
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו| תשע" ר"א| גליון  ערב חנוכה - בשוי שתפר
 לפ"ק

 

 'הלבין פניו' בכדי שיזכה לבנים

וברש"י לא רצתה להלבין פניו וכו' מכאן )לח, כה(.  והיא שלחה אל חמיה
 .אמרו, נוח לו לאדם יפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

, הגיע לעיירה מסויימת ביום ל"זצ" רבי אהרן מקארלין "הבית אהרןהרה"ק 
הור לכבוד ההילולא קדישא של רשב"י. ל"ג בעומר, וערך שם את שולחנו הט

בעת הסעודה ביקש להביא את ספר "הזוהר", וכיבד את היושבים בשולחן לומר 
כל אחד קטע מספר הזוהר. בין המסובים ישב אחד מרבני העיר, וכשהגיע תורו 
לומר, הצביע הבית אהרן על היושב אחריו שימשיך בקריאת הזוהר, ועל הרב 

ראה אותו. לאחר שסיימו כל היושבים בשולחן לומר כל המכובד דילג, כאלו לא 
אחד לפי תורו. פנה הבית אהרן להרב ואמר: כולם קראו בספר הזוהר חוץ 

 ממכם, אולי תאמרו איזה מאמר מדברי רשב"י.

הרב שהרגיש פגוע שדילגו עליו, בחר במאמר רשב"י במסכת ברכות )מג:( 
ח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: "נו

האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים"... נענה הרבי נו... תסיימו את המאמר מנלן? 
מתמר! וסיים הבית אהרן ואמר: תמר זכתה אח"כ ללדת תאומים, וגם אתם 

 תזכו עוד השנה להיוושע ולהתברך בתאומים...!

ל קיימא, והנה עשרים שנה עברו מנשואי הרב ועדיין לא נושע בזרע ש
רבי חיים מענדל בשנה זו נפקד ונולדו לו תאומים, שני בנים. החסיד המפורסם 

זצ"ל סיפר, שהוא הכיר את התאומים, וכל מה שסובב הבית אהרן  קוסטמרצקי
 כוונתו היתה, להמשיך ישועה על הרב, להיוושע בזרע של קיימא.

 

 ההשתדלות של מרן הבעש"ט לצורך פרנסתו 

 מן והוצאתני פרעה אל והזכרתני' וגו לך ייטב כאשר אתך זכרתני אם כי
, )תהלים מ, ה( מבטחו' ה שם אשר הגבר אשרי ובמדרש .)מ, יד( הזה הבית

 והזכרתני זכרתני המשקים לשר שאמר ידי על, רהבים אל פנה ולא, יוסף זה
 '(.ג ט"פ ר"ב) שנים שתי לו ניתוסף

 אחת שפעם, זי"ע הקדוש ט"הבעשמרן  של קדשו דברי "יפע לפרש יש 
 על ונגע הלך הבוקר באשמורת קודש שבת ובערב, שבת צרכי על לו היה לא

. לדרכו הלך ותיכף, שבת צרכי על שצריך לו ואמר אחד איש אצל החלון
 טתויממ תיכף האיש קם זי"ע ט"הבעש י"ע ללבו שבא ההתעוררות ומחמת

 על יצטרך אם לו ויאמר, והשיגו אחריו וירץ, זאת מי לראות החוצה והלך
 שהוא ידע לא ל"הנ והאיש) לו שיתן עד ימתין ולא יברח למה שבת צרכי

 (. מעולם הכירו לא כי, ט"הבעש

 בעולם הנולד איש כל עם שלעולם זי"ע הקדוש ט"הבעש לו והשיב 
 פרנסה על לעמול צריך גורם שהחטא מחמת אך, פרנסתו עמו נולד

 חילוק יש אבל. לחם תאכל אפך בזיעת( יט ,ג בראשית) הכתוב כמאמר
 שפרנסתו יש, הפרנסה על לעמול צריך כך הקלקול ערך לפי אחד שכל

 שגמרתי כפי, ואני. וכדומה לחמו ממרחק לבקש שצריך מי ויש, בביתו
 עשיתי וכאשר, בלבד עשיה איזה לעשות רק רב לעמל צריך אינני, בדעתי

 לי ואין, ת"השי לי יעזור בודאי לפרנסתי סיבה איזה לעשות עלי שמוטל מה
 .הקדושים דבריו כאן עד. לא או לי תתן אתה אם פקותאנ שום

 הסיבה נקרא ומבטח, סיבה שום בלי' בה שבוטח נקרא בטחון והנה 

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 יוסף(. שיצליח' בה בוטח ידה שעל עושה שאדם ההשתדלות, דהיינו) בעצמה
 לו שיעזור לבד בהשם לבטוח צריך היה קדושתו גדולת רוממות לפי הצדיק

 עצמו בעיני ערך שפל שהיה לפי אך. אמו עלי כגמול רק, כלל סיבה שום בלי
 איזה לעזרתו לעשות שצריך חשב לכן, לכלום עצמו בעיני נחשב היה ולא

 אל והזכרתני' וגו אתך זכרתני אם כי" המשקים לשר שיאמר היינו ,כ"ג סיבה
 אל פנה ולא, יוסף זה, מבטחו' ה שם אשר הגבר אשרי המדרש ואמר", פרעה

 שהיא מבטחו לשים יכול שהיה כך כל גדול היה הצדיק יוסףש ל"רצ, רהבים
, סיבה איזה לעזרתו שצריך לחשוב צריך היה שלא, לבד' בה כן גם, הסיבה

