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]הפדרלית החקירה לשכת[ FBI-ל העת כל הגיעו מידע שביבי
בשם מנהיג עומד בראשו אשר מסוכנת כת אודות, ב"בארה

לפתות הצליח אשר כריזמטי במנהיג מדובר". נייהופט יימס'ג"
בלטו הכת חברי בין. ובמים באש אחריו הולכים אשר אנשים כמה

,בחייהם יםהראשונ צעדיהם את לצעוד החלו בקושי אשר צעירים
 .הכת מנהיג אחר שולל וללכת הכל לעזוב בחרו וכבר
שנתפסו לאחר פעמים כמה ונשפטו נעצרו הכת שחברי לאחר
שלטונות נגד קשה תסיסה בקרבתם נוצרה, החוק על עוברים
המטורף הרעיון נולד וכך. הכת מנהיג של בגיבויו והכל, החוק
בה, היטב ושמורה מבוצרת טריטוריה כמין לעצמם להקים, וההזוי
 .כרצונם חייהם את לחיות יוכלו

של במדבריות קבע דרך שוררים אשר והשלווה השקט השממה
לעצמם הקימו כך ומשום, להם קסמו ב"בארה" נוואדה" מדינת
בדרום נידחת לעיירה קרוב, קומות שני בן בית, קטן מבצר

,מסביב הוקמו שמירה מגדלי, בחומה הוקף המבצר". נוואדה"
 .למקום הובא בינוני בגודל נשק וארסנל
התבצרו הכת חברי אכן כי. איי.בי.לאף הידיעה שהגיעה ברגע
מן" ירוק אור" קיבל הצבא. לפעול העת הגיע המבצר בתוך

את ולעצור לתפוס: ברורה היתה ההוראה. לפעולה לצאת הממשל
 .לא אם ובין בחיים אם בין, הכת חברי כל

צבא של הרגלים בחיל המיוחדים הכוחות[ רס'הריינג יחידות מתוך
לא היה הפלוגה מפקד. לפעולה הפלוגות אחת נבחרה] ב"ארה
פולין ילידי היו הוריו. ליכטמאנס ייקוב'ג בשם יהודי מאשר אחר
רבים כמו. הראשונה העולם מלחמת לפני ב"לארה היגרו אשר
העפיל שם, האמריקני לצבא להתגייס ייקוב'ג בחר גילו מבני

 .הרם לתפקידו שהגיע עד בדרגותיו
לפני ההוראות את המפקד מסר, לשטח שיצאו לפני ימים כמה

:ההוראה היתה ושוב שוב חזר שעליהן ההוראות אחת. פקודיו
למהר ולא רבה סבלנות החיילים מאת דרש המפקד!" אש לנצור"

אמריקאים, בריתנו בבני שמדובר תשכחו אל. "ההדק על ללחוץ
 ".חייהם על לשמור מצווים ואנו, כמותנו
הוראתו על ביניהם החיילים שוחחו, מאוחרת לילה בשעת

על שנמנו החיילים. הלב ומוג הפחדן המפקד של ההססנית
.רגיל בלתי לב אומץ על השנים כל אומנו המובחרות היחידות
 .לאופיים ממש בניגוד היתה המפקד של הזאת ההוראה

הנהנו וכולם, החיילים אחד הפטיר -!" האובד הבן בגלל הכל"
 .בראשם
מזמן לא, המפקד של משפחתו בני את הכירו לא שהם למרות
בן בנו נעלם שנים כעשר שלפני, השמועה לאוזניהם גונבה

הסיפור. עקבותיו על לעלות הצליחו לא אז ומני, עשרה השמונה
וביום, הרחוק למזרח חבריו עם יחד לטיול יצא הבן כאשר התחיל

 .העיניים מן להם נעלם הימים מן
החוקרים מיטב את הפעיל, לרשויות היטב קשור שהיה האבא
עשר עברו מאז. לשווא אך בנו את לאתר מנת על. איי.בי.באף
החיילים. אליהם הגיע לא בנו אודות מידע של בדל ושום שנים

שהוא טענו, עברו בשנים המפקד את הכירו אשר הוותיקים
רכרוכי לאדם הפך הוא פשרות וחסר קשוח ממפקד, השתנה
 .וסבלן
הירייה נשמעה, למבצר להתקרב החלו היחידה חיילי כאשר

את החטיאה היא. השמירה ממגדלי אחד מכיוון הראשונה

 !במלחמה פותחים הם: ברור היה המסר אך, המטרה
אף על אש לנצור נחוש היה הפלוגה את שליווה ייקוב'ג המפקד
.אחורה לסגת לפקודיו הורה הוא זאת במקום. המוחשית הסכנה

העלטה תחת ואז, מאוחרת לילה לשעת וחיכו אחורנית נסוגו הם
,המבצר מן מטרים מאה של למרחק עד החיילים התקרבו הכבדה

 !"לפרוץ: "ההוראה ניתנה ואז
התעשתו מאוד מהר אך, הראשון ברגע המומים היו המתבצרים

היריות ולכן, מאומנים מספיק היו לא הם. עבר לכל לירות והחלו
אך אש להחזיר ביקשו החיילים. המטרות את ושוב שוב החטיאו
להפחיד כוונה מתוך רק, באוויר לירות אלא אישר לא המפקד
 .להרוג כוונה מתוך לא אופן בשום, ולאיים
מן פונו אשר, קל פצועים כמה עם דבר של בסופו הסתיים הקרב
 .המקום
ארבעים מאתיים מאשר פחות לא שם נמצאו לתחזיות בניגוד
יכל כזה אירוע. עצום היה הנס. בנשק מצויידים רובם, איש

 .ממש באסון להסתיים
.המעצר לבית כבידה אבטחה תחת כולם הועברו המתבצרים

להכיר כדי לתא מתא ועבר, המעצר לבית המפקד הגיע למחרת
 .המתבצרים את מקרוב
תתחולל דראמה איזה מראש שיער לא, הרביעי לתא שנכנס לפני
 .נפשית לכך מוכן היה לא שהוא ובוודאי, שם

את ייקוב'ג קלט לא הראשון ברגע. צרחה ממש היתה זו -" אבא"
הגיעה אז אך. שלפניו המגודל האיש את הכיר לא הוא. המתחולל

 ?"אותי מכיר לא אתה, אבא: "נוספת צרחה
היסטורי למפגש עדים היו והם, הסוהרים הגיעו הצרחות למשמע
 .מטורפת כת אחר שולל הלך אשר בנו ובין אבא בין ומרגש

קיבל המתבצרים חיי על לשמור והרצון הרוח אורך על שכרו את
.השמירה ממגדלי אחד בראש עמד שבנו התברר. במקום ייקוב'ג

אחד היה הוא, למוות יורים היו החיילים שאם למדאי מסתבר
 .הראשונים הנפגעים

* 
כל על אבינו ליעקב סיפרו שהשבטים מוצאים אנו השבוע בפרשת
אותם ויתן קשות איתם שדיבר, הארץ אדוני האיש של מעלליו
הנה? יעקב של תגובתו היתה ומה. שמעון מהם לקח וגם מרגלים
והורידו בכליכם הארץ מזמרת קחו, עשו זאת: "דבריו תמצית
...ושקדים בטנים ולט נכאת דבש ומעט צרי מעט מנחה לאיש

 ..."רחמים לכם יתן יד-ש ל-וא
",יחיה לא אלוהיך את תמצא אשר אם: "ויצא בפרשת הפסוק על

צדיק קללת כי", בדרך רחל מתה קללה ומאותה: "ל"ז י"רש כותב
 .מתקיימת תנאי על אפילו

- בטעות אפילו - יעקב של קללתו אם: צדיקים בשם אומרים כך
בוודאי במפורש' למלך משנה'ה את מקלל יעקב היה לו, התקיימה

יעקב של הרב הביטחון שדווקא, הוא ומופת פלא. מיד מת היה
די יתן-ל ש-כפי שאמר להם: 'וא העולם בבורא שהאמין אבינו

'.למלך משנה'ה את לקלל ממנו שמנעמה  זה לכם רחמים',
 .מתנות לו לשלוח בחר זאת במקום
 .בחיים יוותר שיוסף זכה אבינו יעקב של האיתנה האמונה בזכות

הוא הזמן הראוי לחזק את אמונתנו ובטחוננו בבורא -חנוכה 
רבים ביד מעטים, כן בימינו כוח התורהאז העולם, וכפי שנפלו 

 ינצח.

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד
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 )א, מא( חלם ופרעה ימים שנתיים מקץ ויהי

 רק החלום זה לילה בכל חלם השנים' ב משך שכל' הק החיים באור פירש
 .ש"ע ששכחו

 פנחס רבי ק"הרה ביאר?  השנתיים כל שיחלום זה דבר הוצרך למה ולכאורה
, ר"מבא מענדיל' ר המגיד עם נסע שפעם, ט"מהבעש מעשה פ"ע, ע"זי מקוריץ
, ת"בהשי אמיתי בטחון לך' יהי אם: "ט"הבעש לו אמר, למים מענדיל' ר ויצמא
 להם ונזדמן. ת"בהשי בביטחון מאוד שהתחזק, עשה וכן". מים לך שיזמין תראה
, ימים' ג לפני כבר ממנו שנאבדו בסוסים אולי הבחינו אם אותם ושאל אחד ערל
, מים לו יש אם אותו ושאלו, ראו שלא נענו. ימים'  ג אותם ומחפש מבקש והוא
 . מענדיל' לר לשתות ונתן, לו שיש ואמר

, למעני רק נסע לא הרי ל"הנ שהערל כיון, ט"הבעש לרבו מענדיל' ר שאל
' יתב השם': הק ט"הבעש השיב? ימים' ג זה לנסוע הוצרך למה, צמאוני להרוות
 הרי. מחסורך ימלא ת"בהשי אמיתי בטחון לך' יהי שאם, מקודם אותו לך הזמין
 זה לו' שיהי קודם עוד אדם משאלות למלא מזמין ת"שהשי הבטחון כח שגדול
 . מיד יקבלנו, בטחון לו' יהי שאם האופן ז"ע, הבטחון

 בטחון לו' שהי עד, ונענש המשקים בשר בטח שתחלה יוסף גבי כאן וכן
 מוכן' שיהי שנים' ב משך לילה כל לפרעה החלום ת"השי לו הזמין לכך, ת"בהשי

 .י"בהש בטחון לו' שיהי מיד יוסף לגאולת

 )פנחס מדרש(

 לאמר פרעה את יוסף ויען: אתו לפתר חלום תשמע לאמר עליך שמעתי ואני
 )טז טו, מא( פרעה שלום את יענה אלקים בלעדי

 ".לאמר" השיבו יוסף ואף? ליוסף פרעה שאמר" לאמר"ה מהו

 על הראשון אדם את הזהיר ה"שהקב) ב, נז סנהדרין( אומרת הגמרא, אלא
. עריות איסור על מרמז שלאמור", לאמור" האדם את' ה ויצו" בפסוק העריות
 לפתרונו נצרך שהוא בזיונו על לחפות וכדי, יוסף את להקניט רצה הרשע פרעה
 כמבואר, שקרים דברי יוסף על ריכל המשקים ששר אחרי ובפרט, יוסף של
, ראשון דבר'". לאמור' עליך שמעתי ואני, "ליוסף תיכף פרעה אמר, לכן. י"ברש

 חלום תשמע" עליך שמעתי ועוד, עריות של חטא לך יש שאתה עליך שמעתי
 ".אותו לפתור

", מבלעדי" -", לאמור" עריות חטא אצלי שיש שאמרת מה, יוסף לו ענה
 את יענה אלוקים, "חלום לפתור יודע שאני שאמרת ומה, נמצא לא זה אצלי
 "...פרעה שלום

 )מאיר דרבי מרגניתא פ"ע(

 )יז, מא( היאר שפת על עמד הנני בחלמי יוסף אל פרעה וידבר

 שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות: דכתיב היא הדא: "במדרש
 ).ו, פו תהילים" (אשמע ידעתי לא

  אמר, ליוסף וכשאמר" היאור על עומד" כתיב החלום את פרעה כשראה הנה
 לומר כשבא, חלמתי חלום פרעה אמר) "ג( תנחומא ובמדרש", היאור שפת על"
 דהיינו'" וכו ליה אמר, החלום את לו מהפך והיה, לבודקו בקש, החלום את לו

, ואכן. השינויים על יעלה יוסף אם לראות כדי פרטים כמה בכוונה שינה שפרעה
 .במדרש כדאיתא, חלם שאכן לכמו השינויים כל את תיקן יוסף

: הכוונה" מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות" הפסוק כונת וזה 
 על זה ידי על יצא למען, אמיתי פתרונו אשר יוסף נתן עדות איזה שואל הפסוק
 ניכר בזה" אשמע ידעתי לא שפת" הפסוק מתרץ ז"וע, מושל בתור מצרים ארץ
", שפת" המלה שומע והוא אותה ידע שלא" שפת" מלת על אמר יען פתרונו טוב
 על שעומד באמת חלם רק, כן פרעה חלם לא הוא שיודע כפי אבל פרעה מפי

 .היאור

 )מאיר דרבי מרגניתא(

 )ב, מג( אוכל מעט לנו שברו שובו

", אכל מעט לנו שברו שובו): "ב מג" (מקץ" בפרשת חנוכה נרות למספר רמז
 שברו" וזהו), 43( ג"מ המחצה תהיה" לנו" את שוברים אם) 86( ו"פ' בגימ" לנו"

 קטנה הכי האות את כלומר" אכל ומעט, "ג"מ ויצא" לנו" את תשברו" לנו
 ו"ל חנוכה נרות כמספר בדיוק הוא ד"מ הרי וביחד', א דהיינו", אכל" שבמילת

