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 המערכת אינה אחראית לתוכן המאמרים וסגנונם

 תוכן העניינים:

 ו .................................. ז"תשע וישב לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו ................................................... רמז בדרך פירושים'? אשרי' במילה פתח עמדו

 ח ............ 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 ח ............................................................ 'הק חייםה האור שיטת -" בחירה בעלי"

 י ............................................................................. נקי יהודה הרב/  הרגשים

 י .................................................................................................... !ממני גדול אין

' דקיטא שלהי' 'שמואל ויאמר' ס"מח, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 יב...................................................................................................... ס"ושא

 יב .......................................................................................... יוסף אחי על הדיבה

, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 יד...................................................................................... ועוד מלכים שלחן

 יד ............................................. אותם וישרת איתם יוסף את הטבחים שר ויפקוד

 יח ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, ריןהיילפ נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 יח ............................................................... !נהורא והדר חשוכא -! דקדושה עזות

 כ ... כהלכתו והשולחן בתהש וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כ ........................................................................ חלביים וסופגניות ס'בלינצ טיגון

 כ ........................................................................................בשבת בסביבון משחק

 כב .................................................... ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 כב .......................................................... ליוסף השפחות ובני הגבירות בני שנאת

 נשיא, אלעד לעיר הראשי רבה, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 כה..... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 כה .................................................................... האדם בחיי הנגלה על הנסתר רב

' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה סמפרד

 לא .................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים ח"כ

 לא ............................................................................ הולדת ביום המזל התגברות

 לד .................מ"חו על צדקך משפטי ח"בעהמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 לד ........................................ כבודו על מחל שהאב במקרה אב כיבוד מצות חיוב
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 לו................................................. (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 לו ........................................................................................ הדבר את שמר ואביו

 לט ........................ הפשט עומק ח"בעהמ, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 לט ................................................................................................. פרי עץ קציצת

 עיון' לממונות הוראה ובית כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 מא ..................................................................................................'המשפט

 מא ......................................... ?הנזק את לשלם חייב האם, הדין בפסק שטעה דיין

 מד ....... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 מד ..................................................................................... אחים' ד כנגד יבותד' ג

 עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 מז ............................................................................... (וויליאמסבורג) ס"ושא

 מז ........................................................................ מפולנאה יוסף יעקב רבי ק"הגה

 נ ... (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 נ .................................................................................. (ב) ַניְטל בליל תורה לימוד

 נה ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 נה ................................................................................................... הדדית ערבות

 נז ..... (גוטמן משה' )ישראל בית'ה במשנת – הבית בפאתי

 נז ..................................................................................................... וְתַעָייה ַניָסיֹון

 עג ....................................... ז"תשע לחנוכה אספקלריא

 בת הליכות' 'הכשרות' ס"מח, א"שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 עג ..........................................................................'כהלכתה תפילה', 'ישראל

 עג .............................................. ז"תשע החנוכה ימי הלכות – הגנוז האור לקראת

 פד ...................................... עירובין ס"עמ סוגיות עיון ס"מח. ר נתן הרב/  הבינני

 פד .............................................................................................................. חנוכה

' דקיטא שלהי' 'שמואל ויאמר' ס"מח, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 פו...................................................................................................... ס"ושא

 פו ............................................................................. חנוכיות' ב בהדלקת קדימות

 פט ........................................ 'המועדים לב' ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 פט ......................................................................... שלוש מעין בברכת הניסים על
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, חכמים שטבעו מטבע ס"מח, א"שליט מייזעלס אברהם' ר ג"הרה/  יקרה מטבע

 צא ......................................................... (מונטריאול) ס"ועו, אברהם של מטבע

 שנת ותקופת, נצים שקידת נגד, מליצים שמונה וקבעו, חלוצים לשבעה פלגו

 צא ................................................................................................................ קצים

 נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 צד ..... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות וראש

 צד ........................................................... ת"בהשי מאמין שהוא הנס פירסום גדר

 צט . (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, א"שליט רייזמאן צבי' ר ג"הרה/  כצבי רץ

 צט ................................................................................ (ג) ַניְטל בליל תורה לימוד

 קה .................................................................... חינוך

 קה.. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 קה ................................................................................................ ולהוקיר להכיר

והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה חינוכי ייעוץ, ינרקמ שלום הרב/  החינוך תורת

 קח .............................................................................................................. 

 קח ................................................................................................... וחינוך חנוכה

 קיג ................................................................... סיפור

 קיג ......................................... תאמין בגוים חכמה –"... מרגישין אדם בני היו אם"
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 תשע"ז בוישפרשת אספקלריא ל

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

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

 'אשרי'? פירושים בדרך רמז במילהע פתח מדו

במאמרים הקודמים הובאו פירושי חז"ל על כך, ופירושים על פי דברי הזוהר 

 פירושים בדרך רמז:הקדוש. כעת נתמקד אי"ה ב

 "אשרי" ראשי תיבות "א'בי ש'למה ר'אש י'שראל"

ארץ כן כתב בספר 'ראשי תיבות "א'בי ש'למה ר'אש י'שראל". הוא "אשרי" 

' יוסף תהלותוכן כתב גם החיד"א בספרו ' .בדרך רמז 'חזה ציוןראה עוד ב'ו 'יםהחי

 על תהלים. 

והטעם שהוזכר בראש הספר שהיה דוד אביו של שלמה המלך, מבאר החיד"א 

כל חשיבותו של דוד המלך תלויה בכך ששלמה ימלוך אחריו, זאת מפני שש)שם( 

 לומר שלא חטא בבת שבע.

 "זה בעל תשובה" "אשרי האיש" בגימטריא

לרמוז שעל ידי  ובא ( "זה בעל תשובה",827בגימטריא )עולה "אשרי האיש" 

כן . 1שפותחים לו את השער !לזכות לתשובה שלמההאדם אמירת תהלים יכול 

בשם  הזכירגימטריא ואת ה, (2)ר"ש צוקער, אב"ד האלאס 'באר שלמהכתב בספר '

 .3וויר"פ הלוי אב"ד ווענגראל 'נחלת עזריאלספר '

* 

                                                
 עיין שם בהרחבה, וכן ב"שערי פרנסה טובה" המובא שם. 1
 מהדורא קמא, מערכת ת' אות א.  2
 .י"ל תקע"ז דף עה, על ע"ז יט, עי"ש 3
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 בכל ליל יום טוב? 4מהו הטעם למנהג התימנים לומר את מזמור זה

לומר את מזמור 'אשרי האיש' המלא, הכולל גם את מזמור ב'  5נהגו בני תימן

 עיין ברכות ט,ב ועוד 'למה רגשו גוים' שנחשב למזמור אחד עם המזמור הראשון

 ומהו הטעם לכך? מזמור ק"נ.כן את המזמור האחרון, ו

 א יבואו לתקלהשל

תקנו הראשונים לומר אז את מזמור זה שנאמר בו "אשרי האיש אשר לא הלך 

שחוק,  –כדי שלא יבואו לתקלה , בעצת רשעים וגו' כי אם בתורת ה' חפצו"

 עץ חיים )תימן, סדר שלש רגלים( .השמחהמ כתוצאה –רח"ל  ליצנות או עבירה

איש אשר לא הלך בעצת למנהג זה: "אשרי הבדרך רמז סמך ונראה להביא 

 .(לז ויקרא כג,) רשעים" בגימטריא "אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קדש"

יש להסמיכו על פי  ספר התהלים בכל יום טוב כלמנהג לומר את הגם  ובאמת

ישנם מנהגים שונים בדבר אמירת תהלים, כגון: בכל ערב שבת כידוע ש רמז זה.

  כין קודם התפלה, ועוד., בשבת מבר6קודם התפלה, בכל שבת

                                                
4  
כתבו המקובלים )השל"ה, שער הכוונות למהרח"ו( לומר את ארבעת המזמורים הראשונים בליל יום כיפור כמו כן  5

 )ראה נספח בענין זה(. כדי להינצל מטומאה, עי"ש הטעם
'אבות הראש' לררנ"י פאלאג'י )נפש יתירה בשבת, מערכת שי"ן, אות קפג(. ועיין בובענין המנהג לומר בכל שבת:  6

)פרשת מצורע 'טהרה', דף צו  מירת תהלים בשבת וחשיבותה, וכן ראה בספר 'יעקב סלה' לר"י יפהשם עוד מענין א

  סופי תיבות 'שבת'. תתהלו' ביוש' שט"ג(: קדו'



 

 חעמ'  -אספקלריא 

 

במשנת האור החיים / הרב יעקב שלמה 

 שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י'

 שיטת האור החיים הק' -"בעלי בחירה" 

זצ"ל, דאחד מחסידיו רבי  האהבת ישראל מויזניץעובדא הוי אצל הרה"ק בעל 

ליטמן ברטלר שמו, שהיה צריך לשרת בצבא, קיבל הזמנה שיבוא להתייצב, נכנס 

אל האהב"י וביקש שהרבי יבקש ממנו סכום לפדיון נפש, קצב הרבי בסכום של 

חמישים ושניים גילדען סכום נכבד בימים ההם, וציוה לו לילך ולהתייצב וה' 

 יהיה בעזרו, והלך להתייצב ושוחרר. 

לימים חלה מאוד אחד מבני משפחתו, נכנס שוב אל האהב"י וביקש ממנו 

דיון נפש, ביקש ממנו הרבי סכום של שמונה עשר שיקצוב לו הרבי סכום לפ

גראצער סכום פעוט מאוד, בגילדען אחד היה מאה גראצער, חשב החסיד שהרבי 

מבקש ממנו סכום פעוט כזה כדי לדחותו בדברים, ושאל את הרבי טעם הדבר 

שבפעם הקודמת לקח ממנו סכום של חמישים ושניים גילדען ועתה איננו לוקח 

ום, השיב לו הרבי: וכי מדוע לא תבין, אז הייתי צריך לפעול ישועה ממנו כמעט כל

אצל "בני בחירה" שישחררו אותך, עתה אין עסקינו כי אם בעל הרחמים ואצלו קל 

 בהרבה לפעול ישועה )מפי הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א(.

 מבעלי בחירה יש מה לפחד!

שראובן יעץ לאחיו השבטים, לא הק' מפרש בפרשתינו בהא  האור החייםרבינו 

להרוג את יוסף אלא להשליכו הבורה, ורצה בזה להצילו ממיתה. לכאורה קשה, 

הרי היו שם נחשים ועקרבים ומה תועלת הוא בהשליכו אל הבור, והרי זה מהפח 

 אל הפחת ותירץ על כך רבינו:

תה, וז"ל: פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מי

משא"כ חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה בידי שמים וזהו אומרו 

 "ויצלהו מידם" פי' מיד הבחירי עכ"ד.
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 על יסוד יקר זה נשפכו ימים ונהרות של דיו, ניגע בחידוש זה על קצה הקולמוס.

שבעל בחירה יכול  -יש מגדולי הדורות הקודמים שחלקו על חידושו של רבינו 

מי שאינו 'חייב מיתה', והביאו מדברי האלשיך הק' שחולק, ויש  להרוג אף

שהגדילו לומר שאף פסקו בשמים כהאלשיך הק', אנו לא ניכנס לפולמוס נרחב זה, 

רק נציין עובדא נוספת מדברי הרה"ק ה'אהבת ישראל' שחשש למעשה כדברי 

 רבינו האור החיים הק'.

 -זצ"ל דבעת מלחמת רוסיה  ץהאהבת ישראל מויז'ניכה מסופר על הרה"ק בעל 

זצ"ל לגיוס בצבא, ו'אהבת ישראל' דאג  האמרי חייםאוסטריה, תפסו את בנו ב' 

מאוד, ועד כדי כך שהתבטא אחר כך, כי כל אותה עת שבנו היה נתון במעצר, 

 קשה היה לו להתרכז ללמוד בעמקות.

הלה: כעבור זמן, בהפגשו עם גיסו הרה"צ רבי שמואל מחודרוב זצ"ל, שאלו 

"גיסי, אתה הרי ידוע כאוהב ישראל המחבב כל יהודי כבנו, מה זה נרתעת ודאגת 

 כל כך הפעם, כאשר אסרו את בנך".

השיבו האהבת ישראל, ואת דעתי לא שיניתי, שבתחלה יש  -"אמנם אינני פחדן" 

ואזי בדרך כלל נוכחים לראות  -צורך בישוב הדעת האם יש מקום לבהלה או לאו 

לפחד. אולם הפעם התיישבתי בדעתי ובאתי לידי מסקנה, שאכן יש שאין מקום 

הנך מבין?! רשעים כאלה בעלי בחירה, לוקחים אברך יקר כזה  –מה לפחד 

ואוסרים אותו, יש מה לפחד. אילו היה קורה זאת ליהודי אחר, הייתי ג"כ נרעד 

 )מאיר החיים ח"א עמ' קא(.

בשש"ק פר' תזריע(, מאמר העולם  זצ"ל )הובא החידושי הרי"םביסוד זה הסביר 

כשיש לאדם שריפה ח"ו הרי זה סימן לעשירות, ומאי שנא שאין אומרים כן כשיש 

לאדם גניבה, אלא מכיון ששריפה בידי שמים, וגנב הוא בידי אדם התלוי בבחירה, 

 אין זה סימן לכלום, שבידי אדם יכול להזיק ולהרע אף שאינו חייב בכך עכ"ד.

  moL448@gmail.comלתגובות:  .א'בברכת 'שבתא טב
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 אין גדול ממני!

ַית ָגדֹול "ֵאיֶנמּו בַּ ֶזה בַּ  ַמֶםַמי" הַּ

במלחמת היצר בה אדם מקריב מעצמו כוחות נפש בעמל רב להתגבר על 

א לכל מלחמה רגילה הקשיים העומדים השכם והערב לפניו, משולה הי

מתאמץ להכניע את הצד העומד למולו.  ל אחדי חזיתות, אשר כתהמתאפיינת בש

במיוחד מדת העקשנות ואומץ רב להציב יעדים  הבכדי להיות 'איש מלחמה' דרוש

והישגים ולחתור ולשאוף בכל הכוחות להגיע למטרה, ולא להתיירא ופחד 

 ל פיתו שוב ושוב, בשכנוע כי עמהממצב בשטח או ממחשבות היאוש התוקפים או

 ההיגיון לא יצלח לו במלחמתו ובדרכיו אשר הוא הולך.

"איש  -התורה בנוגע לאלו שאין בכוחם להשתתף במלחמה  הוא כעין ציוויו

הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו". לאיש כזה אין כל סיכוי להצליח במלחמה, כל 

גע של קושי שעובר עליו מותיר עוד והוא אינו מאמין שיכול להצליח הרי כל ר

 .הנצב למולו אותו שבור ורצוץ, בכניעה מלאה אל האוייב

וכן יבואר הענין בניסיון של יוסף עם אשת פוטיפר. טענתו שסייעה בעדו להנצל 

ֶזה ַמֶםמַ ולעמוד כצור החלמיש בעת הניסיון. היא שאמר לה: " ַית הַּ בַּ ... יֵאיֶנמו ָגדֹול בַּ

ֹזאת ְוָחָטאַתי ֵלאֹלַהיםְוֵאיְך ֶאֱעֶש  ְגֹדָלה הַּ ". היינו שהכח היחיד שמנע ה ָהָרָעה הַּ

שזעק מנהמת ליבו כי אין זה בעדו מלעבור עבירה ולפול בידי הס"מ, הוא בכך 

שייך ומתאים לאדם גדול כמוני, הרי"ז ממש להתעסק במעשים מבוזים חסרי כל 

 ערך, הסותרים את כל מציאות החיים.

 תקווהרוח אומץ ו

יוסף בדבריו אלו סלל דרך בכל ענייני עבודת ה', כי הנה חיי עובד ה' העולה בהר 

ה' מתאפיינים בשתי סוגי תקופות. הא' חיי השגרה בעבודתו, שדורש מעצמו 

לעמול ולהתייגע, ורואה את עצמו עולה מעלה בעבודת ה'. ובעת כזו הרי תפקידו 



 

 יאעמ'  -אספקלריא 

 

ות כי לכך נוצרת, וההרגשה העיקרי לדרוש ולשאוף מעצמו לגדולות ונצור

השבורה במבט על עצמו ועל כל חייו העלובים, האנוכיים והרחוקים מלחפוץ 

לקרבת אלוקים, היא זו אשר מחשלת ומצמידה את הילוכיו לטהר לבו באמת 

 לעבדו ית"ש.

והב', ישנן תקופות מסויימות שבהן מוצא את עצמו בעיצומה של מלחמה עם 

ורו זמני ניסיון הרי גורל, ובמצבים מעין אלו הרי הוא יצרו החפץ לכובשו, והם עב

אומר לעצמו: 'או אני, או הוא!' וכעין מה שנאמר אצל שמעון הצדיק "פחז עליו 

יצרו ובקש לטורדו מן העולם", והיינו שאין המדובר בנקודה וענין צדדי כלשהוא, 

, אשר אלא המטרה אחת ויחידה בעניינים הנוגעים לציפור נפשם של מבקשי ה'

'קרבת אלקים יחפצון'. ובמצב זה בשביל לעמוד כחומה בצורה ולא להיבהל 

מהעומד לפניו, העצה היא להאחז בדרך שתנסוך בו רוח אומץ ותקווה, על ידי 

מלכו של עולם,  -שיביט אל כוחותיו הנעלים, הן מצד עצמיותו כי הוא 'בן המלך' 

ואר הנעלה. והן מצד והיתכן שיעשה מעשים מאוסים שאינם הולמים את הת

כוחות הטוב שיש בקרבו, הנובעים מעמלו ויגיעתו הרבה. וכפי הנאמר בתהילים 

)לז( "עוד מעט ואין רשע", שבכל רשע יש נקודות שבהם לא פגם והרי אצלו כבבת 

  עינו, ועומדים לו לשמרו בכל עת ובכל מצב.

זי"ע,  העבודהבעל היסוד מאמר מרן היאוש ותחושת חולשה הן הגרוע ביותר, וכ

כוונתו לעצם החטא, רצונו אשר מפתה יהודי לעבירה, יותר מ רשכאשר היצ

היא זה שלאחר החטא  ר הרעבנפילת הרוח הבאה אחריו, שעיקר מטרת היצ

 האדם נופל ברוחו, שמזה נופל הוא עוד ויורד מטה מטה.
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ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, 

 קיטא' ושא"סמח"ס 'ויאמר שמואל' 'שלהי ד

 הדיבה על אחי יוסף

 (בוַָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַדָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאַביֶהם )לז, 

כתב רש"י שכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין 

 אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים. 

ולא בני השפחות, מדוע רק בני לאה אכלו אבר מן החי  א(ויש לעיין ולדקדק: 

שהרי ברור שעשו כן משום שסברו  שהדבר מותר על פי הדין, וא"כ מהו ההבדל 

ה בשם -כיצד בני לאה קראו לאחיהם שבטי י ב(בין בני לאה מבני השפחות. 

אם אכן   ג("עבדים", ועי' שו"ע יו"ד של"ד סמ"ג שמנדים על הקורא לחבירו עבד. 

חות, א"כ מדוע רצו גם בני השפחות יוסף דאג והתמסר לכבודם של בני השפ

 למוכרו, והלא יוסף דאג להם למול התנהגותם של בני לאה כלפיהם, וצ"ע.

והנה כתבו המפרשים )עי' רא"ם ופרשת דרכים דרוש א' דף ט'. ועי' בס' ברכת 

כהן למו"ר הגרב"ש דויטש שליט"א( דקי"ל בחולין )לג, א( שמותר לישראל לאכול 

רכסת ובן פקועה, אך אסורים לאכילת בני נח ויוסף סבר חתיכת אבר מבהמה המפ

שדין השבטים כדין בני נח ולא כדין ישראל ולכן אסורים במפרכסת ובן פקועה, אך 

 השבטים סברו שדינם כישראל ושרי, והדברים נודעים. 

ולפי"ז אפ"ל שבני השפחות סברו שדוקא אחיהם בני לאה נחשבים לישראל מפני 

ומתולדות אשתו, ולכן מותר רק להם לאכול מפרכסת ובן  שהם המשכו של יעקב

פקועה, אך הם עצמם נחשבים רק כנספחים לבני יעקב, כיון שהם בני השפחות 

ואין דינם כישראל אלא כבני נח, ולכן רק בני לאה אכלו מפרכסת ובן פקועה. 

כי וטענו להם בני לאה דאינו כן וגם הם, בני השפחות, בכלל בני יעקב ואי לאו ה

הרי נחשבים אתם כעבדים דהרי לדעתכם אינכם מתייחסים אחר אבינו כי אם 
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אחר אמכם השפחה וא"כ מדוע אינכם נוהגים כעבדים?! אלא דגם לשיטתכם 

 הינכם בני יעקב ואזי מותרים אתם במפרכסת ובן פקועה.

נמצא שדוקא בני לאה אכלו אבמה"ח דמפרכסת וכינוי "עבדים" אינו לגנאי 

היה כלל ריב בין בני לאה לבני השפחות אלא דיון הלכתי גרידא ויוסף וממילא לא 

 הגן עליהם שלא לצורך, והכל שריר וקיים.
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

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

 מלכים ועוד

 אותם וישרת איתם יוסף את הטבחים שר ויפקוד

בָ  טַּ ר הַּ  ד(, )מ ַחים ֶאת יֹוֵסף ַאָתם וְַּיָשֶרת ֹאָתםוַַּיְפֹקד שַּ

ויפקד ' למיכתב מיבעי דלכאורה', אתם' לשון מבאר דבר הנצי"ב בספרו העמק

 על היתה לפקוד הטבחים שר שכוונת וביאר'. אתם לשרת יוסף את הטבחים שר

 בטבע חכמים היו שהמה ,חדא בצוותא האופים ושר המשקים שר עם שיהא יוסף

 במדרש כדאיתא החכמות בכל מצוין בזה כ"ג היה ויוסף, ואפיה משקה מעשה

 ולא, ש"עיי, יוסף היינו' וכלכל' האדם וגו מכל ויחכם: 'יא(, ה א )מלכים אקרא

 היינו' אתם וישרת' דכתיב ומאי. ישרת אותם שיוסף הטבחים שר בכוונת היה

 ריש לפני עצמם את להשפיל ישראל מדת כדרך ,אותם שרת מעצמו שיוסף

בבית  והרי, שנתגדלו מה לפי לשימוש מאד נדרשים אשר ולהכיר החמלה, ע"אוה

 מה אותם וכעין לשרת חסדו מרוב יוסף נתנדב ולכן, אותם שישרת מי אין הסוהר

 עליו סוס לרכוב בשבילו לקח הזקן שהלל, טובים בן בעני ב(, )סז בכתובות שמצאנו

 .לפניו לרוץ ועבד

, ב(, ז )דברים 'תחנם לא'ב משום אסור זה דבר הלא, לשרתם נתנדב כיצד, ע"וצ

  חינם? מתנת ם"לעכו לתת האיסור א(, כ ז"ילפינן )ע דמינה

ונראה לבאר את מעשהו של יוסף, שלא היה חשש של "לא תחנם" במעשיו, 

 מכמה סיבות: 

בתוס' בע"ז מבואר, כי כאשר אדם מכיר את הגוי, מותר לו לתת לו  -מכירו א.

והקשה ריב"ם, דהכא אסר מתנת חנם לעובד כוכבים לר' וז"ל: " מתנת חינם,

יהודה, ובפרק כל שעה )פסחים דף כב. ושם ד"ה ור') מוקמינן ההיא דשולח אדם 

ירך לעובד כוכבים כר' יהודה. ותירץ רבי לא מבואר מי המתרץ, וכנראה דהוא 
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כוכבים  מבעלי התוס', דבתוספתא תניא גבי מילתיה דר' יהודה, דהכא בעובד

 " עכ"ל. כמוכרו לומותר מפני שהוא  המכירו

דעבודה זרה, והכי איתא התם: לאחר שדברו על  ודברי התוספתא הם בפ"ג

נותנין להן מתנת חנם עפ"י תיקון המנחת ביכורים,  ואיןמילת גוי "ומוכרין להן, 

ן שלא כנדפס לפנינו "ונותנין להם" ודבריו מסתברים, במה דברים אמורין בזמ

שאינו מכירו, או שהיה עובר ממקום למקום, אבל אם היה שכנו או אוהבו הרי זה 

שמקבל  -" עכ"ל. ופי' המנחת ביכורים שם: "כמוכרושאינו אלא כמוכרו לומותר, 

 ממנו הנאה".

חזינן מהכא,  דכל שמכיר את הגוי ונותן לו, אין הדבר בכלל "מתנת חנם", בגלל 

"מכירה". ויש להבין, בשלמא אם הגוי עובד למענו  שיש דמיון בין נתינה זו לענין

או עושה עמו משא ומתן, שייך שם "מכירה" הכא, אבל מה שייך שם מכירה על 

 ההיכרות בלבד? 

ובמקום אחר ביארתי ענין זה, דהוא בנוי על תכונת הנפש שברא הקב"ה בעולמו, 

אחרים, ולכן כי הנפש ביסודה נבראה על מנת להיות עצמאית ולא להיות תלויה ב

כל עמל האדם בעולם הזה הוא לא לאכול "נהמא דכיסופא" דהיינו לחם בחסד 

וברחמים. משום תכונה זו, כל אדם שקיבל טובה מחבירו הרי הוא הפך מחויב 

ומקושר אליו, ויכול הוא להתנתק מקשר זה על ידי אחד מב' הדברים, או שיכיר לו 

פור בטובתו. ולפי הנראה, תכונה טובה בחזרה ויעניק לו דבר שצריך, או שיכ

נפשית זו שייכת אף בגוי, דכשמכירו וכגון שהוא שכנו, מסתברא מילתא שכל 

טובה שיקבל ממנו עתיד הוא להחזירה ליהודי שנתן לו בכל מיני דרכים ואופנים, 

ולגדר זה קראו חז"ל דהו נמי דרך "מכירה", שיקבל הוא טובה בחזרה בעבור מה 

 ר לא הוי "מתנת חנם".שנתן לגוי, וזה כב

חו"מ סימן רמ"ט ס"ב: "גוי שאינו גר תושב אסור ליתן לו מתנה, וכן נפסק בשו"ע 

 עכ"ל.  או אם יש בדבר משום דרכי שלום" אלא אם כן הוא מכירו,
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לפי זה ניתן להבין ברור את מעשיו של יוסף, דכיון דשהה זמן רב יחד עם שר 

רי שהכירו זה את זה ונתחבבו זה ע"ז, המשקים ושר האופים בבית האסורים, ה

ויכל יוסף לשרתם ולתת להם מתנת חינם, וסופו הוכיח את תחילתו שלבסוף 

דיברו עליו טובה וכרו לו את חסדיו שעשה עימם לפני שנים רבות, ויתכן שכבר 

בבית הסוהר עצמו עשו לו איזה שהם טובות שהיו ביכולתם, והוא כמבואר, שכל 

 , ליכא בזה "לא תחנם". שמכירו ושוהה עימו

מלבד ענין זה של "מכירו", נראה לבאר את מעשה יוסף  -ב. מתלווה עימו בדרך

 גמליאל ברבן מעשה: באופן באופן נוסף, דהנה איתא בעירובין ס"ד ע"ב "והתניא

. אחריו מהלך אילעאי רבי והיה, לכזיב מעכו מהלך והיה, החמור על רוכב שהיה

 אמר, אחד נכרי מצא. הדרך מן גלוסקין טול, אילעאי: לו אמר, בדרך גלוסקין מצא

 מהיכן: לו אמר, אילעאי רבי לו ניטפל! מאילעאי הללו גלוסקין טול, מבגאי: לו

 -  .רש"י -שמני כך שמי מבגאי -? שמך ומה, בורגנין של מעיירות: לו אמר? אתה

 רבן שכוון נולמד שעה באותה. לאו: לו אמר -? מעולם גמליאל רבן היכירך כלום

 הקודש".  ברוח גמליאל

התוס' בפסחים שם למד מגמ' זו דכל שמתלווה עמו בדרך שרי ליתן לו ול"ה לא 

 תחנם, כיון דאית ליה הנאה מיניה בליוויו. 

לפי זה אתי שפיר מעשה יוסף בשרתו את שר המשקים ושר האופים, דאף אי 

רתם כיון דאותם שרים ששהו נימא דלא הכיר שרים אלו לפני כן, מ"מ יכל הוא לש

עימו באותה עת בבית האסורים הוו בגדר "מתלווים עימו בדרך", וכל שמתלווה 

עימו שרי לתת ליה מתנת חינם, דעצם זה ששוהים עימו, גורמים הם לו הנאה, 

שאין הוא נמצא לבדו בבית האסורים לבד ללא אנשים, ויש לו עם מי לדבר וכיו"ב, 

 שים אלו חשש של "לא תחנם".      ולכן גם בכה"ג אין במע

אופן נוסף בו התירו לתת מתנת חינם לגוי, הוא לעניי גויים דרך ג. דרך צדקה 

"וא"ת למאן דאסר, וכי צדקה משום דרכי שלום, ומקורו מדברי התוס' הנ"ל וז"ל: 
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לית ליה ההיא דמפרנסין עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום וי"ל 

 עכ"ל.  לום אין זו מתנת חנם"דדרכי ש

ועל פי זה למד השו"ע דלאו דוקא היכא דמקיימים צדקה בדבר, דכיון דאין דין 

צדקה בגוי וכל הענין לפרנס עניי גויים הוא רק משום "דרכי שלום", א"כ כל שיש 

צורך של דרכי שלום מותר לתת לגוי מתנות, דצורך השלום עביד ליה דלאו חינם 

 יהא. 

תן להבין את מעשיו של יוסף באופן נוסף, דכיון דהיו שרי פרעה בבית לפי זה ני

הסוהר, אע"פ שמקודם היו מכובדים ואולי אף עשירים, מ"מ באתה העת לא היה 

דינם שונה משאר "עניי גויים", וכיון שלעניי גויים מותר לתת מתנת חינם, אף 

ן בדבר חשש לאותם שרים היושבים בבית הסוהר מותר לתת הנאה ושירות ואי

 של "לא תחנם".   
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 חשוכא והדר נהורא! -עזות דקדושה! 

 איפה הסוגיא של חנוכה במסכ' שבת?

הרי התשובה  -כאשר שואלים מישהו איפה במסכת שבת מצינו הסוגיא דחנוכה 

מדף כ"א ואילך, אולם אלקים אנא לידי דבר נפלא בודאי יהיה בפרק אלו מדליקין 

ות דקדושה!" גמרא מאד מעוניין כאשר נראה עזלהלן בהמסכתא בדף עז: וסימנך "

 בס"ד בתרגומה מלשון אמרית.

 עזים ואח"כ רחלים!

ר' זירא מצא ר' יהודה שהיה עומד בפתח של בית חמיו. והיה במצב רוח שמח 

כל הדברים הנעשים בכל חלל העולם, היה כל כך, שאם היה שואל ממנו אודות 

עונה לו. ואיזה ענין היה חשוב אצלו לברר בשעת הכושר כזו? מספר הגמרא, 

ששאל אותו למה כאשר יש עדר של עזים וצאן, הולכות תמיד העזים בראש, 

דמכיון שסתם עזים הן שחורות, וסתם רחלים הם לבנות  -ואח"כ הצאן?! וענה לו 

לכן מתחלה  -בבריאת העולם שהיה מתחלה חושך ואח"כ אור לכן כמו שמצינו  -

הולכות אלו הדומות לחושך )העזים שהן שחורות(, ואח"כ אלו הדומות לאור 

אמר ליה כברייתו של עולם, דברישא חשוכא )הצאן שהן לבנות(. ובלשון הגמרא "

 והדר נהורא!"

 תורת המהרש"א

המהרש"א מגלה לנו שהענין  הדברים נשמעים כסתרי תורה ממש! וצ"ב רב. והנה

מתפרש למלכות יון שהם נמשלים לעזים )דניאל ח' ח'(, וישראל נמשלו לצאן )נ' 

. ובבית שני מקודם מלכו מלכות יון, ואח"כ היה מלכות ישראל. וכאשר שאל  י"ז(

בזה למה, היתה התשובה שכבר נרמז זאת בבריאת העולם, כמו שכתוב "וחושך 
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)וע"ע  רש "חשך זו יון", ואח"כ כתיה ויהי אור. עכ"ד.על פני תהום" ודרשו במד

 בפרי צדיק בראשית, חנוכה, אות ט"ו(.

 חושך ואח"כ אור -יסוד גדול 

אשר  -והנה כנראה יש בזה )ע' בסידורו של שבת ח"ב דרוש ח' פ"א( עוד עומק 

כאן מבואר יסוד גדול ונורא בכל חיי האדם! רבים מאתנו חושבים לפעמים אשר 

ל, ואף רואים איזה הצלחה -גומרים בדעתינו לעלות בדרך העולה בית אברגע ש

בדרך, שמחים בבנין שלם, ומדמים כבר על הסעודה לגמרה של תורה.. ואם רק 

יפגעו בנו בדרך איזהו מכשולים או בלבולים, נעשים תועים בדרך ומתחילים ח"ו 

ם הבריאה להתייאש מכל מחשבותינו הנפלאים. ושוכחים האמת ואיננו מכירי

ויתרון  חשוכא והדר נהורא! -אשר יברא ה' אשר היא מיוסדת על הסדר הנ"ל 

 העזים הולכים מראש! -האור מן החושך! 

 עזות דקדושה! -עקשן יצליח! 