 אל לפנות צריך ההי ולא, סיבה שום בלא לו שיושיע לבד' בה לבטוח רק
 בטחונו שתלה -, והזכרתני זכרתני המשקים לשר שאמר י"ע ולכן. רהבים
 קצת הגדול ערכו לפי בזה היה, המשקים שר של סיבה י"ע ת"השי לו שיעזור

 .שנים' ב לו נתוסף ולכן, פגם

 יחזקאל דברי 

 

 ישכחהושר המשקים יוסף ביקש מה' ש

  .)מ, כג( ם את יוסף וישכחהוולא זכר שר המשקי

איתא במדרש רבה )בראשית פט, ג( : "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא 
זה יוסף". ותמהו המפרשים: הרי כתוב )בראשית מ יד( שיוסף  -פנה אל רהבים 

אמר אל שר המשקים "כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד 
 הוא נקרא 'ולא פנה אל רהבים'.והזכרתני אל פרעה", מדוע אם כן 

על פי הסיפור הידוע על  ל"זצ רבי דוד משה מטשארטקובותירץ הרה"ק 
שהיה צדיק נסתר. בביתו לא  ל"זצ רבי אהרן טיטיווער זי"עהבעש"ט מרן נכדו של 

היה לחם לאכול ובגד ללבוש, אבל הוא הסתיר הכל כדי שלא יצטרך להזדקק 
 לבריות.

לה, כשעמד לצאת מביהכ"נ לביתו, נזכר פעם אחת בליל שבת לאחר התפ
במצבו העגום ובשולחן השבת הריק. הוא לא יכל לעצור את עצמו יותר ופרץ 
בבכי תמרורים. אחדים ממתפללי ביהכ"נ שהבחינו בבכיותיו ניגשו לברר פשר 

 דבר, ורבי אהרן סיפר להם את כל תלאותיו ושהגיע לפת לחם.

לכולם נודע על מצבו הקשה של למחרת בבוקר היה בית הכנסת כמרקחה, 
רבי אהרן. במוצאי שבת לאחר ההבדלה התקיימה אסיפה דחופה, פרנסי 
הקהילה הביעו רגשי אשמה על העלמת העין ממצבו של הצדיק רבי אהרן. 
ובסיום האסיפה הוחלט על קביעת "דמי מעמדות" מדי חודש בחודשו, להחזקת 

 המשפחה החשובה.

ער מאוד על שלא עמד בנסיונו הקשה, נסיון כשנודע הענין לרבי אהרן הצט
העוני, וסיפר על עוניו ומרודו. הוא התפלל וביקש מהקב"ה שהענין ישכח 

תוך תקופה קצרה נשכח הענין והופסקו דמי  -מהציבור, ו'רצון יראיו יעשה' 
 המעמדות. רבי אהרן חזר למצבו הקודם כשהוא שמח וכל מבטחו רק בהקב"ה.

יוסף הצדיק  אכןמטשורטקוב את דברי המדרש:  על דרך זה ביאר הרבי
ביקש משר המשקים שיעזור לו, אבל לאחר מכן הצטער יוסף הצדיק מאוד על 
אשר שם מבטחו על שר המשקים. הוא ביקש בתחנונים מהקב"ה ששר המשקים 

ותפילתו נתקיימה, "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו".  -ישכח מכל הענין 
זה יוסף" ששם  -דברי המדרש "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו  זהו איפוא ביאור

 כל מבטחו על הקב"ה.

 לב ישראל
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 לא יעלה על לבו שום צער-ימי החנוכה ימי שמחה

 -תמיד נופלת חנוכה בין אלו שני הסדרות, וישב 
מקץ. הסדרא וישב מסיימת 'וישכחהו', וסדר מקץ 

שפסק  הרמב"םלרמז לדברי רבינו מתחלת 'ויהי'. נ"ל 
דימי חנוכה הם ימי שמחה, ועיין  (פ"ג ה"ו)בהל' חנוכה 

שכתב דבל יתעצב בימים  (סדר חנוכה)סדר היום' ב'
הקדושים הללו רק צריך להיות בשמחה. וראיתי בספר 

 רבי ישראל סאלאנטער'נתיבות אור' להגאון הצדיק 
ראל, , דפעם אחת דיבר הגה"צ אור יש(ד"ה כן עמל)

החסיד רבי יוסף זונדל מסאלאנט, עם אנשים בימי 
החנוכה, ובתוך הדברים הזכירו בסיפורם דבר אחד 
של צער. ואמר להם, הס כי אין להזכיר דבר של צער 
בימים אלו, כיון דאסרו חז"ל ימי חנוכה בהספד, וכן 

 .(עיין שם בדף סב)בכל דבר ודבר של צער 
 -, 'וישכחהו' ונראה דזאת נרמז בשני תיבות הנ"ל

דתיבת 'ויהי' מורה על צער,  (מגילה יב, ב)'ויהי', כידוע 
והיינו דבימי החנוכה צריך להשכיח מלבו כל מיני 'ויהי' 

 .כל מיני צער -
ואם כי קשה לאדם שהוא מסובך בסבך הטרדות 

]שנת תרצ"ד[ והדאגות, מה גם בצוק העת הזה 
שכמעט נשבר כל מטה לחם, לבל להתעצב ולהשכיח 
מלבו כל הצרות המשתרגים עלי צווארנו. אבל אם 
אעפי"כ נעשה כן, נזכה שימי החנוכה הבאים עלינו 
יביאו עלינו ישועה אמיתית, כידוע מספה"ק שבימי 

לה אור הגנוז אשר הוא מקור לכל החנוכה נתג
 הישועות, ויהיה נשכח באמת מאתנו כל הצרות. 