 . ד"מ ביחד שמשים שמונה ועם

 ")מועד אהל" בשם חיים אוצר(

 )לג, מא(  מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה

 סתם ולא, ליועץ הופך הוא ופתאום, פרעה של חלומו את לפתור מסיים יוסף
 כפותר לו קרא פרעה. ואיפה כמה, יעשו בדיוק מה לפרט מתחיל הוא, יועץ

 ?ליועץ הוא הפך, לפתע, זה כיצד, חלומות

 נביא, שונים באופנים עליה שהשיבו מהמפרשים רבים י"ע נשאלה זו קושיא
 :תירוצים כמה, איפוא כאן

 החמיר ומצבו המלך חלה אחת במדינה: משל פי על מדובנא המגיד מתרץ
 למצוא בנסיון מיטתו סביב התכנסו הרפואה בתחום המוחות טובי כל. והלך

 המלך בעוד". ידיים הרימו" כבר כולם שבו שלב הגיע אך. למחלתו תרופה
 כי בטוח שהיה, זוטר רופא לפתע הגיע", השעות את סופר"ו, בייסוריו מתייסר

 .המלך למחלת המזור בידו

 הרופאים כל עליו יתנפלו, דעתו את להביע יעז שרק ברגע כי, רופא אותו ידע
 בדרך נקט לפיכך, לכבודם יבולע פן מחשש, דבריו את ויבטלו", בכירים"ה

 בוודאי אשר, מרפא צמחי מספר בידי: "לו ואמר המלך אל פנה הוא. עורמה
 בוודאי. אותם לרקוח המתאים הידע בידי אין אך, השלימה לרפואתך יביאו
 שניתן בכדי, כדבעי לרקחם ידע אשר מי אי הדגולים לחכמים בינות כאן נמצא
 מכבודם יגרע לא כי רופא לאותו היה מובטח, כך". כתרופה בהם להשתמש יהיה
 .סלולה תהיה המלך של לרפואתו והדרך, הרופאים של

 בהם ויזלזלו דבריו את יבטלו פן, מצרים מחרטומי יוסף חשש מידה באותה
 לךנותר, החלום פתרון את לך שגיליתי לאחר: למלך אמר לכן. כבודם מפני רק
 הוא בכך". מערכת"ה את שינהל ונבון חכם איש אותך הסובבים מבין למצוא רק

, לידיו ליפול עשוי הנכבד שהתפקיד חשב מהחרטומים אחד שכל שמכיון, הרויח
 .לפתרון התנגד לא מהם איש

 

 ":דקרא טעמא"ב א"שליט קנייבסקי חיים רבי אומר, הפשט דרך על

 בטלפון. הזו ההתנהלות את מכיר הביתה מלאכה בעל פעם שהזמין מי כל
 מה: "מתקשרים שעתיים אחרי". אצלך אני שעה חצי תוך: "אומר הוא הראשון

?" עכשיו מה, נו: "נוספות שעתיים עוברות!". שעה חצי! אצלך 'כבר' אני?" "קורה
 ..."לקפה מים להרתיח יכול כבר אתה, אצלך ואני דקות שתי"

: בזה לומר מתכוון הוא! לא? קפה לשתות לכאן בא הוא? קפה מה? מים מה
 !פה ממש כבר אני עכשיו

. דבריו את יקבל שפרעה לכך לגרום כדי עצתו את אמר יוסף: חיים' ר אומר
 יוסף. השתכנע לא פרעה, ומשונים שונים פתרונות לפרעה פתרו החרטומים כל

", למעשה" של דיבורים שומע פרעה, מסודרת עבודה תכנית עם שבא היחיד
 החלום פתרון את מקבל ומיד, רציני אדם בן עם עסק כאן לנו יש – מבין הוא

 ".כמוך וחכם נבון אין זאת כל אותך אלוקים הודיע אחרי: "ליוסף באמרו

 לו אומר הוא, חלומו את לו פותר שיוסף לאחר. המשקים שר עם היה גם כך
  מעשיים. דברים

 )האור ומתוק(

 הגיד עשה האלקים אשר את הוא אחד פרעה חלום פרעה אל יוסף ויאמר
 )כו, מא( הנה שנים שבע הטבת פרת שבע: לפרעה

 על ואילו" לפרעה הגיד" יוסף אמר הטובות הפרות של הפתרון על בדברו
 למה, להבין יש", לפרעה הראה" יוסף אמר הרעות הפרות של החלום פתרון
 ?לשונו את שינה

 אותו אומרים טוב שדבר משום, ע"זי קלוגר שלמה רבי הגאון מבאר 
 רק אומרים רע דבר ואילו, פסחים מסכת בתחילת אומרת שהגמרא כמו, בפירוש
, לכן". הרעה על שמו מיחד ה"הקב אין"ש ל"חז אמרו וכן, ביד שמראים או ברמז

 כאילו לפרעה" הגיד" עושה האלקים אשר: אמר הטובות הפרות בחלום
 רק אמר הרעב את המסמלות הרעות הפרות בחלום אבל, אמר בעצמו ה"שהקב

 .פרעה את" הראה"

  )חיים אוצר(

 )טז, מא( פרעה שלום את יענה אלקים בלעדי לאמר פרעה את יוסף ויען

 עליך שמעתי לו ואמר חלומו את לו סיפר ופרעה פרעה אל בא שיוסף בשעה
 שלום את יענה אלקים בלעדי" יוסף לו אמר, חלומי את לפתור תשמע כי לאמור
 תיכף, זרה עבודה עובד היה שפרעה י"אעפ חלומו את לו פתר וכשיוסף" פרעה
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 אמר וגם" כמוך ונבון חכם אין אותך אלקים הודיע אחרי" לו ואמר' בד האמין
 ואמר פרעה אל בא רבינו כשמשה ואילו ,"בו אלקים רוח אשר איש כזה הנמצא"
 אשר' ד מי" אמר ממצרים ישראל עם את שתוציא ורוצה עולם בורא שיש לו

התחילובאמצעמכותאחרימכותלוונתנו, להאמיןרצהלא" בקולואשמע
 ואמר התחרט ישראל בני את שלח שכבר בסוף ואפילו, בו חזר כ"ואח, להאמין

 יוסף של פרעה בין ההבדל מה", מעבדנו ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה"
 יוסף של פרעה מדוע, זרה עבודה עובדי היו שניהם הלא, משה של פרעה לבין
 האותות כל אחרי אפילו להאמין רצה לא משה של ופרעה האמין תיכף

 ? והמופתים

 שהיה' הי ומסחרו, שמים וירא גדול עשיר הי ורשה שבעיר ידוע סיפור יש
 טבעו שלו האניות שכל ידיעה באה פעם. ל"לחו הים דרך סחורה אניות שולח
. לנפשו חששו כי, זה את לו להודיע שירצה מי היה ולא, ואביון עני ונשאר בים
 אליו ובא אצלו לו קרא הוא. לו להגיד עליו מקבל הוא כי ורשה דהעיר הרב אמר

 אם, הבלים הבל הוא העולם כל איך שמים יראת בעניני אתו לדבר והתחיל
 שעות אחרי,  טוב והבין הקשיב והעשיר זה על להצטער מה אין זה את מאבדים
 מה לפי: הרב אותו שאל, הזה עולם של ההבל את לו והסביר אתו דיבר שהרב

 היית, שלך סחורה עם אחת אניה לך נטבע היה אילו עכשיו דברנו שאנחנו
 ?מצטער

: הרב לו אמר. הבל שהכל עכשיו דברנו כי, הצטערתי לא בודאי: ואמר ענה
 אבל, עשיר נשאר אתה עדיין כי, באמת שמים ירא שאתה ראיה אין עוד מזה
 קצת חשב הוא? אז תגיד מה שלשה או אניות שתי אצלך יטבע אם יהיה איך
 יראת על ראיה לא עוד זה: הרב לו אמר. אצטער לא זה על גם: אמר כ"ואח

 סתם: להרב העשיר אמר? יטבעו שלך האניות כל אם תגיד מה, אמיתית שמים
 אותו הכניס. דברת יפה: הרב לו אמר, להתבונן זמן לי תן, חכמה לא זה להגיד
' בה הבוטח כי ולמד הבטחון שער הלבבות החובת את והוציא שיתבונן בחדר
 ומבאר. זהב מבוץ לעשות שיכול כימאי שהוא ממי מונים עשרת עשיר יותר הוא
 לו אין, לפניו מוכן הכל שיהיו רוצה הוא, ה"מהקב משכון רוצה אדם איך שם
 אחרי. הבטחון שער את עבר וכך, משכון ורוצה בטוח' שיהי ורוצה ה"בהקב אמון

 בשער התבוננתי שאני כפי: לרב ואמר מהחדר יצא הבטחון בשער שהתעמק
 ה"שהקב הבנתי שכבר מפני, אצטער לא בים נטבעו אניותי כל אפילו, הבטחון

 לך אומר אני, זו להבנה הגעת אם: הרב אמר לו. בו לבטוח ויכולים יכול כל הוא
 זה את הרב לו כשאמר! ים בלב ניטבעו שלך האניות שכל ברורה ידיעה שהגיעה

 רגע הלא: הרב אותו שאל. אותו הצילו בקושי אשר רופאים והזעיקו נתעלף מיד
: לו אמר? התעלפת כן אם מדוע, כלום תצטער שלא רבה בשמחה אמרת זה לפני

 שלי שהאניות חשבתי הבלים הבל הוא הזה העולם שכל לך אמרתי כשאני
 שלי שהאניות לי כשאמרת אבל, הבלים הבל הוא העולם כל אז, בים שטות
 ! מתעלפים אז, נטבעו

 לפרעה אמר כשיוסף. משה של פרעה לבין יוסף של פרעה בין ההבדל זה
, במצרים יכנסו שבעולם הכסף שכל אותך יעשיר והוא בעולם אלקים שיש

 אלקים שיש משה לו כשאמר, משה של פרעה אבל. רוצה אני גם כזה אלקים
 עשירות אאבד ואני אצלי שעובדים שלימה אומה אשחרר שאני ורוצה בעולם
 '.ד מי ואומרים מתעלפים אז, כזו גדולה

 אם אבל, ממנו מקבל הוא אם אלהיו עובד הגוי. לגוי יהודי בין ההבדל בזה
 קולי את ישמע כי אהבתי: אומר היהודי אבל. ובאלהיו במלכו ויקלל יתקצף ירעב

 את גם אוהב הוא: הסוף על גם מוסב" אהבתי' "וגו מות חבלי אפפוני תחנוני
 באותו, אשירה משפט אם אשירה חסד אם  -" אשירה ואמת חסד! "הצרות
 רוכב ה"הקב, הצדיקים, אומר המדרש. במשפט שר הוא בחסד אשר שירה
  שנאמר עליהם

 עומד ופרעה' "שנא אלהיהם על עומדים הם והרשעים", עליו נצב' ד והנה"
 נושאים הם אלא ה"מהקב כלום מבקשים לא הצדיקים כי, הכוונה". היאור על
 ה"להקב מרכבה הם, ה"הקב את מפרסמים והם, בשבילו סובלים הם, ה"הקב את

 והנה" שכתוב אלוהיהם על עומדים הם הרשעים אבל. עליהם רוכב ה"שהקב
 מהאלהים לקחת רק רוצים הם, שלהם אלהים' הי היאור כי" היאור על עומד
 מה לעמים ישראל בין מה ראו. ממנו מתרחקים אז להם נתן לא אם אבל שלהם

 .חמי לבין בני בין

 )מוסר דרכי(

 (מד, יב)יחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין ו

ממנו מאוד. חידוש  אומר לכם חידוש יפה, שתלמידי חכמים בוודאי יהנו
 אמיתי.

מהיכן יודעים  –הגמרא במסכת פסחים (ז, ב) שואלת: "מנא הני מילי?" 
 שבדיקת חמץ נעשית לאור הנר?

משיבה הגמרא: "אמר רב חסדא: למדנו מציאה ממציאה, ומציאה מחיפוש, 
כתיב הכא  –וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות, ונרות מנר. מציאה ממציאה 

"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", וכתיב התם 'ויחפש בגדול החל ובקטן 
דכתיב 'בעת ההיא אחפש  –כלה וימצא'. ומציאה מחיפוש דידיה, וחיפוש מנרות 

 את ירושלים בנרות', ונרות מנר, דכתיב: 'נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן".

נאמר קודם לכן, שואל המהרש"א שם מדוע לא הביאה הגמרא את ה
בפרשת ויצא "ויחפש ולא מצא את התרפים", הלא גם שם מוזכרים חיפוש 

 ומציאה!

הטשעבינער רב זצ"ל ספר, שהיה פעם בעיר קראקא ופגש שם שען זקן, 

 שאמר לו פשט יפה בגמרא הזו:

הרמ"א בהלכות פסח (סי' תלב) כותב: "נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום 
יהא ברכתו לבטלה", ואת הפתיתים יכול להניח  שימצאם הבודק, כדי שלא

 אפילו הבודק בעצמו.

שואלים האחרונים: מדוע מתאים לומר על זה בדיקת חמץ, אם הוא עצמו 
מניח את הפתיתים ומחפש, איזו בדיקת חמץ היא זו? כלום נקרא ש"מצא" 

 חמץ?

השיב השען הזקן: מהיכן לומדים בדיקת חמץ? מ"ויחפש... וימצא הגביע". 
מנשה, שהוא עצמו הטמינו שם... הרי שמתאים לומר  –ומי מצא את הגביע? 

 "וימצא" על דבר שהמחפש עצמו הניחו שם.

לפי זה מובן היטב מדוע לא הביאה הגמרא הוכחה מ"ויחפש ולא מצא את 
 התרפים", כי שם לבן באמת חפש, לא הוא עצמו הניח שם את התרפים...