ואם זאת החושך מתלבש  -ואולי יש להוסיף בזה אשר זה לעומת זה ברא אלקים 

זו ג"כ. זאת אומרת כי הנה הרי בידינו ללחום נגדם בצורה  -בצורה של מלכות יון 

מצינו אשר מלכות יון נמשלים ג"כ להחיה "נמר" אשר ידוע היא במדתה של עזות 

ע"ש. )ואולי  -"הוי עז כנמר!" והאריך בזה המהר"ל בספרו על חנוכה "נר מצוה"  -

ששמם "עז"(. ולכן בזאת המדה הנפלאה של עזות דקדושה  -שייך ג"כ לעזים 

כות. שהרי כאשר משתדלים בקדושה ולא מצליחים, בידינו ללחום כנגד החש

ובמיוחד כאשר השתדלנו כמה פעמים ועדיין לא עלה בידינו, ובפרט כאשר ח"ו 

שבע יפול צדיק וקם! אבל בכדי  -הוא במכשול ובנפילה ממש, הרי בכל זאת 

להיות מאלו הקמים צריכים לפעמים להיות ממש העקשן בעזות דקדושה. וכאשר 

אבל בכל  -לפעמים לבחינת "רבים" והאדם מרגיש עצמו כ"מעטים" היצה"ר דומה 

זאת מזכירים אנו האיך שהם היו "רבים ביד מעטים" והשתמשמו החשמונאים 

 וזכו לס"ד להצליח! בימים ההם בזמן הזה! -במדת העזות ולחמו 
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

  וביום השבת והשולחן כהלכתו
 נייני כשרות המאכלים והכלים במטבחשאלות בע

 טיגון בלינצ'ס וסופגניות חלביים

האם אפשר לטגן סופגניות או בלינצ'ס חלביים ]כי המנהג לאכול מאכלי חלב[, 

 הרי גזרו שלא לאפות פת חלבית, ואולי הם בכלל הגזירה?

על לחם שנאכל בקביעות עם חלב ובשר או על מיני  האיסור הוא רקתשובה: 

, וכן רק בלחם ומי מזונות שמוחזקים 7שנאכלים בקביעות עם חלב ועם בשרמזונות 

תמיד שהם פרווה והאדם האוכל לא מעלה בדעתו אפשרות שהם חלביים או 

, ולכן 8בשריים, אבל במאכלים שלפעמים הם חלביים או בשריים לא שייך האיסור

מבחוץ וכשמוכר אין איסור לטגן סופגניות או בלינצ'ס חלביים גם בלי סימן היכר 

 לרבים, ודאי יש לעשות היכר, לא מצד התקנה, אלא שלא יקרו טעויות.

* 

 שאלות בענייני שבת

 משחק בסביבון בשבת

 האם מותר לשחק בשבת בסביבון מנגן או מאיר?

תשובה: כשהוא מכובה מותר לשחק בו, אבל אחרי המשחק אסור להחזירו 

 .למקומו

                                                
שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' י"ח ופר"ח סי' צ"ז סק"א ופת"ש שם סק"ג וחכ"א כלל נ' סעי' ז' וחוו"ד שם סק"א  7

בירור שגם פת הבאה בכיסנין בכלל האיסור שהרי דנו שם על פת הממולאת מיני וערוה"ש שם סק"ב. ומשמע שם ב

 מתיקה שהיא פת הבאה בכיסנין כמבו' בסי' קס"ח, ז'.

 ואין חוששים שמא יאכלם בתוך ו' שעות לאכילת בשר שזה אינו בכלל הגזירה. פת"ש שם סק"ג.
ר לאכול בצל שנחתך בסכין חלבית או בשרית, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, והוכיח כן שאם לא נאמר כך יהיה אסו 8

 והטעם שלא אוסרים, כי כל אחד מבין שבצל יכול להיות בשרי או חלבי והגזירה רק בלחם שתמיד מוחזק כפרווה.
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 .9היתרסביבון רגיל נחשב כלי שמלאכתו ל .א

סביבון מנגן או מאיר, נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לשחק בו כשהוא  .ב

מכובה מפני שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, 

. ואחרי שמשחק, אסור לטלטלו כדי לסדר את 10ומשחק בו נחשב לצורך גופו

 11החדר, כי זה לא נחשב צורך מקומו

                                                
וגם למחבר סי' ש"ח, מ"ה שאי אפשר לייחד כלי למשחק, בודאי דבר שמלכתחילה מיוצר למשחק שם כלי עליו,  9

ן או עץ שרוצה לייחד למשחק שלמחבר אין משחק חשוב מספיק כדי שיהיה אפשר לייחד וכל דבריו רק לגבי אב

אליו, וכן מבואר בדברי המג"א והפמ"ג שם סקע"ב שכתבו שאם עושה מעשה גמור בחפץ א"כ אפשר לייחד 

 למשחק, וכמו שנתבאר בוביום השבת סי' כ"ג הע' מ"ח.
ת הרבה פוסקים שאין לחוש לסגירת מעגל כשאין זרם, עי' וביום וגם אין סגירת מעגל חשמלי באופן זה וגם דע 10

 השבת סי' י' סעי' ל"ז.
צורך מקומו הוא רק כשצריך להשתמש במקום או שהחפץ מפריע לשימש במקום למשל, פלאפון מצלצל ומפריע  11

 לישון, אבל סידור הבית לא נחשב צורך מקומו. וביום השבת סי' כ"ג סעי' י"ז.
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 שמואל בר"י ליפשיץלשון לימודים / הרב 

 שנאת בני הגבירות ובני השפחות ליוסף

ר ֶאת ְבֵני בַ  עַּ ֹצאן ְוהּוא נַּ ע ֶעְשֵרה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו בַּ ְלָהה ְוֶאת יֹוֵסף ֶבן ְשבַּ

 ְבֵני ַזְלָפה ְנֵשי ָאַביו וַָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַדָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאַביֶהם. )לז, ב(

כי אחי יוסף שנאו את יוסף ועל ידי שנאתם אליו הלכו ומכרוהו  בפרשה נכתב

לעבד. הסיבות לשנאת אחי יוסף אותו כתובות בתחילת הפרשה שיוסף היה רועה 

והוא נער את בני בלהה ובני זלפה ויבא יוסף את דבתם רעה,  -עם אחיו בצאן 

 נראה בפסוק שמפני שהביא את הדיבה שנאו אותו האחים.

ה נזכרו בתחילה 'אחיו' של יוסף, ואחר כך נאמר 'והוא נער' עם אלא שבפסוק ז

בני השפחות, בני בלהה ובני זלפה, והנה 'אחיו' הרי הם כל האחים, וכיצד יתפרש 

הכתוב הממשיך ומזכיר רק את בני השפחות? עוד יש להבין את דבתם של מי 

ת דיבת הביא יוסף, האם של בני בלהה ובני זלפה הנזכרים, או שמא להיפך א

 השבטים בני לאה?

כאשר יש להבין לפי כל הפירושים, אם מדובר רק על חלק מן האחים, שאר 

 האחים מה עשו האם גם הם שנאו אותו.

 שלבי השנאה ליוסף

פירוש לדבר נבאר, על פי דברי הרמב"ן, בפסוקים כאן נכתב על השנאה ליוסף 

ו אותו, אחר כך גם בדרך של מוסיף והולך, בתחילה נאמר כי חלק מהאחים שנא

שאר האחים, בהמשך כאשר חלם חלומות התלכדו כל השבטים בשנאתם אליו 

והוסיפו עוד יותר לשנוא אותו. ולבסוף בחלום שני בו נכלל גם יעקב, גער בו גם 

 יעקב אביו. וכפי שנפרש.

בפסוק הראשון נאמר כי יוסף היה רועה עם אחיו, האחים האמורים כאן אינם 

לא אותם המפורשים בכתוב בהמשך: והוא נער עם בני בלהה ובני בני הגבירות א
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והם האחים האמורים בתחילת הפסוק, איתם היה יוסף רועה את צאן  -זלפה 

 אביהם, עם בני השפחות בני בלהה ובני זלפה.

כיון שהכתוב מדבר רק על בני השפחות, גם סיומו של הפסוק בו נאמר שהביא 

מדובר, על בני השפחות הביא יוסף את הדיבה. יוסף דיבה רעה ליעקב, עליהם 

 שהרי עמם היה רועה ועוסק, ואת מעשיהם היה יודע.

ַיְראו ֶאָחיו  כאן מפורש סיבת שנאת בני השפחות ליוסף, אחר כך נאמר )פסוק ד(: וַּ

ְברֹו ְלָשלֹ  ַיְשְנאו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלו דַּ ב ֲאַביֶהם ַמָכל ֶאָחיו וַּ ם. עתה מפרש ַכי ֹאתֹו ָאהַּ

הכתוב את הסיבה לשנאת שאר אחי יוסף אותו, מחמת אהבת אביו אליו במיוחד, 

סיבה זה לשנאה שייכת רק לגבי בני הגבירה שכן כלפי בני השפחות לא היתה 

חריגה האהבה שאהב אביהם יותר את בן הגבירה, רק כלפי בני הגבירה היתה 

 אהבת אביהם ליוסף סיבה לשנאה.

ות אלו התלכדו האחים כולם, כל אחד מסיבתו הוא, לשנוא את על ידי שתי סיב

 יוסף, לכן רק כעת נאמר בכתוב ששנאו אותו האחים.

 החלום ותוספת השנאה

אחר שכבר שנאו האחים את יוסף כפי שנתבאר, בא יוסף עם חלומותיו, הוא 

חלם חלום ובו אחד עשר אלומות משתחוות אליו, חלום זה היה סיבה לתוספת 

שנוא אותו, מלבד השנאה הראשונה עוד יוסף, ולכן נאמר אחריו ויוסיפו שנאה ל

 שהיתה להם עליו, עוד שנאו אותו על החלום.

ועדיין יעקב לא היה כלול בעניין הזה שבין יוסף לאחיו, יוסף לא סיפר את החלום 

לפניו. רק בחלום השני, בו חלם יוסף על השמש והירח ואחד עשר כוכבים, כאשר 

אז גער בו גם יעקב ואמר לו: מה  -נרמז בשמש המשתחוית אל יוסף גם יעקב 

 החלום הזה אשר חלמת.

לחלום השני היתה כבר השפעה חדשה על הנסיבות, אחריו נאמר אשר האחים 

ביוסף, כיוון שחלם יוסף גם על אביו שיבוא להשתחוות לו, האחים ראו כי  קנאוגם 
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רם לבבו לחשוב כי אף אביו יבוא כל כך גדולה מעלת יוסף אצל יעקב עד שכבר 

 להשתחוות לו, על כך לא שנאו אותו אלא קינאו בו )ע"פ ספורנו(.

שמר את הדבר, הוא ידע על אמיתתו של החלום ואף זכה לראות  -אולם יעקב 

את בנו יושב כמלך והאחים משתחווים לו, החלום נהיה למציאות. מאת ה' היתה 

 למצרים, שם יעלה לגדולה כדבר חלומותיו כל זאת כדי לסבב שנאה ליוסף שימכר
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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

 רב הנסתר על הנגלה בחיי האדם

ן: )יט( וַֹּיאְמרבראשית פרק לז )א( וֵַּיֶשב יֲַּעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאבַ   ישַ֣א  ּו֖יו ְבֶאֶרץ ְכָנעַּ

ל֛בַּ  הַ֗המֵ  יוֶ֑אל־ָאַח  ֲחֹלמ עַּ ָלזֶ  ֹות֥הַּ  :ָבֽא ה֖הַּ

תָ  ְרגֵ  ּוְ֣לכ ה׀֣)כ( ְועַּ ֽהַּ ְשַלכֵ  הּוְ֗ונַּ חַּ  ֙הּוְ֙ונַּ ֹבר דְ֣באַּ יָ  ְרנּוְ֕וָאמַּ  ֹות֔הַּ  הְ֕וַנְראֶ  ְתהּוֲ֑אָכלָ  הָ֖רעָ  ה֥חַּ

ה־ ב ְ֙ראּוֵבן ָשב֤וַּיָ ( כט: )יוֲחֹלֹמָתֽ ּוַ֖יְהי מַּ ב ֖ףֵאין־יֹוסֵ  הְ֥וַהמֵ  ֹורֶ֔אל־הַּ  ע֖וַַּיְקרַּ  ֹור֑בַּ

יֶ  ר֑וַֹּיאמַּ  יוֶ֖אל־ֶאחָ  ָשב֥: )ל( וַּיָ ֶאת־ְבָגָדֽיו  ע֤וַַּיְקרַּ ( לד: )ֲאַני־ָבֽא ָנה֥אָ  ֖יוֲַּאנַ  מּוֵ֔אינֶ  ֶלד֣הַּ

בֵ  יוְ֑בָמְתנָ  ק֖שַּ  ֶשם֥וַּיָ  יוַ֔שְמֹלתָ  ֙יֲַּעֹקב ל־ְבנ ל֥וַַּיְתאַּ ַבֽים יםָ֥יַמ  וֹ ֖עַּ ְֽיַהי( א: )רַּ ַה  תָ֣בעֵ  ֙וַּ  וא֔הַּ

ד־ַא  ֛טוַּיֵ  יוֶ֑אחָ  תֵ֣מאֵ  הְ֖יהּודָ  ֶרד֥וַּיֵ   ְ֙וַהֵמה וֹ ָ֗יד יבְ֣כֵמַש  י׀֣וְַּיַה ( כט: )ַחיָרֽה וֹ ּ֥וְשמ ֖יֲעֻדָלַמ  יש֥עַּ

ה־ָפרַּ  אֶמר֕וַֹּת  יוָ֔אַח  אָ֣יצָ   ְיָמהַ֑מְצרָ  ד֣הּורַּ  ֖ףְויֹוסֵ ( א: )ָפֶֽרץ וֹ ְ֖שמ א֥וַַּיְקרָ  ֶרץ֑פָ  ךָ יָ֣עלֶ  ְצתָ ֖מַּ

ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של  :ופרש"י  '.וגו

יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן 

 .ולם הזהלהם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בע

חובה עלינו להתבונן  ,ה עימנו"המפתח להבין את תוכן חיי האדם והנהגת הקב

כי מיום יצירת העולם לאחר חטא אדם הראשון נגזרה על האדם מיתה מלבד 

בודדים שחרגו מהכלל אך הדרך של כל בר אנוש בעולם כולו היא דרך אחת 

ה־ָח  ֶלד֑חָ ֶמה־ ֥יְזָכר־ֲאנַ  (מט-מח ,פט)בתהלים כמאמר דוד המלך  ל־מַּ ֗עַּ  אָת ָ֥ברָ  ְוא֝

לֵ  ֶותַ֑יְרֶאה־םָ  ֣אְולֹ  ְֽחֶיה֭יַ  ֶבר֣גֶ  ֤יַמ  .ָכל־ְבֵני־ָאָדֽם ְפש ֨טְימַּ כל אדם  .ֶסָֽלה ֹולַ֣מיַּד־ְשא וֹ ֖נַּ

אות הזו שצפויה לו בהמשך דרכו, והראיה לכך שהרי כל אדם משלים עם המצי

אור הדברים שאומר לו במילים מאחל לחברו אריכות ימים עד מאה ועשרים, בי

מות אחרי מאה ועשרים ואין הדבר נחשב לקללה אלא ההיפך לברכה יאחרות ש

 אֶמר֣כך מפורש בתורה פרשת בראשית פ"ו )ג( וַּיֹ ובאמת  .עד אשר עונה עליה אמן
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גַּ  ֔םְלֹעלָ  ָ֙בָֽאָדם ֤ירוַח  ֹוןֹ֨לֽא־ָיד קֹ֗קוָ יְ  ( ה: )ָשָנֽה יםְ֖וֶעְשרַ  ֥הֵמאָ  ויָ֔ימָ  ֣וְוָהי רָ֑בָש  וא֣ה םְ֖בשַּ

בָ  ֥יכַ  ֔קְיֹקוָ  ְרא֣וַּיַּ  ְחְשבֹ  ֶ֙צרְ֙וָכל־יֵ  ֶרץָ֑באָ  ֖םָהָאדָ  ֥תָרעַּ  ֛הרַּ ֽיֹום ֖ערַּ  ֥קרַּ  וֹ ַ֔לב ֣תמַּ הקב"ה  .ָכל־הַּ

החליט לקצר את תוחלת החיים עד מאה ועשרים בהיות ויצר האדם רק רע כל 

כל בר דעת מבין שימיו הרי שר האדם, אים את המטרה שלשמה נוציהיום ומחט

הן קצובים ואינו חי לעולם אלא שאין אדם יודע את קצבת חייו יש הרבה ויש מעט 

 .ותנינו רואיכאשר ע

 לאיזה צורך נוצר האדם:

לאחר הנחת אבן היסוד הראשונה שכל אדם נולד לעולם לתקופה קצובה ככל 

נן בהנחה שניה שבעל שתהיה אך לא יותר ממאה ועשרים, עתה עלינו להתבו

כורחו נולד, וחובה על כל אשר מוח בקדקודו לשאול את עצמו מה המטרה שהוא 

נולד בעולם, מאחר ואינה בחירה של האדם להיוולד ואין אדם בעולם שנשאל על 

ל כרחך שע (כ"במד )פ"כמאמר התנא במסכת אבות  ,כך האם  הוא רוצה להיוולד

רחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כ

ואם כן  .אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

יתבונן  ,גדילתו וזקנותו , לידתועולםבו היותהרי כאשר ינתח כל אדם את מהלך 

ויראה שרוב ככל ימיו אינם בשליטתו והן מלאים סבל מיום לידתו הוא נזקק 

על כל המשתמע מכך וכך הן הדברים במשך כל שנותיו הראשונות לטיפול בגופו 

משתנים צרכיו וזקוק לתמיכה עדי היותו בעל בעמיו והופך להיות עצמאי ורק אז 

מתחיל להתמודד עם העולם הניצב לפניו כיצד יוכל לשרוד בעולם ואיך יוכל 

סתו פרנ יהיו ו וכיצד יבנה את ביתו, ומהשידוכלהתקיים בו, איך ימצא את 

ועיסוקו, וכאן מתפצלים שכבות הציבור שיש אשר זוכים לעושר והצלחה ויש אשר 

סובלים וחיים בעוני ודוחק ויסורים, אך כולם שוב אם זוכים נפגשים בגיל הזהב 

אשר שוב חוזרים להיות נסעדים ונתמכים בידי אחרים ונתונים לחסדי אחרים 

ובזה מסיימים את הפרק עלי ואצל כל אחד הדבר בא לידי ביטוי בצורה אחרת, 

ומאחר אדמות ונפרדים מכל המשפחה הידידים ומכל רכושו ומעמדו ככל שיהיה, 

וכך המציאות חובה עלינו לשאול את עצמנו מה תכלית אותה תקופה זוהרת 



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

הקדוש  וכמאמר התנא שחולפת על האדם עלי אדמות ולבסוף לא נותר ממנה דבר,

הללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי עקביא בן מ במסכת אבות פרק ג מ"א

אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 

 וחשבון.

 פתרון חידת חיי האדם:

י ההנחות הקודמות שיגיע כל תהתשובה והמסקנה היחידה לאחר שהפנים את ש

שהיא " הנשמהבר דעת למסקנה היא שיש מטרה ותכלית אחרת לכל אדם והיא "

חלק אלוה ממעל ויש המשך לאדם לאחר פטירתו, ואכן כל אדם יהודי גם אשר 

כאשר מגיע לפטירת הוריו וקרובי משפחתו ל"ע, פרק מעליו עול התורה והמצוות 

 ם כןזכרה כי יש המשך לנשמת האדם, ואאמבין שצריך לומר קדיש ולעשות 

רחו ונפרד ממנה בעל אשר נולד אליה בעל כו ,בהכרח שתקופת חיי האדם בעולם

אינה מטרה ותכלית בפני עצמה אלא לנצל אותה לצורכי הנשמה במה  ,כורחו

שיקיים תורה ומצוות ומעשים טובים, ובלעדי זה חייו של האדם יהיו לחידה 

 סתומה וחתומה.

אחר הדברים האלה אשר הקדמנו כי כל תכלית לידתו ופרידתו של האדם בעולם 

אמנם האדם רואה חצי תמונה ואינו רואה את כל הן לתכלית "הנשמה" נבין ש

 .התמונה

 י עד,ומשלם לרשע אל פניו להאבידו להשמדם עד ,חשבון הקב"ה מאוד עמוק

אשר בו  לם הבא,שלא ישאר להם זכות לעו לם הזהשנותן להם כל שכרם בעו

ת רוחַּ  ת ֶשל קֹורַּ חַּ השכר האמיתי השכר הנצחי, אשר עליו נאמר ָיָפה ָשָעה אַּ

ֶזהבָ  ֵיי ָהעֹוָלם הַּ ָבא, ַמָכל חַּ רשו בו קורת רוח כעין הנאה קטנה הנעשית יופ ,עֹוָלם הַּ

פירושו אפילו נצרף את כל הנאות שיהיו  לם הזה,ע"י נפנוף אחד, יותר מכל חיי עו

בעולם לכל ברואי העולם מיום בריאת העולם ועד עכשיו אין להם ערך כנגד 

תן לרשע שכרו והנאתו בעוה"ז כדי להאבידו אותה קורת רוח אחת. והקב"ה נו
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מעוה"ב וחושב שהצלחתו היא ההצלחה ודרכו היא הטובה וההיפך לצדיק, אך 

 את אשר יאהב יוכיח. , כי עליו לדעת שההפך הוא הנכון ועמקו מחשבות הקב"ה

 דברי המדרש על הנהגת השי"ת והמסר של פרשתנו:

עקב שביקש לישב בשלווה וקפץ ובזה ביארנו את המסר של חז"ל מפרשתנו על י

ובנוסף לכך פרשתנו מלמדת אותנו על כל אשר התחולל עם  ,עליו רוגזו של יוסף

 ,פה 'פר)בבראשית רבה כמבואר  ,יוסף ואחיו הן במכירת יוסף והן ביהודה וכלתו

ן פתח )ירמיה כט( כי אנכי ידעתי את המחשבות, שבטים רבי שמואל בר נחמ (א

של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק היו עסוקין במכירתו 

בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו 

אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח, כוונת המדרש ללמדנו 

שלמרות הלכי הרוחות והאירועים השונים אשר מהלכים בארץ ובני אדם עסוקים 

מוטרדים בהן, אך הקב"ה יש לו תכניות אחרות מוסתרות מכל אותן אירועים ו

 והכל לטובה ולכן הפסיקה התורה באמצע סיפור של מכירת יוסף במעשה יהודה.

 כיצד הראה הקב"ה למשה דוגמה להנהגתו:

ועוד אמרו חכמינו זכרונם לברכה שכשאמר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא 

ובא אדם עייף ושתה  ,ראה משה מרחוק מעין יוצא מהר הודיעני נא את דרכיך

בא  ,ולקח הארנק והלך ,ושתה ,בא אדם שני .ושכח שם ארנק והלך ,מים מן המעין

ענה הלה איני יודע דבר  ,בא ראשון וביקש ממנו ארנקו ,ושכב לנוח ,שלישי לשתות

ף למה נהרג זה שהיה ח :היה משה רבנו תמה ואומר ,וברוב כעסו עמד והרגו

אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה אינך יודע מה  ?מפשע והשני ניצול וגם זכה בארנק

ובא  ,שהיה ולבן אתה שואל דע לך שאביו של הראשון גנב ארנק מאביו של השני

וזה השלישי שנהרג כיון שאביו הרג את אביו  ,בנו שמצא הארנק לירש ירושת אביו

ואז נתקררה דעתו של  ,ביושל הראשון ובא הבן שהוא הראשון וגאל את דם א

רמב"ן אחר פטירתו לרבו ה שאמרידוע המעשה עם תלמיד הרמב"ן ו משה.

 כי מה שרואים בשמים לא רואים בארץ. ,שאלהשום  כבר איןכשבאים למעלה ש
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 מעשה לדוגמה על הנהגת השם:

מספר הרה"ג דוד גרינפלד על הבחור שהפסיד את  (וירא 'פר)בספר נאות דשא 

שבעלה  ,באמצעות הטלפון גברתפני כחמש עשרה שנים פנתה אלי השבת היפה, ל

רציתי את עזרתך כאיש  :ממשתתפי השיעור הקבועים בדף היומי ובפיה בקשה

הוראה ותיק בשבת הקרובה תיערך בקבוץ לביא שבצפון שבת מחזור לכל בוגרי 

המחזור שבת של שבת אחים גם יחד ובני שמסיים עתה עונת לימודיו בישיבה 

אך לרוע מזלו נחלה הילד ונפל  ,פתח תקוה מצפה בערגה לשבת ל ידונית עתיכ

למשכב במחלת אנגינה קשה והנה כבר יום רביעי ואני לא רואה בימים אלו 

שהחלמתו קרבה ואכן לא נותן לי מנוח כל העת בוכה ומייבב שהוא הולך ומפסיד 

כת רפו"ש את השבת המיוחדת והמיוחלת מה יכולתי להשיבה ברכתי אותו בבר

קר ולא נראו סימנים ווניסיתי לעודדו אך כיון שחלפו עוד יומיים קרי יום ששי בב

פנתה אלי האם וביקשה שאשוחח עמו הפעם באתי  .קולו זעקומעודדים בשטח 

לביתם וניסיתי לעודדו גם זו לטובה אין אנו יודעים אף פעם בדיוק מה רוצה 

אינני יודע מה הועלתי אך דבר  מאתנו הקב"ה ובטוח אני שאי פעם תדע ותבין

אחד לצערי הרב שיכנע אותו סופית. בשעה חמש אחה"צ סמוך לכניסת השבת 

גית מזעזעת מכונית פרטית שעשתה את דרכה אהשמיע הרדיו בחדשות הודעה טר

לכיוון חיפה התנגשה במשאית טריילר וכל חמשת הנוסעים ניספו רח"ל משאית 

היה סיכוי לאף אחד מהנוסעים להיוותר חי  הטריילר מחצה את המכונית כך שלא

כרבע שעה לאחר מכן מסרו את שמות הניספים אשר התברר כי היו אלו בחורים 

צעירים שנסעו לקיבוץ לביא לשבת מחזור היו אמורים ליסוע נוסעים אך האחד 

הבה ונשאל את אותו בחור שהפסיד את  .עקב מחלה לא הצטרף למניין הנוסעים

אין צורך במילים  ?ץ האם הדבר הזה היה רע או טוב מאדהשבת היפה בקיבו

 נוספות.
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 רמז לחנוכה:

ולמעשה זה אשר מסמל חג החנוכה שנצחו המכבים אשר נקראו כך על שם 

יהודה המכבי, וכונת חז"ל ר"ת מי כמוך באלים ה' הוא מכב"י לרמז שהכל 

כל בהשגחתו יתברך ולהודות ולהלל על החסד שהקב"ה עושה לאדם, למרות 

 ההסתר פנים צריך להתחזק באמונה ובעבודת השי"ת.

 מוסר השכל:

הראת לדעת כי כל סיפור פרשתנו ללמדנו מסר אחד כי רב הנסתר על הנגלה וכי 

דרכי השם נסתרות מאיתנו ואשרי המאמין כי תכליתו של האדם הן חיי נשמתו 

רואה  ומקבל בשמחה את דרכי ההשגחה בכל אורח חייו כי הכל לטובה גם כאשר

הפוך ומנצל את שנות חייו הקצובות לו לתורה ומצוות ומעשים טובים, אחרת לא 

יוכל להבין מה תכלית לידתו בעולם ומה יקח איתו בסוף דרכו, בהיות ואין לו 

בחירה לא בלידתו ולא בפרידתו מהעולם אלא כל בחירתו ניתנת לאדם בתקופת 

 ל העתיד וזוכה בזה ובבא.שהותו עלי אדמות והחכם רואה את הנולד וחושב ע

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 הולדת ביום המזל התגברות

ְרֹעה   )מ, כ( יֹום ֻהֶלֶדת ֶאת פַּ

 הולדת לדחות ניתוח ליום

 מאיר הג"ר כתב(, מ"ר עמוד, )ד"תשס נסיון, ה"ל גליון", אלישר אור" בקובץ

 ח"הגר נשאל( ו"נ עמוד ג"פ) ירפא ורפא בספר: ל"וז, א"שליט ראטה שמואל

 ליום מעט לדחות כדאי אם ניתוח לעבור צריך מישהו אם בענין, א"שליט קניבסקי

 חזק מזלשה ל"בחז מקור שיש השיב והוא, גובר מזלו זה שביום כיון שלו, ההולדת

 .כ"ע ע."וצ ם,"בעכו רק שזה אפשר אך ,(ח"ה ג"פ ה"ר) בירושלמי והוא זה, ביום

 התגברות המזל לגוי או לישראל

 מימרא מכל מקום, גוי של מזלם על מדבר זה מאמר ריהטא שלפום הגם ולכאורה

 אברהם המגן לבעל רענן ובזית(, ד"תקס רמז חבקוק) שמעוני בילקוט גם מובאת זו

 לטובה דהיינו ל"וי? מת,  הוא שנולד ביום בצדיקים אמרינן והא תאמר אםו, "כותב

 ליה שפשיטא הרי ."שנולד ביום זמנו בלא נהרג אין אבל, שנותיהן שממלא

 והזוהר מדרש) במדרש מצינו דהרי ועוד, בישראל גם שייך זה דענין א"להמג

 הרי", שני באדר שנולד אנשים שיבחר כדי, ליהושע ולמה( "א, לד יתרו פרשת

 .ל"עכ ע.",וצ מזלו על משפיע שנה בכל הלידה שחודש

 יש ראיה ממקום אחר

 שמתגבר זה רעיון לגמרי לשלול בא לא א"שליט קניבסקי ח"מרן הגר ד"ולענ

 לשואל, לחדד בא אלא, ל"בחז אחר מקור לזה שיש אף ויתכן ההולדת, ביום המזל

, ע"וצ שכתב וזה, בגוי יאייר ששם לדחות יש לכאורה בראש השנה שמהירושלמי
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, ראיה שיש יתכן אחר ממקום אבל, משם ראיה להביא אפשר אם עיון שצריך ל"ר

 .וכידוע, לשואל ובחידוד בקצרה להשיב א"שליט קניבסקי ח"הגר של דרכו וזהו

 טעם שצדיקים מתים ביום לידתן

(, וילך פרשת ריש) דקרא טעמא בספרו, א"שליט קניבסקי ח"הגר כתב ובהדיא

, היום אנכי שנה ועשרים מאה בן, שם לשונו ואעתיק, הלידה ביום המזל תגברשמ

, ליום מיום צדיקים של שנותיהם ממלא ה"שהקב מלמד, ושנותי ימי מלאו היום

 היה עושה היה מה, היה כושפן עמלק( ח"ה ג"פ) ה"ר הירושלמי פ"ע יתבאר

 נופל אדם במהרה אל לומר(, לידתו ביום' פי) שלו גינוסיא ביום אדם בני מעמיד

 קשה לכן, מזליה ותקיף בריא אדם של לידתו שביום והיינו, שלו גינוסיא ביום

 בצדיקים אבל, להם עונש שהמיתה אדם, בני בסתם רק וזה, יום באותו שימות

 משום אדרבה אם כן לגן עדן, מיד שהולכין להם, טובה המיתה אדרבה גמורים

 .ל"עכ, לידתן יוםב נפטרין לכן מזלן, בריא לידתן דביום

 אותו ושאלתי, א"שליט קניבסקי חיים רבי האדיר להגאון ל"הנ כל והראתי וזכיתי

 .ד"עכ. כתבת יפה לי ואמר, דבריו את טוב תירצתי האם

 ישראל אצל הולדת יום מעלת

 שמואל הג"ר הוסיף(, א"רנ עמוד, )ד"תשס תמוז, ו"ל גליון", ישראל אור" ובקובץ

 בענין, שם ל"וז, ישראל אצל גם הולדת יום למעלת מקור דעו, א"שליט יפה ישעיה

 לכם הזה החודש על הפסוק ב,"נצי ר"להג דבר בהרחב יעויין הנה, הולדת יום

 במוצאי האש על מברכים שלכך בתשובה א"הרשב ע"פ דברי שכתב בא בפרשת

 המובחר חודש הוא תשרי חודש ל:"בזה שם וכתב, האש נברא שאז משום שבת,

 היום שבאותו הוא גדול וכלל, העולם נברא שבו משום העולם, לצורכי עשנוג במה

 כ"ומש, )לשונו כ"ע', וכו יותר להתחזק לדורות גם היום זה מסוגל, דבר שנברא

 סמך אולי לי נראה וזה(, ץ"ר סימן ריש ג"ח א"הרשב ת"שו נמי עיין א"מהרשב

 .ל(")עכ. ישראל אצל גם הולדת יום למעלת
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 ת כי הברכות נעלות יותרלברך ביום ההולד

והנה הג"ר שמואל ברוך גנוט שליט"א מח"ס "ויאמר שמואל", כתב לי: שהנה 

ח  ְוֶאֱעֶשה ֹטַבים ַעַזים ְגָדֵיי ְשֵני ַמָחם ַלי בפרשת תולדות כתוב )בראשית כ"ג, ט'( ְוקַּ

ַםים ֹאָתם ְטעַּ ֲאֶשר ְלָאַביךָ  מַּ  ָאֵהב. כַּ

 של מאכלו היה עזים גדיי שני וכי(:  "ב"פל) עזראלי דרבי פרקי בשם כתב י"ורש

 ".מטעמים עשה והאחד לפסחו הקריב האחד אלא? יצחק

 ל"חז שהרי, זה ביום דוקא עשו את לברך חפץ אבינו שיצחק ד"נלענ זאת לאור

 שאדם( ח"ה ג"פ ה"ר ירושלמי) ל"חז ואמרו, בפסח נולד שיצחק אמרו( ב, י ה"ר)

 ביום  יותר ונעלה משופר האדם של שמזלו כיון, והולדת ביום במהרה נופל אינו

 בו, הולדתו ביום דוקא ברכותיו את לברך יצחק רצה, יתכן כך, ולכן. הולדתו

 .יותר נעלות יהיו ברכותיו

 ישראל בני את בירך, ל"חז אמרו כך, רבינו משה בה', הברכה וזאת' פרשת גם

 ליום מיום הצדיקים נותש את ממלא ה"שהקב( א"י ה"ר) אמרו ל"חז. פטירתו ביום

 בהרחבה בירכם מדוע מובן ולפי זה, באדר' בז, הולדתו ביום נפטר הרי רבינו ומשה

 )עכ"ל( .קודם יומיים או יום בירכם ולא, הולדתו יום גם שהוא, פטירתו ביום דוקא

 אצל פרעה היה חסר ביום הולדת

, ונראה והנה בפרשתנו שכתוב: יום הלדת את פרעה. כתוב "הלדת", חסר ו'

לענ"ד בס"ד שבא לרמז שאצל גוי היום הולדת זה יום חסר בשבילו, כי מנצלו 

 לרשעים דיין לא הוא ברוך הקדוש לרעה, כמו שאמרו חז"ל )שבת ל"א ע"ב( "אמר

כאולם" ע"ש. שהם  להן בריא שלבם אלא המיתה, מיום ועצבים חרדים שאינן

ודי, היום הולדת, זה יום אומרים נאכל היום, כי למחר נמות, ומשא"כ אצל יה

חשבון הנפש, שעבר עוד שנה, ולא הספיק ללמוד כמו שצריך, וכן לא עשה מספיק 

מצוות, ומעורר נפשו להתחזק מכאן ואילך בעבודת השם יתברך ברוב עוז 

 ותעצומות, והבן.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 שהאב מחל על כבודוחיוב מצות כיבוד אב במקרה 

ַבים: ) ל ְבנֹו ָיַמים רַּ ֵבל עַּ ק ְבָמְתָניו וַַּיְתאַּ ע יֲַּעֹקב ַשְמֹלָתיו וַָּיֶשם שַּ לז, לד( וַַּיְקרַּ

ימים רבים הם עשרים ושתים שנה משפירש ממנו עד שירד יעקב למצרים,  :וברש"י

עמדו לפני שנאמר )פסוק ב( יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' ובן שלשים שנה היה ב

פרעה, ושבע שני השובע ושנתים הרעב כשבא יעקב למצרים הרי עשרים ושתים 

 ב'שנה שהיה בבית לבן, ו כ'שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם.  כ"בשנה, כנגד 

ל וזהו שאמר קחדשים בבית  ו'שנים בדרך בשובו מבית לבן, שנה וחצי בסכות ו

 ., לי הן, עלי הן, וסופי ללקות כנגדןמא( זה לי עשרים שנה בביתך ,ללבן לעיל )לא

ומקורו מדברי הגמ' מסכת מגילה )טז:( אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר 

מרתא גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם שכל אותן י"ד שנים שהיה יעקב 

אבינו בבית עבר לא נענש דאמר מר וכו' ומנלן דלא מיענש דתניא נמצא יוסף 

ושתים שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו, והרי השנים שפירש מאביו עשרים 

שיעקב לא כיבד הם שלושים ושש, אלא שעל הארבע עשרה שנים שהיה נטמן 

 בבית עבר אינם בחשבון מפני שעסק בתורה.