 )דרושים לחנוכה( משנה שכיר
 

 משאיר רושםשמן  –שמן נס 

השפת כתב הרה"ק דברים נפלאים ומלהיבים 
בנוסח  :בריש פירושו לחנוכה )שנת תרל"א( אמת

הכוונה היא  -שאנו אומרים "הנרות 'הללו' קודש הם" 
שאכן נרות אלו שאנו מדליקין מתנוסס בהם נס 
מאותו נס שהיה בבית המקדש, וכמו שאז לא היה 
מספיק 'כמות' השמן להדליק ונעשה נס ונתרבה 
השמן, כמו כן בזמננו שאין לנו שמן טהור ומנורה 
להדליק בו, נעשה נס לשמן ב'איכות' והוי בבחינת 

ונס זה נשאר לנו לדורות, עיי"ש באריכות.  -שמן טהור 
הידועים  'קדושת לוי'הומסמיך לדבריו את דברי 

בפירושו במה שאנו אומרים "בימים ההם בזמן הזה" 
שאכן הכוונה לזמן הזה ממש, שבזמננו מתעורר אותם 

 ורנו דור עני.ניסים שנעשו אז בימי החנוכה בד
בכדי אלא דווקא,  'שמן'ולא סתם נעשה הנס ב

 וכפילחזקנו ולאמצנו שלא אבדה תקווה מאתנו, 
 בספרו )כסלו הבני יששכרהרה"ק דיבר בקדשו ש

 שבכל טבע השמןידוע ש הנה :אות ז"ך( ב מאמר
 שארי כלי אל מכלי שהורק הגם כנס,יו שיפול מקום
בבחינה זו  במהרה מסתלק אינו והרושםממנו,  רושם
 שעשתה עד שכינה זזה לא ל"רז שאמרו מההיא 
 זמן הגיעה )בימי החשמונאים( כבר אז והנה .רושם

 עם פה אל פה השכינה דיבור והסתלקות ההסתר
 אבדה ו"חש ישראל יחשבו לבל והנה, הנביאים

 בשמן נס הנבואה בהסתלקות נעשהלפיכך , נותקוותי
 הרושם.  מסתלק ואינו רושם שעושה

רבי  הקדוש הרב בשם ואיתאומוסיף הבני"ש: 
 הנשמה ידי הרושם של זצ"ל דעל פנחס מקאריץ

 תחיית לאחר מיתתו של אדם תהיה בגוף שנשארת
ה'  הראה כן כמוש וי"ל,, א("פ ח"י שער ח")ע המתים
 להורות, רושם העושה השמן ידי על נפלאותיו יתברך

 ם כל זהע, הנביאים מן הנבואה דיבור שנסתלק הגם
 היה ההוא והאור) הקדש רוח היינו, רשימו בידינו נשאר

 ובהאור, טוב כי האור בה שנגנז התורה אור מהארת
 שהוא( סופו ועד העולם מסוף להביט כח יש ההוא
 יהיה הרשימו ידי שעל המשיח ימות עד עת בכל נוהג

 כדכתיב ,שאת ביתר הנבואה ותשוב המתים תחיית
 .עכ"ד 'ובנותיכם בניכם ונבאו' א( ג, )יואל
 

 מדברי האוהחה"ק למדים שהמצוה נגמרת בהגיעו למקומו

 (. יד-יג ,לז) 'וגו אחיך שלום את ראה נא לך 'וגו בשכם רועים אחיך הלא

 איך כן ואם, ניזוקין אינן מצוה שלוחי( .ח פסחים) ל"דקי הקשה הקדוש החיים באור
 יוסף את שלח לא ה"ע אבינו דיעקב ותירץ. אביו בשליחות הלך והרי לעבד יוסף נמכר
 והלך בשכם אותם מצא לא והוא', וגו בשכם רועים אחיך הלא שנאמר כמו לשכם אלא

 .ד"עכ מצוה שליח היה ולא, האב בשליחות היתה לא לשם וההליכה. לדותן

 ללמוד אפשר, אלו' הק החיים אור מדברי :זצ"ל ניץ'הישועות משה מויזהרה"ק  אומר
 שחטף דמי, להלכה נפסק וכן (א"ס ב"שפ' סי) משפט בחושן מבואר הנה, להלכה חידוש

 .ש"יעו הדם בכיסוי שמצינו כמו זהובים עשרה לו לשלם צריך מחבירו' מצוה'

 הבן והלך, מסוים למקום פלוני איש אל שליחות לאיזה בנו את שלח אחד שאם ל"וי
 והלך המצוה את מידו חבירו חטף הדרך ובאמצע, לבקשו אחר למקום והלך מצאו ולא

 הניחו שלא על לו לשלם צריך אין, האיש לאותו חבירו אבי והושצי הדבר לעשות כדי לשם
 .אביו שליחות לעשות

 לו שאמר למקום בהגיעו המצוה את סיים דכבר מבואר' הק ח"האוה רבינו דמדברי
 .ק"ודו ,בפועל שליחותו גמר לא שעוד פ"אע, אביו

 יםאפר אוצר

 עפי"ד האור החיים הק'-בן לו שמת אבא לנחם כדי, לים מעבר לנסוע האם

 מאחר שמא או, לנחמו כדי לים מעבר בניו יסעו האם, ל"ע בן לו שמת אבא :שאלה
 ?משם ניחומים דברי עימו וישוחחו, בטלפון ינחמוהו רבה והטרחה

 וכתב  "לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו" (לה ,לז בראשית) פרשתנוב נאמר :תשובה
 הוא הכתוב שכוונת שם וביאר, בניו אותו שניחמו מה כאן הוזכר שלא הקדוש החיים האור