 (יחי ראובן)
 

  מאוצרות המגידים 
  א) (מא, "ימים שנתים מקץ ויהי"

 אל פנה ולא" יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר הגבר אשרי" במדרש אמרו
  כ"ע שנים שתי לו נתווספו והזכרתני וזכרתני המשקים לשר שאמר י"ע" רהבים

 שם אשר כאיש יוסף את מתאר בתחילה דהנה מאד תמוהים המדרש דברי
? שנים שתי בעוד נענש זה שעל בטחון בחוסר אותו מציין ולבסוף מבטחו' בה
 עשה הרי אותו שיזכור המשקים משר שביקש בזה יוסף נענש מדוע תמוה עוד
  ?רצויה ואף המותרת השתדלות בזה

  ביאורים כמה בזה נאמרו

 התירה התורה דהנה ביארו" הלוי בית"וב) המדרש על בהגהות( ש"הרש
 יושב] אדם[ יכול ל"חז כמאמר אנושיות תחבולות י"ע השתדלות לעשות לאדם
 למען" לומר תלמוד] עניניו ושאר לפרנסתו השתדלות שום יעשה ולא[ ובטל
 בכל שווה אינו המותרת ההשתדלות שיעור אמנם" תעשה אשר בכל' כו יברכך
 .בהשתדלות למעט צריך כך, הבטחון במידת ערכו לפי אחד כל, אדם

 היתה קטנה השתדלות גם הבטחון במידת מדרגתו לפי הצדיק יוסף הנה
 המדרש כונת וזה שיזכרהו המשקים לשר שאמר עבור נענש ולכן, מיותרת

, אלא" רהבים את פנה לא" שלעולם יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר הגבר אשרי"
 המשקים לשר שאמר י"ע שהרי לך ראיה ומה, ה"בקב רק בוטח תמיד היה

 בטחון של גדולה במדרגה שהיה מוכח שנים שתי לו נתווספו והזכרתני וזכרתני
 .נענש השתדלות של מילים' ב על שגם', בה

 י"עפ, ישר. מ. מ הרב זאת מבאר) ג"ח" ופעלו חייו ח"ח" ("חיים חפץ" בספר
 את" דוד פרי" ס"מת רבינוביץ אהרן יוסף' ר הצדיק הגאון הרב לו שסיפר מה

 :הבא המאורע

 מחמצן סובל והוא היות: בשאלה פעם אליו פנה בוורשא חסידי יהודי
 הרשאי, לבשולם ותכופים קלים מאכלים רק לאכול הרופאים עליו פקדו, בקיבתו

 ? בשבת] קוגל[ פשטידה לאכול איפוא הוא

 בעזרת מאומה לך יזיק ולא בשבת פשטידה לאכול הנך רשאי - הרב לו ענה
 לחשוש. ממה איפוא לך אין לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת, יתברך' ה

 הבטחה שיקבל בטוח והיה? לי יזיק לא, רבי, האמנם ושאל האיש חזר שוב
 .נוספת

 שאמונתך מוכיחה שאלתך הישנות! לאכול לך אסור שוב, לא, הרב לו אמר
 עליך אלא זאת, על לסמוך לך אסור כך משום היא, רופפת השבת של בכחה
 הרופא. הוראות אחרי בדיוק למלא

 המשקים משר אחת בבקשה יוסף הסתפק אלמלי יוסף, אצל גם מובן בזה
 מהווה היתה לא שכזו השתדלות עוול, משום בכך היה לא" זכרתני אם כי"

 פעמיים" פרעה אל והזכרתני" נוספת פעם שנה הוא ואילו לבטחונו, סתירה
 לבעל הסאה הגדשת משום היתה בכך המשקים, שר לפני בקשתו את שטח
 הראשונה הבקשה שאף חשד עצמו על מתח הרי בכך הצדיק, כיוסף בטחון
 עם מדקדק ה"הקב" בבחינת ערכו לפי הדק מן דק בטחון מחוסר היתה נובעת
 נוספות. שנים בשתי ונענש" השערה כחוט סביביו

 תלויה הצלתו שאין ידע יוסף, מבאר) ו, ב" ובטחון אמונה" (איש חזון"ה
 על לסמוך ולא בפעולות האדם שנתחייב בהיות אבל', ה מיד והכל, בהשתדלות

שאין  הרהבים תכונת בהיות אמנם. המשקים משר לבקש עצמו את יוסף חייב נס
 דמי, יאוש מתוך רק הזה המעשה ראוי אין, לזולת ולהטיב לזכור בטבעם

 אין אבל, תועלת מכל הרחוקים בדברים אף, שיכול מה כל עושה שמיואש
 היא חובה שאינה ואחרי החובה מפעולות זו פעולה ואין, אלה כל לעשות לבוטח
 .אסורה

 השתדלות יתר מזיקה

 השניה העולם מלחמת ג) מסופר: בפרוץ"ס א"(ח" ויגדך אביך שאל"בספר 
 שהרב מכיון. אחד נגיד של בביתו התאכסן ושם, בוורשא ל"זצ ז"הגרי שהה

 חשש עליהם שאין, לחם ככרות כמה עמו הביא', חדש' לאכול שלא הקפיד
, תשובה ימי עשרת הגיעו כבר. בינתיים לאכול מה לו שיהיה כדי', חדש'

 מן הפצצות של במבול נתונה היתה וורשא העיר. בעיצומה היתה כבר והמלחמה
 ראתה, ל"זצ הרב של לחדרו הרבנית נכנסה כאשר. ש"ימ הגרמנים מידי האויר



 

 ג 

 הכיפורים יום ערב לסעודת לחם להשאיר דואג ואינו, השובע על אוכל שהוא
 כי, לדאוג צריך לא כי הרב ענה, כך על הרבנית של לשאלתה. עשה מצות שהיא
 המצוה לסעודת חדש חשש בו שאין לחם לו יזמין ה"שהקב ובוטח סומך הוא
כזיתיםשניהרבהשאירנחהלאהרבניתשלשדעתהמכיוןאבל, פ"יוכערבשל
 . הסעודה לאחר לחם של

ככרותוכמהמבריסקלהרבהעירשלהאופיםאחדנכנספ"יוהכבערבוהנה
 חשש בו שיש לחם אוכל אינו שהרב אני ויודע היות, לרב בישר ואף, בידו לחם
 חשש בו אין הזה והקמח המלחמה לקראת וקמח מזון אגרתי אני הנה, חדש
' בה בטחון כשיש לה לרמוז כרוצה הרבנית לעבר מבטו ל"זצ הרב הפנה. חדש
 ...לדאוג מה אין

 לצורך דגים גם הכין כי לרב וסיפר האופה נכנס, השעה כמחצית לאחר
 לפתע נפלה, בידו הדגים ומגש, מביתו שיצא בשעה אבל, פ"יוכ ערב סעודת
 ונפלו הדגים עם המגש מידו נשמט הפצצה הדף ומחמת, לו סמוך במקום פצצה

 .לאכילה עוד ראויים ואינם לריצפה

 כזיתים שני אותם להשאיר אתמול נמנעתי אילו, לרבנית הרב זה על אמר
 בעשותי אבל, לסעודה הללו לדגים גם זוכה הייתי, היום לצורך לחם של

 הדגים ונפלו הזכות לנו היתה לא ולכן, הבטחון במידת פגם נעשה - זו השתדלות
 !... לאכילה ונפסלו לעפר

 (אוצרות התורה) 

 

 אחד עני המוסר על עניין ההשתדלות: בספרי המפורסם נמרץ בענין זה משל
 המסכנות פניו על אותותיה מראה והעניות, לפיו מזין אוכל בא לא ימים שזה
 מזונו ימצא שמא העיר ברחובות עני אותו לו מהלך. להסתירה יכולת מבלי

 מכיר אולי: העני שואלו, לפניו מזדמן טוב יהודי והנה, רחמנים מאנשים ומלבושו
, בודאי: היהודי לו עונה? בחינם לעניים ומלבוש מזון המחלקים ח"גמ מקום אתה
 אוכל חינם המחלקים חסדים גומלי אנשים ישנם יפו ברחוב, שמעת לא האיך
 לך, כראוי אכלת שלא ימים כמה כבר שזה שנראה כמוך לנצרך ובפרט! ומזון

 מה משום כתובת. אותה לכיוון והלך, העני שמח. רעבונך ותשביע זה למקום
 רחוב. באותו 16 מספר לבית נכנס ,18 יפו בית מס' לרחוב להיכנס ובמקום, טעה
 הוא פותח, הבית בעל לקראתו והנה בדלת, הוא מקיש, ומרווח נאה, גדול בית

 למאכל חסדים הגמילות בית הוא כאן האם, העני לו ומשיב, לרצונו בשאלה
 הסמוך18 לבנין להכנס שבמקום, טעה זה שעני הבית בעל קלט תיכף? ומלבוש

 אולם, הכל מחלקים כאן, בודאי: "לו השיב, לנצלו והחליט 16 במספר לביתו הגיע
" לעבוד קצת צריכים, לגמרי בחינם אינה החלוקה, במעט אותך הטעתה אזנך
 לבעל אמר, ובכן, חינם ומלבושים אוכל נותן מי וכי טעה שמסתמא העני חשב
" ומלבוש מזון אקבל שלערב מנת על כלשהי עבודה לקבל אני מסכים: "הבית

 שלם יום עבד והמיוגע הרעב העני. יהיה כן כדבריו שאכן הבית בעל לו הבטיח
 שליחויות ביצע כן וכמו, ביתו את, גינתו את לו ניקה, הבית בעל של בביתו

 את נפשו על הוא מבקש, נשמתו את נופח כמעט כבר והוא, לערב. מסוימות
 תיכנס, לך הבטחתי אקיים, בודאי: "הבית בעל לו משיב תיכף, ומלבושיו מזונו
 זו כי חשב בתמימותו העני", תחפוץ אשר ככל תקבל ושם הסמוך לבנין

 וטענתו, הסמוך לבנין לתומו הוא הולך, שם ומקבלים כאן עובדים, הפרוצדורה
 בעל הבין מיד", ומלבושים מזונות כאן לקבל מנת על הסמוך בבנין עבדתי: "בפיו
 נוכל ואותו, בכתובת טעות בשל, הנוכל בשכנו זה מסכן עני נפל שאכן ח"הגמ
 אילו חינם מקבלם שהיה ומלבושו מזונו את כאן יקבל כן מנת שעל כביכול ניצלו
 . הנכונה לכתובת ישר מגיע היה

 הרע ביצר הוא פוגש, צרכיו ולייתר ומלבוש למזון נצרך האדם, הוא והנמשל
 גוף להשקיע צריך!" ברעב תמות השתדלות בלא", "להשתדל" לו מציע והלה
 או ותפילה תורה חשבון על זו השקעה באה שלפעמים והגם הזה בעולם וראש
 פותח"ה מאת מחייתו לקבל הרע יצר שולחו, ועבד שעמל ולאחר, מצוות יתר
? לאדם ליתן ומזון חיים לו יש ליצר וכי, שהרי"... רצון חי לכך ומשביע ידך את
 הרע מיצרו מזונו הבטחת לפיתוי נגרר האדם נמצא! והרע המוות מקור הוא הרי

 את לו נותן שהיה מקור מאותו מזונו את לקבל אותו הוא שולח כשלמעשה
  .ותפילתו תורתו חשבון על טורח היה לא אילו וכבוד ברווח יותר וגם פרנסתו

 (טעם הצבי)

 

 

 רבי שלמה לוינשטיין - חכמה יהודית

 (מא, לט)אין נבון וחכם כמוך 

ובעבורה הוא התמנה למושל בכל חכמתו של יוסף נשאה חן בעיני פרעה 
ארץ מצרים. החכמה והפקחות הן אחת מן התכונות היסודיות של כל מושל 
ומנהיג, הנדרש לעתים להכריע ולפסוק, כאשר המציאות אינה ברורה לפניו כלל 

 וכלל.

בספר מורשת אבות מסופר שרבי דב בעריש מייזליס המונה המהרד"ם, 
שתים נשאל בנושאים שהסעירו בשעתם את  נמנה בין פוסקי דורו. לא אחת ולא

כל גדולי הדור, כשהכל חפצים לשמוע גם דעתו השקולה, המלאה פקחות ודעת 
 תורה.

בעיירות ישראל בפולין הילכו עד לתקופת מלחמת העולם השניה סיפורים 
 ועובדות על אהבתו לעמו ועל חכמתו ופקחותו בישבו על מדין.

ובעל מלון עשיר לדין תורה. המלמד טען פעם אחת התיצבו לפניו מלמד עני 
כי הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צרור כספו אצל הנתבע. הלה, יהודי בעל 

 צורה, הכחיש את הסיפור מכל וכל.

שאל המהרד"ם את בעל המלון, הנתבע, אם יהיה מוכן להשבע על טענתו, 
הא. והנה והלה השיב בחיוב. בתוך כך גלגל המהרד"ם עמו שיחה על דא ועל 

הבחין בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר. המהרד"ם גילה התענינות 
גוברת והולכת בשעון היפה והוא בקש ממנו את הרשות להתבונן בו מקרוב. הלה 
הושיט את השעון למהרד"ם, אשר אמר: "שעון יפה כזה, ברצוני להראות לזוגתי. 

 האם כבודו מסכים?"

 ך הנאה גלויה."בוודאי", השיב העשיר מתו

המהרד"ם נכנס לחדר אשתו, נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת מיד אל 
אשת בעל המלון ולבקש ממנה את הפקדון, שהפקיד אצלה המלמד העני, 
וכראיה שאכן, בעלה שלח אותה, תציג את השעון המהודר שבידה. הרבנית 

פני העשיר עשתה כמצוותו, ולאחר שהות קצרה חזרה עם פקדונו של העני, ו
 חפו. –המכובד 

"אבל", הזהירו המהרד"ם, "אל תצעק עליה, שכן אצטרך להזמין אותך פעם 
 נוספת לבית הדין!"...

סיפור נוסף המראה את חכמתו ארע לשתי נשים, אשר הביאו את כביסתן 
אל אחת הכובסות בעיר. והנה מתה הכובסת, ויורשיה לא ידעו למי שייכת 

 הכביסה.