 מדוע נענש הרי שלחו אותו 

המבואר כאן שהסיבה לכך שיוסף נסתר מפניו של יעקב במשך עשרים ושתים 

כך שלא קיים מצות כיבוד אב ואם במשך כ"ב שנה שהיה  שנים היה כעונש על

בבית לבן ובדרך, ולכאורה צריך להבין מדוע נענש על כך הרי לא הלך מיזמתו 

ָתה ְבַני  אלא במצות אמו ובברכת אביו כמו שלמדנו בפרשת תולדות )כז מג( ְועַּ

ח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאַחי ָחָרָנה: )מד(  ע ְבֹקַלי ְוקום ְברַּ ד אֲ ְשמַּ ְבָת ַעםֹו ָיַמים ֲאָחַדים עַּ  ֶשרְוָישַּ

ח ֵאת ֲאֶשר ָעַש  ף ָאַחיָך ַמְםָך ְוָשכַּ ד שוב אַּ ת ָאַחיָך: )מה( עַּ ְחַתייָת לֹו ָתשוב ֲחמַּ  ְוָשלַּ

ְחַתיָך ַמָחם. וא"כ הרי היה ציווי מפורש ותאריך יעד ושלחתי ולקחתיך משם  וְלקַּ

 וא"כ מדוע נענש על כך.
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הביא בשם רבינו בחיי בפרשת תולדות שיש לפרש כי דעתם היה  שפתי חכמיםבו

שיקח את לאה ויחזור מיד, אבל הוא נתן עיניו ברחל מחמת יופיה ואמר )לעיל כ"ט 

י"ח( אעבדך ז' שנים ברחל, ואם כן כל הזמן שהתעכב שם היה ברצונו: אמנם לא 

כי רבקה אמרה לו וישבת  מצינו ברבינו בחיי תירוץ זה וגם מאוד קשה להולמו,

 עמו ימים אחדים ולא שיחזור מיד,

לד( תירץ שלא רצה לבא כששלחה אמו רבקה את דבורה מיניקתה , )לז ובחזקוני

ח( על פירש"י מה ענין דבורה בבית יעקב כלומר  ,אחריו כמו שפירשתי למעלה )לה

חה מהיכן נמצאת דבורה עם יעקב הרי כתיב כי במקלי עברתי אלא מלמד ששל

רבקה את דבורה אחר יעקב להחזירו הוא שנאמר וישבת עמו ימים אחדים עד 

ולא רצה לבא ודבורה שהתה עם אשר תשוב חמת אחיך, ושלחתי ולקחתיך משם, 

ומתה בדרך אצל יעקב, ולפי שסתם למעלה כשאמר וישלחו את יעקב בבית לבן 

על דברי רש"י רבקה אחותם ואת מיניקתה, בא עכשיו והזכיר שמה. אמנם הוסיף 

 שלא רצה לבוא, ומדברי רש"י נראה שמתה בדרך לפני שבאה ליעקב.

בשם הר"י מפרי"ש  אמרי נועםובדומה לזה כ' המהרש"א )מגילה טז:( בשם בעל 

שלבסוף י"ד שנה שהיה בבית עבר נתקררה דעתו של עשו ושלחה רבקה אמו את 

 ועיין במפרשים בזה:דבורה מנקתה אחריו לבית לבן והוא שהה שם כ"ב שנה ע"כ 

 חיובו מדיני שמים

אכן אב שמחל על כבודו כבודו מחול אך כל זה לענין העונש של הבן שבמקום 

שאביו מחל על כבודו הוא פטור מעונש אם לא כיבד את אביו אבל מכל מקום 

עדיין נשאר עליו מצוה והעובר על מצוה של כיבוד אב חייב בדיני שמים אף אם 

ודו וכן מבואר בספר "חסידים" )תקעג( ומה שאמרו האב אביו מחל לו על כב

שמחל על כבודו כבודו מחול מדיני אדם אבל בדיני שמים חייב, ולכן אף שיצחק 

מחל על כבודו ורצה שיעקב יעזוב את ביתו וילך לחרן בכל זאת נענש יעקב בדיני 

 שמים על כך שלא כיבד את אביו באותם שנים ששהה בבית לבן. וכ"כ החיד"א

 שעפ"י דברי ספר חסידים מיושב קושיא הנזכרת. )בפירושי החיד"א(
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 מתהלך בג"ן / הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 ואביו שמר את הדבר

 ַבְשֶכם )לז, יב( ֲאַביֶהם ֹצאן ֶאת ַלְרעֹות ֶאָחיו וֵַּיְלכּו

עצמן. ויש  את לרעות אלא הלכו שלא, את על נקוד - צאן את וברש"י, לרעות

 בות דרבי נתן פרק לד שנקוד על ע' דתיבת לרעות.נוסח בא

 מה לו ויאמר אביו בו ויגער אחיו ואל אביו אל ובפסוק דלעיל מיניה כתיב ויספר

 ארצה, ויקנאו לך להשתחוות ואחיך ואמך אני נבוא הבוא חלמת אשר הזה החלום

מתה.  כבר אמך והלא - נבוא הדבר. ופירש רש"י הבוא את שמר ואביו אחיו בו

 היה כך חנינא בר חמא' ר בשם לוי' מנם במדרש )בראשית רבה פד, יא( איתא רא

בימיו, ויש לפרש דזה שאמר הכתוב  מגעת המתים שתחיית סבור יעקב אבינו

היינו שהיה ממתין  ,יבא מתי ומצפה ממתין היה ואביו שמר את הדבר ופירש רש"י

עו שתבא רחל ומצפה מתי יהיה תחיית המתים ויוכל החלום להתקיים כמשמ

ותשתחוה אליו. והסמיך רש"י על זה מהפסוק שומר אמונים דקאי על ביאת 

 המשיח.

עוד מצאנו שמרומז בפסוק זה שיעקב היה ממתין לביאת המשיח, מה שכתב 

בספר בנין דוד בפרשתן אות נו בביאור פסוק זה, על פי מה שכתב הגה"ק רבי 

 כי הדבר לעשות הנער אחר אשמשון מאוסטרופולי במה שכתוב בפרשת וישלח ול

 אתיעקב, שעל פי דקדוק היה צריך לכתוב ולא אחר הנער לעשות  בבת חפץ

 מהר מאד עלי הדבר, אבל תיבת את שחסר כאן נכתב בפסוק דלעיל מיניה הרבו

לאשה, דהנה תיבות ותנו לי  הנערה את לי ותנו אלי תאמרו כאשר ואתנה ומתן

"ה, אלא שנכנסת תיבת את באמצע הנערה לאשה הוא סופי תיבות שם הוי

ומפריד בין הדבקים, ורבי עקיבא שהיה דורש כל אתים שבתורה היה צריך לתקן 

אותו את שיהיה במקומו ויהיה צירוף שם הוי"ה בשלימות. וזהו ואביו שמר את 

הדבר שהיה שומר ומצפה מתי יהיה כתוב ולא אחר הנער לעשות את הדבר 

 שיהיה תיבת את במקומו, עכ"ד.
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 שכם אחד על אחיך

 ובביאור הענין נקדים מה שכתב בספה"ק דגל מחנה אפרים פרשת ויחי, ואני

 שאנו יש יחודים שני ידוע כי(. כב, בראשית מח) אחיך על אחד שכם לך נתתי

 שהוא ועד לעולם מלכותו כבוד שם וברוך' וגו ישראל שמע והיינו יום בכל אומרים

 בבחינת שהוא מי ידי על מתייחדים ושניהם ק,"בזוה כדאיתא דיחודא רזא כן גם

)שבמידת יסוד נאמר כי כל בשמים ובארץ ומייחד יחודא עילאה ויחודא  צדיק

 היו שבטים ושאר משפיע, שהוא דכר ובחינת צדיק בחינת היה יוסף תתאה(, והנה

 תיבות ראשי שכ"ם לך נתתי ואני אבינו יעקב לו שרימז לומר יש וזה, נוקבא בחינת

 אחד,' ה ישראל שמע השני יחוד הוא אחד דיחודא, רזא שהוא מלכותו כבוד שם

יבין. נמצא  והמשכיל נוקבא בחינת והם דכר בחינת היה שהוא אחיך על וזהו

מבואר מדבריו שעבודת השבטים היה בבחי' יחודא תתאה של ברוך שם כבוד 

שמע  מלכותו לעולם ועד, ונוסף עליהם יוסף שהיה המאחד בין יחודא עילאה של

 ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

וכנגד שני יחודים אלו היו אנשי העיר שכם שהוא ראשי תיבות כבוד מלכותו, 

והם רצו לטמא את בת יעקב ולהכניס פירוד בתוך היחוד של יעקב ובניו ולהתחתן 

 והיינו אתכם וישבנו לנו נקח בנותיכם ואת לכם בנותינו את עמהם ואמרו ונתנו

אחד, כנגד היחוד של אחד של יעקב ובניו. ואיתא במדרש שבשלש לשונות  לעם

של אהבה חפץ שכם בבת יעקב ואלו הן א'הבה ח'פיצה ד'ביקה, כדכתיב ויאהב 

את הנערה, כי חפץ בבת יעקב, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. והוא נגד האהבה של 

כם את דינה אחד שבקדושה. וזהו שבפסוקים אלו שמבטאים את האהבה שאהב ש

מרמז ענין זה שהיה פירוד בין הדבקים של שם הוי"ה. ותיקון דבר זה היה על ידי 

רבי עקיבא שיצאה נשמתו באחד, וכן על ידי יעקב אבינו שכידוע הוא אותיות 

עקיבא, שגם בעת פטירתו אמרו בניו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. והנה צירוף 

לאשה הוא בצירוף ויה"ה, והוא  הנערה את לי שם הוי"ה הנרמז בפסוק ותנו

הצירוף של חודש כסליו היוצא מהפסוק וירא יושב הארץ הכנעני, הנאמר אחר 

פטירתו של יעקב אבינו שאז נתקן ענין זה, ושם כתיב וירא יושב הארץ הכנעני את 
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וגו' שתיבת את אינו מפריד בצירוף שם הוי"ה אלא כתיב לאחריו, ואז גם יושב 

 המה ראו בגדלותם של ישראל ולא באו לבטל את היחוד, והבן.הארץ הכנעני 

 והכשבים הפריד יעקב

ומבואר בחתם סופר ריש פרשת בראשית שהשעיר שייך ליעקב והכשבים ליעקב, 

ועל זה נאמר והכשבים הפריד יעקב. והרמז בזה שגם כשב הוא ראשי תיבות ברוך 

גשמיים לגלות היחוד של שם כבוד, והוא רומז על עבודת יעקב אבינו בענינים 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שעניינו הוא יחודא תתאה, יחוד שם ה' 

 בענינים הגשמיים של העולם כמבואר בספה"ק. 

וזה היה הענין שאחר שיעקב שמר את הדבר, שיתבטל ההפרעה של שכם ליחוד 

יהם של ברוך שם כבוד מלכותו, הנה מיד לאחר מכן כת וילכו לרעות צאן אב

בשכם, בשכם ר"ת ברוך שם כבוד מלכותו. ודווקא את צאן אביהם שהוא 

 כי שמע הכשבי"ם שהפריד יעקב. וכן בפרשת דינה בת יעקב אמר הכתוב ויעקב

בשדה, להורות שזה היה טומאת שכם נגד  מקנהו את היו ובניו בתו דינה את טמא

את, להורות העבודה שעבדו השבטים במקנה יעקב בשדה., וזהו שנקוד על 

שעבודתם היה בענין האת הזה. וזה שרמז רש"י שעיקר כוונתם לא היה ברעיית 

הצאן אלא ברעיית נשמות ישראל שהיו בצאן אביהם כידוע, אשר השבטים הם 

כלליות הנשמות האלו כידוע. וזהו שלא הלכו אלא לרעות את עצמן. ויעקב רצה 

 א תתאה כנ"ל, ואכמ"ל. לשלוח את יוסף אליהם שיחבר יחודא עילאה ויחוד

ואיתא בספה"ק אגרא דפרקא אות קיא, שהנה פסוק שמע ישראל יש בו כ"ה 

אותיות וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יש בו כ"ד אותיות. ולעתיד לבא יהיה 

כ"ה אותיות גם בברוך שם כבוד מלכותו, ואז יאמרו וברוך שם כבוד מלכותו 

בת וברוך, ואז יהיה מנין יחודא תתאה כמנין לעולם ועד, בתוספת אות ו' לפני תי

אלף שס"ד. עיי"ש מה שרמז בזה. והנה כאשר נקוד על את, ובכל מקום שהכתב 

מרובה על הניקוד נחשב כאילו מוחקים את הנקודה, ונחשוב מנין הפסוק בלי 

 תיבת את, הרי הוא אלף שס"ד. עוד יש בזה אריכות דברים רבה ואכמ"ל. 
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, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 הפשט עומק ח"בעהמ
 קציצת עץ פרי

 צוואת רבי יהודה החסיד

מעשה שהיה! בקבלן שחתם חוזה, על עבודת בניה. בשלבי הביצוע, נוכח לראות 

שעצי הזית הנטועים בחצר מפריעים להמשך התקדמות הבניה, הגיב הקבלן שאינו 

ב הסכנה שיש בדבר ממשיך בעבודה, כי הוא מפחד לעקור את עצי הזית, עק

 כמבואר בצוואת רבי יהודה החסיד.

הגיב על כך הג''ר שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל, חבל שלא כתוב בצוואת רבי 

 יהודה החסיד, גם את הלאו המפורש בתורה )ויקרא יט יג( ְוֹלא ַתְגֹזל )צ.פ.(.

כלומר, ודאי שצריך להקפיד על צוואת רבי יהודה החסיד. אולם זה מגוחך 

פידים ונזהרים ביותר בצוואת רבי יהודה החסיד, אף שיתכן שנכתב רק שמק

 לצאצאיו, ואינו אפילו בגדר איסור דרבנן. ומאידך לא נזהרים באיסורים דאורייתא. 

הרי עקירת עץ פרי הוא איסור דאורייתא, שכתוב בגמ', ונפסק ברמב''ם ובשו''ע 

ה החסיד, למרות שיתכן ללא חולק, ומה שמפחיד את הקבלן זה צוואת רבי יהוד

שכרוך בזה לאו של לא תגזול. אכן עצם הפחד מובן, בפרט לדעות שיש סכנה גם 

 כאשר מותר מצד ההלכה, והקבלן לא מוכן להסתכן בשביל הפרנסה )א.ח.ו.(. 

בהרבה פרויקטים של בניה, נתקלים באיסור של עקירת עצי פרי. בספרי השו''ת 

מבואר בדבריהם, שחובה לדון כל מקרה לגופו, האריכו בהיתרים שונים בעניין. ו

האם אכן יש צורך בעקירת העצים, ובאיזה אופן מותר, ואי אפשר לקבוע כללים 

 ידועים וברורים מראש.

* 
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 דינים העולים

 אסור מן התורה לקצוץ עץ מאכל דרך השחתה, אבל לצורך גופו או מקומו מותר. 

ָנֶדה, ומה שעושה לעץ  בנוסף יש בקציצת עץ פרי סכנה גדולה. ַכי ָהָאָדם ֵעץ הַּ

נעשה לאדם. ועוד שמעכב את תיקונם של הנשמות המגולגלות בעץ. ועוד שהעץ 

 צווח מסוף העולם ועד סופו. ועוד שהמלאך הממונה על האילן מקטרג עליו.

נחלקו הפוסקים; האם הלאו והסכנה כרוכים זה בזה ואם מותר אין סכנה, או 

ש סכנה גם כשאין איסור, דאף שאין כאן 'בל תשחית' עדיין יש שאין תלוי זה זה וי

 קטרוג על הקוצץ. 

לכן גם כאשר מצד הדין מותר לקצוץ כגון כאשר האילן מסכן את העוברים 

 ושבים, מכל מקום עדיף לקצוץ על ידי גוי שלא בשליחותו.

 נחלקו האחרונים; האם קציצת ענפים הוא בכלל האיסור, או שהאיסור נאמר רק

 בקציצת כל האילן.

מותר לעקור אילן סרק, ויש להקדים עקירת אילן סרק לעץ פרי שאינו עושה 

 פירות. ומכל מקום הקוצץ אילן סרק אינו רואה בזה סימן ברכה.

 22-6527823פקס:  252-7687425לתגובות וקבלת גיליון מלא: 

5047867@gmail.com   
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ל כול ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' ובית הוראה לממונות
 דיין שטעה בפסק הדין, האם חייב לשלם את הנזק?

 כו( ,)לח וַּיֵַּכר ְיהּוָדה וַֹּיאֶמר ָצְדָקה ַמֶםַמי

מידי יום מתקיימים דיני תורה רבים, וה' ניצב בעדת אל, אך למרות זאת פעמים 

ם שניתן לחייב את אחד מבעלי הדין חש שהדיין טעה בפסק הדין. האם יש מצבי

הדיין לשלם את ההפסד? האם אפשר בכלל לתבוע את הדיין או אולי יש לו 

חסינות טבעית מתביעות? או אולי אפשר לדרוש מהדיין לבטל את הפסק ולכתוב 

 פסק הפוך מהקודם?

 דיני דיין שטעה מעיקר הדין

ל את כרגיל, כל טעות שהיא, אם ניתן לבטל את פסק הדין, חובה על הדיין לבט

. בין אם מדובר בטעות בהלכה, או בשיקול הדעת. 12פסק הדין, ולכתוב פסק הפוך

וקל וחומר אם מדובר בטעות עובדתית שהדיין התעלם בטעות מפרטים שונים 

שנאמרו בדיון. אמנם, לא תמיד ניתן לבטל את פסק הדין. וכרגיל אנו חותמים על 

וקף משפטי. וברוב המקרים אין הסכם בוררות בתחילת כל דיון, והסכם זה יש לו ת

לדיין סמכות משפטית לשנות את פסק הדין. נמצא שאם הדיין מבקש לשנות את 

פסק הדין, והצד שמפסיד מכך מסרב לציית לו. הרי שבלתי אפשרי לשנות את 

הפסק. ולא נותר אלא לדון האם הדיין חייב לשלם מכספו עבור הנזק שגרם בטעות 

 שעשה.

וק בסוגי הטעויות, כאשר אם מדובר בטעות בהלכה פסוקה, מעיקר הדין, יש חיל

הרי זה בגדר טעה בדבר משנה, והדיין חייב לשלם. אך אם מדובר בטעות בשיקול 

הדעת. פעמים שהדיין פטור. אמנם אין להאריך בזה, כיון שבהסכם הבוררות שאנו 

ם יטעה חותמים, כרגיל יהיה כתוב שאנו מוחלים לדיין על כל תביעה שהיא, גם א

 בדין. ויש לברר מה משמעות החתימה הזו.
                                                

 ברים התבארו בשו"ע חו"מ סי' כה, העוסק כולו בענייני חיוב דיין שטעה.עיקרי הד 12
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 דיני דיין שטעה אחרי חתימה על מחילה

כאמור, כרגיל אנו באים לדיון רק אחרי שחותמים לדיין שימחלו לו על כל 

הטעויות. ופשוט שחתימה זו מועילה אכן לפטור את הדיין. אך ברור שהדיין חייב 

ואף חייב הוא לדעת את כל  לעשות מאמץ ולנהל את הדיון שלפניו כראוי,

הפרטים שהצדדים מעלים בפניו. והצדדים לא חתמו לו על מחילה אם יהיה 

 רשלנות ברורה, שאין זה בגדר טעות, אלא בגדר זדון. ולא על זה מחלו לו.

 ומה הדין למעשה?

למעשה כל דיין שטעה בפרטי התיק העיקריים שהיו לפניו. או שנמנע מהזמנת 

חד הצדדים לזמן עדים. או שטעה בהלכה מפורשת הכתובה עדים למרות בקשת א

באופן ברור בסימנים העיקריים שהשולחן ערוך הביא את ההלכות לעניין הנידון 

שהגיע לפניו. הרי פשוט שלא על זה הצדדים מחלו לו, והרי הוא חייב לשלם 

. וכיון שנתבאר שדיין שטעה חייב לשלם, הרי אם יש 13מכספו עבור הנזק שגרם

יעה כלפיו, אפשר לתבעו בבית דין אחר. שהרי אם לא יתבעוהו בבית דין אחר, תב

 .14לעולם לא יהיה ניתן לחייבו לשלם את הנזק שגרם

 אם יש שלושה דיינים, האם ניתן לתבוע רק דיין אחד?

כרגיל בבית הדין יש שלושה דיינים, ופעמים שאדם מבקש לתבוע רק דיין אחד, 

וא לדון. במקרה זה, אם הדיין טוען שהוא עצמו פסק או שרק דיין אחד מסכים לב

נכון, ורבו עליו שאר הדיינים ופסקו נגד הדין. ודאי שאינו חייב. ואין הדיין רשאי 

לחמוק מלענות תשובה זו בטיעון שאסור לדיין לגלות שהוא היה בעד אחד 

 הצדדים וחבריו הם אלו שפסקו נגדו, שהוא איסור רכילות. כמו שאם יש תביעה

נגד שותפים, אם אחד השותפים מבקש שלא יתבעו אותו כיון שהשותף האחר 

                                                
ה דין ביטול מקח מחמת אומדנא דמוכח אם הוא בלבו ובלב כל אדם. וחתימה זו הרי -נתבאר בסי' רז סעיפים ד 13

כן חתמו היא כדין מקח, וביטול חתימה זו, הרי היא כביטול מקח. ופשוט שאם הוא רשלנות כה ברורה, לא על דעת 

 לו על מחילה, והמחילה בטלה, והדיין חייב לשלם.
ורע עלי המעשה שיש דיינים שאם טוענים נגדם שטעו בדין, אומרים הם שאין לתבוע דיין לדין, ומתחמקים  14

מלבוא לדין. וגורמים הם לחילול ה', ואם אחר כך תובעים דיינים בערכאות, הקולר תלוי באותם דיינים 

 דין. וגדולי הדיינים, לעולם אין מתחמקים מלבוא לדין אם תובעים אותם.שמתחמקים מלבוא ל
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הוא זה שאחראי לעמוד כנתבע ולשלם את התביעה, מותר לו לומר שאינו אחראי, 

ושהשותף השני הוא זה שאחראי. כך גם דיין שמבקש שלא לשלם על הטעות, 

רשלנות כל כך חייב לומר מי הדיינים שהכריעו לחייב. אמנם, כרגיל אם מדובר ב

ברורה, עד כדי שנאמר ביטול הסכם המחילה. הרי כל הדיינים אחראים על כך. כי 

די היה שאחד הדיינים היה מצביע על הטעות במועד טרם פסק הדין, ולא היו 

 כולם טועים יחד בדין.

ואם יש חובת תשלום, הרי כל אחד מהדיינים חייב ואחראי באופן אישי על כל 

 .15התשלום

 ם ומבורך!שבת שלו

 הרב אליעזר דוידזון

 ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בדיני ממונות.
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 כדין אומן שטעה, שאם היו כמה אומנים יחד, כל אחד אחראי על הכל. ועיי' שו"ת שו"מ מהדו"ד ח"ג סו"ס קמג. 15
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 חכמה' בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת

 ג' דיבות כנגד ד' אחים

ֹצא ע ֶעְשֵרה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו בַּ ר ֵאֶלה ֹתְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסף ֶבן ְשבַּ עַּ ן ְוהּוא נַּ

 ב( )לז, .ַדָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאַביֶהם ֶאת ְבֵני ַבְלָהה ְוֶאת ְבֵני ַזְלָפה ְנֵשי ָאַביו וַָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת

שג' דיבות אמר יוסף על אחיו. שחשודים מאשת איש, אוכלים איבר  אמרו חז"ל

 מן החי, וקוראים לבני השפחות עבדים. 

נראה שעיקר הדיבה כנגד ד' האחים הגדולים )ויסוד הדברים שמעתי מהגאון 

ריב"ל שליט"א(. על ראובן אמר ששכב את פלגש אביו, וזהו חשודים על העריות 

ה, וממילא חשודים גם הם בענין מעין זה(, על )ושתיקת כולם כהסכמה וכהודא

שמעון ולוי אמר איבר מן החי, וזהו שאמר יעקב, ברצונם עקרו שור, שזהו מעין 

איבר מן החי )וגם אם הכונה עיקור, הנה יסוד איסור אבמ"ה שכאילו יש לבהמה 

בעלות על גופה וחייה, ורק אחר מיתתה היא כהפקר, והעיקור כנטילת איבר. גם 

למ"ד שבכלל אמ"ה גם נאסר הגוי בסירוס(, על יהודה אמר שמולך עליהם יש 

 וקורא לבני השפחות עבדים. 

ראובן שסבר שאכן חטא בידו, רצה להשיבו לאביו, במקביל לתשובה לאביו 

שבשמים. שמעון ולוי רצו להרגו, כעין איסור איבר מן החי, שרק שחוטה הותר 

שאמר שקורא לאחיו עבדים ומולך  להם. יהודה רצה למכרו לעבד, כעין מה

 עליהם, ועתה יהיה הוא לעבד. 

גם בעונש נענשו בעיקר ד' אלה. ראובן בצער, באמרו הנער איננו ואני אנה אני 

בא. אולם מאחר שהיה עיקרו טוב לא נענש יותר מצער כזה, וגם החזירם בתשובה 

מצרים, לוי באמרו הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד. שמעון היה בבית המשמר ב

נמצא לו הכסף תחילה במלון, הפרדת שמעון מלוי כאיבר מן החי, ומציאת הממון 

בצער גדול כעין תלישת איבר. גם היו בפחד מיתה, כי שמעון בבית האסורים היו 
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יכולים להרגו, וגם לוי פחד מצד הממון שנמצא בידו. יהודה שערב את הנער, והיו 

משה ואל עמו תביאנו. כי, שמעון ולוי שרק  עצמותיו מגולגלים בארון עד תפילת

רצו להרגו, היה להם פחד מיתה בבית משמרם, ושמעון כשנשאר, ולוי במלון 

 שיצא לבם. יהודה שמכרו בפועל, היה כעין עבד, שהיה משועבד בערבון. 

 הכל נרמז בפסוק

יש מקום לרמוז ג' אלה, גם בתיבות עצמם. דיבתם, מלשון אבר מן החי, שדיבה 

יבה אחד הם. היינו שלא שחטו כהוגן, וחתכו איבר ואכלו. שמא לכן היו שמעון וז

ולוי יותר עיקר ברצון להרגו, כי תחילה הדיבה היה עליהם. 'רעה' כנגד מעשה 

ראובן, שסתם רע ורעה היינו בעריות. )היפוך אתוון, רעיה ורעה, רע מלשון ידיד, 

ולה ערוה(. 'אל אביהם' מה ורע. שאהבה טובה הוא רעים האהובים, ואהבה פס

שנוגע אל אביהם שמכנה בני השפחות עבדים, ואילו מצד יעקב כולם בניו בשוה, 

ואין משמעות לאם המולידה אותם. אולם יהודה סבר שאזלינן בתר אם, ומאחר 

 שנקראו שפחות, בניהן עבדים. 

כאת ויש מקום לרמוז, שנרמזו לו ג' אלה, בהגעת אורחת הישמעאלים. נושאים, נ

צרי ולוט. נכאת כנגד איבר מן החי, מלשון הכאה, שהיו מכין ואוכלים מבלי 

שחיטה. צרי מלשון לצרור, שטענת ראובן שדי היה במה שרחל צרת אמו ועתה 

נוספה גם בלהה. לוט ענין שקראו להם עבדים, שהנה לוט מענין קללה, שהיו קלים 

, שהנישואין נקראים בעיניהם כבני שפחות. גם נרמז בזה כמו לוטה השמלה

 פרישת טלית, ולא פירש אביהם טליתו על אמותיהם.

 מה בצע, פשרה

והנה, ידוע שמידת יעקב תפארת, ממצעת בין חסד לאברהם, ופחד יצחק. הנה 

ראובן היה בו מידת החסד, וזהו פחז כמים, שהמים הם מצד החסד. לכן רצה 

ה על מה שלא ריחמו על יוסף להצילו, ונתווכח בענין להשיבו אל אביו, ומצא תביע

בהתחננו אליהם. שמעון ולוי אחים, ממידת הדין, ארור אפם כי עז ועברתם כי 

קשתה. אולם יהודה נהג במידת התפארת, למצע בדין, ועשה מעין פשרה. שלא 
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להשיבו לאביו כראובן, וגם לא להרגו כשמעון ולוי, אלא למכרו לעבד, ובזה לא 

גם העבדות כעין מיתה, שהרי יכול האדון להמיתו  יתקיימו חלומותיו ודבריו.

בחמת זעמו. כך גם ביארו בגמ' )סנהדרין ו:( שמאמרו 'מה בצע', בא לבצוע הדין 

ולהטיל פשרה. זהו 'אתה יודוך אחיך', שהמידה הממצעת היא מידת המלכות, 

 שלא להטות לקצוות.

ובזה"ק שלוי  והנה, לבסוף היה בלוי גם ממידה זו. שנחלקו לכהנים ולויים,

מסיטרא דגבורה, וכהן מסטרא דחסד. אכן שני אלה, הכהונה והמלכות, נחשבים 

לשררה וכתר. אלא שיש הבדל, שבשבט לוי, אין מיצוע, אלא יש ב' משפחות כל 

אחת משני קצוות, כי לקח לוי כהונת ראובן, אולם הוא עצמו מסטרא דדינא. אולם 

הענין, ולכן יודוך אחיך. ששני  בשבט יהודה יש את דרך המיצוע מצד עצם

 הצדדים שמחים בדינם.  
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צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

 הגה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה

 ֵאֶלה ֹתְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסף וגו' )פרק לז(

מטו ביה משמיה דהרב מיאסי נכד בספר אמרי פנחס )ח"ב עמ' ס'( מובא וז"ל 

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זצללה"ה מקובל אצלינו מזקני הרהק רבי פנחס מקאריץ 

שכל מאמר שמעתי ממורי אפשר להחיות בו מתים והרה"ק רבי דוב בר בונם חותן 

הרה"ק רבי יעקב שמעון אבד"ק זאסלאב נסע לארץ ישראל וקודם נסיעתו אמר 

לך הסודות של שמעתי ממורי בבקשה ממך מסור לי  לחותנו ידעתי שאביך מסר

עכ"פ שמעתי ממורי אחד ואין לך לחשוש שאשתמש בו כאן שהרי אני נוסע 

לארצינו הקדושה לקחו חתנו לקרן זוית וגילה לו והשיג עי"ז כמה דברים העומדים 

ברומו של עולם והתחיל לצעוק ווי ווי למה לי לעזוב אותך אשאר כאן אמר לו 

 יון שהחליט מר חותני לנסוע שוב אין לשנות ע"כחותנו כ

ובספר בנים למקום )שיחות כ"ק אדמו"ר מסקאליע שליט"א( וז"ל שמענו מאא"ז 

זצוק"ל בשם הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן שבכל שמעתי ממורי שבספה"ק 

תולדות יעקב יוסף יכולים להחיות בהם מתים ע"כ, והכוונה בזה לא רק למתים 

לאלו שהם בבחי' רשעים בחייהם נקראים מתים ונחשך אצלם בפועל אלא גם 

האמונה הטהורה סגולת שמעתי ממורי דהיינו תורת אא"ז הבעש"ט זי"ע ועכ"י 

 להאיר לארץ ולדרים עליה באמונה טהורה מאירת עינים ומשיבת נפש עכ"ד.

נרשם דילוג הנחלק  תולדות יעקב יוסףוהנה במקום שכתוב בתוה"ק הספר 

ם ובתוכו בא בשילוב שם הוי"ה ב"ה וע"ד אמרם ז"ל הטיל הקב"ה לארבע חלקי

 שמו עליהם.
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והיה דרכו בבחינת גבורות דקדושה וכמו שמצינו אצל הרשב"י ומובא שסגולת 

 לימוד בספרו לבטל אש היצה"ר.

 ונרשם בדף זה ג"כ הרש"ש זי"ע ) ונ"ל כי ג"כ ביאר תורת רבו(

סוד פרשת ז' מלכים ומלך השמיני  והנה כתבי האריז"ל והרש"ש מיוסדים על 

 )בראשית לו( וע"כ הרש"ש זי"ע המבאר היטב סודות אלו נרשם שמו בפרשה זו.