 בנו לו שמת אדם יעשה זה אמרו, רבים ימים במותניו ושק אבילות כך כל בניו שכשראו
 לזה, מהמועט חסרון על יקפיד, מועטים בנים לו יהיו אם, יחידו לא אפילו או, יחידו

 עשר אחד, בניו כל שנתקבצו והוא, מעצמו יתנחם שבאמצעותו דבר לעשות התחכמו
 זאת ותהיה אצלו כולם ועמדו והלכו, רבים ובנותיהם ובניהם בנות עשר ואחד בנים

 נעדר אם קטן בן על כך כל להצטער לו ראוי אין, ובנות בנים כך כל לו שיש מי כי, נחמתו
 . ל"עכ..., הבנים מן

' עמדו'ש שם והוסיף, דוד הנחלת בעל של לחתנו, מנוחתי זאת בספר פירש זה וכעין]
 יחד יתקבצו בניו שכל ראוי זה ולפי[. יתנחם ובזה כולם את שיראה כדי, ישבו ולא, לנחמו
 .מיוחדת נחמה בזה יש, בניו כל את האב בראות כי, לים מעבר הגרים גם ויבואו

 אבלים שבניחום( יא אות מ סימן ד"ח ח"או) משה באגרות כתב כבר זאת ומלבד
 מחוייבין ולכן, בצערם מאד טרודים שהם, החיים אבלים לטובת חדא, ענינים שני ישנם
 מת יהודה ר"א( קנב דף) שבת במסכת כמבואר המת לטובת ושנית, ולנחמו לבו על לדבר
 ם"הרמב כתב זה ומטעם. ש"יעו, במקומו ויושבין אדם בני עשרה הולכין מנחמין לו שאין

 החיים עם ח"גמ אבלים שניחום, חולים לביקור קודם אבלים שנחמת( ז"ה מאבל ד"פי)
 המצוה אבל, הטלפון י"ע גם הניחום לקיים שייך החי האבל מצד והנה, המתים ועם

 במקום או שמתנחמים במקום לשם כשיבוא דוקא אלא שייך לא המת טובת שמצד
 הוא עצמו שזה מכבדו גם שהוא לשם, כשיבוא עדיף ודאי נמי החי האבל מצד ואף, שמת

 והספידום בניו כשמתו( 'כא דף) קטן מועד במסכת עקיבא רבי כלשון תנחומים ענין כ"ג
 חתנים בנים שני אפילו, שמעו ישראל בני כל אחינו ואמר עקיבא רבי עמד ישראל כל

 אם למעשה ולכן, הטלפון י"ע שייך לא הכבוד וענין', שעשיתם כבוד בשביל הוא מנוחם
 .בטלפון שיפטר שייך לא שלמה מצוה קיום שהוא, האבלים לבית לילך לו אפשר

 לבוא להם יש שלכתחילה ודאי, האבל בני על הוא שהנידון בנידוננו ש"כ כן ואם
 האב את לכבד שיבואו כך ידי על, אם אב כיבוד מצוות בזה לקיים שיוכלו כדי לים מעבר
 .ימים לאריכות זה ידי על ויזכו, המועיל באופן אותו וינחמו, בפניו

 אם ולכן, הטלפון י"ע גם מצוה קצת יש שלמעשה( שם) משה האגרות הוסיף עוד
 עליו יש דמצוה בטירדא טרוד שהוא או חולי מחמת כגון, האבלים לבית ללכת יכול אינו
 יאמר ולא מצוה איכא בזה דגם, הטלפון י"ע לנחם לו ויש, לו שאפשר מה לקיים חיוב

 .כלל חיוב שום שוב עליו אין, האבלים לבית לילך יכול ואינו שמאחר

  :(ח כתובות) חמד חשוקי
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כך מספר נכדו של הגאון רבי יוסף חיים 
 זוננפלד בספרו 'שערי אושר' )ח"ב סי' עא(:

מעשה שהיה עם בעל הערוך לנר הגר"י "
עטלינגער זצוק"ל, שמקום קהלתו הייתה 

לו נפשו מאוד לעלות  הואוובגרמניה שבחו"ל, 
לארץ ישראל הקדושה ולחונן עפרה, אך לאחר 
ששקל הענין הגיע למסקנא שאי אפשר לו לעלות 

בחו"ל ללא רועה או מאן דהוא  וקהילתולהניח 
שיוכל למלא מקומו כראוי. בלית ברירה החליט 
שמקום משכנו יהיה בחו"ל, מקום בו החל את 

ר ה'. דרכו בקודש ולהשיב תשובות לשואלים דב
אך בד בבד העלה רבינו הצעה שאם בעצמו אינו 
יכול לעלות לארץ הקודש הרי שעכ"פ ישתדל 
שיהא לו חלק קרקע בארצנו הקדושה, מול 
הכותל המערבי שמשם לא זזה שכינה, ולימים 

תו"ת  רכש שני דירות בעיר העתיקה שבירושלים
וציוה ששני דירות אלו יהיו קודש לתלמידי 

 חכמים. 

ני דירות אלו התגורר מורינו ובאחד מש
הסבא קדישא הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד 

לארצנו הקדושה, לאחר זיע"א. ומיד עם בואו 
שהתגורר מספר ימים תחת כיפת השמים, 
חשקה נפשו לגור אך ורק מול מקום המקדש מול 
שריד בית מקדשנו. כאשר לאחר זמן מה נכנס 
לגור בדירתו של הערוך לנר, ואז הרהר בעצמו 
במה יוכל להכיר טובה לבעל הערוך לנר על חסדו 

טוב. הגדול עמו, וגדול היה הסבא במידת הכרת ה
והחליט כי מאחר ויום פטירתו של הערוך לנר חל 
בנר שני של חנוכה, ראוי מדי שנה ביום זה לאסוף 

ים וילמדו מתורתו של הערוך לנר, וכך עשרה אנש
 נהג מדי שנה בשנה.