 "כולה שלי!" טענה אחת הנשים, ואילו השניה טענה לעומתה: "חציה שלי!"

החליטו היורשים להביא דין זה בפני המהרד"ם, אשר שמע את טענות 
הנשים, ושלחן לביתן עד למחרת היום. כשיצאו, ביקש מבני ביתו שיוסיפו 

 כבסים משלהם לערימת המריבה, המונחת בביתו.

פנה אל זו שטענה "כולה שלי", ואמר: למחרת, כאשר הופיעו הנשים, 
"הסתכלי עוד פעם, האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה עשתה עצמה 

 כבודקת את ערימת הכביסה והכריזה בביטחון: "הכל שלי!"

הרב פנה לשניה ושאלה: "האם תוכלי למיין ולהפריד בין מה ששייך לך ובין 
 מה שאינו שלך?"

הכבסים של חברתה ואת הכבסים  זו, אכן, מיינה כראוי ושמה בצד את
 שהוסיפו בני משפחת המהרד"ם...

השניה נבוכה כשנודע לה שהרב הערים עליה, וקבלה בהכנעה את נזיפתו 
 ואת דרישתו להסתפק במה ששייך לה...

 (ומתוק האור)

 

 

 רבי שלום שבדרון –חביבין יסורים 

 (מא, א). ויהי מקץ שנתיים ימים

לעולם כמה שנים יעשה באפילה, זמן נתן ליוסף "קץ שם לחושך", זמן נתן 
 כמה שנים יעשה באפילה, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום (ב"ר פ"ט, א).

יוסף מצטער ומתענה שנתים ימים בבית הסוהר, וכל זה למה? מפני 
שהשתדל אצל שר המשקים! והדבר פשוט למה נתייסר כ"כ, כי הקב"ה מדקדק 

 עוונותיהם.עם סביביו כחוט השערה, למרק 

 הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

ולמה מדקדק הקב"ה כ"כ עם הצדיקים? שמעתי מהגאון רבי יוסף חיים 
זוננפלד זצ"ל, דהבונה בנין גדול ורב קומות צריך לדייק ביסודות הבנין מאוד 
מאוד, כי כל סטיה וטעות קטנה ביסודות, גורם עיוות גדול בקומות העליונות. כך 

ד העולם, מדקדק הקב"ה עמהם בדקדוק דק עד אין נבדק, גם הצדיקים שהם יסו
 ומפני כך דקדק הקב"ה עם יוסף כ"כ.

ומאחר והצדיקים יודעים את הסוד הלזה מחבבים המה את היסורים 
וחפצים בהם, וכמו דאיתא במדרש (הובא בתורה שלימה) "ויהי מקץ שנתיים 

היה מצפה ומחכה  ימים" דלכאורה תיבת "ימים" מיותרת. אלא לומר לך, שיוסף
כ"כ עד שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו את היסורים שיכפרו לו את עוונותיו, 
והיו נחשבים לו יום לשנה, ולרוב תשוקתו עברו עליו מחר שנתיים ימים, כשני 

 ימים.

כך גם נראה גם אצל דוד המלך ע"ה שביקש יסורים, וכך אמר "הרב כבסני 
 א, ד).מעוני ומחטאתי טהרי" (תהלים נ

גם אצל התנאים מצאנו בקשת יסורים, אצל ר' אלעזר בר' מעון בגמרא (ב"מ 
פ"ג), וגם בדורותינו אנו, שמענו מבאי ביתו של ר' מרדכי פרוגומנסקי זצ"ל, 
שקודם פטירתו שמעוהו מלחש, רבונו של עולם, הוסף יסורים על יסורי עוד 

 ועוד כדי שאתנקה לגמרי מעונותי.

 הבורח מן היסורים

ואף שאין לנו מושג כלל בבקשת היסורים, ולא עוד שאנו מבקשים "ולא על 
ידי יסורים וחלאים רעים" אך לכה"פ צריכים אנו לא לברוח מן היסורים. והבורח 
מן היסורים, אמר על זה אדמו"ר הגאון ר' ליב זצ"ל, שהרי הוא דומה כמי שרואה 

לראשו, מסיר ראשו  את הקב"ה מרים מקל כדי להכותו, ולפני שהמקל מגיע
 ובורח, והמקל נשאר באויר.



 

ד 

והמשיל החפץ חיים משל נמרץ על הבריחה מן היסורים, האיך נראה אדם 
שמתלונן על היסורין, ומבקש הרבה מה' להפסיק יסוריו, ולפעמים אפי' בא 
בטענות ח"ו. משל למה הדבר דומה, לאדם אחד שהיה צדיק וחסיד, גאון 

בעבודת ה', אלא שהיה לו חסרון אחד שהיה בעל כעס.וקדוש, כל ימיו עסק 

ופעם אחת מתוך כעסו סטר על לחיו של אדם אחד, חומרת הדבר נתבאר 
בגמרא (סנהדרין נ"ח) שהסותר לועו של ישראל כסותר לועו של שכינה! והנה 
אדם זה עלה לאחר מותו לב"ד של מעלה, ומצאוהו שלם בכל מעשיו באופן 

שהכה באגרוף את חבירו, ומכיון שהיה עם הרבה זכויות  נפלא, חוץ מחסרון זה
נתנו לו אפשרות לבחור על עבירה זו, להיענש בגיהנום, אל לרדת לתיקון בגלגול, 
כמובן שאדם מעדיף גיהנום מגלגול, כי מי ערב לו שיצליח לתקן בגלגולו מה 

 שקלקל, עמד והחליט, גיהנום!

הייתה ארוכה, ולכן איפשרה לו  מינו עליו מלאך אחד ולקחו לגיהנום, הדרך
לחשוב על החלטתו, האם טוב הכריע או לא, ולאחר זמן החל להרגיש את חום 
הגיהנום קצת... הבין האיש שהנה הנה הם כבר בגיהנום, ולכן החל החום להפריע 
לו, וסבר בדעתו שטוב בהחלטתו, כי הנה היסורים נסבלים, כך הולך וחושב, 

בעירה ממש, וכולו החל להזיע בידיו וברגליו, וראשו ובנתיים עבר המצב מחום ל
 החל להסתחרר עליו.

כאן כבר היה משוכנע שזהו הגיהנום עצמו, ואינם הולכים עוד אלא כדי 
להגיע לפינה שיניחהו שם כמה ימים... ולכן שתק ולא אמר דבר, אך ככל 

בד שהתארך הזמן ונתקרבו לגיהנום הלך והחמיר המצב, ובעוד שעד הנה רק כ
עליו גופו וראשו סחרחר עליו, כאן החל מרגיש אש בוערת בכל גופו ועוד מעט 
ואיננו, ומשראה שאין הגיהנום כמו שחשב בתחילה, פנה אל המלאך בשארית 
כוחותיו, ושאלו האם זה החום הגבוה ביותר בגיהנום, או שבשבילי צריך תנור 

 יותר רותח?

אה, ומשחזר על שאלתו, המלאך כלל לא התיחס לדבריו והחל סוחבו הל
גיחך עליו המלאך, מה אתה מפטפט לריק ועל איזה גיהנום אתה שח, עוד לא 
הגענו לשליש הדרך!... מששמע כך הבין כי טעה טעות מרה בהחלטתו, ואמר 
בלבו כי דבר אחד עליו לעשות, ללכת מהגיהנום, וביקש רשות מהמלאך לחזור 

מלאך, ושבו לב"ד של מעלה, ולשנות החלטתו, ולאחר מו"מ קצר הסכים ה
וביקש לפני הב"ד של מעלה שהוא רוצה לרדת לגלגול, ושיברא בפעם הב' ללא 

 יד שבה הכה את חבירו, ובכך יוכל לתקן מה שקלקל.

טענו לו, והלא כל מטרת העוה"ז לעמוד בנסיון ומה בקשה היא זו? שקל 
ה, כדי שיתאפשר בדעתו ואמר כי מוכן לוותר על כל זכויותיו וכל מצוותיו שעש

לו לרדת ללא יד! ומכיון שזכויותיו רבים וגדולים היו הסכימו לבסוף בב"ד של 
 מעלה, ונולד מחדש ללא יד!

מזל טוב! בבית יהודי פלוני על הולדת בנם החדש, אך שמחה מהולה בעצב, 
 הילד בעל מום אין לו יד!

וי, וכך ההורים התקשו לגדל את צפיעם הלזה שלא יכל לתפוס אף דבר כרא
גדל היניק והגיע לת"ת, כולם עם שני ידיים, והוא... כולם נוטלים שני ידים והוא... 
כך גם הוקשה לו מלאכת הכתיבה, וכך היה תמיד מופלא לרעה בשובבות 
הילדים לצערו ולעגמת נפשו, עד הגיעו לבר מצווה והוצרך לעזרה בהנחת 

 התפילין ולהיות גם מבויש על מומו.

דע תפילה מהי, והחל קורא אל ה' בחזקה, למה? למה? אלא שאז גם י
ובדמעות שליש בוכה, ואינו מבין מדוע כולם עם שני ידים והוא עם יד אחת, מה 
פשעי ומה חטאתי?! ובעודו מרבה תחינה ובקשה וצועק מלב נשבר לדעת מה זה 
ועל מה זה, יושב בשמים ישחק! אילו ידע איזה מחיר יקר שילם בעצמו וכמה 

 ש והתחנן לעשות עסק זה כדי לסבול את כל זה.התעק

ויש להוסיף על המשל, דבמשל האדם בעצמו ביקש והכריע לעצמו את 
היסורים, ואילו באופן הרגיל, הקב"ה הוא שמכריע טובת האדם ומזכה לו את 
יסוריו באהבה ובחמלה! ובעוד שבמשל חסר לו לאדם את הידיעה שהוא בחר 

ו, הרי בכל יסורים יש כבר את הידיעה, שכיון בזה, ולכן אינו שמח ביסורי
שהקב,ה החליט בשבילו יסורים, הרי שכדאי וכדאי, ולמה א"כ "מתאנח" האדם? 
משום שהוא לא החליט...! רק "מענישים" אותו ולכן רוצה לברוח...! אמור 

 מעתה שכל מה שחסר כדי לשמוח ביסורים זה רק "התבוננות" בדבר ותו לא.

 ביסורי עצמו -חביבים יסורים 

ברם, ראוי להעיר, שלא יאמר אדם, אם כך הוא החשבון וכך היא האמת, א"כ 
"חביבים יסורים"... דברים  -כשאראה את חבירי גונח מיסורין אבוא ואומר לו 

אלו יאמר כשיתייסר הוא, אבל כשחבירו מתייסר ביסורים צריך להיות נושא 
יכולתו, ולא להרגיעו ב"חביבים  בעול עם חבירו, להשתתף בצערו ולעזור לו ככל

יסורים"... כמליצת הועלם שיש העובד על "גדלות האדם" של עצמו, ועל "ביטול 
היש" של זולתו... או שאת עצמו משביע עם אוזים מפוטמים, ואילו את רעבון 

 חבירו ממלא עם "בטחון"... לא זו הדרך ולא זו העיר!

או תלמידיו לבקרו (סנהדרין וכבר אמרו בגמ' בר' אלעזר הגדול שנחלה וב
ק"א) כמה וכמה אמירות אמרו התלמידים לר"א, ואילו ר' עקיבא נענה ואמר, 
"חביבים יסורים", אמר להם ר"א סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי, שאמר 
חביבים יסורים, ויש לדקדק בלשון ר"א, שאמר והדגיש, דברי עקיבא "תלמידי"? 

 מידו של ר"א.וכי אין אנו יודעים שר"ע תל

אלא שמפני שהוא תלמידו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ממילא חש 
ביסורי ר"א רבו כבן שמרגיש יסורי אביו, ואז אימרתו זו מטוב לבו היא יוצאת 

חביבים יסורים? לנפשך תנעם! אך כיון  -לנחם את רבו, דאל"כ היה אומר לו 

 לאי פלאים!שמדובר בעקיבא "תלמידי" אמר, סמכוני ואשמעה! פ

 (לב שלום)

 

 

 רבי יעקב גלינסקי - לנצל את הבמה

פרעה חלם חלום, ורוחו התפעמה. קרא לחכמים ולחרטומים, ולא הניחו 
דעתו. הודיעוהו אודות יוסף, והזעיקו. פתר לו יוסף חלומו, והוסיף: "ועתה ירא 

על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקדים על  פרעה איש נבון וחכם וישיתהו
הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע, והיה האכל לפקדון לארץ לשבע 

לו). וכתב הרמב"ן: "ואמר -שני הרעב, ולא תכרת הארץ ברעב" (בראשית מא, לג
יוסף כל זה, בעבור שיבחרו אותו. כי החכם עיניו בראשו". ותמה ה"אור החיים" 

 מדוע נעשה יוסף יועץ למלך, הלא לא נתבקש אלא לפתור החלום! הקדוש זצ"ל:

 -נענה על כך, במעשה שהיה 

לאחר מלחמת ששת הימים היתה התעוררות גדולה. כגודל החרדה לפני 
המלחמה כך גודל הפורקן, וירושלים נכבשה, והר הבית בידינו, וחזרנו לכותל 

קב אידלשטיין שליט"א, המערבי, ולקבר רחל, ולמערת המכפלה. הגאון רבי יע
רבה של רמת השרון, ערך כנס הודיה והזמינני לשאת דברים. היו שם אנשי צבא 
לרוב, וכשהגעתי הודיעוני שהוחלט לשנות את צביון המעמד: לא דרשה, אלא 

 סימפוזיון, שאלות ותשובות. לא מצא חן בעיני: אני רציתי לקבוע את הנושאים.

שינו לסימפוזיון. סיפור, מוכנים לשמוע?" קמתי ואמרתי: "הזמינוני לדרשה,

 "כן!" ענו במקהלה. סיפור, מוכנים!