ַיְגוַּעכט  ע ָיַמים וַַּיְקְברו ֹאתֹו ֵעֹשָו ְויַּעֲ  ַיְצָחק וַּ ָםיו ָזֵקן וֹשְבַּ ֵיָאֶסף ֶאל עַּ : ֹקב ָבָניווַָּיָמת וַּ

ן ֶאת ָעָדה בַּ ב : דֹוםְוֵאֶלה ֹתְלדֹות ֵעֹשָו הוא אֱ א  ח ֶאת ָנָשיו ַמְבנֹות ְכָנעַּ ת ֵעֹשָו ָלקַּ

ַחַוי ת ַצְבעֹון הַּ ת ֲעָנה בַּ ַחַתי ְוֶאת ָאֳהַליָבָמה בַּ ת ַיְשָמֵעאל ג : ֵאילֹון הַּ ת בַּ ְוֶאת ָבֹשְמַּ

ת ָיְלָדה ֶאת ְרעוד : ֲאחֹות ְנָביֹות ְוָאֳהַליָבָמה ה :ֵאלוֵַּתֶלד ָעָדה ְלֵעֹשָו ֶאת ֱאַליָפז וָבֹשְמַּ

ח ֵאֶלה ְבֵני ֵעָש  ןֹוֲאֶשר ֻילָיְלָדה את ֶאת ְיעוש ְוֶאת יְַּעָלם ְוֶאת ֹקרַּ ו : דו לֹו ְבֶאֶרץ ְכָנעַּ

ְפשֹות ֵביתֹו ְוֶאת ַמְקנֵ  ח ֵעֹשָו ֶאת ָנָשיו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ְבֹנָתיו ְוֶאת ָכל נַּ הו ְוֶאת ָכל וַַּיףַּ

ֵילֶ  ְבֶהְמתוֹ  ן וַּ ש ְבֶאֶרץ ְכָנעַּ ַכי ז : ֹקב ָאַחיוְך ֶאל ֶאֶרץ ַמְפֵני יַּעֲ ְוֵאת ָכל ַקְנָינֹו ֲאֶשר ָרכַּ

ח : ַמְקֵניֶהם ָהָיה ְרכוָשם ָרב ַמֶחֶבת יְַּחָדו ְוֹלא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגוֵריֶהם ָלֹשֵאת ֹאָתם ַמְסֵני

ר ֹשֵַעיר ֵעֹשָו הו ר ֹשֵַעירט : א ֱאדֹוםוֵַּיֶשב ֵעֹשָו ְבהַּ : ְוֵאֶלה ֹתְלדֹות ֵעֹשָו ֲאַבי ֱאדֹום ְבהַּ

ת ֵאֶש י  ז ֶבן ָעָדה ֵאֶשת ֵעֹשָו ְרעוֵאל ֶבן ָבֹשְמַּ יא : ת ֵעֹשָוֵאֶלה ְשמֹות ְבֵני ֵעֹשָו ֱאַליפַּ

ז ְעָתם וְקנַּ ע יב : וַַּיְהיו ְבֵני ֱאַליָפז ֵתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוגַּ ז ֶבן ְוַתְמנַּ ָהְיָתה ַפיֶלֶגש ֶלֱאַליפַּ

ז ֶאת ֲעָמֵלק ֵאֶלה ְבֵני ָעָדה ֵאֶשת ֵעֹשָו ת יג : ֵעֹשָו וֵַּתֶלד ֶלֱאַליפַּ ְוֵאֶלה ְבֵני ְרעוֵאל נַּחַּ

ת ֵאֶשת ֵעֹשָו ָםה וַמָזה ֵאֶלה ָהיו ְבֵני ָבֹשְמַּ ח שַּ ת יד : ָוֶזרַּ ְוֵאֶלה ָהיו ְבֵני ָאֳהַליָבָמה בַּ

חֲענָ  ת ַצְבעֹון ֵאֶשת ֵעֹשָו וֵַּתֶלד ְלֵעֹשָו ֶאת ְיעוש ְוֶאת יְַּעָלם ְוֶאת ֹקרַּ ֵאֶלה טו : ה בַּ

לו לוף ְצפֹו אַּ לוף אֹוָמר אַּ לוף ֵתיָמן אַּ ז ְבכֹור ֵעֹשָו אַּ לוֵפי ְבֵני ֵעֹשָו ְבֵני ֱאַליפַּ זאַּ טז : ף ְקנַּ

לוף עֲ  ְעָתם אַּ לוף גַּ ח אַּ לוף ֹקרַּ ז ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶלה ְבֵני עָ אַּ לוֵפי ֱאַליפַּ יז : ָדהָמֵלק ֵאֶלה אַּ

לוף ַמָזה ֵאלֶ  ָםה אַּ לוף שַּ ח אַּ לוף ֶזרַּ ת אַּ לוף נַּחַּ לוֵפי ְוֵאֶלה ְבֵני ְרעוֵאל ֶבן ֵעֹשָו אַּ ה אַּ

ת ֵאֶשת ֵעֹשָוְבנֵ  ְרעוֵאל ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶלה ֹשָו ֶלה ְבֵני ָאֳהַליָבָמה ֵאֶשת עֵ ְואֵ יח : י ָבֹשְמַּ

ת ֲעָנה ֵאֶשת לוֵפי ָאֳהַליָבָמה בַּ ח ֵאֶלה אַּ לוף ֹקרַּ לוף יְַּעָלם אַּ לוף ְיעוש אַּ יט : ֵעֹשָו אַּ

לוֵפיֶהם הוא ֱאדֹום ֹחַרי יְשֵבי ָהָאֶרץ לכ : ֵאֶלה ְבֵני ֵעֹשָו ְוֵאֶלה אַּ ֹוָטן ֵאֶלה ְבֵני ֹשֵַעיר הַּ

ֹחַרי ְבֵני ֹשֵַעיר ְבאֶ כא : ֹוָבל ְוַצְבעֹון וֲַּעָנהְוש לוֵפי הַּ ֶרץ ְוַדשֹון ְוֵאֶצר ְוַדיָשן ֵאֶלה אַּ

ַיְהיו ְבֵני לֹוָטן ֹח כב : ֱאדֹום ְלָון כג : וֲַּאחֹות לֹוָטן ַתְמָנע ַריְוֵהיָמםוַּ ְוֵאֶלה ְבֵני שֹוָבל עַּ

ת ְוֵעיָבל ְשפֹו ְואֹוָנם ָיה וֲַּעָנה הוא ֲעָנה ֲאֶשר ָמָצא אֶ י ַצבְ ְוֵאֶלה ְבנֵ כד : וָמנַּחַּ ת עֹון ְואַּ

ֲחֹמַרים ְלַצְבעֹון ָאַביו ַםְדָבר ַבְרֹעתֹו ֶאת הַּ ֵיַמם בַּ ָמה ְוֵאֶלה ְבֵני ֲעָנה ַדֹשן ְוָאֳהַליבָ כה : הַּ

ת ֲעָנה ֲעָוןכז : ָרןְוֵאֶלה ְבֵני ַדיָשן ֶחְמָדן ְוֶאְשָבן ְוַיְתָרן וכְ כו : בַּ  ֵאֶלה ְבֵני ֵאֶצר ַבְלָהן ְוזַּ

לוף שֹוָבלכט : ֵאֶלה ְבֵני ַדיָשן עוץ וֲַּאָרןכח : וֲַּעָקן לוף לֹוָטן אַּ ֹחַרי אַּ לוֵפי הַּ  ֵאֶלה אַּ

לוף ֲעָנה לוף ַצְבעֹון אַּ ֹח ל : אַּ לוֵפי הַּ לוף ַדיָשן ֵאֶלה אַּ לוף ֵאֶצר אַּ לוף ַדֹשן אַּ ַרי אַּ

ֵפיֶהם ְבֶאֶרץ ֹשֵַעיר לֻּ ְםָלַכים ֲאֶשר ָמְלכו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ַלְפֵני ְמָלךְ לא : ְלאַּ  ֶמֶלְך ְוֵאֶלה הַּ

ע ֶבן ְבעֹור ְוֵשם ַעירֹו ַדְנָהָבהלב : ַלְבֵני ַיֹשְָרֵאל ע וַַּיְמֹלךְ לג : וַַּיְמֹלְך ֶבֱאדֹום ֶבלַּ  וַָּיָמת ָבלַּ

ְחָתיו יֹוָבב בֶ  ח ַמָבְצָרהתַּ ָשם לד : ן ֶזרַּ ְחָתיו חֻּ ֵתיָמַניוַָּיָמת יֹוָבב וַַּיְמֹלְך תַּ לה : ֵמֶאֶרץ הַּ
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ֶכה ֶאת ַמְדָין ַבֹשְֵדה מֹוָאב ְוֵש  םַּ ד הַּ ד ֶבן ְבדַּ ְחָתיו ֲהדַּ ָשם וַַּיְמֹלְך תַּ : ם ַעירֹו ֲעַויתוַָּיָמת חֻּ

ְחָתיו ֹשְַּמ לו  ֹשְֵרָקהוַָּיָמת ֲהָדד וַַּיְמֹלְך תַּ ְחָתיו ָשאלז : ָלה ַמםַּ ָיָמת ֹשְַּמָלה וַַּיְמֹלְך תַּ ול וַּ

ָמָהרמֵ  ְכבֹורלח : ְרֹחבֹות הַּ ל ָחָנן ֶבן עַּ עַּ ְחָתיו בַּ ַיְמֹלְך תַּ ָיָמת ָשאול וַּ ל ָחָנן לט : וַּ עַּ וַָּיָמת בַּ

ַיְמֹלְך תַּ  ְכבֹור וַּ ר ְוֵש ֶבן עַּ ְטֵרד בַּ ם ַעירֹו ָסעו וְ ְחָתיו ֲהדַּ ת מַּ ְבֵאל בַּ ת ֵמי ֵשם ַאְשתֹו ְמֵהיטַּ

לוֵפי עֵ מ : ָזָהב לוף ַתְמָנע אַּ ֹשָו ְלַמ ְוֵאֶלה ְשמֹות אַּ לוף ְשְסֹחָתם ַלְמֹקֹמָתם ַבְשֹמָתם אַּ

לוף ְיֵתת ְלָוה אַּ לוף ַסיֹנןמא : עַּ לוף ֵאָלה אַּ לוף ָאֳהַליָבָמה אַּ ז אַּ מב : אַּ לוף ְקנַּ לוף אַּ

לוף ַמְבָצר לוֵפי ֱאדֹום ְלמְשֹבָתם בְ מג : ֵתיָמן אַּ לוף ַעיָרם ֵאֶלה אַּ ְגַדיֵאל אַּ לוף מַּ ֶאֶרץ אַּ

ָזָתם הוא ֵעֹשָו ֲאַבי ֱאדֹום ןא : ֲאחֻּ ֵיֶשב יֲַּעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאַביו ְבֶאֶרץ ְכָנעַּ ה ֵאלב : וַּ

ר אֶ ְש ֹתְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסף ֶבן  עַּ ֹעאן ְוהוא נַּ ע ֶעֹשְֵרה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו בַּ ת ְבֵני בַּ

ְוַיֹשְָרֵאל ג : ַבְלָהה ְוֶאת ְבֵני ַזְלָסה ְנֵשי ָאַביו וַָּיֵבא יֹוֵסף  ֶאת ַדָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאַביֶהם

ַנים הוא לֹו ְוָעֹשָה לוֹ  ב ֶאת יֹוֵסף ַמָכל ָבָניו ַכי ֶבן ְזקֻּ ַןים ָאהַּ ַיְראו ֶאָחיו ַכי ד : ְכֹתֶנת סַּ וַּ

ְברֹו ְלָשֹלם ַיֹשְְנאו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלו דַּ ב ֲאַביֶהם ַמָכל ֶאָחיו וַּ וַּיֲַּחֹלם יֹוֵסף ה : ֹאתֹו ָאהַּ

ֲחלֹוםו : ֲחלֹום וַּיֵַּגד ְלֶאָחיו וַּיֹוַספו עֹוד ֹשְֹנא ֹאתוֹ   ֶזה ֲאֶשרהַּ  וַֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ַשְמעו ָנא הַּ

ָםַתי ְוגַּ ז : ָחָלְמַתי ֹשֶָדה ְוַהֵמה ָקָמה ֲאלֻּ ַםים ְבתֹוְך הַּ ְלַמים ֲאלֻּ ְחנו ְמאַּ ם ַנָעָבה ְוַהֵמה ֲאנַּ

ָםַתי ֲאלֻּ ֲחֶוין לַּ ֹםֵתיֶכם וַַּתְשתַּ ֶביָנה ֲאלֻּ ינו וַֹּיאְמרו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ַתְמֹלְך ָעלֵ ח : ְוַהֵמה ְתסֻּ

ל ְדָבָריוַאם ָמשוֹ  ל ֲחֹלֹמָתיו ְועַּ וַּיֲַּחֹלם עֹוד ט : ל ַתְמֹשל ָבנו וַּיֹוַספו עֹוד ֹשְֹנא ֹאתֹו עַּ

ֶחֶמש ְמַתי ֲחלֹום עֹוד ְוַהֵמה הַּ ֵסר ֹאתֹו ְלֶאָחיו וַֹּיאֶמר ַהֵמה ָחלַּ ֵחר וְַּיסַּ ָיֵרחַּ ֲחלֹום אַּ  ְוהַּ

ֲחַוים ַלי ד ָעֹשָר כֹוָכַבים ַמְשתַּ חַּ ר בֹו ָאַביו וַֹּיאי  :ְואַּ ַיְגעַּ ֵסר ֶאל ָאַביו ְוֶאל ֶאָחיו וַּ ְיסַּ ֶמר וַּ

חֲ  ֶחיָך ְלַהְשתַּ ֶזה ֲאֶשר ָחָלְמָת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאַני ְוַאְםָך ְואַּ ֲחלֹום הַּ : ֹות ְלָך ָאְרָצהלֹו ָמה הַּ

ָדָבריא  ר ֶאת הַּ ְנאו בֹו ֶאָחיו ְוָאַביו ָשמַּ יו ַלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאַביֶהם וֵַּיְלכו ֶאחָ יב : וְַּיקַּ

ֶחיָך ֹרַעים ַבְשֶכם ְלָכה ְוֶאְשָלֲחךָ יג : ַבְשֶכם  ֲאֵליֶהם וַֹּיאֶמר ַיֹשְָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא אַּ

ֹעאן וַּ יד : וַֹּיאֶמר לֹו ַהֵמַני ֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום הַּ ֲהַשֵבַני וַֹּיאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְשלֹום אַּ

ֹשֶָדה טו : ַיְשָלֵחהו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון וַָּיֹבא ְשֶכָמהָדָבר וַּ  וַַּיְמָצֵאהו ַאיש ְוַהֵמה ֹתֶעה בַּ

ֵףש ה ְתבַּ ַגיָדה ָמא לַ טז : וַַּיְשָאֵלהו ָהַאיש ֵלאֹמר מַּ ֵףש הַּ י ָאֹנַכי ְמבַּ חַּ י וַֹּיאֶמר ֶאת אַּ

ְעַתיֶזה ַכי וַֹּיאֶמר ָהַאיש ָנְסעו ַמ יז : ֵאיֹפה ֵהם ֹרַעים ֹאְמַרים ֵנְלָכה ֹדָתְיָנה וֵַּיֶלְך  ָשמַּ

ר ֶאָחיו וַַּיְמָצֵאם ְבֹדָתן חַּ  :יֹוֵסף אַּ

 -ממורי. יה  –( שמעתי 823כץ מעיר פאלנאי )בדילוג מספר  -צבי  -יעקב יוסף  בן 

תלדות יעקב  -( חדושי תורה 848תלדות יעקב יוסף ה )בדילוג מספר  -ישראל ו

מארץ התימני   -רחבות הנהר  -(   שלום 422ש הזהר  )בדילוג מספר א -יוסף 

 (876יצחק  )בדילוג מספר -בן-( שלום119)בדילוג מספר 

 )יש עוד המשך להדילוגים האלו ומיראת האריכות לא הובא פה(

 זיעועכי"א.
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רץ כצבי / הרה"ג ר' צבי רייזמאן שליט"א, 

 מחבר ספרי 'רץ כצבי' )לוס אנג'לס(

 ד תורה בליל ַניְטל )ב(לימו

 סיבות נוספות למנהג לא ללמוד תורה ב"ַניְטל"

בקובץ אור ישראל  -ביום זה צריך להתאבל ולא לשמוח על ידי הלימוד  •ג. 

)מונסי, חלק ב עמ' קמא( הובא מכתבו של החתם סופר: "שמעתי מאדוני מו"ר 

ה לשמוח ביום משום אבילות ואין סיבמוהר"ר נתן אדלער כהן צדק טעם לאיסור 

". לימוד התורה גורם לשמחה, כמאמר הכתוב )תהלים יט, ט( "ַסףוֵדי ה' מר זה

ְםֵחי ֵלב", ולכן אין ללמוד ביום הולדתו של 'אותו האיש' שראוי  ְיָשַרים ְמשַּ

 להתאבל בו ולא לשמוח בו.

בשו"ת חתם סופר )קובץ תשובות ח"א סימן לא( הזכיר ברמז את דברי רבו: "מה 

שמעתי מאמ"ו נ"י אדוני מורי ורבי, וכוונתו לרבי נתן אדלר לא נהירא. הגם כי ש

יש סייעתא לזה ממנהג העולם שאוסרים גם תשמיש וסוגרים שערי טבילה בליל 

"ַניְטל", ולדעתי מנהג שטות הוא לבטל  הטבילה ותשמיש בלילה זה ויש למחות 

ה חילוק בין קודם חצות לילה ביד הנוהגים כן. דאילו לטעם אמ"ו נ"י קשה מ

לאחריה, שנוהגים היתר אחר חצות, והיכן מצינו דפלגי רבנן בתקנתא דידהו בין 

ולא פירש  -פלגא דליליא לפלגא". החתם סופר כתב על טעמו של רבו "לא נהירא" 

 את כוונתו. 

ויתכן שהתכוין לתמוה על טעם זה, שהרי גם אבל בימי ה"שבעה" וגם בתשעה 

סור ללמוד תורה בגלל החיוב להתאבל, עם כל זאת מותר ללמוד באב שאז א

"בדברים הרעים", כדברי השו"ע )או"ח סי תקנד סע' א( "אסור לקרות בתורה 

נביאים וכתובים ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא בהלכות ובאגדות, משום 

ְםֵחי ֵלב, אבל קורא הוא באיוב ובדבר ים הרעים שנאמר ַסףוֵדי ה' ְיָשַרים ְמשַּ

ומדוע בַניְטל לגמרי לא  -שבירמיה, ואם יש ביניהם פסוקי נחמה צריך לדלגם" 

 לומדים, ואפילו לא ב"דברים הרעים".
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ואולי יש ליישב את דברי רבי נתן אדלר, על פי דברי הבית ישראל מגור שהקשה 

"הרי גם לאבל מותר ללמוד דברים מסוימים ולימוד התורה הזה יגן עליו". והשיב 

הבית ישראל, שכאשר אבל לומד, לימודו הוא ללא שמחה, ותורה מגנא ומצלא  

דוקא כאשר לומדים בשמחה, אבל לימוד ללא שמחה לא מגן, עכ"ד. ועל פי זה יש 

לומר שמכיון שהלימוד בליל ניטל הוא בלא שמחה מפחד הגויים, שנהגו לערוך 

ן על הלומד, ולכן אסור פוגרומים ביהודים בלילה זה, אם כן לימוד שכזה אינו מג

 ללמוד אז.

נהגו לבטל את הלימוד עד חצות כדי לא להידמות לגויים המשכימים בחצות  •

החתם סופר )שם( ביאר את טעם המנהג להתבטל מלימוד תורה  -לבית אלוהיהם 

בחצות לבית אלוהיהם: כולם בליל "ַניְטל", כדי לא להידמות לגויים המשכימים 

כן משום שלא ליתן מקום לבע"ד לחלוק ולשטן לקטרג,  "אפשר נהגו קדמונינו

בהיות באותה הלילה כל העמים נועדים בבית אלהיהם מחצות ואילך כידוע, ועם 

ה' אלו ישנים על מטותיהם, אפילו לומדי תורה רובם ככולם נעורים תחילת 

הלילה וישנים אחר חצות, ולא רצו לגזור שיהיו כל ישראל עומדים השכם מחצות 

לך באותה הלילה, כאילו אנו נגררים אחר חוקותיהם. וגדולה מזה נהגו לאכול ואי

באשמורת ערב ראש השנה, שלא יחקו את המינים )שו"ע או"ח סי' תקפא ס"ב(. 

מכל שכן שאין לגזור נדידות השינה בעת ההיא. על כן בהשכל מנעו הלימוד קודם 

יקום אחר חצות. ומכל חצות לגמרי, וממילא כל תלמיד חכם ישן תחילת הלילה ו

שכן בעלי משא ומתן הקובעים עתים לתורה בכל יום, מסתמא בתחילת הלילה 

ואותה הלילה נמנעים מפני המנהג. ע"כ יעמדו אחר חצות לשלם חובתם, דבר יום 

ביומו. וממילא יהיו כמה וכמה עוסקים בעבודת ה' אלו מפה ואלו מפה וחמת 

 המלך שככה, וטעם זה הגון בעיני".

הדברי  -בלילה זה צריך ליחד מחשבתו בדביקות בה' לביטול כוחות הטומאה  •

ישראל )שם( ביאר את הטעם לביטול לימוד התורה בַניְטל: "הלילה הזה צריך 

התגברות יתירה להחליש כח הסטרא אחרא שלא יתגבר ח"ו הסטרא אחרא על 

נהגו כל ישראל הקדושה. ועל כן צריך דביקות גדול בהבורא יתברך ויתעלה. על כן 
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לבטל לימודם מתורה בלילה זה, כדי שיכוונו דעתם רק לדבר אחד, ולבטל על ידי 

זה כח הסטרא אחרא, על ידי שיחשוב כל אחד בדביקות הבורא יתברך ויתעלה. 

 ועל פי זה שפיר נהגו ישראל שלא ללמוד כלום בלילה זה".

דברי יציב )או"ח בשו"ת  -להראות שהתורה מבטלת את שליטת כוחות הטומאה  •

ח"ב סימן רמ( ביאר את טעם האיסור ללמוד תורה בתשעה באב ובערב תשעה 

באב על פי דברי הגמרא במנחות )צט, א( "פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, 

להראות שאם היו בני ישראל עוסקים בתורה לא היו שולטים ידי זרים בבית 

ומזה יתבוננו ויתעוררו בתשובה, המקדש להחריבו, דכח התורה היה מגן עליהם. 

וכל אחד יפשפש במעשיו ובעוון ביטול תורה שבידו ויתן אל לבו לדעת, שאילו 

היינו עוסקים בתורה היה החודש נהפך מיגון לשמחה ובית המקדש היה עומד על 

מכונו". ועל פי זה ביאר את המנהג לביטול לימוד התורה ב"ַניְטל": "ומזה הטעם 

בכל תפוצות ישראל שלא ללמוד בליל ַניְטל )לילה שנולד בו אותו היה גם כן נהוג 

להורות שאילו היו לומדים תורה לא היתה הטומאה מתגברת לקבל כח האיש(, 

 ".כזה

בספר בירורי חיים  -כדי שלא יתעורר קטרוג על מי שאינו לומד תורה לשמה  •

אותו האיש למד )ח"ב סימן ד( הביא בשם האדמו"ר רבי אהרן מסדיגורא: "משום ש

ומדוע לא תגן עליו, אך  -תורה אצל התנא רבי יהושע בן פרחיה )סנהדרין קז, ב( 

יען שלא למד תורה לשמה לזאת אינה מגנה עליו. והנה בין לומדי תורה,  יש 

שלומד לשמה ויש הרבה שלימודם כמו חכמה אחרת, לכן באותו לילה שדנין אותו 

ה זרה, ואם כן יכולים לבוא מקטרגים ח"ו על שחטא והחטיא והתעה לרבים לעבוד

על אותן שאינם לומדים עכשיו תורה לשמה, מדוע לא יענשו ג"כ כאותו האיש, 

 ולכך למען טובת אלו אין לומדים באותו לילה כלל כדי שלא יהיה קטרוג". 

רבי יחזקאל סלומון, הביא  -להשריש את מעלת הלימוד המביא לידי מעשה  •

ונסי, חלק ב' עמ' קמב( מדברי האדמו"ר הקדושת ציון )קובץ אור ישראל מ

מבאבוב: "דהעיקר מה שאמרו חז"ל באבות )פ"א מי"ז( לא המדרש עיקר אלא 
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המעשה, דאותו האיש אף שלמד הרבה, כיון שהיה תלמוד ללא מעשה, יצא 

לתרבות רעה. לכן תיקנו שלא ללמוד, כדי להראות שלימוד שאינו מביא לידי 

. ואפשר להעמיס זה בדברי דוד המלך בתהילים )קיט, קכו( ֵעת מעשה אינו כלום

ה'  ֲעשֹות לַּ ֵהֵפרו תֹוָרֶתָך, יש זמן ועת שצריך להראות שהעיקר הוא מעשה, ולכן  -לַּ

 אין לומדים באותו הזמן, כי ביטולה של תורה זהו קיומה". -הפרו תורתך  -

ה )ח"ה יו"ד סימן צב( בשו"ת קנין תור -כדי שלא יאמרו דברי תורה לזכותו  •

כתב: "מבית אבותי הורגלתי שבכ"ה בדצמבר לומדים רק אחר חצות לילה, 

ובששה לינואר מבטלים מן חצות היום עד חצות הלילה. ואולי יש לומר קצת טעם 

למניעת הלימוד ביום זה, כי אותו האיש היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה 

שרוב אומות העולם טועים אחריו עד היום  כמבואר בסנהדרין )מג, א(. ולרשע זה

לא היה לו תקנה, כמבואר בגיטין )נז, א(. ולכן נמנעים אז מלימוד תורה, כדי שח"ו 

 לא נרגש איזהו דבר תורה שלמד הרשע הזה ותגן עליו".

בקובץ אור ישראל )מונסי, חלק נח עמ' קסב( כתב  -איסור לימוד בַניְטל לנשים 

חבר הנטעי גבריאל: "בוודאי גם בנשים  ובתולות נוהג רבי גבריאל ציננער, מ

האיסור ללמוד בַניְטל, ומה שלא נזכר כתבו הפוסקים, לפי שבימים ההם לא למדו 

גם מורות בכלל הנשים, ולא היה להם  בתי ספר כלל כידוע וכמפורסם, לכן 

בקיצור, אין שום חילוק בין אנשים לענין איסור לימוד תורה אסורות ללמוד. 

 בַניְטל, שכל הטעמים שייכות גם בהן".

 במה שמקיים "מנהגו של ישראל" מקיים מצות תלמוד תורה

אמנם בספר ערוגת הבושם )פ' שמות( כתב שבהימנעות מלימוד התורה בליל ד. 

, ואם כן במה שמקיים מנהג ישראל תורה הואַניְטל, אין חשש "ביטול תורה", כי "

 מקיים מצות תלמוד תורה".מנהגו של ישראל, בזה גופא נמי 

וכן הובא בספר טעמי המנהגים )ליקוטי עניינים, קונטרס אחרון אות כ, עמ' תק( 

כי פעם אחת כשחל ליל ַניְטל בליל שבת, האדמו"ר החידושי הרי"ם מגור "לא אמר 

דברי תורה לפני העם כדרכו בכל שב"ק, רק סיפר כי פעם אחת שאל כומר אחד 
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, הלא יש לכם היהודים עת שאינכם לומדים תורה, את רבי יהונתן אייבשיץ

וחכמים כתבו כי העולם עומד על התורה, ואם כן על מה העולם עומד בשעות 

וזה עצמו שאין אנו לומדים אז הללו. והשיב לו רבי יהונתן, כי מנהג ישראל תורה. 

 ".הוא תורה, ועל זה יש קיום העולם

 לימוד תורה ב"ַניְטל" בארץ ישראל

ר בירורי חיים )ח"ב סימן ד( הביא בשם רבי מרדכי חיים מסלונים ורבי בספה. 

שמואל העליר אב"ד צפת "שבארץ ישראל אין לחוש מהחיצונים, לפי שאין להם 

שליטה בארץ הקודש ונתגרשו מתוכה. ובספר חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי 

ראל, אשר )מעין ג נהר ג( כתב שיש כיסוי ופרוכת ומסך הבדל סביב לארץ יש

שומרים גבולים הללו, שלא תתפשט הקליפה ומגרשים בכל דור ודור מתוכה. 

ואע"פ שארץ ישראל חרבה ושוממה, עם כל זאת החיצונים אינם שולטים בארץ 

ישראל, רק מה שהחריבו ואחר כך נתגרשו, ועמדה ארץ ישראל בחורבן, ואין זר 

 בתוכה".

גורא, כי ארץ ישראל שונה מחו"ל והביא מדברי האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדי

ֶקיָך ָבה. "כדכתיב )דברים יא, יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר ה'  ֱאֹלֶקיָך ֹדֵרש ֹאָתה ָתַמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֹ 

וסמך לדבר מצינו בדברי הרמב"ן על התורה )ויקרא יח, כה( שכתב בזה הלשון, 

בל ארץ ישראל והנה ה' הנכבד הוא אלקי האלקים ואדוני האדונים לכל העולם, א

אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו. לא נתן עליה קצין ומושל, וזהו 

שאמר )שמות יט, ה( ַכי ַלי ָכל ָהָאֶרץ, והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא 

כל מטמא אותה". ומבואר בדבריהם כי בארץ ישראל יש "מסך הבדל" של שמירה 

נן חודרות לתוכה, ולכן אין איסור ללמוד מטומאת ה"קליפות" וה"חיצונים", שאי

 בַניְטל בארץ ישראל.

 )המשך במאמרי חנוכה(
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר
 ערבות הדדית

ֶלחֶ    ע ַאתֹו ְמאּוָמה ַכי ַאם הַּ ם ֲאֶשר וַּיֲַּעֹזב ָכל ֲאֶשר לֹו ְביַּד יֹוֵסף ְוֹלא ָידַּ

ר ַויפֵ  ְרֶאה )לט.ו( וברש"י: כיון שראה הּוא אֹוֵכל וְַּיַהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתאַּ ה מַּ

עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך 

 הוא אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדב. 

יש להבין מדוע יש לנסות את יוסף נסיון כה קשה על מה שלא התאבל 

הדיבור, ואין  וציער עצמו בצער אביו. הרי יוסף היה במצרים אנוס ע"פ

ספק שגם הוא ידע מזה, וכבר לאברהם אבינו אמר הקב"ה ועבדום ועינו 

אותם. ומה יש לו להתאבל ולצער עצמו בגלל שאביו יושב בצער וממאן 

להינחם, הרי יעקב לא היה יודע מזה, והצער לא היה עוזר ליעקב לצאת 

 מהמצב הקשה שהיה בו עקב האי וודאות הקשה. 

 יוסף הנהגת השבטים עם

כשהשליכו השבטים הק' את יוסף לבור הם ישבו לאכול לחם, ולא   

כתוב שהצטערו על כך. ה'ספורנו' מסביר שהם היו בטוחים שכך הם 

צריכים לעשות, על אף שיוסף שהה בצער. ועפי"ז תגדל הקושי' מדוע 

נענש יוסף על זה שלא ציער עצמו, מה מועילה ההשתתפות בכגון דא 

 מה טעם יש בה.

*** 

בעת מלחמת המפרץ שהיה פחד גדול בציבור, אמר אחד מצדיקי   

הדור ההוא לאנשיו, וחזר כמה פעמים שאין מה לפחד וצריך רק להחזיק 



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

במדת הבטחון ותו לא. וכששאל אחד מנכדיו את זקינו הגדול האם 

שישנה הלכה שאם בלע מרור  -צריכים להיכנס לחדר האטום, ענה לו 

עמו לא יצא. משום שצריך להרגיש טעם המרור. בליל פסח ולא הרגיש ט

צריך להיכנס לחדר האטום כדי להרגיש טעם המרור  -אמר  –ולפי זה 

בשעה שבני ישראל שרויים בפחד, ואי אפשר להיפטר מלהצטער בצער 

 הציבור.

לומדים אנו מכאן שיש לאדם להצטער בצער אנשים מבני ישראל וקל   

החיים, אפילו שאותם שסובלים לא  וחומר בצער אביו, ולהפסיק שגרת

יודעים מכך, ואפילו שיודעים בבטחה שזה רצון ה' וכל מה שעושה הכל 

 לטובה.

 לשמוח בשמחת היהודים –חנוכה 

הרבה ניסים היו לאבותינו במשך הדורות ולא תקנו חז"ל מועדים על    

אותם הניסים. רק על חנוכה ופורים תיקנו ימי הודאה. כי ראו לנכון 

ארה חוזרת מדי שנה והנס היה נס נצחי. אך לדברנו אמור, שבימים שהה

אלו יש לשמוח ולהרגיש את עומק הישועה והשמחה שהיה לאבותינו 

בימים ההם, ולחוש את הנס כאילו היה עתה. וכמו שבצער הכלל יש 

להשתתף, מדה טובה מרובה, בשמחת הכלל שהייתה אז משתתפים אנו 

 . עתה על אף שעברו אלפי שנים

וכן יהי רצון שיעשה לנו ה' ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו אל 

 יעזבנו ואל יטשנו.

 



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 )משה גוטמן( במשנת ה'בית ישראל' – בפאתי הבית

 ַניָסיֹון ּוְתַעָייה

 דברי רבינו:

 וימצאהו איש והנה תועה בשדה כו'.

יון גדול ענין תועה כי בעת ניסיון נלקח מאדם המדרגות וזה ענין תועה כי ניס

 ליוסף לילך אל אחיו, שידע שהם שונאים אותו.

וישאלהו האיש כו' מה תבקש, אי'. מה. זה ענין ענוה כי הי' נראה אצל השבטים 

התנשאות מיוסף המלוך כו' המשול כו' ולכן עורר אותו על ענין ענוה כדאי' ונחנו 

 מה, ואהרן מה הוא כי תלינו כו' וכתיב מדוע תתנשאו כו'.

אחי כי חזר בו וביקש אחוה והם נתרחקו ממנו. ובטרם יקרב אליהם  ואמר את

 שלא רצו שיתקרב אליהם.