וסיפר אחד שזכה להשתתף בכנס האחרון 
לזכרו, וסיפר שמאחר שעל פי רוב הקריאה 

דיבר הסבא בשבת לפני חנוכה היא פרשת וישב, 
על פרשה זו, והעלה בה הערה של הערוך לנר על 

ַויֹּאֶמר ְיהּוָדה "(: בראשית לז כו) הפסוק בפרשה
ינּו ֶאת  סִּ ינּו ְוכִּ י ַנֲהרֹּג ֶאת ָאחִּ ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶבַצע כִּ

ותמה הערוך לנר, דהנה רש"י על אתר וכן  ."ָדמֹו
הוא בתרגום פירשו ד'מה בצע' הכוונה לממון, כי 

, וזו הייתה שאלת לשון ממון ע הוא תמידבצ
יהודה לאחיו, דמה ממון נרויח אם נהרוג את 
אחינו. והקשה, דלכאורה יש כאן רווח ממוני 
משום שאם נהרוג את יוסף תתחלק ירושתו של 
יעקב אבינו לאחד עשר שבטים, וחלקו של יוסף 
יתחלק בין השבטים וכל שבט יקבל חלק נוסף 

דל הרכוש של האחרים, ונכבד בירושה, וכך יג
ולמה אמר 'מה בצע' כאומר שלא יהיה להם שום 

 רווח. 

ואמר הסבא זי"ע שהתורה הקדושה כבר 
רמזה לתרץ את הקושיה, שהרי אמרה תורה 
שיהודה טען 'מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו 
את דמו', כלומר שלא נגלה ליעקב שהרגנוהו, 

כן הוא אלא נכסה דמו כאילו לא הרגנוהו, ואם 
הופך להיות לנעלם או לשבוי, וחז"ל אומרים 
במסכת ב"מ שאין מורידין קרוב לנכסי שבוי, אם 
כן שוב לא יהא להם רשות להשתמש ולהתחלק 

  בממון של יוסף, מעתה מיושבת הקושיה".

הסיפור, לצערי, רצוף אי דיוקים היסטוריים: 
יום ההילולא של הערוך לנר הוא ביום ראשון! של 

לא רכש הערוך לנר את הדירות הללו  ;חנוכה

בית  לזכרועצמו כי אם אחרי פטירתו הקימו 
בשם 'בית יעקב' בתוך שכונת 'בתי מחסה', 
ובתקנון הבית )שפורסם בגליון 'המעין' טבת 

"תפקיד ההקדש הזה תשל"ב( אנו למדים כי: 
שנוסד על ידי הועד החתום מטה הוא להשאיר 

אדמו"ר   זכר מכובד על אדמת הקודש לכבוד
הרב וכו' מח"ז יעקב עטטלינגער הגאב"ד דק"ק 

גם היוזמה ללמוד בתורת  אלטונא והמדינה".
פרי רעיונו  לא הייתההערוך לנר ביום ההילולא 

של הגרי"ח זוננפלד, שכן בתקנון הבית אנו גם 
יום זכרונו של אדמו"ר ז"ל, יום א' קוראים: "

 חנוכה, ייערך בכל שנה כנהוג בלימוד משניות
ואמירת קדיש, וביום זה ידרוש ברבים אחד 
היושבים בדירות, לפי תור, מספרי אדמו"ר ז"ל 

)אגב, הסעיף החותם של  דברי הלכה ואגדה".
"העתק מן התקנון הזה צריך התקנון הוא: 

. ובכלל, (להיות תלוי בכל דירה בתוך מסגרת!"
הכינוי 'זצוק"ל' לערוך לנר עומד בסתירה 

"מצווה אני וא כותב: ה הגמורה לצוואתו, ב
בכוח צוואה גמורה הן לבני הן לבני משפחתי 
והן לאחרים שח"ו לא יקרא עלי שם צדיק אלא 
מי שיזכיר שמי יאמר ע"ה או ז"ל אבל לא 

 זצ"ל".

שהגרח"ז גרוסברג, מחכמי  נוסיף ונציין
)גליון 'המעין'  ירושלים, מעיד על עצם העניין

הזכרון להרב "וזכורני שביום : ניסן תשל"ב(
יעקב עטלינגער ז"ל התאספו בבית מרן 
הגריח"ז לתפילה וללימוד, ומרן ז"ל היה אומר 
דברי תורה בהלכה ובאגדה מספרי הגאון בעל 

כי אף  ף. וראה שם מה שהוסי"ערוך לנר ז"ל
הוא עצמו היה מתגורר בבית זה, ומה שקישר 
בין יום ההילולא, בנר ראשון של חנוכה, לשם 

 .לנר' ספרו 'ערוך

אפס שהפלא המהותי בסיפור זה הוא 
להגרי"ח זוננפלד  רעיון האמורייחוס העצם 
בספרו 'מנחת  'ערוך לנר'גאון בעל הש בעוד
את הן בעצמו  כתב( תרל"ג )אלטונה עני'

בסוף וכך מפורש  .הקושיה והן את התירוץ
 : וך לפרשת וישבדרושו האר

"שנתאמץ יהודה מאוד להציל את יוסף 
שכך אמר 'מה בצע כי נהרוג את אחינו ממיתה, 

שהמפרשים נלאו לפרש לאיזה  ,וכסינו את דמו'
אבל יפורש  .צורך הזכיר יהודה 'וכסינו את דמו'