פתחתי בסיפור הידוע. בפוזנא, עירו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, היה 
בעל תוקע ותיק, שליבו נטה אחר המשכילים ויסודות אמונתו התערערו. העבירו 

העיר: הן שומר תורה רבי עקיבא איגר ממשרתו, והלה התאונן בפני מושל 
ומצוות הוא, אלא שהתחבר עם המשכילים. אמת, שוחר קדמה הוא, והרב 

 חשוך, ממורדי האור, ומשום כך הדיחו!

הבטיח המושל לברר זאת. קרא לרבי עקיבא איגר, ושאל מדוע הודח בעל 
 התוקע הותיק.

הרב לא חפץ להכנס עם המושל בפולמוס, וענהו: "לא הדחתיו, להפך. הוא 
 -לה בדרגה הע

עד עכשיו תקע בראש השנה. אבל ידוע לך שהיום הקדוש ביותר ליהודים 
הוא יום הכפורים. היהודים צמים בו מערב עד ערב, הולכים יחפים ולובשים 

 -לבנים ומעתירים למחילת עוונות" 

 המושל ידע.

"ובכן, הזמן הנעלה ביותר ביום קדוש זה הוא לקראת סיומו. מתפללים בו 
וחדת שאין דוגמתה בכל השנה כולה, תפילת נעילה, וארון הקודש תפילה מי

 -פתוח כל שעת התפילה. וסיומה, בפסגת הפסגות, תוקעים בשופר 

 ולתקיעה זו מיניתי את המתלונן!

 יראה כבוד המושל ויווכח, כי אך נרגן הוא וכפוי טובה!"

התרשם המושל והתנצל על הטרדת הרב הנערץ והטרחתו. קרא למתלונן 
הוכיחו על פניו: הרב שדרג מעמדו, במקום לתקוע בראש השנה מינהו לתקוע ו

 ביום הכפורים, והוא מתמרמר?!

 הלה בא במבוכה.

לך ותסביר לגוי, שהרב עשאו ללעג ולקלס. שהתקיעות בראש השנה מדין 
אינה אלא  -וליתר דיוק, בצאת היום הקדוש  -תורה והתקיעה ביום הכפורים 

 ה אכפת לרב שהוא שיתקע.מנהג בעלמא, ולא הי

נאזר בהסבר שגם גוי יבין: "אין מה להשוות! בראש השנה תוקעים מאה 
 קולות, וביום הכפורים תקיעה בודדת!"

 כאן קצרה רוח המושל. קצף וקרא: "הלא השופר בידך, תקע בו כרצונך!"...

 -הכל גיחכו, וסיימתי: "זהו, רבותי 

 המיקרופון בידי, ואשמיעכם את דברי"...

השמעתים דברים שאיני בטוח שנהנו לשמוע. ספרתי להם על הגאון רבי 
חיים עוזר זצ"ל שכינס גבירים לדון בהקמת בית חולים יהודי שיוגש בו אוכל 
כשר ולא ילעיטו את החולים בנבלות וטרפות. דרש מכל אחד שיתחייב להחזיק 

רה לשחר כך וכך מיטות, כמיסת עשרו. עודם משוחחים, הגיעה קבוצת בני תו
פני רבן של ישראל. מיד נפנה אליהם באהבה וחיבה, התעניין וברך מקרב לב. 
חרה לעשירים על ההתעלמות מהם.. הבחין בכך ואמר: "אל ירע בעיניכם. הם 
מחזיקים את מחצית בית החולים!" תמהו: בני התורה העניים, מנין להם כספים 

ם וחליים ומדוים, ואת כה רבים! אמר להם: "בתורתם מונעים הם דינים קשי
 השאר תורמים אתם"...

כלפי מה הדברים אמורים, הלא התכוננו לרבבות הרוגים, ה' ירחם. הכשירו 
את שדרות רוטשילד לכל ארכן כבית קברות למקרה חרום. וברוך השם, כזה 
נצחון. למחות את חיל האויר של האויב בשלוש השעות הראשונות, ולא הוצרכו 

 הרי זה בזכות בני הישיבות ולימודם!לכרות את הקברים. 

איני מזלזל, לא בנדיבים של בתי החולים ולא בחיילים המחרפים נפשם. אבל 
 -הצלחתם מתאפשרת בזכות לימוד התורה 



 

ה 

 ושמעו את הדברים עד תומם, כי המיקרופון היה בידי...

 הוא הדין כאן.

בידו, הכל אמת, לא נדרש ליעץ למלך. אבל רצה שיבחרו בו, ו"המיקרופון" 
מאזינים לו, ניצל את ההזדמנות והשמיע דבריו, ובתוך שעה היה למשנה למלך 

 מצרים...

 -והתורה, כידוע, מלשון הוראה (זוהר ח"ג נג, ב). אף כאן, הוראה כה מחייבת 

 ההורים, "המיקרופון" בידם.

 המחנכים, "המיקרופון" בידם.

 הרבנים, "המיקרופון" בידם.

מאזינים לדבריהם, ינצלו את הבמה באופן מושכל רשות הדיבור נתונה, 
 להעביר רעיונותיהם להדריך ולהשפיע!

  (והגדת)

 

  לימי החנוכה 
 

 ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא "בדקו
" (שבת כא, ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו היה

 ב)

מקשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של פך השמן, הפני יהושע 
 הרי טומאה הותרה בציבור, והיה אפשר להשתמש בשמן טמא?

ונראה לי לתרץ בזה, שהקב"ה רצה להראות לנו שלא נחפש לעצמנו היתרים, כי 
 אם האדם יתחיל לחפש היתרים, ימצא על כל דבר היתר. 

בי פינקל, היה אוכל בפסח מרור ומיד שמעתי כי הסבא זצ"ל מסלבודקה ר' נתן צ
לאחר האכילה היה מתעלף, והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות 
הלילה בכדי לקיים את אכילת האפיקומן. שאלו אותו תלמידיו: רבי, מדוע הנך 
אוכל מרור, הרי זה סכנה עבורך? ענה להם: אם נתחיל לחפש היתרים, אז נמצא 

כולה. ובאמת כתב הרמב"ן, כי האדם יכול להיות נבל היתרים לכל התורה 
ברשות התורה, על כל דבר יוכל למצוא היתר ויביא ראיה מהתורה שהוא צודק, 
ולכן עשה הקב"ה נס פך השמן, להראות לנו את הדרך, שלא לחפש היתרים אלא 

 לקיים לפי הצווי.

על שכלו  והעצה להתרגל בדרך זו היא, שהאדם לא יסמוך בשום עניין רוחני
והבנתו, אלא על כל שאלה יתיעץ עם החכמים מורי דרך. וכן החכם עצמו, מה 
שנוגע לו, לא יסמוך על שכלו אלא יתיעץ עם חכם אחר, כי זוהי אמונת חכמים, 
ובדרך זו יוכל האדם להתרגל לקיים את התורה כפי אשר נצטוינו ללא שינויים 

 והיתרים.

 (דרכי מוסר)

 קושיית ה"בית יוסף"

 הספיק השמן והלא חנוכה נרות שמונה מדליקים מדוע המפורסמת הקושיה לע
 רבי הגאון מקלם הסבא מתרץ היה ימים שבעה כן אם היה והנס אחד ליום

 הטבע שגם לנו להורות ל"ז חכמינו רצו לנס זכר שעשו שבזמן ל"זצ זיסל שמחה
 לא עצמו הטבעי והשמן, הנסי מהכח רק זהו דולק שהשמן יום כל כי, נס הוא

 . הנס השתלשלות על במאומה השפיע

 אדם המפורסמים הגדולים הנסים מן" הלשון בזה בא פרשת סוף ן"הרמב וכתב
 משה בתורת חלק לאדם ואין כולה התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה
 של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבנו
 יעבור ואם שכרו יצליחנו המצוה יעשה אם אלא ביחיד בין ברבים בין עולם

 . לשונו כאן עד" כבר הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל עונשו יכריתנו עליהם

 מזונותיו קשים) "א, קיח פסחים( ל"ז חכמינו שאמרו מה לבאר אפשר זה דרך על
 ידי מעשה בהחלט טבעי ענין שהם אדם של מזונותיו" סוף ים כקריעת אדם של
 חכמינו השוו בהחלט נסי ענין שהוא סוף ים לקריעת מדמים ותחבולותיו אדם
 לומר לבדו הוא ברוך הקדוש ידי על נס עיקר שהוא לדבר טבע עיקר שהוא דבר
 נוצר הכל בכלל בעולם טבע אין, לבדו הבורא ידי על נעשה הטבע שאף לך

 משתתף הטבע שגם שחושב מי. לבדו הוא ברוך מהקדוש חיותו ומקבל מתפתח
 .בשיתוף ומאמין זרה עבודה עובד הריהן והנהגה בבריאה

 שייכות להם שיש טבעיים דברים בשום יעסוק לא שהאדם אומרת זאת אין אבל
 הוא ברוך שהקדוש נזרהבריאה בתור מצדו האדם, ידים בחיבוק וישב לטבע

 בכל וברכתיך" שכתוב וכפי עליו המוטל את לעשות צריך, היצירה על המשילו
 ששמה השפופורת דרך יעבור שהכל העליונה חכמתו גזרה כך כי", תעשה אשר

 אף כלום מועילו הטבע אין כי לדעת האדם צריך ושכלו בדעתו אבל" טבע"
  מוסר דרכי -. במשהו

  נוסף תירוץ

 שהיה קוריץ של רבה ל"זצ הכהן אייזיק יצחק רבי המקובל הגאון על מסופר
 ברודי חכמי שאלוהו, שנים שמונה בן בהיותו אחת ופעם, בקטנותו מאד חריף

 חנוכה ימי שמונת קבעו דעתי לפי: והשיב רגעים כמה הרהר והילד, זאת שאלה
 כבית הלכה פוסקים אנו כי החנוכה מימי ויום יום בכל שנדע הילדים בשבילנו

 ... שמאי כבית ולא הלל

 הילד אבל, זו ומוזרה סתומה תשובה על ותמהו זה בפני זה הסתכלו ברודי חכמי
 בית שבין המחלוקת את מזכירים) כא דף( שבת במסכת הלא, דבריו את המשיך
 ראשון יום אומרים שמאי בית, חנוכה נרות להדלקת בנוגע הלל ובית שמאי
ביוםששהשלישיביוםשבעהשניביום[והולךפוחתואילךמכאןשמונהמדליק
 ואילך מכאן, מדליק אחת ראשון יום אומרים הלל ובית] הלאה וכן חמשה רביעי
 היו ואם] הלאה וכן ארבעה ברביעי שלשה בשלישי שנים בשני[ והולך מוסיף
 לדעת יכול היה ילד כל לא חנוכה של רביעי ביום אז כי, ימים שבעה רק קובעים

 מדליקים היו הלא שניהם דעת שלפי משום, הלל כבית או שמאי כבית הלכה אם
 יום בכל הרי חנוכה ימי שמונת כשקבעו עכשיו אבל נרות ארבעה רביעי ביום
 ...הלל כבית הלכה כי הדולקים הנרות מספר לפי ילד כל ומבין יודע ויום

 "ועל המלחמות"

 ד"גאב כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון הרב הופיע ו"תשכ חנוכה מימי באחר
 כדי, שורק בנחל" יסודות" מושב, חרדים של ארצישראלי במושב ל"זצ' פוניבז

 דברי לשאת שנתכבד כיון, המקומי נ"ביהכ של הבית חנוכת בשמחת להשתתף
 השאר בין והסביר, דיומא מעניני רעיונות בדבריו שילב המאורע לכבוד ברכה
 הנפלאות ועל הנסים על" המזון ובברכת בתפילה שאומרים ההודיה נוסח את
 " המלחמות ועל

 אוהבי וכי? המלחמות על מודים שאנו מהו: משתומם כאיש בפליאה שאל הוא
 וכי? מלחמות' ה לנו שזימן על כביכול ששמחים, נחיה חרבנו ועל, אנחנו מדון
 ? האויב את מיגרנו שבהם הנצחונות על שנודה יותר מתאים אינו

 היתה ביוונים המלחמה הלא. מדי מוקדם עדיין - הנצחון על להודות: והשיב
 לא הסופי והנצחון, הטומאה נגד הקדושה מלחמת בעיקרה רוחנית מלחמה

 הדבר עצם על אנו מודים בינתיים, אפס, צדקנו משיח שיבוא בעת אלא יהיה
 מאיימת כשהטומאה ביותר הקשים המצבים שבכל כך על. נלחמים שאנו

 ...יהדותם על בעוז נלחמים אלא, נכנעים אינם, יהודים הכל להשתלט ולכבוש

 )צדיקים של אוצרותיהם(

 ניסיך שבכל יום 

 " הזה בזמן ההם בימים"

. השמן פח ונס במלחמה הנצחון נס. הנסים על והודיה שמחה ימי הם חנוכה ימי
 ההם בימים לאבותינו שעשית הנפלאות ועל הנסים על" בחנוכה התפילה נוסח
 קבעו לכן גדולים נסים היו כסלו שבימי שכיון היא הפשוטה ההבנה". הזה בזמן

 . ת"להשי והודאה והלל שמחה זמן עליהם

 בזמן ההם בימים" התפילה נוסח את מבינים כיצד לשאול המתעוררים יש, אכן
 הנסים של הסיפורים כל? נסים רואים בהם חיים שאנו בימים הזה בזמן איך" הזה
 עברו ישראל עם וכל סוף ים קריעת היתה פעם בעבר שקרו אירועים על הם

 אך' וכו המקדש בבית שהיו והנסים ישראל לארץ הכניסה נסי ביבשה הים בתוך
 וכי? נסים של התרחשות בימינו רואים לא ואנו נסים ראו ההם הדורות רק מדוע
 אין ולנו, שמים נסי בחוש לראות הזכות היתה לחשמונאים או המדבר לדור רק
 ?הזו הזכות את

 ומונח, כלל פשוטה אינה לדעתי, התשובה אבל, במקומה אינה שהשאלה יתכן
 .החנוכה וימי הנסים במהות אחרת והבנה גדול יסוד בה