ואי' בעת נסיון העצה להתחזק ביראת השם כי זאת לא נוטלים מהאדם. ואולי 

ע"ז רמז לו המלאך מה תבקש כדאי' מה ד' אלק' שואל כו' וזה וישאלהו שהזכיר 

כ כשבאו למצרים אמר להם את לו השאילה הזאת ובזה ינצל מהם. וכן אח"

 האלק' אני ירא שבזה ניצל עכשו מהם.

וכן השבטים היו תועים כדאי' במד' שאמרו למה תתעינו ד' מדרכיך תקשיח לבנו 

מיראתך, התנצלו שנתקו קצת מיראה ואח"כ ראו והתחרטו כדאי' במד' ויעברו 

ו שהיו אנשים מדינים עברו אותן המדנים, שנאתם ליוסף, ואמרו למה תתעינ

 תועים, כמו יוסף.

והשבטים גם יוסף תקנו הכל לקרב את הלבבות וזה שמסיים הפ' שוב למען 

 עבדיך שבטי נחלתך בזכות אבות והשבטים.

וישאלהו האיש כו' מה תבקש שידע המבוקש שלו.  החידושי הרי"ם ז"לואי' בשם 

 וזה ג"כ לדורות שעל האדם לידע מה מבקש. 



 

 נחעמ'  -אספקלריא 

 

חכמה יראת ד' שיהי' זאת מבוקש כל אדם לבוא  ואולי ג"כ הרמז על ראשית

ליראת ד' כי כאשר אמרו השבטים למה כו' תקשיח לבנו מיראתך מזה מוכרח 

שיש גם בענין היראה סיוע מהשמים, רק ההתחלה צריך להיות מהאדם וזה הכל 

 בידי שמים. חוץ מיראת שמים שעל האדם להתעורר בזה.

 ( וישב, תשי"ז, קטע גישראל, -)בית

 

 ַניָסיֹון ּוְתַעָייה

מה לוקחים ממנו בהיותו בעת מבחן  -* כל אדם עובר בחייו תקופות של ניסיונות 

הניסיון? * מה משאירים אצלו גם בתקופת מבחן הניסיון? * אלו שלשה דרכי 

הישרדות יכולים לנתב את האדם בבטחה בתֹוְכֵכי ְמבֹוֵכי ְנבֹוֵכי ַסְבֵכי הניסיונות? * 

לו רכיבים שלה הם בייצור עצמי בלבד ואלו ניתנים לקבלה? ואיך? א -יראת שמים 

 * > > > וגם: מה זה מה? > > >

* 

שבטית * נשק -* למה לתעות?! * תהייה ותעייה * תיקון הגורמים * התנגדות רב

 ַתיְקנּו * הדרך השלישית * שילוב מסלולים *-פעיל ויעיל * ָתעּו

* 

 למה לתעות?!

 יש בקיומה סכנת חיים. נשלח שליח למשימה ש 

ָגבֹור התגבר השליח על חשש כבד מפני הסכנה האורבת, אזר חלציו כגיבור נטול 

 חת ועשה את דרכו למקום השליחות. 



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

בבואו אל מקום השליחות והשלמתו את מאמציו הוא במתווה השליחות, מגלה 

השליח כי על אף שביצע את חלקו בשלמות ועל הצד הטוב ביותר, לא תושלם 

 משימה המלאה וזאת מסיבות שאינן תלויות בו. ה

מה יעשה שליח זה המצוי בסכנה אם נבון הוא וחפץ חיים וגם יודע נאמנה כי 

מצדו השלים את כל פרטי שליחותו? שֹוב ישוב על עקביו לאמור למשלחו עשיתי 

ככל אשר נתבקשתי עד לצעד האחרון ומחמת סיבה שאינה תלויה בי לא יכולתי 

 המשימה.  להשלים את

פשיטא כי לא יחפש שליח זה לעצמו משימות חדשות שלא נכללו בשליחותו כלל 

ועיקר. בייחוד אם גילה המשלח מראש את דעתו כי השליחות היא אך ורק לאותו 

שהטיל על בן זקוניו שליחות ה בדברייעקב אבינו דקדק כפי ש -מקום שאליו נשלח 

גילה ו לכה ואשלחך אליהם ם  כ ש ב הלא אחיך רועים יוסף הצדיק ואמר לו 

 הוא.לשכם של יוסף כי שליחותו מילולי ברור ומוחלט  רושדעתו בפי

בשכם לאחיו רועים ולא מצאם ומילא את שליחות אביו כשהלך יוסף אם כן 

כי  16הלך לחזר אחריהם במקום אחר הרי הוא שליח עצמותמה שליחות אביו. וכש

 .אביו לא שלחו ללכת למקום אחר

צדיק נשלח לשכם. למה המשיך לדותן? מה היו שיקוליו הניתנים להשגה יוסף ה

 לבני דורנו כדי ללמוד מהם?

ָיֹבא ְשֶכָמה. ָשֶדה כו'. 17וַַּיְמָצֵאהּו ַאיש מספרת התורה: וַּ יוסף רואה  ְוַהֵמה ֹתֶעה בַּ

שאחיו אינם בשכם והוא נכנס למצב שת תעייה בשדה. מאיזו סיבה תעה יוסף 

י שאבדה לו שליחותו ואיבד את כיוונו. מטרתו הוגדרה מראש לבוא בשדה כמ

לשכם ובא לשכם ומילא את שליחותו ועליו עתה לשוב על עקבותיו. גם אם ירצה 

                                                
 יה. לשון אור החיים בפרשתנו )בראשית לז יד(, המוסיף: ואין כאן שליחות מצוה אשר על כן היה מה שה 16
 זה גבריאל שנאמר והאיש גבריאל )תנחומא, רש"י עה"ת(. 17



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

להשלים את המשימה עד תומה בחריגה משליחות ולהביא את שלומם לאביו, 

 ? 18אןהיה עליו לפנות ולחפש אחריהם במקום אחר, אבל מה עניין לשון תעייה לכ

~~~ 

 תהייה ותעייה

טעות קרויה כאשר אדם שוגה ופועל בפעולה שאינה נכונה או חושב מחשבה 

שאינה נכונה. יש לו דרך יש לו כיוון אלא שטועה הוא. לעומת הטעות, תעייה 

 אינה ביצוע טעות או שגיאה. תעייה היא בלבול, אובדן דרך וחיפוש כיוון. 

ביו עמדו לפני יוסף הצדיק דרכים רבות בלכתו אחרי דרישת שלום אחיו בצו א

שבהן יכול היה להחליט אם ללכת כפי דרישת אביו או להימנע מללכת בשל 

א וַֹּיאֶמר ַיְשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹ : 19שנאת אחיו וסכנת מילוי השליחות. המדרש דורש

ֶחיָך רֹוַעים ַבְשֶכם ר על ברכיה נהג בו בכבוד כמורא האב  ביתנחומא בשם ר ביאַּ

חמא בר חנינא הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר רבי ר מוַֹּיאֶמר לֹו ַהֵמַני א הבן.

 ומעיו מתחתכין יודע היית שאחיך שונאים אותך והיית אומר לי הנני.

אחרי שאמר יוסף לאביו הנני והלך והגיעה ְשֶכָמה ולא מצא שם בשכם את אחיו 

ות ומעולות על סוף דרכו להניא שיודע הוא ששונאים אותו, נערמו סיבות טוב

אותו בצדק ממסלול המחפש את השלמת השליחות מעבר למה שהוטלה עליו בצו 

 אביו המקורי.

 בשלב זה נקלע לתהייה של תעייה.

לא יכול היה יוסף הצדיק להיעזר במדרגותיו הרוחניות העילאיות כדי לכלכל את 

עשות, משום שנשללו צעדיו בפלס מדוד ולדעת בבירור מה המעשה אשר עליו ל

                                                
יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם. ויאריך  18

לוהכתוב בזה, להגיד  ר  ו לחז י  ה ראו ו שהי י אל באו  רבות  בות  סי י  אבל הכול סבל לכבוד אביו. )רמב"ן  כ

 שית לז טו(.בפרשתנו, ברא
 בראשית רבה פד יג. 19
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ממנו מדרגותיו באותם רגעי תעייה ונושל יוסף מכל קניין רוחני שיכול היה לסייעו 

 זולת קניין אחד ויחיד: יראת השם.  

המלמדנו שתעה יוסף ולא ידע בבהירות את אשר עליו לעשות  ,ענין תועה

יף כי בגַּלותו כי אחיו עזבו את שכם. אם עליו לשוב על עקביו ליעקב או שמא עד

ימשיך לחפש את אחיו באשר הם תוך כדי שהוא מסתכן בכך באיבוד הגנת 'שליח 

שאליו נקלע אדם  כי בעת ניסיוןמצוה' של כיבוד אב שחפפה עליו רק עד שכם, 

ומה נלקח מאדם המדרגות בגזירת בוראו לנסותו אם ירא הוא את ה' או לא 

 רוחני כלשהו.ללא כל מדרגה אחרת או הרגש שנשאר היא רק יראת ה', 

לכן תעה יוסף ולא מצא את דרכו לכאן או לכאן והמתין להוראה  .וזה ענין תועה

, כי ניסיון גדול ליוסף לילך אל אחיו, שידע שהם שונאים אותועד שמצאו האיש. 

וכגודל הניסיון המזומן לאדם ממרומים לנסות את יראתו כך גדלים בהתאמה 

המבחן. וכאשר מצד אחד עמדה ההעלם והתעייה האופפים את האדם בעת 

פקודת אביו ורצונו לקבל את שלומם של בניו ומצד שני עמדה שנאתם הגלויה לו 

ְברֹו ְלָשֹלם 20ליוסף, כנאמר .. .22וַּיֹוַספו עֹוד ְשֹנא ֹאתוֹ  ...21וַַּיְשְנאו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלו דַּ

ל ְדבָ  ל ֲחֹלֹמָתיו ְועַּ , נתגדל ניסיונו ובהתאמה לגודל 23ָריווַּיֹוַספו עֹוד ְשֹנא ֹאתֹו עַּ

 הניסיון גדולים היו הבלבול התעייה והחיפוש אחרי הדרך הנכונה אשר יבור לו.

 להורותו את אשר עליו לעשות. 24בנקודה זאת בא המלאך גבריאל

~~~ 

 תיקון הגורמים

בסבכי תעייתו וחיפושו אחרי הנתיב הנכון לצעוד בו ואחרי המעשה אשר יעשה 

ֵקש. לאמור כו'וַַּיְשָאֵלהּו ָהַאיש ו המלאך גבריאל: פונה אלי ה ְתבַּ המילה לאמור  מַּ

                                                
 בראשית לז ד. 20
 מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דברו אחת בפה ואחת בלב. )רש"י שם(. -"ולא יכלו דברו לשלום"  21
 בראשית לז ה. 22
 בראשית לז ח. 23
 וי"א: רפאל. 24
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. כתיבת המילה לאמור 25נאמרת כאשר נאמרת אמירה במטרה להעבירה הלאה

אחרי שאלת האיש באה ללמדנו כי שאלתו של המלאך אמירה הייתה. הנחיית 

גה וכוח זולת יראת מלאך לנער בן שבע עשרה תועה בניסיון גדול נטול כל מדרי

 שמים. 

רוצה אתה עתה למצוא את הדרך בתוך הניסיון ולהיחלץ ממנו בנקיטת הפעולה 

הנכונה, תבקש לך 'מה'. בעזרת אותו 'מה' שתבקש תצליח להשתחרר ממצוקת 

התעייה ולהיחלץ מהניסיון שאליו נקלעת. לימוד גדול לימד המלאך גבריאל 

רמז במילה לאמור, לומר שזאת הנחיה באותה שעה לכולם ולדורות, ואת זאת 

לדורות: כדי למצוא את נתיב המילוט ממועקת הניסיון הנלוז המרוקן את האדם 

מכל רוממות רוחנית, על האדם המנוסה בניסיונו לעצור ולהתמקד בזיהוי הגורם 

שגרם לו להיקלע לניסיון המבלבל ולתקן תחילה את אותו מחדל התנהגותי שלו 

 לבול וגררו לעומקי התעייה הסבוכה.שהמיט עליו את הב

אומר המלאך: אתה יוסף תועה בדרך בגלל הניסיון הגדול ללכת אל אחיך 

השונאים אותך, ניסיון ששלל ממך את ייחודך כיוסף הצדיק והותירך רק עם יראה, 

בדוק עתה את גורמי הניסיון שיצרו את שנאת האחים העומדת בבסיס הניסיון 

ון ומצוי. צא ותקן את הגורמים הראשוניים או אז תוסר העכשווי שבתוכו אתה נת

 מעליך עננת הניסיון המעמעמת את הדרך.

 מהו התיקון לשנאת אחים? ענווה.

מה רומז למידת הענווה שאליה הנחה המלאך את . זה ענין ענוה ה  מתא:  אי

יוסף. אכן אינך מתגאה, אבל להם, לאחיך, נראית התנהגותך כהתנהגות 

כמו שאמרו לו מפורשות  ,נראה אצל השבטים התנשאות מיוסף ההיכי מתנשאת, 

ַתְמֹלְך ָעֵלינו כו' ֲהָמֹלְך וַֹּיאְמרו לֹו ֶאָחיו בעת שסיפר את חלומותיו ודיבר את דבריו: 

ל ְדָבָריו. כו'ָמשֹול ה ל ֲחֹלֹמָתיו ְועַּ תוספת שנאתם  ַתְמֹשל ָבנו וַּיֹוַספו עֹוד ְשֹנא ֹאתֹו עַּ

 וספה בגלל מה שנראה להם כהתנשאות שלו למלוך ולמשול עליהם.התו

                                                
 בית ישראל בפרשתנו. 25



 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

בגלל שאותה נראות של התנשאות גרמה את שנאתם ויצרה את הניסיון ולכן 

 עורר אותוהגדול האופפו עתה ברגעי התעייה והמפגש עם המלאך גבריאל, 

כדי שיתקן את הגורם לניסיון ואז יסתלק הניסיון על ענין ענוה המלאך גבריאל 

 מעצמו על ידי התיקון.

תבקש את 'מה' אמר לו המלאך, וזאת תהיה התרופה לתעייתך בשדה. 'מה' רומז 

: וֹבֶקר 26שמשה רבינו אמר לעם ישראל בעת שהתלוננו עליו תאכדאי לענווה

ל  ד'וְרַאיֶתם ֶאת ְכבֹוד  ֹמֵתיֶכם עַּ ְחנּו ָמה ד'ְבָשְמעֹו ֶאת ְתלֻּ ַלינו ָעֵלינו ְונַּ . וַֹּיאֶמר ַכי תַּ

ֹבֶקר ַלְשֹבעַּ ַבְשֹמעַּ ד' ֹמֶשה ְבֵתת  ֹמֵתיֶכם  ד'ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם בַּ ֶאת ְתלֻּ

ַליַנם ָעָליו  ֶתם מַּ ְחנּו ָמה ֲאֶשר אַּ ל ְונַּ ֹמֵתיֶכם ַכי עַּ  .ד'ֹלא ָעֵלינו ְתלֻּ

ָתה: 27וכן אמר משה רבינו עליו השלום לקרח ל  ָלֵכן אַּ ֹמָעַדים עַּ  ד'ְוָכל ֲעָדְתָך הַּ

ַלינּו  ה הּוא ַכי תַּ ֲהֹרן מַּ שמשה רבינו ענה זאת כתשובה לטענת  וכתיב .כו' ָעָליוְואַּ

ֲהֹרן וַֹּיאְמרו ֲאֵלהֶ : ...28ההתנשאות שנשמעה מפיו של קרח שנקהל על משה ל אַּ ם ְועַּ

ָלם ְקֹדַשים וְבתֹוָכם  ב ָלֶכם ַכי ָכל ָהֵעָדה כֻּ ְשאּו ו' דרַּ דּועַּ ַתְתנַּ ל מַּ ל ְקהַּ  כו'. ד'עַּ

נמצאנו למדים שהתשובה לטענת ההתנשאות וההנגדה להתנשאות היא מידת 

 'מה' שהיא ההפך הגמור ממה שנראה כהתנשאות ואותה הציע האיש ליוסף.

על כן נאמר 'לאמר' ללמדנו ש'מה תבקש' אינן רק מילות שאלה אלא גם מילות 

לאך לא רק שאל מה תבקש כשאלה מבררת אלא גם אמר הוראה והנחייה. המ

ליוסף מה תבקש כאמירה ברורה. כדי לצאת מתעייתך כאן בשדה בניסיון כה גדול 

עליך לבקש את 'מה' ולתקן את מה שנראה היה כהתנשאות ויצר את כל הניסיון 

 הנוכחי.

~~~ 
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 שבטית-התנגדות רב

חַּ יוסף הצדיק נעתר מיד לדבר המלאך  ַגיָדה ָמא ַלי י ואמר ֶאת אַּ ֵףש הַּ ָאֹנַכי ְמבַּ

משיטתו שבה נקט עד אז ושנתפסה כהתנשאות ובשמעו כי חזר בו  ֵאיֹפה ֵהם ֹרַעים.

ומצדו העלים וסילק את הגורמים שחוללו וביקש אחוה את דבר המלאך נשתנה 

 את הניסיון מתחילתו.

ידי המלאך אלא שהם, השבטים אשר גם נקלעו לניסיון מצדם, לא הודרכו על 

ולא אפשרו לו להשלים את התיקון עד תום כמו שנאמר והם נתרחקו ממנו. 

ב ֲאֵליֶהם  וַַּיְראו ֹאתֹו ֵמָרֹחק בהמשך ֲהַמיתוֹ ּוְבֶטֶרם ַיְקרַּ ְכלו ֹאתֹו לַּ ַיְתנַּ . נשאלת וַּ

ב וְבֶטֶרם השאלה הלא צריך להיאמר:  ְכלוֲאֵליֶהם ָקרַּ ֲהַמיתֹו.  ַהְתנַּ  ֹאתֹו לַּ

הכתוב אינו רק מתאר את המתרחש בפועל אלא כותב גם מה הייתה  ברם,

מטרתם ומה חפצו להשיג. כלומר, הייתה עמם מטרה להיות כל העת במצב של 

שלא רצו שיתקרב 'בטרם יקרב אליהם', לא לאפשר לו לחזור לאחווה עמם, 

 .29אליהם

את  כך שגם אם יוסף מצדו תיקן את מצבו וסילק את הגורם לניסיון בבקשתו

האחווה, לא הצליח לסלק את מר הניסיון בגלל שהשבטים לא תיקנו את גורמי 

 .30הניסיון שלהם שבאו מצדם ולא אפשרו לו להשלים את התיקון

~~~ 

 נשק פעיל ויעיל

 עצה נוספת ייעצו המלאך במצאו אותו תועה בשדה. 

                                                
ויראו אחיו וגו', ולא יכלו דברו לשלום לפי שהיה בא ושואל בשלומם ולא היו משיבים אותו, ישן: מדרש תנחומא  29

יש לך אדם עד שלא נכנס לשררה הוא שואל בשלום בני אדם, אבל  .למה, שהיה כך מנהגו שהיה שואל בשלומם

ה כן. אמר לו הקב"ה יוסף משנכנס לשררה רוחו גסה עליו, ואינו משגיח לשאול לשלום בני העיר אבל יוסף לא הי

אתה היית מתחיל לשאול בשלום אחיך בעולם הזה והם היו שונאים אותך אבל לעולם הבא אני מרצה אתכם 

 ומעביר שנאה מביניכם ומושיב אתכם בשלוה ועושה שלום ביניכם. )בראשית וישב ז(
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ידי בנוסף לעצת איתור גורמי הניסיון הספציפיים וביעור הניסיון מעיקרו על 

תיקונם, הנחיל לו ולנו המלאך גבריאל עצת ניסיונות אחידה ותקפה בכל תקופת 

 ניסיון שאליה נקלע אדם.

העצה הזאת היא שימוש ביראת שמים. המעוז היחיד שממשיך לפעום בעורקיו 

 הרוחניים של האדם בעת שמחשיכים עליו שמי חייו ומושלך הוא אלי ניסיון.

מן האדם את כל מדרגותיו העילאיות ואת כל  שבו נוטליםבעת נסיון ש תאואי

כי זאת  ,העצה להתחזק ביראת השםהשגותיו שהשיג ואת כל הרגשותיו הרוחניות, 

יחשיך חושך ככל שיחשיך, יתעצמו ויתגדלו ממדי הניסיון ככל  לא נוטלים מהאדם.

שיגדלו, אוצר אחד יש שלא יילקח ואשר נצור הוא לטובת האיש המנוֶסה: אוצר 

 את שמים. של יר

אם יהיה בו באוצר זה די יראת שמים ויתחזק האדם ביראת שמים במקום לתור 

אחרי מדרגותיו האבודות כי אז ישרוד את תקופת הניסיון בשלום. לא יחפש לו 

האדם בעת ניסיונו את מדרגותיו האבודות ואת השגותיו החומקות, את הפנס 

לא ישיגן עתה. שהשעה הזאת המאיר או את אשר איננו תחתיו, כי גם אם יחפשן 

שעת ניסיון היא לו ואינה כַשירה להשבת אוצרותיו. לפיכך תחת אשר יחפש תחת 

הפנס הכבוי כיצד מדליקים אותו ובמה, נכון יעשה אם ילך לחזק ולבצר עתה אך 

ורק את יראת השמים שבו. זו חלקת האלוקים היחידה המוגנת ומבוצרת גם 

 וקשות וקשוחות. בעתות מבחן של התמודדויות נ

גם אברהם אבינו עליו השלום משצלח בשלום את ניסיון העקידה נאמר לו: עתה 

. כור ההיתוך הניסיוני בוחן מנסה באדם המתנסה את 31ידעתי כי ירא אלוקים אתה

קיומו וחוסנו ותקיפותו של נכס רוחני אחד ויחיד: יראת אלוקים. כל התוספות 

 בחנות, גם לא באות לשימוש מועיל.האחרות מנוטרלות ונעלמות ואינן נ
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מאחר ויראת השם היא הממד היחיד הקיים הנבחן והנבדק, הוי אומר כי ככל 

שיחזק האדם בתוכו את יראת האלוקים ירבו סיכוייו לשרוד תקופה שבה רק 

 היראה משמשת לו כנשק גם פעיל וגם יעיל מול מעללי ותלאות יצרו הרע.

ו בהיותו בעת ניסיון כה גדול מול שנאת אחיו, עכשירמז לו המלאך ל זה ואולי ע

תתמקד עכשיו אך ורק בבקשת 'מה', שהיא יראת שמים. , מה תבקש לאמור:

ָתה ַיְשָרֵאל : כדאיתאו 32כנאמר ֵמַעָםְך ַכי ַאם ְלַיְרָאה ֶאת  כו'יָך ֹשֵאל קֶ ֱאלֹ  ד'ָמה ְועַּ

 כו'.ָך ֶקיֱאלֹ  ד'

הנחהו האיש הנחיות ואמר לו לפי ההסבר הזה תתורץ שאלה נוספת: אם 

וזה וישאלהו אמירות מדוע נאמר בפסוק 'וישאלהו'? אולם לפי ביאור זה מובן 

להנחותו שישאל לעצמו עכשיו יראת שמים השאילה הזאת  המלאךשהזכיר לו 

כי היראה תסלק ממנו לפחות את מצב הניסיון  ובזה ינצל מהם וייצא מהניסיון

 שאליו נקלע.

בשנות הרעב וסגר יוסף המשנה למלך את למצרים  השבטיםו כשבאר כך, וכן אח

ֶאת  ֹזאת ֲעשו ַוְחיו :33אמר להםאחיו במשמר שלשת ימים בטרם התוודעו אליהם 

זאת העצה שנתן לאחיו במצרים כשבאו . שבזה ניצל עכשו מהם, ים ֲאַני ָיֵראקַ ָהֱאלֹ 

ניסיון? זאת עשו: ְיראו חיים אתם? רצונכם לא לתעות בסבכי ה-לידי ניסיון; ֲחֵפֵצי

את האלוקים כי אני ירא אותו ומשתמש בעצת היראה יען אשר בזכותה הצלחתי 

להימלט מניסיוני מולכם, השתמשו גם אתם בעצת היראה לבטל את מצוקת 

 הניסיון שלכם מולי עכשיו.

~~~ 
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 ַתיְקנּו-ָתעּו

ות של ישאל הלומד: אם כן שיוסף הצדיק נחשב תועה בגלל ניסיון הנרא

התנשאותו שגרמה את שנאת השבטים, מה עם ניסיונם של השבטים שחטאו 

 ניסיון?-במכירתו האם הם אינם תועי

 ובכן, הם, השבטים בעצמם, אמרו על עצמם שתועים הם. 

ְתֵענו 34ישעיהו הנביא אומר ְקַשיחַּ ַלֵבנו ַמַיְרָאֶתָך שוב לְ  ד': ָלָםה תַּ ן ַמְדָרֶכיָך תַּ עַּ מַּ

ֲחָלֶתָך.ֲעבָ  שהשבטים אמרו את הפסוק על עצמם אחרי  35דורש המדרש ֶדיָך ַשְבֵטי נַּ

ְברו ֲאָנַשים ַמְדָיַנים ֹסֲחַריםמכירת יוסף:  נשאלת השאלה הרי יוסף נמכר קודם  ,וַּיַּעַּ

לישמעאלים ורק אחר כך למדינים ומדוע הוזכרו מדינים תחילה, מבאר המדרש: 

חרי שמכרוהו לישמעאלים התהפכה שנאתם לאהבה שמיד א עברו אותן הדינים.

ועברו מהם, מהשבטים הקרויים אנשים, רגש המריבה והְמָדַנים, וניחמו על 

ְתֵענו  יהודה בר סימון כתיב בירבי יהושע בן בייתוס בשם רמכירתו.   ד'ָלָםה תַּ

ְקַשיחַּ ַלֵבנו ַמַיְרָאֶתךָ ַמְדָרֶכיָך  ב וכשרצית נתת בלבם כשרצית נתת בלבם לאהו ,תַּ

שתחילה שנאוהו ומכרוהו ואחרי המכירה נמוגה כל השנאה מלבם ושנים  לשנוא.

 אחר כך ירדו למצרים וסיכנו את עצמם כדי להצילו.

כמו שעל יוסף הצדיק כותבת התורה שהיה תועה כשהלך למפגש עם וכן 

ְת  רשבמד תאהשבטים היו תועים כדאיהשבטים, כך גם  ֵענּו ד' שאמרו ָלָםה תַּ

ְקַשיחַּ ַלֵבנּו ַמַיְרָאֶתךָ  בשעה שמכרו אותו  ,התנצלו שנתקו קצת מיראה ,ַמְדָרֶכיָך תַּ

ויעברו רש במד תאכדאי מיד על המכירהראו והתחרטו ר כך ואח לישמעאלים,

שנאתם  ועברה מהםעברו אותן המדנים,  שמיד אחרי המכירהאנשים מדינים 

גם שאמרו על עצמם לשון תעייה ונמצאנו למדים  , ּו נ עֵ  ְת  תַּ  ליוסף ואמרו ָלָםה 
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כי גם מהם נלקחו כל המדרגות בעת הניסיון וניטעה  היו תועים, כמו יוסף.הם 

 .36בלבם שנאה, על כרחם

הן את יראת השמים, והן את גורמי הניסיון, יוסף  37והשבטים גם יוסף תקנו הכל

את רצונם למכרו ועשו את מה שנראה להם כהתנשאות, והם את שנאתם אליו ו

ן ֲעָבֶדיךָ  סוקוזה שמסיים הפ .לקרב את הלבבותאת התיקונים הנדרשים  עַּ  שּוב ְלמַּ

ֲחָלֶתךָ  שהנביא מבקש שבזכות שתיקנו הכול ישוב הקדוש ברוך לכלל , ַשְבֵטי נַּ

 בזכות אבות והשבטים.ישראל, 

~~~ 

 הדרך השלישית

מה תבקש כי קיימים שני למדנו אפוא מהאיש שמצא את יוסף בשדה והנחהו 

דרכים להתחזקות האדם בעת ניסיון ולקיום אפשרי בתוך תעייה הנוצרת בגלל 

 ניסיונות.

 דרך נוספת ֶיְשנה, שלישית.

 לאמור כו'וַַּיְשָאֵלהּו ָהַאיש  שביאר את הפסוקהרי"ם ז"ל ידושי בשם הח תאואי

ֵקש. ה ְתבַּ בכל עת מה הוא רוצה  שהאיש לימד את יוסף כי עליו לברר ולדעת מַּ

כאשר יידע מה הוא מבקש ויברר היטב את מבוקשו, תיפסק  שידע המבוקש שלו.ו

 תעייתו התועה ואובדת הדרכים.

כי הידיעה של האדם מה הוא , לדורות שעל האדם לידע מה מבקשם כן וזה ג

מבקש מחייו ומעצמו צופנת פתרון נוסף לתקופת בלבול ואובדן דרך ונקודת אחיזה 

פת בעת ניסיון שבו מאבד האדם את הידיעה כיצד עליו לפעול ורואה הוא כי נוס

נסתמו בפניו הדרכים כולם. או אז יעצור ויחדד לעצמו מחדש מה רוצה הוא 
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באמת. עצם חידוד הידיעה מחדש וההכרה העצמית הפנימית ברצונו ובמבוקשו 