נאה ששנאו האחים את שדאג יהודה שעם הש
והאמין  ,אהבת הבצע ןכם יוסף יתחבר ג

שיחשבו שבהמית אותו יזכו בחלק ירושתו 
ם לאחר מיתת יעקב, לזה אמר להראות

 ,'מה בצע כי נהרוג את אחינו' :שטועים בזה
 .ה ממון יהיה לנו' כמו שפירש רש"ידהיינו 'מ

לנו הריווח שנירש את חלק  יהיה ,ואם תאמרו
טועים אתם ]כי[ זה יהיה אם נוכל  .ירושתו

 -הלא 'וכסינו את דמו'  אבל ,לפרסם את מיתתו
נאמר שנאבד ולא ידענו ממיתתו,  רחנוכל ע

ובדיני הירושה שמי שנאבד אין היורשים יורדים 
לחלק ירושתו ולא ינתן ביד אפוטרופוס לדורי 
דורות עד שיבוא הוא או מזרעו או שהתברר 
מיתתו כמבואר בחו"מ )ס' רפה( לכן הטוב לנו 
אם נמכרנו לישמעאלים שבזה יהיה לנו בצע 

 כסף המכירה".

'מנחת השומעים, שספר ברור איפוא ש

לא היה מצוי בידם, טעו לחשוב שאת התירוץ  עני'
, אולם האמת היא מדיליהאומר הגרי"ח זוננפלד 
 בשם הערוך לנר.הגריח"ז שאף את התירוץ אמר 

 הגאון רבי אריה לייב טארטשינרהאמת היא שו
כבר כתב חידוש זה קורדווירא מק"ק זאמאשטש  –

 (:ת"פווילהרמרשדארף בספרו 'פני אריה זוטא' )

"בתרגום 'מה בצע וגו' מה ממון נתהנא לנא' 
עכ"ל. וקשה לפי דברי תרגום זה מאי ממון היה 

להנות בהריגת יוסף. והנראה לענ"ד  לקא דעתךס
כי הוא זה דידוע דנכסי רטושין וניטושין ושבויים 

ומשום קול  הבית דין מורידים אפוטורופוס לנכסיהון
ן קרוב לנכסיהון. וכן הדין שיצא שמת אין מורידי

מרדון או נשבה או נאבד ולא יצא  בבורח מחמת
שמת או נהרג, ואף שרואין  מדעת, אף שיצא הקול

את בגדיו ומכירין אותו שהוא של איש פלוני, אשתו 
אסורה להנשא כמו הנטבע במים שאין להם סוף 

אף שעד אחד מעיד שמת ומי שיצא למדינת הים 
ל פיו. ובזה אתי שפיר דברי אין משיאין את אשתו ע

, 'מה ממון נתהנא לנא'יהודא דקאמר לפי התרגום 
רצונו לומר, החלק ירושה המגיע ליוסף אחרי מות 

לנא, אבינו מנכסיו, הרי אותו הממון לא נתהנא 
שאין אנו יורשין אותו בהריגת אחינו כדין שאר 

שיורשים אחיהם במיתתו, שהרי 'וכסינו את  יורשין
דמו', רצונו לומר, שאנו מוכרחים לכסות הדבר ולא 

ור, ואם כן חלק הירושה רלגלות שנהרג על ידינו בבי
כמגיע לו אין אנו מצפים לירש אותו, כי הדין הוא 

אפוטרופוס לנכסיו ולא קרוב הראוי שמורידין 
 ליורשו אם כן 'מה בצע' וגו', וק"ל".

"ק הגאון רבי עזריאל אשכנזי מק ודם לוק
 (:תנ"אטרניגראד, בספרו 'נחלת עזריאל' )פפד"א 

"ובתרגום יונתן איתא 'מה ממון נתהנו לנו 
ונעלים את מיתתו'. וקשה שיגלה מיתתו מה ממון 
יהיה להם בזה, אלא דאיתא בגמרא )פרק דיני 
ממונות( במסכת סנהדרין, מורדי מלכות הורגין 

ת, והכי קאמר: 'מה בצע כי ולמלכ אותן ונכסיהן
נהרוג את אחינו', מה בצע בממון, הלוא 'וכסינו את 
דמו', בשלמא אי נתגלה מיתתו יגיע לנו חלק 

, כי נכסיו למלכות. אך זה אינו דהא 'וכסינו ירושתו
  את דמו', ואם כן מה ממון נתהני לנו".

יוסף ושורש הדברים כבר מצוי בדברי רבינו 
 :על התורה 'חידושי ופירושי המהרי"ק'בספר  קולון

מה בצע כי נהרוג את 'אלא ע"כ הכי קא אמרי "
מה נועיל כי נפגע בו ונהרגהו מאחר  ר,כלומ ',אחינו

שאנו צריכים להעלים את מיתתו ולא יניחוהו בית 
לאחר מיתת אבינו  לודין לירד אל נכסי המת אפי

  ".עד שיתברר ויתאמת אצלם אם מת אם אין
 

 הגר"ח קנייבסקיתירוץ 

להגרי"ח והפליאני למצוא ייחוס תירוץ זה 
המחבר הביא  , שם'דרך שיחה'ר גם בספזוננפלד 

 קנייבסקי: חיים  און רביהג לא מדבריו

"שמעתי שה'ערוך לנר' הקשה: הרי אם יהרגוהו 
ירויחו ממון. ותירץ  ןכם חלקם בירושה גדול יותר, א

: שלכן המשיך יהודה זוננפלד ייםחוסף יבי ראון הג
ואין מורידין 'וכסינו את דמו' ולא נדע שהוא מת 

 שמעתי".  אןכד ע .קרוב לנכסי שבוי

את מדיליה תירץ  נייבסקיק שהגר"חשם וראה 
יה זו באופן אחר, שאם כי אכן עתיד עצם קושי

ברבות הימים, עם פטירת  להיות להם רווח ממוני
לרווח  יעקב אבינו, אולם יהודה לא נתכוון אלא

עכשווי ומיידי, ואמר להם שכל עוד יעקב אביהם 
בחיים בוודאי לא יהיה להם מזה כל ריווח. 