  בזמנינו גלויים ניסים

 במונסי היום גר הוא, המעשה בעל שסיפרו כפי, שהיה מעשה לכם אספר
. חכם תלמיד והנו התורה על שוקד הוא אבל, כרופא לפרנסתו ועובד, ב"בארה

 לס'אנג בלוס היה הוא שנים לפני, ומצוות תורה שומר המספר היה ימיו כל לא
 לחדר הובהל הימים באחד. חולים בית של מיון בחדר כרופא ועבד, גמור כחילוני
, קשה לב התקף אחרי ברחוב מוטל נמצא אשר הכרה מחוסר אדם המיון

 המכונות את ניתקו, מחייו התייאשו שעה חצי ולאחר, להצילו הוזעקו הרופאים
. המת של בידו בתנועה הבחין הוא שלפתע מספר הרופא. מותו את וקבעו

 , המוות לאחר מפרכסים שעדיין עצבים שאילו חשב בתחילה

, פניו מעל הכיסוי את הסיר הוא, הגוף של נוספות בתנועות הבחין כ"אח אבל
. את לבו לעסות מחדש התחיל הוא. חי -" מת"ה את רואה הוא ולתדהמתו

: הרופא את שואל הוא. בו להתעסק להפסיק לרופא וסימן ידו את הרים" מת"ה
 אין אבל היהודי שמו אמנם זהו! לחלוטין נדהם הרופא"? מאיר חיים קוראים לך"

 שמע הוא מסבתו רק", בארי" שהוא יודעים כולם, כך לו שקורא בעולם אדם
 והוא"? תפילין מניח אתה: "ושואל ממשיך החולה והנה". מאיר חיים" ששמו
 אתה: "אותו שואל ושוב"! להניח תתחיל מהיום: "מצוהו החולה. בשלילה עונה
, דבריו את החולה כשסיים"! כשר תאכל" וצוהו חזר, לא וכשענה". כשר אוכל
 .עולמו לבית ונפטר עיניו את עצם

 שוםהרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף הוא, המעשה את הרופא כשסיפר, לימים
 דבר איזה תשמעו' להם ואמרתי הרופאים לחדר נכנסתי. "והשפעה רושם

 החל רבות שנים לאחר". המיוחד מהארוע בי חל לא שינוי שום' לי קרה מצחיק
 הזה המעשה את גם צירף לאחור ובמבט" בתשובה חזרה" של בתהליך הרופא

 .חייו את לשנות לו שגרמו הסיבות לשרשרת

 את מנהיג ה"הקב. חשוב יסוד אותנו מלמדים כמותו ואחרים שכזה סיפור
 ממש של נסים קורים אדם כל סביב. אמיתיים בנסים ואף הטבע בדרכי העולם

 כפי, סביבם המתחולל את קולטים ואינם מושפעים אינם האדם בני אך, יום בכל
 אפשר אי מתאימים קליטה כלי ובלי, העולם בחלל קיימים רבים קול שגלי

 אך", הזה בזמן" גם נסים מספיק אדם לכל מספק ת"השי. אותם ולקלוט לשמוע
 לכל" שומעת ואוזן רואה עין" לפתח היכולת הם שלנו והעבודה הקושי



 

 ו 

 . סביבנו המתרחש

 שאו" מוטל עלינו. ובארץ בשמים, בצומח, בחי, נסים לראות ניתן הטבע בתוך גם
 ."אלה ברא מי וראו"ל להגיע נוכל ואז" עיניכם מרום

 " למכה רפואה מקדים" ה"הקב

 .ת"השי בהנהגת נוספת נקודה ללמוד נוכל שממנו, וגלוי גמור נס של נוסף סיפור

 עם נותר באירופה המלחמה שבשנות, יורק בניו מאפיה בעל כיום, יהודי סיפר
 אחריות הרגיש והוא נהרגה משפחתם כל. בגטו בבונקר הצעירה אחותו

 מצא לא וכשחזר אוכל לחפש מהבונקר יצא הוא אחד יום. האחות על בשמירה
למטה  אותה ולקח מהגיסטפו שוטר שבא לו סיפרו אנשים. אחותו את

, אחותי את לי תחזירו, "וזעק, הארי לוע תוך אל כמטורף רץ הוא. המשטרה
 זמן באותו. עליו וצחקו, מצעקותיו נהנו הסדיסטים"! אחותי את לי תחזירו
 הצעקות הן מה: "בכעס ושאל, במדליות עטור קצין הבנין במדרגות ירד, ממש
  שנחזיר שרוצה", אחד יד'ז" לכאן שהגיע לו ענו השוטרים"? כאן

 תקבל אחותך את: "לו ואמר באכזריות הבחור אל פנה הקצין. אחותו את לו
 ".מלוכלכים יהודים, תמותו כולכם אז ועד, היד בכף שערות לך כשיצמחו בחזרה

 והיא היד כף את הנאצי של הנדהמות לעיניו והראה ידו כף את הנער פשט
 אחותך את מהר קח השטן בן" וצעק מהמראה נבהל הקצין. בשערות מלאה
 . הזה היום עד וחיים המקום מן ברחו הם". שניכם את שאהרוג לפני מכאן ותברח

 עור לו השתילו והרופאים בידו קשות נכווה, ילד שבהיותו, הוא" נס"ה סיפור
 ידו נתמלאה וכך שער המצמיח בגוף ממקום נלקח העור. היד בכף חדש

 . בשערות

 לפי שיקרה לנס מצפים אנו?! הנס את מקלקלת הדברים הסבר השלמת וכי
 את ומכין למכה רפואה מקדים ת"כשהשי אבל. ממש רגע ובאותו הזמנה
 גדול יותר נס זהו לדעתי? גמור נס בזה אין וכי, המעשה קודם שנים עשר ההצלה
 . החיים מאורעות בתוך נסתר כשהנס

 לחדר. ת"השי מעשי את לקלוט בכדי הכלים את לפתח ותפקידנו עבודתנו, אכן
 .וצהרים ובקר ערב יום שבכל והנפלאות הנסים את להבין כדי והרגש השכל את

  הנס השפעת את לקלוט חינוך - חנוכה

" הזה זמן"ה. הנסים את ולהבין לראות המסוגלים ימים הם החנוכה ימי
 לומדים שאנו אלא מתרחשים שהנסים די אין. החינוך מהותו, שבחנוכה
 אך, תפילה מצות זוהי האב כלפי בתפילה עומדים ובנו כשאב. מהם ומושפעים

 אביו תפילת משמשת הבן עבור. תפילה מצות כעת שייכת לא הקטן הבן כלפי
 של התפילה בצורת ומבין מסתכל וקולט רואה הוא. חינוך של כאפשרות
 נדבך נוסף בונה, חינוך של פעולה כל. נשמתו בעומק ממנה ומושפע, המבוגר
 משתנה, גדל הוא כך, הקטן של דמותו מתעצבת כך. החניך של אישיותו במבנה
 .ונבנה

 מסוגלים היו שהם היתה" ההם בימים" החשמונאים של הרוחנית ההכנה
, וההשפעה הקליטה כלי את יש האדם מצד כאשר. מהנסים להתחנך ומוכנים

 להבין שמוכנה רוחנית במדרגה כשנמצאים. ונפלאותיו נסיו את לו מראה ה"הקב
 אז, ההתנהגות צורת את מחמתם ולשנות מהם להתחנך, הנסים משמעות את
 .בחוש לראותו וזוכים הנס בגילוי ותועלת ענין יש

 כך על ושמחה הלל קובעים אנו בחנוכה שהנה, שמעתי ל"זצוק ד"הגרי ר"ממו
) ב"ע כב שבת( ל"חז דברי וידועים. ימים שמונה נס בדרך דלק קטן שמן שפח
 מאות ובמשך. פעם אף כבה ולא רבות שנים במקדש דולק היה המערבי שנר
 למשך רק שהספיק שהשמן במנורה נס היה המקדש ובתי המשכן של שנים
 של ובשמן במנורה המיוחד הנס מהו ב"צ כ"וא, תמיד לעת מעת דלק, הלילה
 ? חנוכה

 ת"שהשי להבין הנס את לקלוט מסוגלים היינו שבחנוכה, לזה התשובה אמנם
 . ממעשיו להתחנך שנוכל עלינו ומשפיע אלינו מדבר

 בעל והוא, בבריאה כולם הכוחות בעל הוא ה"שהקב הוא חנוכה של החינוך
 בין, בנס ובין בטבע בין, בעולם המתרחש כל את ויעשה עושה עשה והוא הבירה
 ".מלבדו עוד אין"ו בנסתר ובין בגלוי

 " ולהלל להודות" חנוכה

 לראות להתחנך. ה"הקב נסי את לקלוט הכלים את בנו לעורר נועדו החנוכה ימי
 בכל וברחמים בחסד עולמו את מנהל ת"שהשי ולהבין, והתשועות הנפלאות את
 שגם ת"השי של הישועה בהנהגת ההכרה גודל להיות צריכה ובפרט. ושעה עת
  ה"הקב מצמיח הצרה שמתוך לראות נוכל ומצוקה צרה בעת

 מיועדים החנוכה נרות". לי אור' ה בחושך אשב כי" של בבחינה. הישועה נס את
 .ורווחה פדות ה"הקב ממציא הצרה שמתוך המתבונן לעין להאיר

 גרמניים אזרחים שהיו, יהודים מאות ארבע של קבוצה על שמעתי נורא מעשה
 פליטים בתוכם להחזיק יכלו לא הבריטים. לאנגליה המלחמה בשנות ונתגלגלו
 ושלחו כל הקבוצה את אספו ולכן, מלחמה בזמן כמרגלים החשודים, גרמנים
 מבתי ופושעים אסירים שחררו הם. באוסטרליה לגירוש מסחר באנית אותם
 באנגליה מהנמל האניה יצאה אך. האניה על כמלחים שישמשו כדי, כלא

 ובזזו מזוודותיהם את מהם גנבו. היהודים בקבוצת להתעלל המלחים התחילו
  תוך אל באכזריות השליכו הנותר את, כרצונם לעצמם

 היו האישיים והמכתבים המזכרות, החפצים איבוד על הנפש ועגמת הצער. הים
 כל ובחוסר בעירום, הפליטים הגיעו כך"? לנו' ה עשה זה מה. "מאד גדולים

 .באוסטרליה והתאקלמו

 של יומן אחד יהודי מצא, ההוא הגירוש לאחר בשנים עשרות, מספר שנים לפני
 את המתארים הפרקים באחד. בצוללת המלחמה בשנות ששרת גרמני קצין
 של בראדר שנקלטה בריטית מסחר אנית אותה על כתב הוא המלחמה שנות

 הוראה ניתנה. כהתאבדות ההם בימים היתה צבאי ליווי ללא הפלגה. הצוללת
שנקלטכיוון. במטרהפגעוהיריותאכןאםברורהיהלאאך, האניהעללירות
 אותם למשות סירה נשלחה, האניה סביבות פזורים וחפצים שמזוודות בראדר

: הוא רושם. גרמניים אזרחים של בגרמנית מכתבים גילו בבדיקה. המים מן
 מהפירר שקיבלנו בהוראה. כמותנו גרמנים עם באניה פגענו שלא שמחנו"

 להגן בכדי לאוסטרליה עד האניה את ללוות הופקדנו] ש"ימ היטלר[ בעצמו
 ".אפשריים בריטים תוקפים מפני עליה

 שייכת שהיא הגרמנים זיהו, לאנגליה חזרה והיא ירדו האניה שנוסעי לאחר
 . אותה ופוצצו לאנגלים

 המזכרות אובדן על והצטערו בכו יהודים שנה ארבעים, המעשה כעומק נתבונן
 והנה, בהם שפגעה הדין מדת על התמרמרו אפילו אולי, האישיים והמכתבים

 להגיע להם איפשר ממש ובנס, ת"השי עמם שעשה החסד גודל למפרע מתברר
 מלחים' ה להם זימן, להנצל סיכוי חוסר של מצב מתוך. מבטחים לחוף בשלום
 .חייהם ניצלו ובכך למים חפציהם את שזרקו, ואכזריים פושעים, באניה

 גודל את ולהבין לקלוט הכלים את תמיד לנו אין אך, סביבנו מתרחשים הנסים
 . חיינו ימי בכל, עמנו ת"השי חסדי

. ההבנה יכולת את לפתח", ולהלל להודות" החנוכה ימי שמונת נקבעו כך לשם
 וממאורעות .חיים אנו בו הנפלא מהעולם מושפעים ולהיות מהנסים להתחנך

 ) בא פ"סו ן"רמב" (עולם של ומנהגו טבע בהם ואין נסים שכולם" יום היום

 " וברחמים בחסד בחן" על הודאה

 ולאחריו" המוציא" המיוחדת ברכתו לחם, מחולקות הנהנין ברכות בדיני הנה
 נוספות ברכות ישנן האדמה ועל העץ על. המזון בברכת התורה מן נתחייבנו
: ומיוחדת כוללת ברכה של הלכה ישנה אבל. ל"חז בהם לנו שטבעו במטבע
 ע"שו". [בעולמו לו שככה ברוך" מברך וכדומה מיוחד נוף, יפים אילנות הרואה

 מ"ומ זו ברכה לברך כלל נהגו לא ועכשיו" ב"ל ק"ס ב"במשנ ש"ועיי, רכה ח"או
 "]. ומלכות שם בלא לברך נכון

" ככה"וה. בעולמו ככה שיש ת"להשי מודים שאנו היא הברכה נוסח משמעות
 גיבור על ולא, גדול חכם על כך מברכים אין. ה"הקב לנו שברא היפה העולם הוא
 את מכל יותר המבטאים והתכונה הכח. יפה מראה על נתקנה הברכה, גדול

". דודי יפה הנך. "היופי הוא", בעולמו ככה"ש, הבריאה בתוך הבורא מציאות
, הבורא של יופיו גודל את ולראות להתבונן אפשר בעולם יפים דברים וכשרואים