 האַמתי יסייעו לו להיחלץ מהניסיון.

~~~ 

 שילוב מסלולים

 והשלישית והיו לאחת.  הניתן לשלב את הדרך השניי אמנם,

יתכן כי הפתרון האומר לו לאדם שעליו לדעת בעת הניסיון מה הוא מבוקשו 

מתכוון ללמדו כי עליו לברר ולדעת בעת הניסיון שמבוקשו הוא יראת השם. שזה 

 הפתרון השני, למעשה, בתוספת בהירות מבית הפתרון השלישי. 

קש שלו חייב להיות ברור לו ועליו לברר שהמבוקש שלו על האדם לדעת שהמבו

הוא 'מה'. שהרי למדנו כי 'מה' מסמל יראת השם. ייזכר האדם ויחדד מחדש 

 לעצמו בעת התעייה כי מבוקשו האַמתי היא יראת שמים.

ת  38הנאמר בתהיליםהרמז על ם כן ואולי ג ֵשֶכל טֹוב ְלָכל  ד'ֵראַשית ָחְכָמה ַיְראַּ

ד. ֹעֵשיֶהם ְת  בשונה ממה שעשוי האדם לחשוב לפי תומו, החכמה ַהָלתֹו ֹעֶמֶדת ָלעַּ

אינה הידיעה המרובה, ההרגשה העילאית, ההשגה הרוחנית. החכמה היא במבחן 

התוצאה, אותה יראת חטא המביאה לידי עשיה בפועל ולהישמרות מפני חטא 

 בעת ניסיון.

 ?בירך משה בתורה תחלהאיזו היא הברכה שבי אלעזר אמר רלמדנו:  39במדרש

ינו מלך העולם אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה קברוך אתה ה' אל

ברי תורה. ולא אמר בעמליה ולא אמר בהוגיה אלא בעושיה באלו שהן עושין את ד
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ראה מלבי"ם שם: ראשית החכמה ושרשה היא יראת ה', שבאשר החכמה היא מקובלת מאדון החכמה, ואין חקיה 

במופתים והתאוה והיצר מסיתים את האדם לסור מחוקי החכמה צריך לאסור את הנפש  ושרשיה מתבררים

במוסרות היראה, שאם יירא את ה' לא יעבר מחקי החכמה אשר צוה וישמור פקודיו ומצותיו, ואז יהיה "שכל טוב 

כל טוב ורוח לכל עושיהם", כינוי עושיהם מוסב אל הפקודים הנזכר למעלה, שאז ימצא העושה את הפקודים בם ש

 ה' ישכילהו להבין טעמם וסודותם ואז "תהלתו עומדת לעד" כי ימצא בם אושר הנצחי ולישרים נאוה תהלה.

ראשית חכמה הנכון הוא שבתחילת למוד החכמה ישריש האדם בלבו יראת ה' ולשכל טוב יחשב ובמצודת דוד: 

ותהיה מתקיימת מה שאין כן אם לא  לכל העושים כן כי אז תהיה תהילתו עומדת לעד להיות מהולל בחכמה

 תקדים היראה אל החכמה.
 דברים רבה יא ו. 39
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אמר  ?בעושיה אדם אומר למדתי חכמה ולא למדתי תורה מה אעשה אני שם

וכל התורה דבר אחד קל הוא כל מי לישראל חייכם כל החכמה דוש ברוך הוא הק

שנאמר  ?מנין .כל החכמה וכל התורה בלבוברי תורה שמתיירא אותי ועושה ד

. יראת ה' טהורה עומדת לעד. ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם

ת ה' ַהיא ָחְכָמה  .ַיְראַּ

החכמה היא יראת שמים. ההצלחה לעשות את הנדרש לעשות ולהימנע מן 

הראשית, ההתחלה לכל הבקשות לכל השאיפות ולכל רצונות  האסור. היא

כדי שבעת תעייתו  זאת מבוקש כל אדם לבוא ליראת ד' השיהיההתעלות. 

 וחיפושו אחרי מוצא יוכל להיאחז ביראה. 

ישאל הלומד: הן בידי האדם תלויה יראתו המצטברת בנפשו ומכוח עבודתו באה 

: 40ים? וכבר שנו לנו חז"ל מפורשותהיא לו מה מקום יש לבקש עליה ואותה משמ

ה '  מ ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל 

 . יך שואל מעמך כי אם ליראהקאל

אם כן, ישאל השואל, מה לכם כי תזכירונו בעת ניסיון לסמוך על יראת שמים 

ייאושי שלא שצברתי לי כי היא זו שנותרה בידי לעת עתה כאשר יודע אני במר 

צברתי לי יראת שמים ועתה בעת הניסיון ובלבול אופף מאוחר מדי להתחיל 

 לעבוד על יראת שמים.

 טעות היא בידו. 

הגם ולמרות שיראת שמים נרכשת מעבודת האדם והכל בידי שמים חוץ מיראת 

כי שמים, עם זאת ובכל זאת יכול האדם להסתייע משמים בהשגת אותה יראה. 

ְקַשיחַּ ַלֵבנּו ַמַיְרָאֶתךָ  כו'טים ָלָםה כאשר אמרו השב ולכאורה מדוע הם פונים  - תַּ

להקדוש ברוך הוא לומר שהוא הקשיח את לבם אם רק בידי האדם מצויה השגת 

מוכרח שיש גם בענין היראה סיוע שאמרו זאת כלפי שמיא  זהומיראת שמים, 

 .מהשמים
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צד ניתן לקבל יראת שמים הכיצד? אם הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים כי

 כוונת הגמרא באמרהההתחלה צריך להיות מהאדם וזה שרק בסיוע מן השמים? 

מיזמתו שלו ומרצונו  שעל האדם להתעורר בזה ,חוץ מיראת שמים הכל בידי שמים

 הוא.

אחרי התעוררות מצד האדם המבקש ומתפלל מרצונו לקבלת יראת השם ירעיפו 

ם. או אז כאשר יראת שמים באוצרו יוכל לשרוד עליו משמים אוצר של יראת שמי

תקופות ניסיון כי בעת ניסיון רק יראת שמים נשארת עמו ללבבו ולהצילו 

 . 41מתעייה

* 

 תמצית הדברים

תעייה אינה טעות. בטעות בוחר לו האדם דרך פעולה או חשיבה, בעוד שבתעייה 

 הוא מחפש את הדרך ואינו יודע אנה יפנה ומה יעשה או יפעל.

התעייה נוצרת במצב של ניסיון שבו לוקחים מהאדם את כל השגותיו הארותיו 

 ומדרגותיו ומותירם אותו רק עם יראת שמים.

המלאך גבריאל הנחה את יוסף הצדיק וממנו לדורות כיצד נכון לפעול במצב של 

ניסיון ותעייה. ראשית, יש לבדוק את גורמי הניסיון ולתקן אותם. שנית, יש 

ת השם כי רק היא נמצאת לצד האדם בעת הניסיון. שלישית, יש להתחזק בירא

 לחדד מחדש מה מבקש האדם בעולמו ובחייו.

למעשה, העצה השנייה והעצה השלישית חד הן. על האדם לחדד מחדש כי 

מבוקשו היחיד בעולמו הוא יראת השם. כך, בעזרת היראה, ישרוד את תקופת 

 הניסיון.

                                                
פי' מי שרוצה עכ"פ להיות תחת  .השווה שפת אמת )ויקרא תרל"ב(: יקריב אותו לרצונו מלמד שכופין אותו כו' 41

 כי הכל לפי רצון האדם. יכול לפעול גם כן שיכופו אותו מן השמים ג"כ אם רוצה בזה.  .עול מלכותו ית'
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לויה בסיוע אלא בו ובפעלו ולכן יתייאש מראש אל יאמר האדם כי יראה אינה ת

מקיומה בקרבו. כי אחרי התעוררותו לקבלת יראת השם ותפילתו עליה, כן 

משפיעים עליו יראה מלמעלה. על כן יכול כל אחד להשיג יראת השם. ממילא 

 יכול כל אחד לשרוד כל ניסיון שהוא.
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 אספקלריא לחנוכה תשע"ז

א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

מח"ס 'הכשרות' 'הליכות בת ישראל', 'תפילה 

 כהלכתה' 

 הלכות ימי החנוכה תשע"ז                        – לקראת האור הגנוז

נר ראשון של חנוכה אור לכ"ה כסלו, יתייצב עם ישראל אל מול  זו,במוצאי שבת 

 212שני, כ   שהרי נס חנוכה ארע באמצע תקופת בית ! 2155 -, בפעם ה תשע"ז

 5777שנה לבריאת העולם, והשנה  3.621שנה לפני החורבן, בשנת ג' תרכ"א 

אך רק "לשנה האחרת קבעום", על  מאז הנס,שנה  2156 –לבריאה, אם כן, חלפו 

! נעמוד שוב מרוגשים מול   2155ה  את החנוכייה בס"ד בפעםנדליק כן השנה 

הרוחות הסוערות שמכל עבר,  השלהבת הדקיקה העולה ומרצדת אל על, על אף

 כי "לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב" 

 והנה כתב ב"דרך מנוחה" פירוש לאגרת הרמב"ן, ענייני חנוכה: 

"נרות החנוכה שמדליקים ישראל לדורות, מרמזים על  המנורה הטהורה      

 -שבמקדש, וכתב במגילת סתרים לרבנו ניסים,  שהנר המערבי שלא כבה במקדש 

ק באור הגנוז.... והוא המתגלה בכל שנה כשמדליקים נר חנוכה, כמו שהאיר דל

על כן אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, שהרי במעשה בראשית, 

  גנזו  ד' יתברך לעתיד לבוא,

 מה הוא ה"אור הגנוז"?

אדם וחוה נבראו ביום השישי, וביום שנבראו, בשעה הששית של היום כבר, 

טאו. ואז אמר ד' אלקים: "בזיעת אפיך תאכל לחם", "בעצב תלדי לצערנו, ח

שזכו לו, אור שראו  אורבנים"....  "ארורה האדמה בעבורך, קוץ ודרדר תצמיח"   וה

 , ויתגלה רק לעתיד לבוא. ייגנז בו מקצה העולם ועד קצהו,
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 והכל המשיך כבתחילה, ולא נתקיימו גזירות הבורא, עמד אדם באה השבת,       

בער לא יידע  איש     "מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לד'הראשון ואמר: 

כבר נעשינו ברי דעת כשאכלנו מעץ הדעת, וכבר נגזרו   וכסיל לא יבין את זאת..."

גזירות, ובחסדיו יתברך,  השבת מגינה עלינו... "טוב להודות לד'... ואכן, פרק זה 

 לך בתהילים צב.דוד המאמרו....    וקבעו אדם הראשון 

ועמדו אדם וחוה בחושך, רועדים אור הקב"ה את ה גנזמוצאי שבת, בהגיע 

ופוחדים...  התכופף האדם, והרים שני חלוקי אבנים, שפשפן זו בזו, ויצאה האש 

ומה שנוהגים "בורא מאורי האש". הראשונה... על כן מברכים במוצאי שבת: 

וגם כדי לזכור שבעקבות החטא קטנה  , כדי ליהנות מן האור,ציפורנייםלהתבונן ב

שקודם החטא כיסתה הציפורן את רוב הגוף, ועל כן לא נצרכו לבגדים,  הציפורן 

ועל כן, כשישנה "רוח רעה" היא נשארת בקצות האצבעות, וכך מכנים האשכנזים 

"לא תגעו"  -"נגעל וואסר". שהרי החטא היה עקב כל המוסיף גורע  -נטילת בוקר 

 שלא לקצוץ הציפורניים במוצאי שבת, בקצות האצבעות. ומטעם זה נהגו ונגיעה 

במוצאי אין תופרים בגדים כתב רבי דוד אבודרהם, על כן נהגו מדורי דורות ש

שבת עד חצות... שלא להזכיר "ויתפור להם כתנות..  וילבישם.  ורק נשות גחש"א 

ור להם וכו'" וכיון תופרות אז התכריכין לא עלינו, לתקן, החטא שהביא ל"ויתפ

... אינה שותה מן הייןנהגו שאישה שאינה מבדילה לעצמה  שאז החלו כל הגזירות,

ואין רוצים להזכיר החטא...  וכידוע, בגמ'  גפןלפי שמובא בגמ' שעץ הדעת היה 

( צדיק )מרן החזון איש שרפן בשריפת חמץחסיד שורפן  שציפורניים,י"ז, נדה 

מפני שאם תעבור עליהם אישה מעוברת,   זורקן ורשע בשירותים או בפח(קוברן )

מפני שהציפורן מזכירה את החטא שבעקבותיו והטעם    תפיל עוברה, חלילה.

 "מלווה מלכה"ועל כן, המקפידה לאכול סעודת בעצב תלדי בנים..."      נאמר "

זוכה בס"ד ללדת בנקל ובקלות, שמרחיקה מעליה הגזרות שהתחילו, כאמור, 

 בת, ו"זוכה שאינה בפתקה של חוה". במוצאי ש



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

בלא ברכה   יש הנוהגים להדליק בבית במוצאי שבת קדש שני נרותאכן,   

ללוות המלכה היוצאת, ואוכלים  "סעודתא דדוד מלכה משיחא",  "מלווה מלכה", 

 שיתגלה במהרה בימינו אמן. לאור הגנוזלהראות שמצפים 

שעות מבוקר  36לפני שנגנז, במשך  שאדם וחוה זכו לראות את האור יש לציין,

יום שישי ועד למוצאי שבת, ואכן, מספר הנרות שמדליקים בחנוכייה פרט 

צדיקים וצדיקות שבזכותם הדור  36נרות.    ובכל דור ישנם  36ל"שמשים"  הינו 

נרות כנגד אותן  36קיים.    ויש מנשות האדמורי"ם לבית רוז'ין המדליקות לשבת 

 איר האור הגנוזשעות. שה 36

מדליקים  –ממוצאי יום מנוחה ועד מוצאי יום מנוחה מתקיים בנו:  תשע"ז,השנה 

 נרות החנוכה

, אין לך תיקון גדול מזה, אור הגנוזועל פי דברי הרמב"ן שבנרות החנוכה מאיר ה

באותו לילה  פעמייםמדליקים אותו  השנהשאז נגנז אותו האור אנו מוצאי שבת שב

. "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"ששוב יתקיים  שנגנז, והלוואי

בהדלקת המנורה הטהורה בבית הקדש שייבנה במהרה, ובהשבת האור הגנוז, 

 השמור לצדיקים.

* 

  הדלקת הנרות:

: "אישה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת במצווה זו" שולחן ערוך תרעה, ג

בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה ]אף שהיא  אמר רבי יהושע ג:"המקור בגמ' שבת כ

בגזרות הקשות.   . 1מצות עשה ש"הזמן גרמא"[, שאף הן היו באותו הנס".. :      

. הנס שנעשה על ידי יהודית בת יוחנן כהן גדול כנראה אחות מתתיהו  שהרגה 2

את שר צבאם, וכתוצאה מכך עזבו את ירושלים, ועל כן יש שנוהגים לאכול 

המעשה שהביא את מתתיהו ובניו לקום ולהילחם ביונים   3ה מאכלי חלב   בחנוכ

כאשר אישה אחת בירושלים ילדה בן זכר, וביום השמיני לא מצאה מוהל 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

אם לא    למוהלו... עלתה על חומת ירושלים... וקראה לכל אחיה המסתתרים....

ומיד .... העצמה עם תינוק תבטלו הגזרות... אין עתיד לאומתנו... ואז הפילה

 , קראו: מי לד' איליכששמעו זאת מתתיהו ובניו

יוצאת ידי חובה בהדלקת בעלה, ואף יכולה  – הלכה למעשה:    אישה נשואה

חשש לפגיעה , כשאין  איש את אשתווהוא הדין  להוציאו ידי חובה כשאינו בבית.

ן כמפורט להלן, ובעלה יוצא בהדלקתה, וכ שעדיף להדליק בזמן,, בשלום בית

ואם  כדלהלן,, צריך מי שיצא ידי חובה לראות את ההדלקה של היום להיפך, ואז

שהגאון יש לציין ידליק שוב בלא ברכה.   – לא ראה, ושב הביתה וכבר כבו הנרות

ראש ישיבת "תורה אור" במשך שנים ארוכות העדיף להיות  רח"פ שיינברג זצ"ל

 רבים מהם בני חו"ל, והרבניתאחר הצהריים בימי החנוכה בישיבתו עם תלמידיו ש

ע"ה הייתה מדליקה בבית, ומוציאה אותו ידי חובה ובערב שב לביתו לראות את 

  הדלקתה.

 "נר איש וביתו"... הרמ"אנוהגים בחנוכה כדעת  – בני ספרד  :   בנים ובנות

לבן או  אסורוכאשר אבא, אימא או אפילו אח גדול מדליקים נרות בבית כהלכה, 

עוד לא נישאו, לברך על נרות שמדליקים במקום אחר שבכל בית בת ספרד כל 

בישראל חובה לפרסם הנס בהדלקה וגם אותם בן או בת מחובתם לפרסם הנס 

בלא ברכה , ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל, היינו, אפילו הדלקת הבית  –בהדלקה 

ציון  במדינה אחרת, ובהפרש של שעות... ויש חולקים, כמו כן, לדעת הגאון רבי בן

אבא שאול זצ"ל, אם הבן והבת גרים לעצמם מחוץ לבית וגם מתפרנסים בכוחות 

  מדליקים במקומם בברכה. –עצמן 

נר לכל אחד ואחד מבני "המהדרין מדליקים  הרמב"םנוהגים כדעת  – בני אשכנז

ואפילו עשרה אשכנזים קטנים מדליקים בחנוכיות שלהם ליד האבא, הבית" 

, אף אישה ואף הבנות האשכנזיות, יכולות, אם תרצינה, הלמעשומברכם לעצמם. ו

 להדליק בעצמן ולכוון שלא לצאת בהדלקת האבא ומברכות לעצמן

 מדוע לא נהגו בנות אשכנז המהדרות במצוות להדליק לעצמן?



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

כתב ה"חתם סופר" זי"ע בסוגית כבתה במסכת שבת: "משום שכך קיבלנו 

ליקו     להידור דהוי כפריצות, לעמוד מרבותינו, שכשהדליקו בחוץ, נשים לא הד

יחד עם האנשים בפתח הבית לרשות הרבים להדליק, ועל כן עמדו מרחוק לשמוע 

 הברכות,       לכן גם אצלנו אינן נוהגות".

  התארחות ונסיעות בימי החנוכה:

אצל סבא וסבתא או אדמו"ר או כשנמצאים רק להדלקה אין יוצאים ידי חובה  .1

ה לא מקום השינה ולא האכילה, אפילו טועמים ושרים שם, כמה צדיק, שאין ז

 שעות. 

יום מלפני חנוכה, נחשב  32, כבר המתגורר בקביעות ]אכסנאי[ אצל משפחה .2

 כבני הבית ויוצא בהדלקתם.

, חייבים הבאים להתארח ליום יומיים בחנוכה או אפילו לכל ימי החנוכה .3

ר יש להם חדר המיוחד להם לשינה, כדלהלן ובוודאי כאש –להשתתף בהדלקה 

אופן ההשתתפות: לצאת בהדלקת הבית, בהשתתפות ב"פרוטה", היינו: או שיתנו 

כמה שקלים לבעלי הבית על מנת שיהיה להם חלק בנרות או בשמן, או שבעלי 

כאמור לעיל, כאשר   חלק בנרות או בשמן. אנחנו נותנים לכם במתנההבית יאמרו: 

ספרד שבביתם מדליקים כדין בברכה, בכל מקרה, לא יברכו המדובר ברווקים בני 

על הדלקה בבית מארחיהם, כמו כן, יש לציין, שלדעת הגר"ע יוסף זצ"ל בן הבא 

יוצאים ידי חובה עם הבית   -לאביו או חתן הבא לבית חמיו כגון לשבת חנוכה 

 כאילו הם מבני הבית.

כתבו  לשוב לביתם הבאים להתארח לשבת חנוכה ובמוצאי שבת עתידים. 4

בגרש"ז אויערבך והגר"ע יוסף זצ"ל, שאינם חייבים מיד בצאת השבת לצאת 

לביתם, אלא מכיוון שכאן היו בשבת, עדיין זה מקומם להדלקת הערב, אף 

שבמשך הערב ישובו לביתם, וכך הורה גם כן מרן החזון איש זצ"ל לגאון רבי חיים 

ומז'ה בפתח תקוה, וכאשר בא לבית קנייבסקי שליט"א שבבחרותו למד בישיבת ל

אביו מרן הסטייפלר זצ"ל, לשבת חנוכה, במוצאי שבת, מיד רץ לתחנת האוטובוס 



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

לפתח תקוה כדי להדליק בישיבה, ופעם ראהו דודו החזון איש, ואמר לו: מדוע 

תדליק כאן אתה רץ ? כאן היית בשבת כאן אכלת וכאן ישנת ובינתיים זהו מקומך, 

 אר חצי שעה תשיר זמירות, וסע לשלום לישיבה היש נרות חנוכה

שמתחתנים בימי החנוכה,  לחתן וכלהואכן כך פסק מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

ושאלו, האם מיד לאחר החופה עליהם לעזוב האורחים ולנסוע לביתם החדש, 

ולקיים שם "נר איש וביתו"?, וענה: עד החופה אתה והיא כל אחד שייך לבית 

אתם יוצאים ידי חובת ההדלקה הערב ם עד לקראת החופה, על כן הוריו ושם היית

 בבית הוריכם.

  עשיית מלאכה:

 הנשים ]גם האנשים[ שלא לעשות מלאכה נוהגותעפ"י שולחן ערוך  תר"ע, א: "

כיון שהנס נעשה  להן,בחצי השעה הראשונה שהנרות דולקים בבית, ואין להקל 

יבואו לעשות מלאכה לאור הנרות, . כדי דלא א: ושני טעמים לדברעל ידן"  

. כדי שלא להסיח דעת מן הנס ולהודות לבורא על בשאסור ליהנות מהם.   

 הניסים שבימים ההם ובזמן הזה.

הכרעת המשנה ברורה שגם לאחר תום החצי שעה מחמירים  .1: הלכה למעשה 

שלא ליהנות מן הנרות ולא לטלטלם ממקומם, כל זמן שדולקים, שהנכנס לבית, 

 מלאכות כבדות שיש בהן טורח",המנהג להימנע מ" .2אינו יודע מתי הודלקו.   

כביסה, תפירה, שטיפת הרבה כלים )פעמיים במוצאי שבת(, הכנת בצק לסופגניות, 

אבל שמענו מהגרי"י פישר זצ"ל, שאם הסופגנייה כבר מוכנה לטיגון אפשרי 

 ן קפה וכדומה.להכניסה לשמן, ואפשר להכין חביתה, להרתיח מים ולהכי

  מקום ההדלקה:

בכלי זכוכית, לדעת הרב  והמדליקים מחוץ לבית,בפתח הסמוך לרשות הרבים, 

מבריסק זצ"ל יניחו את החנוכייה בפתח החצר או הגשר במקום שעוברים למדרכה 



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

או הרחוב, ולדעת מרן החזון איש זצ"ל על פתח הבית עצמו במעבר מחדר 

 המדרגות לחוץ.  

אין טעם להניח החנוכייה לכיוון רשות הרבים  ביעית ומעלההגרים בקומה ר

העין לא  – 22ס"מ )לגר"ח נאה( כפול  48כ' אמה   מטר 0.60מ שהרי למעלה 

 רואה מהרחוב, אלא אם כן יש ממול בנין, באותו גובה, אזי אפשר להניח בחלון.  

טפחים  עדיף להניח החנוכייה על שרפרף בגובה עשרה  - המדליקים בתוך הבית

ס"מ בתוך הפתח של הסלון כשהמזוזה מימין והחנוכייה בשמאל בתוך  – 82

אפשרי להניח על המגש שעליו החנוכייה  ובשבת כשיש אורחים וילדים,הפתח, 

סידור או אפילו סופגנייה וליצור בסיס לדבר האסור והמותר, ואז אחרי שכבו 

לאחר צאת הכוכבים הנרות, מותר לקחת משם את המגש עם החנוכייה גם אם 

 ילד לקח ואכל את הסופגנייה, 

  במה מדליקים:

מנים, כולם כשרים להדלקה, שתילות ופרות נ – נפשנדלקת בחנוכה"    נפ"ש"כל 

בשונה מנר שבת ש"אין מדליקין.. לא ב.... ולא ב.... ולא ב.... כי בשבת צריך נר 

אינם אומרים  ת חנוכהשבשב ועל כן יששידלוק יפה שלא לבוא לידי הטיית הנר.   

פרק במה מדליקין וכו' שלא להראות שכבוד נרות החנוכה, כביכול, פחות מכבוד 

 הנר של שבת, והמשנה ברורה התיר לאומרו.     

להדליק בשמן זית בדומה להדלקת המקדש ואף פורסם בשם  מצווה מן המובחר

מן המותר הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין להשתמש בשמן שאינו למאכל, כביכול "

בפיך", אבל שמענו מפיו שוודאי אין זה מעכב.  ומצוה מן המובחר בפתילה מצמר 

יש  בהדלקה לקראת שבתגפן, אך כאמור, הכול כשר להדלקת החנוכייה.    

, 17:25צאת הכוכבים  לאחר להקפיד על נרות או שמן שידלקו לפחות חצי שעה

ואם כן צריך  16:12ך בשעה בפרט שמדליקים נרות חנוכה לפני נרות שבת בער

שבת, אף  בוודאי לא בערבאין להשתמש  על כןכשעה וחצי.    שהנר ידלוק לפחות 



 

 פעמ'  -אספקלריא 

 

כששמים  לא לא לילדים בנרות הצבעוניים הקטנים שמוכרים בחנויות אפילו

 בדוק ומנוסה.משום ברכה לבטלה. –אותם בהקפאה בטרם ההדלקה 

 : הנחת הנרות

של החנוכייה, בצד ימין  ם הראשון מניחים את הנרעומדים מול החנוכייה, וביו

ובכל יום נוסף, מוסיפים נר ליד הנר של אתמול מימין לשמאל ותמיד מתחילים 

מדליקים תמיד לאחר הדלקת השמש להדליק את הנר הנוסף משמאל לימין.  את 

כל הנרות, ויש להניחו מעל או מתחת לגובה הנרות או לכל הפחות בריחוק מהם 

  בלי השמש.פן בולט, שיהא ניכר כל יום המספר של הנרות שהודלקו היום באו

או להיות שייך  להדליק א.במצוות נר חנוכה שני חלקים:  הערה חשובה :

כל ערב  לראותמצווה  ב.להדלקה בהשתתפות, או ש"מדליקים עליו" ובנוסף  

בית בזמן בהדלקה כשרה, את מספר הנרות שהודלקו. על כן, אף מי שלא נמצא ב

ההדלקה, ומוציאים אותו ידי חובה בביתו, מכל מקום עליו לראות היכן שאפשר 

שאין לברך עליה, אלא הדלקה  –לא בהדלקה במקום עבודה או באולם אירועים 

 צריך להדליק שוב את החנוכייה בלאושב הביתה והנרות כבו,  לא ראהכשרה.     

 סום הנס.אם אפשר, בנוכחות הנמצאים בבית לפרברכה 

  ברכת "הרואה":

מי שלא הדליקו עליו ואף לא ידליק הערב )עד עלות השחר( נרות, הרי, שאם 

 ברכת שעשה ניסים וכו' בשם ומלכות.ראה אפילו דרך חלון הדלקה כשרה, מברך: 

  זמן ההדלקה:

יש מדליקים כשיטת הגר"א "משתשקע החמה" היינו ממש בשעת השקיעה 

ך נהוג בישיבות ה"ליטאיות". ויש נוהגים "משתשקע , וכ16:42השנה תשע"ז 

, והם 17:25החמה" היינו כשהסתיימה לשקוע, צאת הכוכבים השנה תשע"ז 

מתפללים תחילה ערבית ש"תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם". וכך נוהגים בני ספרד 

דקות אחרי השקיעה )לפני ערבית(, לצאת ידי שתי  22והחסידים. ויש המדליקים כ 
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שיטות וכך נוהג הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית, וכן נהגו מרן ה

 החזון איש ומרן הסטייפלער זצ"ל.

מ"פלג המנחה"   -שניתן להדליק, כגון שחייבים לעזוב הבית  הזמן המוקדם ביותר

להדלקה, לפני  "עלות השחר"  ביותר והזמן המאוחר,  15:42השנה תשע"ז  

בכל איחור, להדליק לפני ש"תכלה  שיש להשתדל. כמובן  5:23השנה תשע"ז   

 רגל מן השוק" באותו מקום .

  הברכה:

ו וכו' ושהחיינוכו'  שעשה ניסיםוכו' להדליק ביום הראשון מברכים שלש ברכות: 

)שעש הניסים( והיה כל  על הנס)להדליק(, ושים אותו  שרףוסימנך: עשה לך 

לא ברך בשאר הימים, משמיטים שהחיינו,  הגר"א   –)שהחיינו(  חיהמביט בו ו

 על ההדלקה.יברך אפילו ביום האחרון  שהחיינו ביום הראשון

 הדלקה בכניסת שבת וביציאתה: 

, מדליקים תחילה נרות החנוכה ומיד את נרות השבת, ונהגו לאחר בערב שבת

שבת.  דקות, כדי שלא לבטל מצות תוספת 12-15מעט הדלקת נר שבת, אבל רק כ 

ן להניח שני סוגי הנרות על אותו מגש, משום "מעלין בקודש ואין מורידין" שלא ואי

 ייראה שהוסיפו על מספר נרות השבת, וגם שלא יטעו במספר נרות החנוכה  

הדלקת נרות שבת, שוב אינה יכולה להדליק בעצמה  אישה שהקדימה בטעות  

ק וכו'" והיא יכולה נרות חנוכה, ותבקש מאחר שידליק עבורה, והוא יברך "להדלי

 לברך "שעשה ניסים" וכו'.            

 יש שנהגו להדליק 17:25 –מקץ    17:21   –השנה פעמיים: וישב  בצאת השבת

בזריזות נר אחד לפחות של התוספת לחיוב,בחנוכייה, ועושים הבדלה ואז 

 מדליקיםבבית הכנסת ממשיכים בהדלקה, אולם המנהג שנתפשט בארץ ישראל, ש

תחילה מבדילים בזריזות,  בביתתחילה את החנוכייה משום פרסומי ניסא אבל 

 ואז מדליקים החנוכייה. ורצוי, אם אפשר  להכין הנרות למוצ"ש מערב שבת.
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, גם במוצאי 18:23  -מקץ  17:58 –במוצ"ש וישב רבנו תם שהנוהגים כ יש לציין 

 דילים ומדליקים הנרות.  ורק בהגיע הזמן, מב לא משנים מנהגם,שבת חנוכה, 

  על הניסים:

בכל תפילת עמידה במשך החנוכה בלילה הראשון אפילו טרם הדליקו הנרות 

אומרים על הניסים וכו' לאחר אמירת: "כי מעולם קיווינו לך" שבסוף ברכת מודים, 

 -וכן בכל ברכת המזון  לאחר המילים: "בכל עת ובכל שעה"   השוכח לאומרו 

לא שאפשרי בסוף העמידה באלקי נצור להוסיף בצורת בקשה: , אאינו חוזר

"הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כאשר עשה וכו' בימי מתתיהו וכו'   וכן בברכת 

המזון להוסיף "הרחמן הוא וכו' " כנ"ל  וכתב האדר"ת שיאמרוהו  כ"הרחמן" 

 הראשון לאחר "כי לעולם אל יחסרנו" .

שבכל יום התחדש הנס. ונהגו גם לם, שבכל ימי החנוכה אומרים הלל  הלל:

הנשים לאומרו, אף שיש אומרים שהוא הודיה על הניצחון במלחמה ואישה אינה 

בכלל כיבוש ומלחמה.)שדי חמד(.  וכתב בגר"ע יוסף זצ"ל: בשו"ת יחווה דעת א, 

ע"ט: "הדבר ברור, שהנשים הספרדיות אינן רשאיות לברך על ההלל של החנוכה, 

תו של מרן הבית יוסף )תקפ"ט( שלא יברכו על מצות עשה היות וקבלו הורא

. אבל הנשים האשכנזיות יש להן בלא ברכהיאמרו  –שהזמן גרמא,   ואם רוצות 

 על מי לסמוך בברכתן על ההלל בחנוכה".

, שנאמר: "ממזרח שמש ועד מבואו כל היום עד השקיעההלל ניתן לומר  הערה:

 מהולל שם ד'"

  סעודות חנוכה:

סעודת "ונוהגין לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבין בהם, ואז הוי רמ"א: 

ובביאור הלכה בשם מהרש"ל : "ראוי שהשמחה תהיה מעורבת ובלולה  מצוה"

בשמחה של תורה... ובעוונותינו הרבים ,יש אנשים שתחת זמירות ותשבחות 
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ו שראוי להלל על הניסים, הם מרבים בשחוק ה"קרטין" קלפים, ושומר נפש

 ירחק".

 הסופגנייה בהלכה: 

סופגניות  .2פטור מחלה, וירא שמים מפריש בלא ברכה. -בצק שמרים שיטוגן  .1

, בני ספרדעבור  .3 ". תבשיל של דגןאין בהם דין קביעות סעודה" ככל " –מטוגנות 

חובה שטיגון הסופגניות ייעשה על ידי ישראל, כי אין די לדעת השו"ע בהדלקת 

 ולי גויים" האש לשלול "ביש

. מותר לחמם סופגנייה 2זהירות בשבת מסופגניות חלביות. . 1סופגנייה בשבת: 

על גבי כלי אין בישול אחר בישול, ואפילו תפשיר הריבה שבתוכה, שהרי נבלעת 

מותר לפזר אבקת סוכר דק נקי אפילו בעזרת מסננת.אין בורר בין  .3בתוך הבצק. 

יתרת שמן שבסופגנייה לתוך נייר סופג חתוך מותר להספיג . 4.   אוכל לאוכל

פעמי כדברי המשנ"ב בשם החיי אדם לעניין -מערב שבת או לתוך טישו חד

האוכל . 5 הספגת שמן מה"לוקשין" שהולך לאיבוד ואינו אלא לתיקון המאכל.

 מזונות. ודאי שמברך עליה – סופגנייה מטוגנת בסוף סעודה לקינוח

מוקצה. הוצאה  –מאירים או משמיעים קולות סביבונים ההסביבון בשבת: 

אין לשחק בסביבון בשבת כשמונים אדם מותר לשחק בו. עפ"י החיי  –הסוללה 

 שמא יכתוב. –נקודות 
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הבינני / הרב נתן ר. מח"ס עיון סוגיות עמ"ס 

 עירובין
 חנוכה 

רוגש ומתנועע, כל כולו משדר התלהטות ודריכות עצומה, מהעומד להתחולל 

קרובות. קרביו מתהפכים בקרבו מעוצם קדושת המעמד הנשגב. ידיו בדקות ה

מונפות, מסתובב הוא על עומדו ועיניו עצומות, פניו קורנות וזורחות כאור החמה 