ימכרוהו יהיה  ואדרבה, בוצינא טב מקרא, שאם
"מה בצע הכוונה : להם ריווח ממוני תיכף ומיד

עתה, ועכשיו אין להם שום ממון ואם ימכרנו יהיה 
 עתה ממון".

ינּו ת ָאחִּ י ַנֲהרֹג אֶּ ַצע כִּ  ַמה בֶּ
 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

דורש  ,זכרושהתגורר בבית שנתרם ל ,של חנוכה, יום ההילולא של הערוך לנר, היה הגרי"ח זוננפלד נר ראשוןב
 נידונה קושיה בה נעסוק במאמר זה הגרי"ח בכינוס זהבה השתתף האחרונה  פעםב • ברבים מדברי תורתו
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 היה עתיד להיות בן אחר תחתיו

ועלה ברעיוני לתרץ קושיה זו באופן מחוור וברור ביותר, והוא 
  (:ס א)מסכת ברכות בהקדם הא דאיתא ב

, מאי כא( בראשית ל) 'ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה"'
שנים עשר  ,ה דין בעצמה ואמרהאמר רב: לאחר שדנה לא '.ואחר'

שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו ממני, וארבעה מן 
לא תהא אחותי רחל כאחת  - אם זה זכר ;הרי עשרה ,חותהשפ

 '".ותקרא את שמה דינה'כה לבת, שנאמר מיד נהפ .השפחות

שנים עשר שבטים עתידין היה הדבר ידוע כי 'שומפורש כאן 
כי  טען יהודהומעתה אתי שפיר להפליא מפני מה '. לצאת מיעקב

כל תועלת  יהרגו את יוסף עדיין לא יהיה להם מכךהשבטים גם אם 
 , והלוא אם יהרגוהו ליוסף יגדל חלקם בירושה. אלא שידעממונית

ו השבטים שבכל אופן יהיה ליעקב אבינו שנים עשר יהודה ועמו ידע
להשלים  שבטים, ואם יוסף ימות הרי שיוולד ליעקב בן אחר תחתיו

, ונמצא ירושת יעקב מתחלקת תמיד לי"ב שבטים שנים עשרלמנין 
 ו.מות ו כלום בתקנתליולא הוע חלקים

שאמר 'מה ויש להוסיף ולהטעים זאת גם בהמשך דברי יהודה 
בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו', שאמר יהודה לאחיו שאין 
הם יכולים להעלים את מיתתו של יוסף, שהרי בסופו של דבר עתיד 

ליעקב בן אחר, בכדי להשלים למניין שנים  כשיוולד הדבר להתגלות
 עשר שבטים.

 

 רווח מחלק הבכורה

ואם עד כה באו דברינו על עצם חלקו של יוסף בירושת יעקב, 
על ידי שזהו רווח ממוני שהיה לכאורה בא לאחים עם הריגת יוסף, 

הרי שהגאון רבי שלמה אפרים איש שיתחלקו בחלקו שבירושה, 
, והוא דומהלדון באופן העלה על התורה יקר' 'כלי לונטשיץ בפירושו 

שמהיות והם יעלימו ויכסו את מותו לא יוכלו שבטים יהודה אמר לש
פי שנים  -קבל את חלק הבכור יבכך שיוסף לא להרויח ממון 
 :בירושת יעקב

מדבר בהנאת ממון, וכאן  'בצע'בכל מקום שנזכר במקרא לשון "
תיתי שיהיה להם הנאת ממון בדבר ההריגה. על כן נראה  מהיכא

לומר שכל עיקר הקנאה היתה על הבכורה כי הרגישו האחים בכתונת 
הפסים שיתן לו הבכורה כמבואר למעלה, ולפי שמשפט הבכור ליקח 
פי שנים על כן הלכו לרעות צאן אביהם לשכם, מקום מוכן לפורעניות 

כם, פן יגזלו צאנם ובקרם וסכנה מפני האומות אשר סביבות ש
מחמת שבני יעקב לקחו צאנם ובקרם כשבאו על שכם, ולא הקפידו 
האחים אף אם יקומו עליהם אויבים ויקחו כל המרעה, באומרם אם 
הקטן שבנו יקח פי שנים גם לנו גם לו לא יהיה, והיו מתיאשים 

של  שיפסיד כל אחד חלקו כדי שיפסיד יוסף שני חלקים, כמעשה
  ...החמדן שבאו לפני שלמההקנאי ו

. של ממון יהיה לנו כי נהרוג את אחינו 'ויאמר יהודה מה בצע'
וכסינו את דמו. בשלמא אם היה לנו רשות לפרסם הדבר היה כאן 
בצע ממון, כי מאחר שנלקחה הבכורה מן ראובן אם כן ראובן הבכור 
נסתלק, ויוסף מת, אם כן יחזור חלק של הבכור לכל האחים בשוה, 