 .בעולמו הוא שכך

 החיים כיצד, ולבן שחור, בלבד צבעים בשני נברא היה שהעולם לעצמנו נתאר
 בחסד בחן. "בעולם וגוונים צבעים והרבה עלינו חסדו גדל והנה? נראים היו

 ". חן"ה על מודים אנו, החסד על שמודים קודם עוד -" וברחמים

 ת"השי יצר בה החכמה את. שבבריאה והיפה הטוב את ולראות להתבונן עלינו
 לקלוט נוכל פקוחה בעין, תנועותם ותועלת האיברים חלוקת את. האדם גוף את
 .יום בכל והודיה להלל ולהתחנך, בעולם נפלאותיו ורוב ת"השי חסדי את

 (שיחות הגר"ש פינקוס)

 

 "בלי ידיים"

 ביד וזדים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים מסרת"
 ."בעולמך וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך עוסקי

 ?זה נס איזה!" טהורים ביד טמאים"

, הגיבור ביד נמסר שהחלש העולם שטבע כיון, נס - חלשים ביד גיבורים בשלמא
, הרבים בידי נמסרים שהמעטים העולם טבע כי, נס - כ"ג" מעטים ביד רבים"

?! מהטהורים חזקים יותר הטמאים הטבע דרכי מצד וכי טהורים ביד טמאים אבל
 לרצונות הגשמיים כוחותיו את אפילו ומשליך עצמו את מטמא הטמא, אדרבה
 גדולה שאלה. ותאוות

 .שלום' ר אמר, כך על שהתפלאתי בבחרותי עוד זכורני

 סגירת על להזהיר הישיבה מבני קבוצות יוצאים כשהיינו שבתות בערבי זה היה
 .יהודה מחנה בשוק - אחרת בסימטה אחת כל, קבוצות לשתי נפרדנו. החנויות

 - לחנות מחנות, עברו שם, (המקביל מהרחוב שמענו הראשונים בשבועות והנה
 כך כל לא!"... ידיים בלי! ידיים בלי: "פחד של המומים קולות) השניה הקבוצה

 גם עצמו על נשנה הדבר כאשר אך, מרחוק שנשמעו לקריאות לב שמנו
  .לישיבה חברנו מפי הם הקריאות שמא לחשוש החלנו כ"שאח בשבועות

 אחד כי וסיפרו, מפחד הצועקים שהם אישרו ואכן, הצעקות לפשר אותם שאלנו
 מניף הוא - בו וסונטים מפצירים הם וכאשר, חנותו את לסגור ממאן" ספרים"ה

. ברזל או מקל עם לקראתם יוצא לפעמים, אגרוף במכת ומאיים הגדולה ידו את
 .צועקים הם לכן

 גיבורים אתם?! שייגעץ מאיזה מפחדים אתם וכי" אותם שאלתי?!" פה הולך מה"
 הקבוצות הבא שמשבוע הוחלט?!" הזה הפחד מה,  ובגשם ברוח ממנו

 .שלהם ברחוב הולכים ואנו מתחלפות

 אותו הזדרז, התספורת לחנות כשהתקרבנו. לחנות ומחנות לדוכן מדוכן עברנו



 

 ז 

 מספר התקרבתי כ"אח. מקומי על נעמדתי, באיומים לקראתנו לצאת איש
: לעברו וקראתי השניה היד שרוול את כ"אח, אחת יד שרוול הפשלתי, פסיעות

 ."הקדושה מחבורתנו אחד של בצפורנו או בי שתפגע נראה"

 ...עולם ועד מעתה החנות את לסגור מיהר? והוא

 !אתמהה?! בידיהם להמסר צריכים הטהורים, טמאים שהם בגלל וכי

 .ששאלנו השאלה את ליישב - לענינינו נשוב

 הרגו שהטהורים - היונים נגד הגוף גבורת לגבי הכונה אין טהורים ביד טמאים
 .הטמאים את

 .נוסף נושא כאן יש

 הגוף גבורת החיצוני הגשמי הניצחון רק היה הנס זוכים היינו לא אם, רבותי
 כי? חצי רק ולמה. נס חצי רק וזה מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים

 שהסתובבו המתיוונים רבבות) הגויים היוונים לא( שבתוכנו אלו, המתיוונים
 .המשוקצת היוונית הרוח בשלטון - לשלוט ממשיכים היו העם בתוך

 הניצחון אלא, הטהורים ובידי תורתך עוסקי ביד נופלת הייתה לא יון מלכות אם
 היה בניצחון העיקרי הצורך הרי? בזה יש התועלת מה, מעטים ביד רבים רק היה

 מסרת: ה"להקב ההודאה וזו. הטמאים את כופפו שהטהורים -? הרוח ניצחון
 תורתך עוסקי ביד וזדים טהורים ביד טמאים

 את הצילו הם, וניצחו למלחמה יצאו הטהורים כאשר כי, להדגיש צריך דבר עוד
 אם כי... הנס את ללמוד איך העם את שידריך מי היה כי - נוספת הצלה העם

 התועלת את מהם מפיקים לא מעוותת בצורה הניסים את מבינים חלילה
 .ל"רח שוב חוזרות הצרות - דבר של בסופו, האמיתית

, באירופה ענקיים באזורים חולירע מגפת התחוללה הצלב מסעות בזמן כי, ידוע
 מן ביום. נס זה והיה, חללים נפלו העולם מאומות רק. כמעט מתו לא ומהיהודים

 זה את זה הגויים התסיסו ובה אסיפה שיזם מי והיה, בכך הגויים הבחינו הימים
, נפגעו לא הם רק ולכן בגויים להרוג הבארות את הרעילו היהודים כי - והכריזו
 רב עם ונפל - נוראים פוגרומים, ולהשחית להרוג הגויים יצאו יום ומאותו
 .מישראל

 ממש כאשר, הזה הגדול האף חרון מה - הצדיקים בין גדולה שאלה אז נשאלה
 אמרו ישראל גדולי. מדוע, הגלגל התהפך ולפתע גדולים ניסים היו זמן אותו עד
 לראות ממנו התעוררו לא, עימם שהתחולל הנס את למדו שלא משום הטעם כי

 וכשלא! שצרי כמו הנס את שילמדו רצה ה"הקב, שלם בלבב ולעבדו' ה חסדי
 ...אף חרון' נהי למדו

 ":הניסים על"ב אחת שורה נבין ובזה

 רק" וקדוש גדול שם עשית ולך תורתך עוסקי ביד וזדים טהורים ביד וטמאים"
 את להבין היכולת לנו הייתה, והמנצחים הלוחמים היו הם שהטהורים בעקבות
 הצבא אם כי, ה"להקב וקדוש גדול שם ולעשות - כראוי הניסים משמעות
 תוצאה איזו יודע ומי, כרצונו הניסים את מפרש היה הוא, המנצח היה החילוני

 זכינו - הניצחון את ניהלו הטהורים כאשר רק. עלינו באה הייתה אף חרון של
 ".הגדול לשמך ולהלל להודות אלו חנוכה ימי שמונת וקבעו" לחנוכה

 אחז שמו נקרא למה

 המכונה ידלר ציון בין מרבי שנים עשרות לפני ששמעתי חכמה בדבר נסיים
 יסודות את לקעקע שביקשו המתיוונים על אז דיבר הוא". הירושלמי המגיד"

 .החינוך

 - מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שאחז - אחז שמו נקרא למה" נאמר בירושלמי
" רועה אין צאן אין תיישים אין אם תיישים אין גדיים אין אם אחז אמר כך

 ).י"פ סנהדרין ירושלמי(

 הוא, הכנסיות בבתי אחז הוא וכי אחז שמו נקרא באמת למה, השאלה נשאלת
 .סגור להיות צריך היה ושמו, אותם סגר

 היו, סוגר היה הוא אם. סגר לא הוא: ואמר בוכים בקול ציון בן רבי המגיד נהם
, בעפר מתפלשים היו, והעבודה התורה על נפשם למסור חיל אוזרים הכל

 וזעקות בצומות - הגזירה רוע את להעביר מערכות עורכים, בשקים מתכסים
 .התחכם הוא. מרומים לשוכן

 רוחני מפקח, תורה לתלמודי מטעמו חינוכי מפקח הכניס - הכל בסך, אחז
 טיפין טיפין, לאט לאט, זו אחיזה ועם. בהם אחז הוא. לישיבות הממשל מטעם
 השלימות את להסיט, הקטנים הילדים את מעט לעקם, רחוק להגיע בטוח היה

 אם, תישים אין גדיים אין ואם" גדיים יהיו לא ברחוק או בקרוב, וכך, בראשיתה
 "הקודש רוח אין נביאים אין אם, נביאים אין, חכמים אין, גדולים אין קטנים אין

 להניח ציוו לא הם, בתחילה. זו בדרך התנהגו גם, המתיוונים בסיוע, היוונים
. מאליהן תסגרנה שהישיבות הייתה שלהם התוכנית, הישיבות על ברזל מנעולי
 יוונית חכמה של שעתיים או שעה להוסיף והישיבות הכוללים את אילצו

 ולהעבירם תורתך להשכיחם - האיומה הגזירה של ראשיתה הייתה זו. וכדומה
 .רצונך מחוקי

 אחרים דרכים יש, החומשים את לשרוף או הגמרות את לקרוע צורך אין כי
 ...התורה את להשכיח

 "כלל חשבתי ולא נזהרתי"

 מה לכם אספר אז, סביבו היושבים את שלום' ר שואל? מעשה רוצים אתם
 .שולחני על שסעד פלוני לאורח, שבת בשולחן היום שסיפרתי

 ושחרו צדקותו על דיברו רבים. שמו היה כך ל"ז דאוד אבו בירושלים היה איש

 .דבריו את לשמוע לפתחו

. נסתרות ולגלות להגיד התחיל פשוט והוא, והגיל אם, האב שם את, לו אמרו
 הצדיק הגאון כאשר זה היה, מסויימת בהזדמנות למעונו הלכתי, נדירה דמות
 .מאד חולה היה לאפיאן אליהו רבי

, צדיק שהאיש הכריע פרידמן לייב רבי ידידי אבל, דאוד לאבו ללכת רציתי לא
 .ל"זצ פרידמן לייב' ור אני יחד יצאנו, ל"הנ הצדיק לאיש יחד ללכת הסכמתי לכן

 לנסוע בקרוב מתכונן אני נא שמע: "בפסקנות ואמרתי לייב' לר פניתי, בדרכינו
 גםעכשיו. שוחחתי עימו, הנסיעות סוכן רק, מהסיפור יודע לא אחד אף, ל"לחו
 בו אין - לאו ואם, ממש בו יש - הנסיעה על יידע' דאוד אבו' אם. יודע אתה
 ".והמופת האות יהיה זה - לדידי. ממש

: ושאל ידו את הגביה העיניים את הרים דאוד אבו. שלי השם את אמרנו. נכנסנו
 ענינים כמה עוד על לדבר המשיך?"... לים מעבר רחוק לנסוע חושב, כבודו"

 החל והוא. לאפיאן אליהו רבי של שמו את הזכרנו כ"אח. כאן מקומם שאין
 מוסד באיזה פירט ואף, חייו של ההסטוריה את, בקצרה השולחן על לפרוש
 מצדיק נשמתו שורש להבנתו כי ואמר המשיך כ"אח, לא והיכן במשרתו הצליח
 מה זמן לפני עד, פגם בו שאין יהלום הוא: ביראה קולו את הרים ולפתע, פלוני
 ימים יאריך עוד הוא אבל) בצעקה( בסכנה הוא, זה את גם תיקן אך פגם בו היה
 .האיש דברי"... לאשתו איש בין שלום שהשכין כיון

, לאיתנו שב כאשר. תורה להרביץ חזר ועוד, שעה באותה התרפא אליהו רבי
 ?לאשתו איש בין, לאחרונה, שלום השכין רבינו האם: ושאלתיו העזתי

 פון? זה דבר לך מנין, היום אין הרי הקודש רוח: "בהתפעלות אליהו' ר עלי הביט
 .ושתק שמע אליהו רבי, ודבריו האיש על סיפרתי" איר וויסט וואנעט

 ולהבין לשמוע לכם שנחוץ מה, חשוב כך כל לא דאוד אבו עם לה'המעש, טוב
 ?אז בה נתון היה אליהו שרבי הרפואית הסכנה סיבת מה: ההמשך הוא

 הניתוח בשעת ולפתע. עיניים ניתוח לצורך, ניתוחים לחדר נכנס לאפיאן' אלי רבי
 לסכנת שנכנס עד) בה התעוור( פקעה האחת עינו כך ומחמת הדם לחץ לו עלה
 מצבו לאט לאט. רחמים בבקשת הרבו הישיבות בהיכל. קריטי היה המצב, חיים

 .לאיתנו שב שבועות כמה ולאחר השתפר

 הדם שלחץ אשמים אנחנו מה: "התנצל, המנתח שהיה, עיניים רופא - טיכו ר"ד
 עדיין אנחנו ועכשיו, בסדר היה והכל רצופים ימים כמה בדיקות עשינו, עלה

 מה ומשום, תקין שלו הדם לחץ, מוצאים ולא, הפתאומית הסיבה את מחפשים
 ".מפתיע שינוי התרחש הניתוח בשעת רק

 עבר והכל, עיניו על נוסף ניתוח אליהו רבי עבר שנים כמה לאחר, תשמעו
 .בשלום

 ופניו ושליו רגוע שכב הוא, פאליי הירש רבי צ"הגה וידידי אני לבקרו נכנסנו
 ודאי אתם: "לנו אמר פניו על מרחף נעים כשחיוך הביקור במהלך. מאירות
 שעליתי לפני כי, הדבר סיבת, גדולה בסכנה הייתי העיניים על שבניתוח זוכרים

 לעשות צריך כ"א, למעלה אותי דנים כעת הלא, חשבתי, הניתוחים מטת על
 מעת - בפרוטרוט הכל את זוכר ואני, בעבר מעשי על לחשוב התחלתי, תשובה
 וכיון) שמונים בן אז היה' אלי' ר( עכשיו עד עשרה שתים בן ילד שהייתי

 ולא נזהרתי, זה בניתוח, לכן... גבר הדם שלחץ מובן העבר כל על שחשבתי
 ".בשלום עבר הכל ה"וב, כלל חשבתי

 .נאכט גוטע'א, ולקיים לעשות לשמור ונזכה! גיוואלדיג? אה? אה

 (להגיד)

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

ביד חלשים, ורבים ביד מעטים", זה מובן, זה נס ופלא. אבל איך  "מסרת גבורים
יובן ההמשך: "וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי 
תורתך"? שהרי אלו היו הכוחות שוים, שני הצדדים גבורים ושניהם רבים, מדוע 

 לא ימסרו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, מה הרבותא בזה?