בזמן שהרקיע בטהרתו. והנה בא הרגע, תופס בשתי ידיו את הלולב האגוד 

לו תפוס בהדסים ירוקים, נוטפי ריח עסיסי, ובערבות הטריות והרעננות. ושמא

באתרוג. ושואג הוא בקול גדול 'ברוך!', מנענע ומתנועע לכל הכיוונים, דקות 

 ארוכות מתארכות עד כדי שעה ארוכה.

עברו חלפו להם ימי החג הנעלים והמרוממים לפסגות. ונחיתה מהירה על מסלול 

העפרורית על כל  –השיגרה היומיומית מחזירתו למסגרת  החיים המציאותית 

וקשייה. וכמעט ולא ניכר כלל שאך לפני מספר שבועות טייל הוא בגן נסיונותיה 

העדן התחתון באהבה וערגה אין קץ. היצר, נותר לשמור בנאמנות על שני מפתחי 

הלב. ולא מניח הוא לאור ה' להתגלות בתוכו פנימה. תמיהה ותהיה מבוכה 

ן לפני מספר ועצבות, אינה מניחה לדעתו: היאך יתכן, וכי לא אותו איש שעמד כא

שבועות, הוא האיש הניצב כאן באמצע חודש כסליו? הרהורים קשים על 'פיצול 

 אישיות' מתעתעים בו ומבלבלים אותו לחלוטין.

* 

בכל ה'ימים טובים' והמועדים שניתנו לבני ישראל, מתנה טובה מאיתו יתברך 

בשים לבניו רחומיו, יוצאים מן השגרה. מנערים את העפר והאבק מן הנפש ומתל

במחלצות הדורות,  אורות והשפעות המשתלשלים ממרום מחמת כוח הזמן 

ורוממותו. והרי, נהפך היהודי ונהיה לאדם אחר לאיש שונה לחלוטין, אינו אותו 

אחד של כל השנה. חש ומרגיש בכניסתה של כל שבת התרוממות נפש, הרגשה 

להתגלות אלוקית מתוקה ומיוחדת אופפת כל יהודי בזמן רעווא דרעוין, שזוכה 
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שלא חווה אותה במשך כל ימות השבוע. והנה, בצאת השבת או החג, נעלמת לה 

 האור, וי אבדה נפש... חוזר לאותם ימים של שגרה, של קטנות המוחין.  -ההתגלות 

* 

אורות הנרות המרצדים מבעד לזגוגית השמן, מאירים באור יקרות בתוך הלב של 

ו, כך יהודי יקר, באשר אתה שם, תכיר את מצבך היהודי, הזמן זועק ומבקש תפקיד

בזמן החשוך, בדוק את ההארה האלוקית בלבבך שלך, ושם תוסיף עוד מעט אור 

אלוקי. תתרגם את שפע האלוקות לרמ"ח איבריך ושס"ה גידיך, על היצר שכובש 

 שם כל חלקה טובה, ושמה תאיר ותעורר...

 צבו הוא, שם מאיר החנוכה. כל מתחנך  דרגתו ומ – דרכו'חנוך לנער ע"פ '
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ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, 

 מח"ס 'ויאמר שמואל' 'שלהי דקיטא' ושא"ס

 קדימות בהדלקת ב' חנוכיות

נהגו מעט מיראי ה' להדליק נרות חנוכה בב' מקומות משום ספק במקום הראוי 

"ע ואילו להדלקה. ויש להסתפק בהמדליק במקום א' הכשר בדיעבד להדלקה לכו

המקום השני בו מדליק, כשר לדעה אחת לכתחלה ולשאר הדעות אינו כשר כלל 

 להדלקה, באיזה מב' המקומות ידליק ראשון סמוך לברכה.

* 

באחד שבאו לפני שני אתרוגים, אחד  ,מטין בשם הגר"ח זצ"ל מבריסק תשובה:

ת בלתי מורכב ואינו מהודר והשני בחשש מורכב אך מהודר, שיטול קודם א

המהודר לפני הכשר, מפני שאם יקדים את הכשר לפני המהודר, שוב לא יקיים 

באתרוג הכשר בודאי. אך אם יקדים  די חובתומצות הידור, לאחר שכבר יצא י

את המהודר, הרי אם אינו מורכב מקיים בו גם מצות הידור, וא"ת שמורכב הוא, 

ורה הוא הדין בשאלה אזי מקיים את מצוותו בלקיחת האתרוג השני והכשר. ולכא

שלפנינו, שעליו להדליק קודם את הנר הכשר והמהודר רק לדעה אחת ואז 

ממילא שוב צריך להדליק גם את הנר השני, הכשר בדיעבד לדעת כל הדעות. אך 

אם ידליק קודם את הנר שמיקומו כשר לכו"ע, שוב לא יוכל להדליק רק נר 

לא בהדלקה בפני עצמה, להידור, מפני שהידור שייך רק במעשה המצוה ו

וכמש"כ הבית הלוי והגרי"ז בגדר הידור מצוה. אולם נראה לפלפל ואולי גם 

 לפקפק בזה.

ראשית יש לעורר שלכאורה ישנו הבדל משמעותי בין המקיים את המצוה ורק 

חסר בהידור, לבין המקיים את המצוה רק בדיעבד. שהמושג "לכתחילה" 

אלא חסרון בעצם המצוה. ויתכן שבמקרים  ו"בדיעבד" אינו רק חסרון בהידור,

מסוימים, שניתן לשוב ולעשות את המצוה לכתחילה, צריך לעשותה שוב. ואם 

כנים דברינו אזי מן הראוי שידליק קודם את הנר שמיקומו כשר לכו"ע בדיעבד 
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ואז שפיר ישנו מקום לשוב ולקיים המצוה שנית לכתחילה ולהדליק במקום בו 

חילה. ומשא"כ בדין שחידש הגרח"ס, ששם מעשה המצוה יוצא לדעה אחת לכת

מצוה, שבזה נכוחים הדברים שא"א לעשות -הושלם לכתחילה, ורק חסר בהידור

 הידור לאחר שהושלם מעשה המצוה, ודו"ק.  

עוד יש להעיר, דהנה הגר"א סילבר זצ"ל )בהגהות לשו"ת נפש חיה או"ח סי' א'( 

ן )דף נ'( שאם אמר בבת אחת על שתי הקשה ע"ד הגר"ח מדברי רש"י בעירובי

בהמות "עשירי", שמספק צריך לעשות סמיכה ותנופה על שניהם, אך אין לברך 

עליהן. ופשטות הביאור הוא משום דאם הראשון אינו קדוש א"כ יהיה הפסק בין 

הברכה והסמיכה והתנופה, וא"כ קשה שעל הצד שהמהודר פסול אזי תהיה 

ילת האתרוג השני והכשר. והגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל נטילתו הפסק בין הברכה לנט

)כמובא בספר סוכת דוד עמוד ר"ח( תירץ דהתם ישנו הפסק בין הברכה לתחילת 

המצוה, אך כאן הרי הברכה חלה על הלולב ג"כ, אלא דיוצאים י"ח בברכה זו על 

 שאר ג' המינים ויוצא בברכה זו משום בזה אחר זה וא"כ אין הפסק, כיון שהברכה

חלה על יתר המינים מיד עם ברכתו, וממילא כבר הברכה אינה לבטלה, עכתו"ד. 

נמצא שהגרי"ד זצ"ל סייג את דברי סביו הגדול למקרה בו שאר המינים כשרים 

המה, ולפי"ז במקרה דנן אינו כן, שהרי לשאר הדעות הדלקה זו לא נחשבת 

הסמיך את הברכה להדלקה כלל, והוי שפיר כהא דרש"י בעירובין, וא"כ עליו ל

 להדלקה, שבה יוצא בדיעבד לכו"ע. 

פשטות דברי רש"י מוכיחים שכשם שישנו הפסק בדיבור, כך הפסק במעשה 

אחר חשוב הפסק. וכ"כ בהר צבי )כמובא בהערות בש"ס לובלין עמ"ס עירובין 

שם(. והביא להקשות מזה עמש"כ במשפטי צדק )סי' צ"ד( שבהיו לפניו יין טבל 

פק טבל ובירך "להפריש תרומה" והפריש קודם הספק, שאי"ז הפסק ודאי ויין ס

ואין צריך לשוב ולברך. והוכיח ההר צבי מדברי רש"י דלא כהמשפטי צדק. 

ומאחר שאין ספר הר צבי תחת ידי לא עיינתי בדבריו. אך אם הצגתם נכוחה 

כמובא בהערות הנ"ל, אזי י"ל בפשיטות שיש לחלק בין לברך לכתחילה באופן 

יודע שיפסיק במעשה אחר הברכה, לבין אחד שכבר הפסיק במעשה, שהגם ש
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שהוא הפסק שאינו ראוי, מ"מ אינו צריך לשוב לברך. והוי כהא דקי"ל בהלכות 

תפילין )משנ"ב סי' כ"ז( דהגם שאסור להפסיק בשהיה מרובה בין הנחת תש"י 

 לתש"ר, מ"מ אם שהה כן, לא יברך שוב.

תה עימו בהבנת ד' רש"י. דהשו"ע )או"ח תקכ"ז, אולם המהרש"ם רוח אחרת הי

כ"ב( כתב שאם נזכר ביו"ט של גלויות שלא עירב, יכול לערב בתנאי שאם היום 

קודש א"צ לערב ואם היום חול  בערוב זה יהא שרא לן לאפויי ולבשולי וכו' 

ולמחר א"צ לומר כלום. וכ' המג"א שמברך על עירוב זה. ובהגהות אשל אברהם 

ובות ר"ש גאון שלא מברך וכ"כ רע"א בהגהותיו בשם גדול א'. הביא מתש

והמהרש"ם בדע"ת שם הביא בזה את דברי רש"י דידן ופירש כוונתו שמאחר 

ואינו יודע איזה משתי הבהמות מעשר, ע"כ אינו יכול לברך, וכתב דכ"ש שבתנאי 

אמאי  גמור אינו מברך. ומ"מ סיים דדברי רש"י צ"ע, דכיון דאחד מהם מעשר ודאי

לא מברך. וחזינן מדבריו שהבין בדברי רש"י שאין מושג לברך ממה נפשך, 

 והברכה צריכה לחול על דבר אחד בוודאות. וע"ע שו"ת מהרש"ם )ח"ג רצ"ו(. 

. "אבין ב' הפירושים בד' רש"י באופן שסומך על ב' הבהמות בב 'ונפ"מ לכאו

מגדים חדשים נקיט  שאם החסרון מחמת הפסק במעשה, הא לא הפסיק. ואכן בס'

לא יברך, שהרי  בכה"גשלרש"י אם עושה בב"א צריך לברך. אך למהרש"ם גם 

א"א לברך בממ"נ. ולמהרש"ם אין כל חסרון של הפסק, והכא גם אין חסרון של 

 ברכה ממ"נ, שהרי כאן הברכה חלה בודאות על הנר שכשר לכו"ע בדיעבד.

שבעל הבית יברך לפני שלוחו  ואחר כל דברינו נראה להציע פתרון פשוט, והוא

והוא ידליק במקום שיוצאים בו לכתחילה לדעה אחת. ואילו שליחו ישמע 

לברכותיו וידליק מיד עבורו במקום השני, הכשר בדיעבד לכו"ע. ואז ממ"נ, אם 

כהגרח"ס במעשה האתרוג, א"כ שפיר הדליק הוא במקום הראוי. ואם לא ראוי 

וכמשנ"ת, אין כאן חסרון של הפסק, משום  לנהוג כהגרח"ס בכה"ג משום הפסק,

שמיד לאחר הברכה הדליק שלוחו את הנר במקום השני. )ומ"מ עליהם להיזהר 

 להדליק את נר הבעה"ב רגע כמימרא לפני שמדליק השליח, ופשוט(.  
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס 'לב 

 המועדים'
 על הניסים בברכת מעין שלוש

 הטעם לכך: בברכת מעין שלוש )משנ"ב תרפב ס"ק ב( ו אין מזכירים על הניסים

 עם א: ט

לפי ש"על הניסים" ראוי להזכירו בברכת הודאה, בתפילה ב"מודים" ובברכת 

המזון ב"נודה לך", ובברכת "מעין שלוש" שאין בה ברכת הודאה אין לומר ואע"פ 

שאומרים נודה לך על הארץ מ"מ אין להפסיק שם לפי שצריך לסמוך מעין 

 החתימה לחתימה, ולכן אין מזכירים בברכה זו )לבוש רה(.

 טעם ב: 

 כיון שלא הוזכר בתורה )מחצית השקל סימן רח ס"ק יח(.

 טעם ג: 

לפי שאנו רואים בלשון חז"ל שתקנו בברכת מעין שלוש לשון של תפילה ובקשה 

כעין המאורע כעין הודאה בברכת המזון, כגון בשבת "ורצה והחליצנו ביום 

" וביו"ט "ושמחנו", או בר"ח ור"ה "וזכרנו לטובה וכו'", ובחנוכה ובפורים השבת

איך יאמרו כעין המאורע "ותעשה עמנו ניסים בימים אלו", וזה א"א משום שאין 

מתפללים על מעשה ניסים ע"כ לא תיקנו להזכיר חנוכה בברכת מעין שלוש 

 ב(.-)אליהו זוטא תרפב 

 טעם ד: 

בשבת כד. בד"ה מהו להזכיר( שכתב ביאור ספק אפשר לבאר על פי התוס' )

הגמרא האם להזכיר חנוכה בברכת המזון, דבתפילה פשיטא לגמרא דצ"ל כיון 

שבציבור היא ואיכא פרסומא ניסא, אבל בברכת המזון שהיא בבית ליכא פרסומא 

ניסא כולי האי ע"כ, ומדיוק לשונו "כולי האי" משמע שמעט פרסומא ניסא יש גם 
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ון ומשו"ה הצריכו לומר בה עלה"נ, וא"כ אפש"ל דזה דווקא בסעודת בברכת המז

פת שמסובים בה הרבה אנשים או בני הבית, אבל בפת הבאה בכיסנין או בפירות 

שאין דרך לאכול אלא יחידי, אין בזה כלל פרסומא ניסא ומשו"ה לא תקנו לומר 

 על הניסים )נימוקי או"ח תרפב(.

* 

 ן שלושבדיני על הניסים בברכת מעי

 ,)הגר"ח קניבסקיהזכיר חנוכה בברכת מעין שלוש אינו נחשב להפסק ואינו חוזר 

 . והטעם לכך:רנה( 'שי ישראל עמא

דלא גרע ממה דקימ"ל בסימן קח פי"ב דאם ארע שהזכיר מאורע של שאר ימים 

 בתפילה דלא הוי הפסק.

ים דטוב דיש דעות שסוברים שא"צ להזכיר חנוכה במעין שלוש, אבל מוד ,ועוד

 להזכיר )או"ח תרפב בשם יפה לב(.
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מטבע יקרה / הרה"ג ר' אברהם מייזעלס 

שליט"א, מח"ס מטבע שטבעו חכמים, מטבע של 

 אברהם, ועו"ס )מונטריאול(
 דתישק נגד ,מליצים שמונה וקבעו, חלוצים לשבעה פלגו

 קצים שנת ותקופת, נצים

ה המתגלה בימים לחנוכה כתב שבחינת תשובה עילא נחמדים דבריםבספר 

נוראים, הגם שהגמר הוא בשמיני עצרת, מכל מקום היות תשובה עילאה הוא 

תשובה מאהבה, ועיקר האהבה ניכר בחנוכה שהוא המצוה הראשונה לאחר 

 ר' דוד ק"הרהמ ששמע מביא לחנוכה דרושים בנימין בני' ובס, הימים נוראים

 חנוכה עד אלול חדש מראש אשר ע"זי הבני יששכר מאביו ששמע ל"זצ מדינוב

 ת"בעשי מלשוב שנדחו אותם לקבל הפשוטה יד תבנית כעין ברקיע מאיר

 היד אין שלדעתו מדינוב ר' דוד ק"הרה והוסיף, חנוכה עד תשובתם ומתקבלת

להאריך הערת מערכת:  צ"וא ידועים והדברים, בכלל ועד חנוכה זאת עד עוברת

חיי שרה באתערותא דפרקא, כבר הזכרנו הדברים השנה בגליון קע"ח פרשת 

והרחבנו בזה בגליון ל"ו חנוכה תשע"ד בשונה הלכות, ולפלא שבבני יששכר לא 

 .הזכיר כלל שבזאת חנוכה הוא גמר החותם

 במדרש הטעם שבזאת חנוכה הוא גמר החותם, דאיתא אפשר בדרך להוסיף ואך

 הנזכר) ושמ פחת בן תתני בליעל אחד משומד( ג"קצ' ע, מדרשים אוצר) לחנוכה

 יש אחת מצוה להם ואמר, ישראל על רעות עצות להיוונים יעץ( הימים בדברי

 שכתוב המקדש בבית נר הדלקת וזו, העולם מן יאבדו אותה יעשו לא שאם להם

 וגם לשבעה חלק 'תן( ב יא, קהלת) בתורתם להם כתב ועוד, תמיד נר להעלות בה

 וגם, המקדש בבית תמיד ירותמא שהן נרות בשבע חלק לו שיש מי שכל לשמונה',

 וטמאו עמדו, להם יכולה בריה כל אין [עצרת ושמיני הסוכות] החג ימי, לשמונה

 שלא כהן גדול של בחותמו חתום שהיה אחד פך אלא נשתייר ולא, השמנים כל

 עצה השיא הנתינים מן' שהי רשע ואותו, המזבח תחת מונח' שהי יודעים' הי

 שעה באותה .עצרת שמיני גם החג ימי' ז ושיבטלו, התמיד גם מהם לבטל להיוונים
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 בני' ז עליכם מביא אני החג ימי' וח נרות' ז לעקור יועצים אתם עלי ה"הקב אמר

 כנגד רשעים של מפלתם על חנוכה ימי' ח להם וקובעים, אתכם ויעקרו חשמונאי

 תא שיזכיר מי כל אומרים אתם עכשיו ועד, מבני לבטל רוצים שאתם החג ימי' ח

 המלך דוד אמר ועליהם, חנוכה ימי בשמונת לשמי הלל קובע אני, בחרב ידקר' ה

 .השמינית על למנצח

 בהעלותך בפרשת "והזהיר" במדרש מקורו זו אגדה שכל' כ הבושם ערוגת ובספר

 רב של שאילתותב גם נזכר זה וכל, חנוכה על שלם ומדרש הלשון זה כתוב ששם

 חנוכה של שני לשבת יוצרב גם ואף, ברייתא שםב מזכירו הבית חנוכת' ובס, אחאי

 תשלום' הי ימים שמונה החשמונאים שעשו שהחנוכה זה דבר נאמר לאשכנזים

 המתחיל בפיוט, עצרת ושמיני הסוכות חג ימי שמונת מלעשות שנתבטלו למה

 שבעה חלק נתנני, לשמור מנעו ושם חוק וחג מנורה" נאמר שם עניתני כי אודך

 הפיוט בזה להלן וכן" קדוש מזמור השמינית על למנצח, רלגמו הלל ושמונה

 באו המלחמה מצבא( הסוכות חג הוא) שטו חג עד חמשים חלצו מחומשים"

 לשבת ביוצר וכן –" לב וטובי שמחים לאהליהם וילכו, בכסלו וחמשה בעשרים

, חלוצים לשבעה פלגו, "נאמר שם, חלף צור אין המתחיל בפיוט, חנוכה של ראשון

 דהשמונה ובמפורש" קצים שנת ותקופת, נצים שקודת נגד, מליצים שמונה וקבעו

 גם .השנה צאת לקצה שהוא הסוכות חג ימי' ח כנגד הם חנוכה ימי דהיינו מליצים

' לה חג ויחוגו( ט-ח פסוקים' א פרק ב"ח) מכבים ספרב כתוב שכן המפרש שם ציין

 בחג מה זמן לפני תםרעו את בזכרם הסוכות חג כימי בשמחה הימים שמונת את

 ובענפי עבות עץ ענפי ויקחו, שדה כבהמות בישימון ותעו ובמערות בהרים הסוכות

 עוז להם נתן אשר' לה והודיה ושבח שיר וישירו, בידיהם תמרים וכפות הדר

 הזה החג את לחוג יהודה ערי בכל קול ויעבירו, מקדשו בית את לטהר ותשועה

 לא שם ואולם( י-ט ב"ח) החשמונאים ספרב באמו הוא וכן, ל"עכ בשנה שנה מידי

 .תמרים וכפות נחל ערבי ויקחו אלא נזכר

 מספר זה דבר מביא( ה"סק ע"תר' סי) חנוכה הלכות השלחן ערוך ובספר

 ולא ימים שמונה חנוכה קבעו מדוע יוסף ביתה קושיית בזה ומיישב החשמונאים
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 העבר הסוכות בחג ריבמלהק אז בטלו הגזירות שעל ידי לפי ל"וז וכתב, שבעה

 מן להם כשהראו וממילא, חנוכה ימים שמונה עשו זה לזכרון ולכן, עצרת ובשמיני

ל "עכ ימים שמונה לעשות ידם על שהסכימו הראום הדלקה של הנס השמים

מאמר ב' סימן ה' בשם הרוקח סמך שמן ונרות  בני יששכרהערת המערכת: ב

 .מים וכו', עיי"שלסוכות מה סוכות ח' ימים אף חנוכה ח' י

 במלחמתם טרודים שהיו הסוכות חג עשו לא ההוא שבשנה זה מכל לנו היוצא

 של הקרבנות להקריב יכלו לא וגם, ובמערות בהרים ויסתובבו לוחציהם מפני

וכן , עצרת שמיני של הקרבנות נתבטלו וגם הסוכות בחג פרים והשבעים התמיד

  יון. מלכות בימי נתבטל המקדש עבודת שכל( ג מב, תהלים) י"מרש גם משמע

 הביאו שגם לפלא ובכללם, החנוכה בימי החג ימי עבודת כל השלימו ובכן

 כחג' לה חג ויחוגו' לה והודיה ושבח בשיר וישירו המקדש לבית מינים הארבעה

, תורה ושמחת עצרת שמיני יום כמו חנוכה של אחרון יום הוי הסוכות, ממילא

 ולהעבירו החותם גמר את להמשיך והחשמונאים הקדושים הכהנים פעלו ממילא

 הזמן זה שישאר עליון בשמי נתקבל והלאה ומאז, חנוכה זאת ועד עצרת משמיני

 .א"או ר"אכיה ומבורכת טובה לשנה חתימה ולגמר ולברכה לטובה הדורות כל על
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה / מלך מעדני

 תמוסדו וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי אמרי
 גדר פירסום הנס שהוא מאמין בהשי"ת

מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה  :(שבת כא)מבואר בגמרא 

מניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל ת

לכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מ

מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא 

להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום 

 ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. 

 שאלות:

יק יום אחד שוב נמצא שהיה א:  ידועה קושיית מרן הב"י כיון שהיה בו כדי להדל

 נס רק שבעה ימים ומדוע תיקנו להדליק שמנה ימים?

ב:  עוד יש להקשות כיצד היה הפך חתום בחותמו של כה"ג וכי כך היה מתפקידו 

 של הכהן הגדול לחתום על פכי השמן?

 הקדמה הנהגת יעקב שהלך יחידי לבדו בלילה:

ְיָלה ונראה לתרץ בהקדם מה שכתוב בפרשת וישלח פרק  לַּ ָיָקם בַּ לב פסוק )כג( וַּ

יַּ  ד ָעָשר ְיָלָדיו וַּ חַּ ח ֶאת ְשֵתי ָנָשיו ְוֶאת ְשֵתי ַשְפחָתיו ְוֶאת אַּ ַיףַּ ר הוא וַּ ֲעבַּ ֲעבר ֵאת מַּ

ֲעֵבר ֶאת ֲאֶשר לֹו:)כה( וַַּיָוֵתר יֲַּעקב יַּ ל וַּ ָמחַּ יֲַּעַבֵרם ֶאת הַּ ַיָףֵחם וַּ יֵ  יַּבק:)כד( וַּ דֹו וַּ ָאֵבק ְלבַּ

ע כַּ  ף ְיֵרכֹו וֵַּתקַּ ע ְבכַּ ַיגַּ ר:)כו( וַּיְַּרא ַכי לא ָיכל לֹו וַּ ָחחַּ ד ֲעלֹות הַּ  ף ֶיֶרְך יֲַּעקבַאיש ַעםֹו עַּ

 ְבֵהָאְבקֹו ַעםֹו:
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שכח פכים קטנים וחזר  -על בראשית פרק לב פסוק כה: ויותר יעקב  ופרש"י

 עליהם )חולין צא(:

ינו הלך יחידי בלילה בשביל פכים קטנים, והרי א:  ויש לשאול כיצד יעקב אב

  בתוספתא תרומות פ"א ה"ג:אמרו חז"ל אסור לת"ח ללכת יחידי בלילה, כמבואר 

תנו רבנן  בגמרא חגיגה דף ג ע"באיזה הוא שוטה היוצא יחידי בלילה וכו' , והובא 

בנן תנו ר בברכות דף מג ע"אאיזהו שוטה היוצא יחידי בלילה וכו' . וכן מבואר 

ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם: אל יצא כשהוא מבושם לשוק, ואל יצא יחידי 

שלשה דברים צוה רבי יוסי ברבי  בגמרא פסחים דף קיב ע"בבלילה וכו'. וכן איתא 

יהודה את רבי: אל תצא יחידי בלילה וכו' . ועוד אומרת הגמרא שם אל יצא יחידי 

לילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני בלילה  דתניא: לא יצא יחידי בלילה לא ב

שאגרת בת מחלת, היא ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין, וכל אחד 

 ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו.

מדברי הגמרות הנ"ל מתבאר שני סיבות שאין להלך יחידי בלילה או מפני החשד 

 או מפני הסכנה וא"כ כיצד יעקב הלך יחידי? 

כתבה ויאבק  הגמרא חולין דף צא ע"בלתרץ היות ובהמשך  אולם ע"ז אפשר

איש עמו עד עלות השחר אמר רבי יצחק מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה; 

משמע שממעשה יעקב למדו את הכלל הזה, אבל לפני המקרה של יעקב לא היה 

קפידה בזה, ולמרות שמכאן למדו שיש סכנה אך מפני חשד אינו שייך לכאן 

דו הדבר ממקום אחר, מכל מקום כנראה שיעקב לא חשש מצד חשד ובהכרח שלמ

 כי לא היה שייך במקרה הזה חשד כיון שהוא לבדו עם ב"ב ולכן הלך יחידי בלילה.

 הנס: ךפ, תירוץ לפי השפתי כהן

מרו ז"ל ויותר יעקב לבדו. א :וז"ל (,כה ,בראשית לב)והנה כתב בעל השפתי כהן 

לבדו אלא לכדו, מאין בא לו זה הכד, כשיעקב שם  )מובא ברבינו בחיי( אל תיקרי

האבנים מראשותיו והשכים בבוקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן ויצק 

על ראשה וחזר הכד ונתמלא אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה ואמר אין זה ראוי 



 

 צועמ'  -אספקלריא 

 

להניחו כאן, והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל כליו והמזבח ואהרן ובניו 

( זה לי לדורותיכם, והוא :אמרו חז"ל )הוריות יאים ועדיין כולו קיים כמו שוהמלכ

ר לה אליהו כד השמן לא תכלה, והוא אסוך שמן של כד השמן של הצרפית שאמ

אשת עובדיה הנביא, כשראה יעקב שכל כך נסים עתיד להיות בו סיכן עצמו 

תו פך שמן כיון והביאו, כן מצאתי עכ"ל: ולפי"ז מובן שהיה עניין מיוחד באו

 שנעשו בו וגם עתיד להעשות בו נסים ונפלאות.  

מן שמצאו החשמונאים ונלע"ד להוסיף עפ"י דבריו שאפשר שזה גם פך הש

וחתום בחותמו של כה"ג והבינו שלא סתם הפך הזה חתום בחותמו של כה"ג אלא 

 כנראה הוא הפך ששמרו עליו מדורי דורות מיעקב אבינו בגלל שהוא פך הנסים

ולכן חתם עליו הכה"ג, וממילא אפילו שהיה כדי להדליק רק יום אחד דלק שמנה 

ימים כי לא נגמר, ולפי"ז מתורצת קושיית מרן הב"י מדוע עשו זכר לנס שמנה ימים 

הרי הנס היה שבעה ימים, אולם לפי האמור אחרי שראו שהגם ששפכו ממנו 

ש בו הוא נס וגם היום למנורה מתמלא בחזרה, התגלה להם שזה הפך שכל מה שי

הראשון מנס דלק כי לולי הנס שנעשה כאשר השתמשו בו קודם לא היה נשאר 

כלום אלא גם מה שנשאר היה נס ונמצא שכל השמנה ימים הם נס. ועל נס השמן 

תיקנו חז"ל להדליק שמנה ימים לפרסם הנס כי הוא פך האמונה שעל ידו מתגלה 

וידלק יאמר לחומץ וידלק כי אין טבע השגחתו יתברך בעולם ומי שאמר לשמן 

 בעולם אלא הכל תלוי הרצון השם יתברך והוא שנתן כח בפח להתמלאות בחזרה.

א:  אלא שיש להתבונן בגדר חובת פרסום הנס הרי חז"ל חייבו למי שיש שני 

הרי סו"ס עשה פירסום הנס ורואים את  ,פתחים שידליק בשניהם, ולכאורה מדוע

 ?הנרות שיש בפתח אחד

ב: עוד קשה מדוע החובה להדליק דווקא בפתח ביתו או חצירו אבל אם מדליק 

ברה"ר אינו יוצא ידי חובה, ולכאורה הרי יש יותר פירסום הנס כאשר מניח 

 המנורה ברה"ר מאשר בפתח ביתו או בחלון?
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 גדר פירסום הנס:

ין והנראה כי עיקר פירסום הנס אינו עניין שיראו האנשים ברחוב נרות דולק

שא"כ מספיק בהדלקה מרכזית לכולם ולא לחייב איש וביתו או לרמ"א כל אדם 

חייב באופן אישי, אלא עיקר הפירסום הוא שהאדם מפרסם שהוא מזדהה להיות 

מחיילי השי"ת ומפרסם שהוא מאמין שהכל תלוי בהשגחתו יתברך ואין העולם 

פרסם שהוא שייך הפקר, ולכן חובה זו לפחות על איש וביתו או על כל יחיד ל

לעבדי השם, ואם יעשה הפירסום ברה"ר אין שום היכר מי הוא זה שמפרסם 

שהוא מעבדי השי"ת, ולכן כאשר יש שני פתחים צריך להדליק בשני הפתחים 

שלא יהיה חשד למי שעובר דרך הפתח השני שאדם זה אינו מעבדי השי"ת ואינו 

הוא במה שהאדם מפנים  מאמין בחסדי השי"ת, נמצא שעיקר הפירסום של הנס

בקרבו את האמונה ומודה ומהלל את השי"ת על הנסים והנפלאות שעשה ועושה 

בכל יום תמיד בוקר ערב וצהריים, וכמ"ש הרמב"ן בפרשת בא שמתוך הנסים 

הגלויים יכיר האדם את נסי השי"ת הנסתרים שעושה איתו בכל עת, ועי"ז האדם 

לבב כי מכיר טובה לבורא יתברך על משתדל לעשות רצון השי"ת בשמחה ובטוב 

 כל חסדיו אשר עושה איתו בכל עת וזמן.

ולכן מובן היטב מדוע בקושי מברכין על הדלקת בית הכנסת כיון שאין זה שייך 

לשום אדם באופן אישי וממילא חסר בעצם המטרה, אולם בכל זאת תיקנו מפני 

תיקנו תיקנו ולא הגזרה שלא יכלו להדליק בביתם ושלא ישתכח הנס, אך מה ש

חב"ד או כגון פעילי יותר וממילא אין לברך על הדלקת חנוכיות שמדליקין ברחוב 

כיון שחסר עיקר פירסום הנס שחז"ל תיקנו כי אינו מעיד על שום אדם  ,במסיבות

מסויים, מה גם שכבר בירכו בביתם ונחלקו הפוסקים אם אפשר כלל לברך או 

 ברכה אחת או שתיים.

להבין מדוע מאחלים ומברכים אדם את חבירו חנוכה שמח והרי ובזה אפשר 

שריבוי הסעודות בחנוכה הן רשות כיון שלא קבעו  השו"ע סימן תרע ס"בפסק 

 חז"ל ימים אלה למשתה וא"כ כיון שאינם ימי משתה מה מקום לשמחה?
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אולם להנ"ל כאשר האדם מחזק את אמונתו בהשי"ת שהכל מאיתו ואין עוד 

ולתו אין מה שיעיב על שמחתו בעבודת השי"ת כי יודע שהכל מלבדו ואפס ז

לטובתו מאת השי"ת, ולכן נהלל ונודה ונתפלל כשם שעשה ניסים לאבותינו בימים 

ההם בזמן הזה יעשה איתנו ויחיש את גאולתנו ויבנה את בית מקדשנו במהרה 

 בימינו אמן ואמן.

 בברכת חג אורים שמח

 הצב"י מרדכי מלכא ס"ט
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/ הרה"ג ר' צבי רייזמאן שליט"א,  רץ כצבי

 מחבר ספרי 'רץ כצבי' )לוס אנג'לס(

 לימוד תורה בליל ַניְטל )ג(

 הנוהגים לא להקפיד כלל במנהגי "ַניְטל"

יחד עם זאת, בקהילות ובמקומות רבים, לא נהגו להתבטל מלימוד התורה ו. 

 בַניְטל.

בדברי האומרים שאין בשו"ת יביע אומר )ח"ז יו"ד סימן כ( נשאל "האם יש ממש 

ללמוד תורה בליל חג המולד שחוגגים בו הנוצרים לידת אותו האיש", והשיב: 

ומעולם לא "לפענ"ד אין ממש בדברי האומרים כן, ואין לדבריהם כל יסוד כלל. 

וכמו שרגילים  נמנעו רבותינו, וגם אנו בעקבותיהם, מללמוד תורה בלילה ההוא

ליא אלא לגירסא )ע' עירובין סה' א(. ועי' בכל הלילות שבשנה, דלא אברי לי

במנחות )צט, ב(, שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון 

אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית, קרא עליו את המקרא הזה, 

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא 

ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית. נמצא שאין רגע בעולם שיהיה אדם  מן היום

פטור בו מדברי תורה. ובירושלמי )סוף ברכות( אמר רבי שמעון בן לקיש, מצאתי 

במגילת סתרים יום תעזבני יומים אעזבך. ובמשנה )פ"ד דאבות מ"י(, אם בטלת מן 

 ה בדברי חז"ל". התורה יש לך הרבה בטלים כנגדך. ויש הרבה כהנה וכהנ

 שביטלו את הלימוד אות בולאחר שהביא את דברי הטעמי המנהגים לעיל 

בגלל החשש מהתנכלויות ופוגרומים ביציאה מהבית ללמוד בבית המדרש, כתב: 

שגם אז לא "ונראה שמכאן יצא להם הטעות שאין ללמוד בלילה ההוא, ובאמת 

, מפחד וצה לבית המדרשרק שלא לצאת הח, אלא נאסר לפי זה ללמוד בביתם

אין פרץ  וכיום תהילה להשי"תהרשעים הצוררים". ולאור זאת הסיק הגר"ע יוסף: "

. ואף שהביא )טעמי המנהגים ולא שייך כלל הטעם הנ"לואין צוחה ברחובותינו, 

שם בהערה( כי מנהג ישראל תורה הוא, אולם אין המנהג כן במקומותינו, וגם 
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תה באמנה אתם בלילות של כל השנה", ומסיים: בלילה ההוא לומדים כאשר הי

, ובכל הישיבות בכל ארצות המזרח לא ישמע ולא יפקד ולא יזכר מנהג זה כלל"

והכוללים של האברכים שלנו לומדים תורה אף בליל אידם כרגיל בכל לילות 