בל עכשיו שמחמת צערו של אבא אין לנו רשות לפרסם הדבר וכל א
הימים יהיה בספק שמא יוסף חי ונאבד, או לארץ רחוקה נמכר, אם 
כן אפילו אחרי מות אביהם יהיה חלקו מונח בבית דין, עד שיודע מה 
היה לו, ועלינו להביא ראיה שנהרג מפני שכבר אמרנו בפני אבינו 

ן בצע ממון. לכו ונמכרנו לישמעאלים ואז שלא נהרג, ואם כן אין כא
יהיה לנו בצע ממון כי שם יהיה עבד עולם, ואם כן מה שקנה עבד 
קנה רבו ובודאי אבינו יעביר נחלתו מכל וכל, כי מה הנאה יהיה לו אם 

 ".ינחילנו ויבוא רבו ויקח כל אשר לו

ק רבי חיים ויש להסמיך אל עניין זה את מה שכתב הגה"
פרו 'באר מים חיים' )כאן( שיהודה אמר לאחיו שגם מטשרנוביץ בס

אם ימות יוסף תעבור הבכורה לבנימין. ונמצא לנידון דידן שאכן לא 
בכל אופן היה כאן , כי מחלק הבכורה היו השבטים מרויחים ממון

 .בכפלייםל ויטובנימין בכור, ותחת יוסף יבוא 

 

 ...ןדי בית מיתות ארבע עליהם

 )מ, ו(.  ויבוא אליהם יוסף בבוקר וירא אותם והנם זועפים

(: 'השכם והערב אליהם והם .זגיטין ) מאמרם ז"לי"ל, עפ"י דידוע 
נעשים חללים'. ועיין ב'עבודת ישראל' בליקוטים )ד"ה בתנא( דיש יחוד 

 "ש.ולעשות עם דמדומי חמה להפיל שונאי ישראל, יע

)בעל צרור  בי שמעלקע מסעלישרוהנה שמעתי בשם הגאון הקדוש 
החיים( זצ"ל, שדרכו היתה ביום הקדוש גבי 'ועל חטאים', להפסיק בין 

ו'עליהם' אמר בקול רם בקישור התיבות  .תיבת 'חייבים' ל'ועליהם
שלאחריהם, שיהיה משמע 'עליהם כרת וערירי', 'עליהם ארבע מיתות בית 

השכים בכל בוקר להכניע  דין', 'עליהם מכות מרדות'. וכן בטח יוסף הצדיק
הרשעים, וכיוון ביחוד הנ"ל והרהר בתשובה על שסובל יסורים כאלו, ואמר 
סדר ד'ועל חטאים', ואמר אותם על הכוונה הנ"ל, לעורר עליהם כל הדינים, 

 עליהם כרת וערירי ועליהם כל הצרות. 

וזה שאמר הכתוב "ויבוא אליהם יוסף בבוקר", אחר שאמר הוידוי ד'ועל 
אים' והשפיע עליהם כל הדינים, "וירא אותם והנם זועפים". כן נראה לי חט

 בדרך אפשר.

 משנה שכיר

 

  ...הקמצן הזה ילך למיתה

 )מ, ט(.  שקיםויספר שר המ

מה ראה היה מתבדח,  ר' הירש לייב מסיגעטמביא:  "בעולמו של אבא"
יוסף לקפח את חייו של שר האופים ולא פתר גם לו את חלומו לטובה. 

כלומר התירוץ הוא, שכן מה כתוב בשר המשקים "ויספר שר המשקים" 
בה, ובדין היטיב יוסף עמו שפתר לו חלומו לטושספר ומנה לידו של יוסף, 

אבל שר האופים מה כתוב בו "ויאמר שר האופים" כלומר באמירה בעלמא 
   רצה לצאת לידי חובתו, אמר יוסף, הקמצן הזה ילך למיתה.

 

 גדולה 'מסיבת רעים' לפעול על ידה ישועות גדולות

 שר ידי על נתגלגל האסורין מבית יוסף הצלת שנס מבואר זו בפרשה הנה
 '. וכו האסורים בבית שנאסרו האופים ושר המשקים

 שר י"ע הצלתו נס את ה"הקב שסיבב הדבר בטעם צחות בדרך ל"וי
 אצל שנהוג מה לרמז דהוא. אחרים שרים י"ע ולא דייקא האופים ושר המשקים

 בפומיה ומרגלא, מזונות ומיני ש"יי על בצוותא להסב לדור מדור חסידים
 בא ולזה, אלו מרעים מסיבת ידי על ורחמים ישועות להמשיך שאפשר דצדיקים

 והמזונות המשקה שבכח לרמז, דייקא האופים ושר המשקים שר י"ע כאן הנס
 .ישראל לכלל ישועה להמשיך אפשר[ האופים ושר המשקים בשר שנרמז]

יארצייט י"ז  - לודמיר ז"ל]ב"ר זאב דוב[ להרה"ח ר' אברהם ) – אב נחלת
 .(כסלו

 

 אדמה גורמים לשכחה ופלפל שחור לזיכרון... יתפוח

 .)מ, כג( וישכחהו

. לזיכרון טוב( שחור פלפל-) שפלפלין אמר ל"זצ מפשיסחא הקדוש היהודי
 .לשכחה קשה( תפוח אדמה-קארטאפלעס) האדמה ופרי

 לפניו המשמש הביא אחת ופעם, פלפלין שלחנו על היה סעודה ובכל
 .השולחן על פלפלין אלהבי ושכח, לאכול 'אדמה פרי'ה

 הפרי את שנשא משום המשמש הנה: לשונו בצחות' הק היהודי אמר
 ושכח, שכחה לו גרם כבר, מהם אכל לא עדיין אפילו, תפוח אדמה(-) האדמה

 ...הפלפלין את להביא

 נפלאות היהודי הק'

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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