומאירים בתוכו קדושה וטהרה

שבכל השנה כולה תהא , שתהא השלהבת עולה מאליה, כל השנה כולה

  .'השלהבת הנשמה בוערת כולו לה

ולהגיע לראשו מגיע , וכל יהודי אפילו מוצב ארצה יכול לעלות על הסולם

, ובכח הלהבה של נר חנוכה, והמלאכים האלו עולים ויורדים בו, השמימה

ושורפים את כל הכוחות של עשו שהתאספו חלילה בתוכו  דוחים ומגרשים

  . של עשו הכל נשרף ונדחה" קש"וכל ה, ובבית

, ו הנרות"הכוונה על ל –" ו"ושרפים עומדים ממעל ל"ובזה מפרש את הפסוק 

שהשרפים והאופנים וחיות הקודש נמצאים אתנו בעת שמתעסקים ומדליקים 

ני שהולך להיטיב ולהדליק את ואם אדם מכין את מחשבתו לפ. ו נרות"הל

והם , שברגעים אלו מגיעים שרפים ומלאכים בכדי לסייעו ולטהרו, הנרות לכך

איך יהודי בעולם השפל הזה יכול לפעול ולהאיר בכל  –מתפלאים על זה 

זה מסייע בעדו להתכונן  –בית מלא מלאכים ושרפים , העולמות בלי השגה

ה לעשות את ההכנה הראויה ולקיים כדבעי ולהשתוקק ולרצות ולהתחנן שנזכ

  ...  המצוה בהתלהבות

   שמתגלה בחנוכהעל אורו של משיח  הרמז שנתנו דורשי רשימות
אשר הארת אור חנוכה " - ע"זי "בני יששכר"ק בעל ה"הרהמה שכתב ידוע 

כי מחנכים אותנו , וחנוכה הוא מלשון חינוך !...״אור הגנוז״היא מבחינת 

הגנוז שמתגלה מידי האור  – לו את האור של משיחומטעימים אותנו בימים א

וכל יהודי לפי מדרגתו יכול להרגיש זאת בימים קדושים . בימי החנוכהשנה 

    .ובהדלקת נרות חנוכה בפרט בעת לומדו תורה אלו

האור הגנוז שמתגלה נרמז " נר חנוכה"כי במילים : דורשי רשימות רמזוו

    "!אני אור הגנוז"בגימטריא " נר חנוכה"כי  כהבנרות החנו
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