 השנה, תמידים כסדרם, מבלי לחוש כלל לסברא הנ"ל, ופוק חזי מאי עמא דבר".

 חוגי אנשי ליטאוכן כמה  הספרדיםטעי גבריאל )חנוכה פ"ג סע' ב( "וכן הביא הנ

אינם מחמירים כלל במנהגי ַניְטל, ולומדים שיעורים כסדרן כדרך שנהגו מדי יום 

ביומו". ובהערות )שם( כתב: "וכן ראיתי בישיבות ליטא, וכן החזון איש לא היה  

. וכן וזה לא שייך עתה כהנ"ל, שעיקר הטעם מפני פחד הנוצריםחושש לזה, ואמר 

כתב הספר ארחות רבנו הקהילות יעקב )עמ' קצג( שהגאון הסטייפלער אמר שאינו 

רוצה ללמוד מתוך הכתב בגלל חילול ה', שהיות והחסידים אינם לומדים 

ומסתכלים על מי שלומד כעובר עבירה, לכן למד רק בעל פה. והוסיף שהחזון איש 

והקפיד על הנוהגים שלא ללמוד, עכ"ד".  אמר שאסור לבטל מלימוד בלילה זה

וכתב הנטעי גבריאל: "ולפי דעתי קשה להאמין בסיפור זה, שיקפיד על הנוהג שלא 

ללמוד, כיון שמנהג זה נתקבל אצל כמה גדולי ישראל במשך הדורות, ואין הכי נמי 

שלא נתקבל בכל העולם הך מנהג, אך עכ"פ ציבור גדול ואנשי מעשה קיבלו 

 מה יקפיד למי שינהוג כמעשיהם".עליהם, ול

•  

 שני תאריכים -זמן ַניְטל 

נפקא מינא נוספת בין הטעמים בהסבר המנהג להימנע מלימוד תורה בליל ז. 

 ַניְטל היא בנדון התאריכים אימתי חל הַניְטל.

רבי יחזקאל סלומון, ביאר )קובץ אור ישראל מונסי, חלק ב' עמ' קלט( מדוע ישנם 

לדעצמבר את יום  25יעת זמן הַניְטל: הנוצרים חוגגים ביום ה שני תאריכים לקב

הלוח הנוצרי  1582לידת מושיעם, וליל זה הוא ליל ניטל. אלא שבשנת ה' שס"ג 

לחודש אוקטובר הכריזו המלומדים הנוצרים כי יום זה  5הוזז בעשרה ימים )במקום 

נהוג מאז ימי לחודש אוקטובר(, ובמקום הלוח ה"יוליאני" )שהיה  15יוכרז כ 
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יולינוס הקיסר הרומי( הונהג הלוח ה"גרגוריאני" על שמו של האפיפיור גריגורינס, 

שהוא זה שהביא לשינוי הלוח, וזאת מפני שבדק ומצא שהחישוב הקודם אינו 

ימים  12חופף את שנת החמה, כך שבמשך אלף חמש מאות שנה זז הלוח ב 

גוריאני", חלה תקופת טבת מתקופת האביב האמיתית. לפי הלוח החדש ה"גר

בדצמבר. כתוצאה מחישובים מסובכים  25בינואר ולא ב  4)תקופת שמואל( ב 

( ותקופת טבת 1922;1822;1722נוספים, החליטו לעבר את השנה בכל שנת מאה )

בינואר, הכנסיה הפרובוסלבית )בעקבות הכנסיה היונית  6-7האמיתית חלה ב 

בינואר כפי התקופה. ואילו  6האיש ב  אורטודוכסית( חוגגת את לידת אותו

בדצמבר, וזאת למרות שאין תאריך זה  25-הכנסיות הקטוליות, הולכות בצמוד ל

קשור עוד לאמת האסטרונומית הקבועה לפי ה"תקופה". נמצא איפוא, כי ברבות 

-בדצמבר, והשני ב 25-השנים מציינים הנוצרים שני תאריכים ליום אידם: האחד ב

 יינם. בינואר, למנ 6

והנה האדמו"ר ממונקאטש כתב בספר דרכי חיים ושלום )אות תתכה( כי "זמן 

לידת אותו איש ליל חגיהם )שקורין ניט"ל נאכט( של הנוצרים )קאטוילי"ן( לפי 

בדצמבר לא השגיח כלל ולמד בליל זה כמו בכל הלילות, כי אם  25חשבונם 

לא למד כלל עד אחר חצות  ינואר 6בליל חגם של היונים )פראוואסלאווע"ן( 

הלילה. וגם לא לקח אז קוויט"ל  מהבאים להתברך ממנו. אבל אחר חצות ישב 

 לשיעורו איזו שעות כדרכו בקודש".

בטעם המנהג לא ללמוד בַניְטל בגלל החשש ]אות ב[ אמנם לפי המבואר לעיל 

מפוגרומים ביציאה מהבית ללמוד בבית המדרש, מסתבר כי המנהג לא ללמוד 

ַניְטל משתנה בכל מקום ומקום לפי מנהג הגויים באותו המקום, וכפי שכתב ב

( "כיון שבימי הביניים היה 554האדמו"ר מליובאויטש )ליקוטי שיחות חלק טו עמ' 

טעם מפני הסכנה, שבליל אידם זה היו אורבים לבני ישראל ברחובות ומכים 

המנהגים(  דיו לביטול  אותם, ולכן גזרו שלא ילכו להישיבות וכו' )מובא בטעמי

שבכל תורה לילה אחד בלבד )ועד חצות בלבד(. ועל פי הנ"ל נראה לי לומר, 

)כ"ה בדצמבר כספירת רוסיה  מדינה צריך להיות בליל אידם דמדינה זו בזמן הזה
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שהיא על פי תקופת שמואל, או דספירת רומי  -במדינות שזוהי ספירתם  -מלפנים 

שהיא גם דארצות הברית וכו'(, ודלא כמשמע בספר שהיא על פי תקופת ר' אדא, 

 דרכי חיים ושלום )סימן תתכה(".

"עוד נפק"מ  :וכן מבואר בדברי רבי יוסף ליברמן, בהמשך דבריו המובאים לעיל

בין הטעמים  דלעיל, תהיה מתי ליל ַניְטל. לפי החתם סופר שנהגו לבטל את 

 ים בחצות לבית אלוהיהםהלימוד עד חצות כדי לא להידמות לגויים המשכימ

. ואם באמריקה יקומו הכומרים ביום כ"ה בדצמבר תלוי בחג העמים שבמקומו

לתיפלתם וישראל ישנים על מיטותיהם, יהיה ח"ו קטרוג. ואם כן עלינו לקום אז 

בחצות לילה לעומתם. אבל בארצות הסלביות שהכומרים קמים בליל ו' בינואר, 

ג העמים שבמקומו, וכן הוא לפי מש"כ בספר טעמי עלינו לקום אז, ותלוי לפי מנה

שנהגו לא ללמוד ב"ַניְטל" בגלל החשש מפוגרומים ביציאה מהבית  -המנהגים" 

המנהג לא ללמוד בַניְטל תלוי במנהג הגויים ובחשש הסכנה ללמוד בבית המדרש, 

 שיש באותו המקום.

* 

 במה נוהגים לעסוק בשעות שלא לומדים תורה בליל ַניְטל

המנהג לאסור ללמוד תורה ב"ַניְטל" כולל "כתיבת חידושי תורה, לימוד ספרי  ח.

מוסר ולימוד ספרי חסידות, אבל הרהור בדברי תורה, מותר" )נטעי גבריאל פ"ד 

ז( הוסיף: "מי שמעתיק דברי תורה בלי לימוד, -ג(. ובהמשך דבריו )סע' ה-סע' א

ר לעיין בספרי חשבונות, ספרי מותר. מותר לעיין או לדבר בסיפורי צדיקים. מות

 מלחמה וטבע".

 ומצאנו פרטים נוספים שונים מה העיסוקים המותרים בַניְטל.

בשו"ת שבט הקהתי )ח"א סי' ע( כתב: "בביאור הלכה  -כתיבת סת"ם בליל ַניְטל  •

)סי' מז סע' ג( כתב דאם הוא שכיר לכתוב סת"ם אף דדינא הוא דצריך לקרות בפיו 

ם אפשר דאין לומר לברך על זה ברכת התורה, אם כוונתו כדי הדברים מכל מקו
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להשתכר, וסיים שם דלמעשה יש להחמיר אם השכים בבוקר לכתוב סת"ם לברך 

ברכת התורה מתחילה. וכיון דמסתפק לומר דאפילו עושה רק להשתכר נחשב 

אסור גם כן לכתוב  ובכלל זה בַניְטלבזמנים שנהגו לא ללמוד ללימוד, על כן 

 ".ת"םס

החתם סופר )אגרות סופרים סימן ג( העיד "כי אסרנו השחוק  -משחק בקלפים  •

על זמן מה, ובתוך הזמן היה ימי חגם, וישראל קדושים נהגו בו איסור, ראיתי בעיני 

כי על ידי זה באו לכמה ענייני מחלוקת ולשון הרע בהיותם בטלים ממשא ומתן, 

חקים. ועתה כי ידם אסורות, הבטלה ואין דרכם לעשות כי אם לישב בסוד המש

מביאה לידי הרבה מכשולים". ונראה מדבריו שנטה להתיר לשחק בקלפים בליל 

ַניְטל מחמת החשש כי הישיבה בחוסר מעש מחמת ביטול התורה תגרום 

למכשולים "ואע"ג דקיימא לן )ב"ק סט, ב( כרשב"ג דאמר הלעיטהו לרשע וימות 

אם לא ישחקו בקלפים, מ"מ הכא יש לצדד דלא  ואם כן מה איכפת לנו מה יעשו

מיקרי רשע בכך דלא משמע לאינשי איסורא בהא. ועוד, לא במזיד עבדי אלא 

 ". לכן לא נראה לי לאסור עוד על אותן הימיםהקטטה ממילא בא, 

טבת סימן יג( כתב: "מצאנו גדולים -בספר מועדים לשמחה )כסלו -משחק שח  •

ַניְטל. בליקוטי שיחות )חנוכה תש"ן( מסופר שכ"ק חמיו שנהגו לשחק בשא"ך בליל 

)הריי"ץ( העיד שאביו )הרש"ב( נהג אז לשחק או לעמוד בשעת מעשה ולהציע 

האיך לשחק בשא"ך. וביאר שמזה לימוד הוראה שאפילו בזמן שאין יכולים ללמוד, 

ינצלו הזמן לשחק במשחק שיש בו חכמה בענייני רשות שעושים לשם שמים, 

נת בכל דרכיך דעהו, וזה מוסיף חכמה בראש כדי שיוכל אחר כך להבין את בבחי

התורה יותר טוב". ועוד, שעל ידי זה רואים הגויים שמחשיבים את המשחק כמה 

חכמה יש ביהודים. וכן נהג האדמו"ר אור ישראל מסטאלין, לשחק בליל ניטל עם 

בעת שבניו שחקו  בניו בשא"ך. כמו כן בעל האהבת ישראל מויז'ניץ היה נוכח

 שא"ך בניטל".
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בספר נטעי גבריאל )שם פ"ד סע' י( סיכם את הדברים: "יש נהגו לשחוק שא"ך. 

יש אומרים דרק לאנשים שאינם לומדים תורה התירו שחוק קווטילעך לשחק 

בקלפים כדי שלא יכשלו בעברות חמורות, מחלוקת ולשון הרע וכדומה. אבל לבני 

 ילכו לישון בתחילת הלילה ויקומו מחצות ואילך".תורה אין שום היתר, רק 

באגרות משה )יו"ד ח"ג סי' פה( כתב "בדבר   -חופשה לתלמידים בימי אידיהם  •

שיש שרוצים שיניחו התלמידים חפשי מהלימודים בהימים שמכ"ו בדצמבר עד 

אחר ראש השנה החדשה שלהם, שהוא בימים  של חגיהם שגם בבתי הספר של 

ם חופש", כי "פשוט וברור שאין לעשות כן, אף שכוונתם הוא שלא המדינה נותני

לשמוח בחגיהם, אלא משום שהאבות הם בטלים ממלאכתם ורוצים ליסע 

למקומות יחד עם בניהם, שעכ"פ הוא מעשה איסור ואין הכוונה מסלקת האיסור. 

ולא סגי במה שיום כ"ה בדצמבר שהוא יום החג ממש ילמדו ורק אחר יום ראשון 

ניחום, שעכ"פ עושה זה שיתחשבו בימים אלו שזה אסור. וגם הוא דבר מכוער י

בעצם לעשות ימי חופשה בימים שחוגגים לעבודה זרה שלהם אשר צררו ומררו 

 קרוב לאלפיים שנה את עם ישראל, ועדיין ידם נטויה, ולכן ח"ו מלעשות זה".

* 

להימנע מלימוד תורה,  ליל הולדת 'אותו האיש', יש הנוהגים -בַניְטל  סוף דבר:

 מהטעמים שנתבארו לעיל. 

מנהג זה מקובל בעיקר בחצרות החסידים, אולם יוצאי ליטא וכן הספרדים לא 

 נהגו לבטל מלימודם בלילה זה. 

ונתבאר כי בארץ ישראל אין לחשוש מלימוד התורה בַניְטל, ובפרט לדעת 

ש במקומות הסוברים שנמנעו מללמוד בגלל החשש לצאת מהבית לבית המדר

 שהיתה סכנה להינזק מהגויים, וטעם זה ב"ה לא שייך בזמנינו בארץ ישראל. 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאלהרב /  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך
 להכיר ולהוקיר 

פרשתנו, פרשת יוסף ואחיו, סתומה היא. הכיצד מבקשים אחי יוסף להרגו 

רשע המחויב  כדיןה, צדיקי עליון היו, פעלו נגדו -? שבטי יולחלופין ולמכרו לעבד

בנפשו. איך הגיעו לידי כך? מדוע מספר יוסף הצדיק בגנות אחיו לאביהם? בוודאי 

שהקב"ה מסבב כל הסיבות, הוא שהביא אירועים הללו בכדי להוריד את יעקב 

מתורתך!  ובניו מצרימה,  אך השאלות מטרידות! רבש"ע! גל עיני ואביטה נפלאות

 ללמוד מפרשה סבוכה זו? אנומה נדרשים 

עינינו המוגבלת. אנו רואים אותו מולנו  מצוי שאנו שופטים תלמיד עפ"י ְראות

טווח זו חורצים את דינו. בדר"כ -בכיתה, בעיתוי צר ומזערי, ועל בסיס ראייה קצרת

לקירות  עברמאנו אף קובעים לפי יחסו אלינו וללימודים. אילו היינו מכירים אותו 

תלמיד", היינו מגלים  -הכיתה, אילו היינו יוצאים מראייה מרובעת של "מורה 

אפיקים נוספים באישיותו, כאלה שהיו משפיעים על קביעתנו הקודמת, לשבט או 

 לחסד. ראייה רחבה באה מלב רחב ונפש חפצה. 

במידות זי"ע. יוסף היה בעל  המלבי"םכך ארע בין יוסף לאחיו, בדרכו של הגאון 

 כלמופלגות, ענוותן שפל ברך, עם רצון תמידי לסייע לזולתו. אחיו לא ראו את 

אישיותו. הם חשו רק את ביקורתו והתנשאותו כשהוא מביא את דבתם רעה אל 

אביהם. אילו היו רואים מעשה זה כפריט בתוך מארג נפלא המרכיב את אישיותו, 

יישרם ולהביאם אל השלימות! מעשיו המה לטובה! הוא רוצה ל שכלהיו מבינים 

 תוכחתו באה מתוך איכפתיותו ורגישותו לאחיו.

ֲעָלָליו המלבי"ם בביאורו לפסוק 'גַּם ֶכר ְבמַּ ר ַיְתנַּ ָסֳעלֹו' )משלי  ָיָשר ְוַאם זַּךְ  ַאם, ָנעַּ

 פעל אופן באיזה להכיר ידעת ולא, הנער מן ועסק פעל תראה "אם כ' יא( כתב



 

 וקעמ'  -אספקלריא 

 

 י"ע זה להכיר תוכל, לעתיד וענינו הנער מהות מזה עליד כ"ג אתה ורוצה, זאת

ֶכה ָלָםה' ָלָרָשע ואמר המצרי את הרג משה למשל,, ומידותיו תכונותיו , ֵרֶעָך' תַּ

, והגאוה הנקמה מתכונת או והיושר, הצדק מאהבת זאת עשה אם נודע לא ועדיין

ֵסר שם לכן הקדים ל מעלליו, ְלסַּ ַיְגדַּ  שזה, ְבַסְבֹלָתם וַּיְַּרא ֶאָחיו לאֶ  וֵַּיֵצא ֹמֶשה וַּ

 אל יצא רק, המלך בחצר בהיותו וגאון גאה לבש שלא, הנפשיים ותכונותיו מעלליו

 ורחמנותו ענוותו מורה שזה, בסבלותם והשתתף וראה מהם כאחד והיה, אחיו

 יוסף וכן צדק. ואהבת ישרו מצד היה במצרי שעשה המשפט כי ונודע, וטובו

ֹעאן ֶאת ֶאָחיו ֹרֶעה שהיה תכונותיו לספר הקדים, אחיו דיבת שהביא ר ְוהוא, בַּ עַּ  נַּ

, להם שונא בלתי, מתגאה בלתי, אותם משרת, להם נכנע וכו', ַבְלָהה ֶאת ְבֵני

אביהם". עכ"ל. כשמכירים את יוסף  שיוכיחם כדי מאהבתם, הדיבה הבאת והיתה

י הנהגה מסוימת שלהם!  הצדיק כולו, ואת משה רבינו כולו, אין כל תהייה לגב

, ראייה ֵמָרֹחק ֹאתוֹ  זי"ע מבאר את הנאמר אצל אחי יוסף וַַּיְראו האלשיך הקדוש

 'מרחוק' מביאה לחוסר הבנה. 

להעמיק עמהם את ההיכרות. להכיר את אופיו גם מחוץ  ולתלמידינו לנוחשוב 

את  לד' אמות הכיתה. היאך מקיים קשרי חברה, לדעת את עולמו, את סביבתו,

חזקותיו ואת מכלול הליכותיו. לדוגמא, אם נכיר מולנו תלמיד חצוף ובעל מזג רע, 

יתכן ונגלה שיש לו קשרי חברה תקינים, והוא חביב ומקובל בין ידידיו. הרי זה 

כמאה עדים שהוא איננו בעל אופי בעייתי! אילו היה באמת "חצוף ובעל מזג רע" 

קושי  לנוים לשלילה בינו לבין חבריו! יש כפי שאנו רואים בכיתה, היו אלה משפיע

 מדברים!שיוצר אפקט שלילי. מה עושים?  בינינובתקשורת עמו. יש משהו 

מקדישים זמן לשיחות נעימות, שיחות העמקת ההיכרות. לא חקירות! לא חיטוט!  

 ְוֹלאבגלל 'כתונת פסים', אלא מתוך  לאבספרים הק' דרשו, כי יוסף ואחיו נתפלגו 

ְברוֹ  ָיְכלּו  . אילו היו מדברים היה מבינים זה את זה. ְלָשֹלם דַּ
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ֵער לשמוע מחנכים מתבטאים אודות תלמידם "אילו ידעתי..., לא ידעתי עליו  ְמצַּ

האדמו"ר איננה טפלה בחינוך אלא עיקר! לדברי 'אומן פדגוג' הכרת התלמיד ש...". 

בלי להכיר את הי"ד במבוא ל'חובת התלמידים' לא ניתן לחנך מ מפיאסצנא

ר התלמיד לעומק ולרוחב! הרי ֲחֹנךְ  עַּ מַּ ל לַּ ְרכֹו, והיאך מכיר את  ַסי עַּ מבלי  דרכודַּ

כך ניכנס ללב האחר. ככל  -ללמוד להתבונן מה ַטְבעֹו? ככל שנצא מעצמנו 

ָבֵטנו כך נגלה  ֵסינו! מטמוניותשנשפיל את מַּ  חבויים מתחת ְלאַּ

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 חבר –מרצה  -מנהל  -מחנך  כל מונדרוביץ',יחיאל מי

 123ymm@gmail.comלתגובות: 
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 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה
 חנוכה וחינוך

 שאלת משה יעקב ל. ]מחנך כתה ז' ת"ת בחיפה[:

ת בחנוכה מדברים הרבה על 'למטה מעשרה', שגם בימי החול, גם במקומו

הנמוכים, זה נושא שילדים יכולים להבין? כמלמד רצוני לדעת האם להתמקד 

 ? ואולי יהיה לך עוד מה להשמיע לגבי חנוכה.בנושאים אלו ובאיזו צורה

 תשובה:

. ראשית עלינו חג החנוכה יש בו ייחודיות והזדמנות אדירה  וגדולה לעניני חינוך

חניך וכדו'. וכמו 'חנוכת -נוךלח-לזכור שחנוכה במקורו זהו שם שמבטא: חינוך

הבית'  או 'חנוכת המזבח' ועוד. היינו, להתחיל להשתמש כדבעי בבית. וימים אילו 

 מביאים רוח של התחדשות. כן מצינו במס' מקורות בחז"ל.

. הדרישה וההלכה מחייבת אותנו באופן המעשי של ימים קדושים ונעלים אילו

ושמחה.  בשונה מחגים ומועדים בהדלקת נרות , בהלל והודאה, מתוך שבח 

אחרים אשר דרוש בהןם יותר הכנות וכרוכות בהמום טירדות של מצווה, מאמץ 

ויגיעה של זמן וכסף, כמו: פסח וסוכות וכדו'.  חנוכה מתאפיין בימים נינוחים, 

קלים וזמינים עבורינו לחוג מתוך יישוב הדעת.  מצד אחד זהו כימות החול על כל 

ידך אילו ימים קדושים וסגוליים באופן מוחד דווקא בגלל שזה המשתמע מכך, ומא

 כמבואר באריכות בשפ"א ובעוד ספרים הק'.-כך. 

יש בחנוכה אוירה של משפחתיות והתלכדות. הדלקת נר  מלבד הייחודיות הנ"ל.

איש וביתו. התכנסויות ואסיפות משפחתיות. מנהגי אכילת מטעמי החג בשמן 

יקים לנו הזדמנות מיוחדת מאד במעגל השנה להעניק וחלב. אשר כל אילו מענ

לחינוך הילדים באופן רגוע ונינוח . בצורה חיובית וחוויתית ומליאה –למשפחה 

בחום ואהבה. בגישה שיתופית. בדרך של אחדות וגיבוש.  כל זה מחיב אותנו 
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הורים ומחנכים, לנצל מתנה זו, להשקיע  –כבוגרים אחראים ושליחים נאמנים 

ה ותיכנון כיצד להטמיע מסרים ערכיים וחשובים. לתת תחושת טעם טוב מחשב

לצעירי הצאן באהבת תורה ובדיבוק להשי"ת. לשפר את היחסים שלנו והתקשורת 

 עם הילדים באופן אפקטיבי ויעיל.

. וכל זה אופן העברת מסרים ושיחה עם ילדים ותלמידים דורש המון מיומנויות

ת הקהילה. לאווירת הכיתה ולגילאים השונים. בהתאמה לאופי המשפחה. לתרבו

 אביא כאן מס' עקרונות וכללים לענין, ששמעתי וקיבלתי לתועלת הקוראים:

 רבדים של טכניקות שיחה: 4קיימים 

שיחה ממוקדת נושא. היא מתבצעת ביוזמת ההורה . המחנך  – הדיבור הישיר .1

ח בשטחיות וללא וענינה הקניית מושגים. במקרים אילו אסור לספר ולשוח

הזדהות.לספר ולשוחח באופן שלחניך יש נקודה להזדהות איתה. דהיינו: יש לדבר 

עם הילד ולא על הנושא. תמיד יש להתחיל בנקודה שבה המושג ברור לשותף 

השיחה. זו תהיה נקודת האחיזהשל הילד וממנה נטפס במדרגות מדודות אל 

שאלות בכל שלב ושלב. על מנת מושגים שעדיין הילד אינו יודע. תוך הסברה ו

 שלא נדלג אל מושג הגבוה מהשגת הילד ובכך נאבד את שותפינו לשיחה.

שמעון נפל מכסאו בכיתה. רבים מילדי הכיתה צחקו.  -מקרה שקרה לילד .2

משה לא צחק. המלמד פונה לילדי הכיתה: מה קרה? שמעון נפל, הם עונים. פונה 

קת. תשתף את החברים שלנו בכיתה על המלמד למשה: כל הכבוד, יפה שלא צח

כך שבחרת לא לצחוק....כאן ראוי שיורחב המושג של 'ואהבת לרעך כמוך'. באופן 

כזה והדומים לכך, יש לומר את המוסר השכל באופן ישיר וברור. מכיון שזהו 

מקרה שקרה לילד, הוא יבין ויפנים את המסר שאנו רוצים להעביר לו באשר הוא 

 רו.חווה זאת על בש

הרעיון של טכניקה זו היא לאפשר לילד להכיר את  -מקרה שקרה להורה .3

המחנך שלו.  זהו נקודה חשובה מאד שרבים 'בורחים' מכך. חוששים  אוההורה 

מאי נעימות...מגאווה...וכדו'. אך דעו נא רבותי. כי יש חשיבות רבה שילד שרואה 
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באיחור לקראת שבת  שאביו עכשיו טרוד בעשיית חסד למאן דהוא, או הגיע

מלכתא בגלל מצוות ביקור חולים וכו' וכו' , שהילד יכיר בזה . אך לא באופן שנגיד 

לו שאבא עכשיו חוזר ממצוות...אלא נשתף אותו במעשה, בריבוי פרטים, בכדי 

שיתחבר ויזדהה עם המעשה של המסירות לתורה או לחסד אך את המסקנא מכך 

 מר לו זאת בשם המפורש.והומסר השכל יסיק לבד. ללא שנא

הוראת דברי תורה היא אומנות  -מקורות בחז"ל וסיפורי צדיקים .דברי תורה .4

ההורה אומר: כמה פעמים אמרתי לך  \בפני עצמה.  לעיתים נשמע את המחנך 

שהמפסיק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמים?! אך לא מדבר אליו מפסיק 

היעד בהעבר מסרים כאילו היא באופן ממשנתו ולא מתחבר אליו גחלי רתמים.  

נביא כאן ציטוט שהילד ישאר פעור מה ובאופן שהוא מתעיין כי זה נוגע לליבו. 

 של מס' כללים בנידון:

תן לו דוגמאות מעולמו. שאל אותו שאלות.  -קרב הדברים לילד ככל שאפשר .א

 ספר לו במונחים שהוא מבין. קח משלים הלקוחים מעולמו.

לחשוב על הדברים. הפתע אותו במסקנות שיעוררו אותו תן לילד  -הפתיע .ב

תן לילד -למחשבה נוספת. גם הגמ' מביאה "הוה אמינא" ורק אחר כך 'מסקנא'.

 הוא אמינא ותוביל אותו שהוא יגיע למסקנא.

 ללא מושגים הנמצאים מעבר להבנת הילד. -דבר בפשטת וישירות .ג

יבור על הענין. רד הרחב את הד –הוסף פרטים על המחשבות של הדמויות  .ד

 לפרטים.

כוון את הדיבור יותר אל הצעירים שבהם. ומשם  -כאשר יש כמה גילאים .ה

 'תעלה'...

עליך לדעת הרבה יותר ממה שהינך  -למד היטב הדברים שברצונך להעביר .ו

מעוניין להעביר. הידע שלך ישמש כחומר רקע חשוב ויאפשר לך להוסיף פרטים. 
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צריך שיהי'ה באמתחתינו אוצר של רעיונות,  להגיב בצורה משמעותית אליהם.

 והקב"ה כבר יקרה לנו ההזדמנויות ליישמם בחיי הילד.

תן לילד לסיק זאת לבד מתוך הדברים. תן לו  -אל תאמר את המוסר השכל .ז

 לעבור תהליך של חשיבה בנושא.

 העבר את הענין שלך, במה שאתה מציד ומעביר. -דבר בכנות ובנימה אישית .ח

 להם לחוש את חשיבות הדברים ע"י התלהבותך. תן -התלהבות .ט

להעלות ולהוריד את –ניתן לגוון את הקול בהתאם לדמויות  -שימוש בקול .י

 הקול לשם הדגשה.

שפת הגוף הי חלק ומרכיב מאד מאד משפיע. תן  -שימוש בהבעות פנים .יא

 דעתך על כך.

 זה רק-שמור על רצף. אם כי מותר לעצור לרגע כמתוך מחשבה -שטף דיבור .יב

מגביר את המתח.להסתכל בעיני השומעים בכדי לעורר את הסקרנות והגירוי 

 להמשך הדברים.

באמצעות קושיות מענינות. שאילת שאילות, באפן  -רתק את הילדים .יג

 שיתענינו על ההמשך....

אחרי שסיימת את המסר. אל תקלקל אותו בכך שתחזור  -דע כיצד לסיים .יד

ת עם הסיפור... תן לדברי חז"ל לחלחל שוב ושוב על המוסר השכל.  תן להם ללכ

 פנימה.

נדאג שהילד יבין ויתחבר. נתמקד -אל תדבר 'מעל הראש' -שים לב לילד .טו

 בו!!!!!!!

לסיום, לעולם אין החינוך בידינו בלבד. שלושה שותפים באדם. אנו משתדלים 

 לעשות את מיטב יכולתינו. אך נדרש מאיתנו תפילת אבות על בנים....    
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 .מח, מתוך נחת דקדושה בהרחבת הדעתחנוכה ש 
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 סיפור

 חכמה בגוים תאמין – ..."היו בני אדם מרגישיןאם "

פני הנער שלמה משה עמאר למוד הסבל כוסו בעווית עזה של געגוע צורב, ברם, 

י אפשרויות, והוא נאלץ בעל כורחו להיפרד ממורו תכנער נבון הבין כי אין בפניו ש

רליץ לקראת נסיעתו לחו"ל, שם ימצא מזור ומרפא ורבו האהוב הרב שמריהו ק

לחוליו, וישוב ארצה בבריאות איתנה, או אז יוכל להמשיך ללמדו את התורה 

 הקדושה לאורך ימים ושנים.

היה זה בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל בה התרחש המעשה דנן, 

ורי כוח עלו כמנהג הימים ההם מפקידה לפקידה ארע, שכמה נערים יתומים גיב

בגפם ממרוקו בכדי לחונן את עפרה של ארץ הצבי, שעל גודל קדושתה ומצוות 

 ישובה שמעו מאביהם המנוח פעמים אינספור, ולגלות למקום תורה.

קשיי התאקלמות בארץ בעלת המנטליות השונה כל כך, היו קשים ומרים בעבור 

ת המינימלית הנערים הצעירים, אשר לא זכו כמעט בשנותיהם הקצרות לזכו

בעבור אפרוחים זאטוטים שכאלו, לטעום ולו מעט מזעיר, טעמה של חמימות 

ביתית, ותחושת בנים אהובים ורצויים להורים דואגים ומסורים, הרגשה קריטית 

לגוזלים עלומי ימים, שמבלעדיה כל מידת יציבותם הנפשית למשך כל החיים 

 זקוקה לרחמי שמים מרובים.

ענו, ונתן האלוקים את חינו בעיני רבי שמריהו קרליץ, בן התמזל מזלו של מיוד

אחיו של מרן החזו"א ואדם גדול כשלעצמו, אשר אמצו אל ביתו ואל לוח ליבו 

בחום, והפכו לבן טיפוחים לכל דבר, הזכאי בשופי לקבלת לשפעים שפעים של 

 חום נפשי, ואהבה אבהית מלטפת ומכוונת גם יחד.

ונן כתלמיד המחכים את רבותיו, אשר עלה חיש מהרה, התגלה הנער המח

והתעלה במעלות התורה והיראה, היה לנער חמד נעים הליכות, והיסב לרבו 
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האהוב רוב נחת, נפש הרב נקשרה בנפש התלמיד, כשהתלמיד מצדו השיב לרב 

 אהבה על אהבתו, השתדל להיות לו כבן נאמן ולהשקותו בדליים של נחת.

ץ נאלץ בעל כורחו לנסוע לרגל בריאותו לחוצה ויהי היום, רבי שמריהו קרלי

לארץ למספר חודשים, הרב הסביר לתלמיד והרגיעו, כי אף בחו"ל יעלה זיכרונו 

הטוב לפניו כנעימת גן ההדסים, ולאחר חזרתו ארצה ישובו סדרי הלימוד 

 למסלולם התקני.

החודשים הקשים חלפו, והנה שב הרב לארץ ישראל, מיד לאחר שובו, המשיך 

בסדר הלימוד הקבוע עם התלמיד הצעיר שהיה לו לבן, התלמיד חש בחיישנים 

הדקיקים של ילד רך הצמא לחום, כי מיום שובו של רבו ארצה מערכת היחסים 

מה בלתי אופיינית נמסכה ביחס רבו אליו, ורף -שלהם נתקררה קמעה, נוקשות

עד נפש, הרשה  הדרישות כלפיו לחריצות ועירנות הועלה גבוה יותר. כשבאו מים

 התלמיד לשאול את רבו "מה יום מיומיים?".

"שלוימל'ה" קרא הרב אל התלמיד בחיבה, "אספר לך דברים כהווייתם, מדוע 

התחלתי להיות תקיף בדרישותי כלפיך בזמן האחרון, ובכן, כשהייתי בחו"ל, 

 –לא פחות ולא יותר  –פגשתי פרופסור גוי אדם משכיל ונאור ביותר, הלה פתח 

בשיחה תורנית עירנית יחד עמי. להתפעלותי לא היה קץ כשראיתי את גודל 

הבקיאות התורנית הנרחבת של אותו ערל בכל חלקי התורה, 'כתלמיד חכם מן 

 השורה' ללא גוזמא באופן שלא יאומן כי יסופר".

"הלה פתח בפני את סגור ליבו, וסיפר: כידוע לך שמריהו, אני פרופסור דגול 

ן רחב של תחומים מדעיים, סברתי אפוא לתומי, כי הנני משכיל ביותר, במגוו

 בינלאומי בכל החכמות, ואין חכמה שנעלמה מנגד עיני".

"זאת עד שבאחד הימים פוגש אני קבוצת יהודים שישבו ולמדו בספרים בלתי 

מוכרים, אשר הם כינו אותם בשם המוזר 'גמרא'. כשפרשתי בפניהם את תמיהתי 

ל הספר, הם השיבו לי, כי בספר הספרים שהינם אוחזים על אודות תוכנו ש

בידיהם, טמונים רזי כל החכמות הקיימות. בתחילה נפנפתי בידי בתנועת ביטול, 
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והלכתי לדרכי, אולם בלילה לא עלה בידי לתת תנומה לעיני. עצם האפשרות כי 

ישנו ספר הכולל את כל החכמות, שיתכן שבשל פזיזותי לא אכניסו למאגר 

 יעות שבמוחי, ניקרה במוחי ללא הרף והטרידה את מנוחתי". היד

"למחרת ניגשתי לאותם יהודים, ובקשתי שילמדוני את הכללים הבסיסיים, 

 ולאחר מכן החילותי לשקוד על הדפים המצהיבים מיושן".

"מה אומר ומה אדבר, כשראיתי במוחש, כי אכן למרבה הפלא בספרים העתיקים 

החכמות שבעולם, התמכרתי ללימוד הגמרא, וכיום רוב של היהודים טמונים כל 

יומי מוקדש ללימוד הגמרא, כשעיני אינן שובעות מהתגליות המדהימות אליהן 

 אני נחשף דבר יום ביומו".

כאן הרים הגוי את קולו ושאג בקול לא לו: "שמריהו! איני מסוגל בשום אופן 

ם את זמנם לריק, הייתכן להבין. אני שומע שביניכם היהודים ישנם כאלו שמבלי

כדבר הזה? שהאדם יקבל על כפית של זהב, אוצר שערכו לא יסולא מפז, והוא 

 בשאט נפש ידחה בבוז את המתנה, וישליכה מידו?".

"שאגתו של הגוי מנסרת עדיין באוזני, שלוימל'ה", פנה הרב אל התלמיד הנפעם 

כי מאז ששמעו אוזני  תוך כדי שהוא מחליק על ראשו בלטיפה רכה, "עליך להבין,

כיצד בהשגות של גוי לא נתפס העוון של ביטול תורה, השתנתה כל הנהגתי 

כלפיך, ואכן אינני מסוגל לקבל ממך כל תירוצים לעצלות ורפיון, שכן כאשר אני 

רואה שאינך משקיע בלימודים כנדרש, כמו שומע הנני את שאגתו של הגוי, ובוש 

ו משכיל להבין את גודל הערך של מתנת ממנה בכל הווייתי, שתלמידי אינ

 התורה".

]מפי בעל המעשה, הרב שלמה משה עמאר, לשעבר הרב הראשי לישראל, באחד 

 מנאומיו הפומביים[

 