ושמעתי מהגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל, שהגאון רבי אלחנן וסרמן 
זצ"ל, הי"ד, שאל שאלה זו בזמן המאבק הקשה נגד מרשיעי הברית שקמו על 
היהדות הנאמנה ולא בחלו בשום אמצעי, כולל הסתות והלשנות בזויות, עלילות 

מודים בהודאת והשמצות חסרות יסוד, ואף הסגרה לרשויות. ואמר: זהו שאנו 
"על הנסים" שהטהורים הצדיקים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים 
והזדים. כי הלא אין להם מעצור במלחמתם, ואינם בוחלים באמצעים פסולים 
ומגונים לקדם מטרתם. ואילו אנו מוגבלים באמצעינו, כי אין המטרה מקדשת 

 את האמצעים!

ו היה איש שדה ויעקב יושב אהלים והוסיף רבי מיכל ואמר: זהו שנאמר שעש
(בראשית כה, כז). ששנינו (זבחים פב ע"ב) שבשר קדשים שיצא חוץ למחצתו 
נפסל, מדכתיב "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כב, ל). ופרש רש"י: 
"בשדה", בלא מחיצות משמע. ואם כך, זה ההבדל בין יעקב לעשו: עשו היה 

מחיצות והגבלות, ואילו יעקב היה "ישב "איש שדה", בלא גבולות וסיגים, 
 אהלים", היינו מוקף מחיצות וסייגים!

 -ואספר 

 בסערת מלחמת העולם הראשונה התערערו סדרי הקהילות. לאחר

המלחמה, כשבקש הרב מבריסק זצ"ל להעמיד גדרי הדת על תילם כבראשונה, 
ד קרא לפרנסי הקהילה לאסיפה. על סדר היום, לאסור "שחיטת חוץ". אח

הקצבים שחט בכפר הסמוך בלי פיקוח על כשרות השחיטה ובדיקת פנים. בקשו 



 

ח 

 לחסום את הפרצה, ולקבוע שאין לשחוט אלא בפיקוח הדוק של ועד הקהילה.

הפרנסים עלו לביתו של הרב, והנה הגיע גם אותו קצב, בלא שנקרא, התיישב בין 
ליט נגדו החלטות, הקרואים. איך אפשר לדון בעניינו ולבקר את מעלליו, ולהח

בעוד הוא שומע וזועם, נוקם ונוטר. איש לא אמר דבר, מפני כבודו של הרב. 
והרב ישב ושתק. דקה ושתיים, עשר ועשרים, שעה ושעתיים, וקם. קמו כולם, 

והאספה התפזרה. בלא שנאמר מילה.

החלו לצאת, כולל אותו קצב. הנשארים פנו אל הרב: "ילמדנו רבנו, מדוע לא 
 הורהו, בעדינות, לצאת?"

והרב הסביר: "עם ישראל נאנק בשעבוד מצרים, ומשה רבינו מצטווה לגאלם. 
 היה עליו לחפוז, לרוץ. אך לא, אחיו מתנבא במצרים, וכשיבוא יאפיל עליו ויפגע.

 ובגלל זה, דוחים גאולת העם?!

 !אכן כן, אין המטרה מקדשת את האמצעים! ואם אדם אחד יפגע, נמנע מפעולה

אף אנו התכנסנו לאספה חשובה, להעמיד גדרי הדת על תילה. אבל אם זה כרוך 
בהלבנת פניו של אדם, בביושו כשיתבקש לצאת, תתבטל האספה ואל יולבנו 

 פניו של האדם!"

אצל עשו, המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה העליונה בעיניו, היתה מצות 
טז). כשנשלח להביא ציד כבוד אב. בבגדי מלכות שמשו (בראשית רבה סה, 

לאביו, הלך במחשבה ש"אם לא ימצא ציד, יביא מן הגזל" (רש"י בראשית כז, ה), 
ולבסוף לא מצא, והביא בשר כלב (תרגום ירושלמי כז, לא ובש"ך)! וכך חנך גם 
את אליפז בנו, ששלחו להרוג את יעקב אבינו, והבין שמעשה נורא הוא, אבל 

 ש"י בראשית כט, יא)!"מה אעשה לצוויו של אבא" (ר

 "לא כאלה חלק יעקב" (ירמיה י, טז)!

זאת הורנו הקדוש ברוך הוא כשלא ויתר למשה רבינו על התמהמהות של שעה 
במילת בנו, כששלח מלאך להמיתו. ואלמלא הזדרזה צפורה ומלה את בנה, היינו 
מאבדים את משה רבינו חלילה, וגאולת ישראל מה תהא עליה. אבל אין המטרה 

 קדשת את האמצעים!מ

 -ונספר 

מלכתחילה, בקש רבי ישראל סלאנטער להיות "צדיק נסתר", ואף הכין עצמו 
לכך. למד להתפלל במהירות עצומה תוך כוונת כל הכוונת, התמחה במלאכת 
הנגרות וסיגל את היכולת לשנן תלמודו ולעיין בו במהלך עבודתו. בגדר: "יגיע 

 הלים קכח, ב), יגיע כפים ולא יגיע מח.כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך" (ת

לבסוף החליט, שלא לשם כך נטעו בו כשרונותיו. החליט לזכות את עם ישראל 
בתנועת המוסר להשתפרות ולהתעלות. וכדי שאימצוה, מצא לנכון לגלות 

הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל מנאו ראש וראשון לגאוני דורו,  -גאונותו העצומה 
והיה מסבב בקהילות  -וה"בית הלוי" ושאר גדולי דור דעה! לפני השרף מבריסק 

ישראל ומשמיע שעורי תורה, פלפולים עמוקים שארכו כשש שעות ובהם בלל 
 חצי ש"ס, שהדהימו שומעיהם ובגינם התקבלו דבריו.

פעם הופע בוילנא ודרש בפני גדולי תלמידי החכמים בעיר. הציע את הסוגיא 
יסודו ובקש ליישב על ידו את כל השאלות, ושטח סדרת תמיהות, הציב את 

 ולפתע קם אחד הלומדים והקשה על היסוד המחודש מגמרא מפורשת.

 חכך רגע קט, ואמר: "הצדק אתכם, היסוד נסתר", וירד מן הבימה.

כתרוהו הלומדים וניסו כוחם בדחיית הסתירה, זה אומר בכה וזה אומר בכה. 
כיר אותה גמרא, עלו במוחי שתים נענה רבי ישראל ואמר: "באותו הרגע שהז

עשרה דחיות לקושיתו. ויודעני בברור, שכל אחת מהן היתה מתקבלת על דעת 
הלומדים. אבל אני ידעתי שהן דחיות סרק, והקושיא איתנה. אמרתי לעצמי: 

אבל הלא אינך דורש כדי לחדש חידושים בעלמא. כל מטרתך לבצר את 
ביסוס תנועת המוסר. ועכשיו, סמכותך התורנית שיהיו דבריך נשמעים ל

כשישמעו שלומד אלמוני סתר את שיערוך, ועוד גמרא מפורשת שנשכחה 
ממך, תזולזל בעיני הלומדים ויזלזלו בתנועת המוסר. לא למענך, אלא למען 

 המטרה הנעלה, דחה את קושייתו בקש!

ואז אמרתי לעצמי: ישראל, הלא אתה לומד מוסר! הודה על האמת, וירדתי מן 
 ימה!"הב

כששמע זאת הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, מגדולי לומדי וילנא, הצטרף לחבורת 
 תלמידי רבי ישראל מסלאנט!

 (והגדת)

 

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

בהודאת "על הנסים" בחנוכה, אומרים: "מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד 
תורתך".  מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי

ותמוה, בשלמא גבורים ביד חלשים, נס הוא. אף רבים ביד מעטים. אבל מה 
הרבותא של מסירת טמאים רשעים וזדים ביד טהורים ועוסקי תורה. אילו היו 

 הכוחות שווים, מדוע שלא ינצחו הטובים.

ברם, ידועים דברי הרא"ש (ריש בבא מציעא) בענין "כל דאלים גבר", משום 
מו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר "שמי שהדין ע

נפשו לגזול". ודבריו צריכים באור, מי לא עסקינן שהאחד חלש והשני גבור. אלא 
 שחלש המוסר נפשו, יגבר על גבור רפה רוח.

ואמרו (סכה נב ע"א) שהיצר הרע מניח אומות העולם ומתגרה בישראל, 
ולה שנאת הרע לטוב, וככל שהטוב גדול כך ובתלמידי חכמים יותר מכולם. כי גד

 גדולה שנאת הרע אליו.

וכעין זה אמרו (פסחים מט ע"ב) שגדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי 
חכמים יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל, ואומרים: מי יתן לי 

 תלמיד חכם ואנשכהו כחמור הנושך ושובר עצם.

בא איגר זצ"ל, הלא הכתוב אומר: "כמים הפנים וכבר נשאל הגאון רבי עקי
לפנים", כפי שהמים משקפים בבואת האדם הנשקף בהם, "כן לב האדם לאדם" 
(משלי כז, יט). אם כן, היינו צריכים לשנוא את הגויים כפי שהגויים שונאים 
אותנו. ועינינו הרואות שהגויים מוכנים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, 

 אינם שונאים אותם כך. והיהודים

והשיב, שבכל יהודי יש איזו נקודת השלמה עם הגוי, ובאותה נקודה הריהו 
מזדהה עמו ואינו שונאו. אבל בגוי אין אף "פינטעלע איד", והוא שונא אותנו 

 באופן מוחלט ומושלם.

וכך אמר גם ה"חפץ חיים" זצ"ל, שבכל מקום בו יהיו יחסי הכוחות בין הדתיים 
ים שוים, ינצחו החילוניים. כי בין הדתיים יש פשרניים וסבלניים למחצה והחילוני

לשליש ולרביע, ואילו החילוניים יוקדים במשטמתם. ופעם, התבטא ואמר: אנו 
 נלחמים עבור האמת, ברפיון. והם נלחמים עבור השקר, ובלהט.

, וזה היה הנס בחנוכה, לא זו בלבד שמעטים גברו על רבים וחלשים על גבורים
אלא שהטהורים גברו על הטמאים, ובנוהג שבעולם הטהורים נלחמים ברפיון 

  והטמאים בלהט. ואם הפסידו הטמאים במערכה, הרי זה נס ופלא!

  (והגדת)                                  

 

 בדרך הדרוש  
 ושברו שמה רדו במצרים שבר יש כי שמעתי הנה ויאמר

 )ב, מב(
 דגלות נימא דאם דנודע, נמות ולא ונחיה וכו׳ שמה רדו
 ל"י שפיר אדע במה שאמר אאע״ה חטא בשביל הי׳ מצרים

 רד׳׳ו רק י"בנ היו לא וע״כ יצחק משנולד הגלות שהתחיל
' ב חטא בשביל' הי דהגלות נימא אי אבל במצרים שנים
 שנים מאות ד׳ להיות צריכים היו כ"א יאע׳׳ה שנשא אחיות

 אחיות' בב חטא לא דיעקב הקדמונים' כ כבר אבל במצרים

 יעקב כך םײוק חי הוא ה"שהקב דכשם והטעם, אל דנקרא
 שפתי"ב כדאיתא מת לא אבינו יעקב כמחז׳׳ל אבינו

 ", צדיקים
 דהגלות, שנים ו"רד רק יהיו שלא שמה רדו א"וזש
 כיון אחיות' ב חטא משום ולא, יצחק משנולד התחיל
  ".נמות ולא ונחיה" משום אל שנקרא והטעם, אל שנקרא

 (בנין דוד)
 

  )ד פסוק מד( קום רדוף אחר האנשים
 הם לשונו וזה) ן"ק רמז( בילקוט כאן הובא במדרש

 קום ביתו על לאשר אמר ויוסף הרחיקו לא העיר את יצאו

 ביניכם יהיה רחוק אמר דאת כמה' וגו האנשים אחרי רדוף
 . תמוה והוא. כאן עד אמה כאלפים וביניו

 על זו פרשה רבה במדרש איתא דהנה לפרש ויש
 אלא והכן ואין היה שבת ערב והכן טבח וטבוח הפסוק
' וגו יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה שנאמר לשבת

 אור הבוקר דכתיב הא זה לפי כן אם להקשות ויש. כאן עד
 חללו האיך כן ואם שחרית בשבת היה שולחו והאנשים
 פקוח כי לומר וצריך. בשבת שהלכו השבת את השבטים

 נפש ופקוח ברעב עטופים היו ביתו ובני דיעקב שם היה נפש
 י"ברש דאיתא כמו] ק"ובנזה ת"ביפ ועיין[ השבת את דוחה
 נמצא. ברעב כחושים תהיו למה תתראו למה הפסוק על

 . השבת את חללו ולכן ברעב עטופים היו ביתו ובני שיעקב
 שהלכו אחיו את הכיר הלא יוסף על קשה עדיין אך
 פקוח היה לא אם השבת את חללו לא אחיו ובודאי בשבת
 ובני אביו על חס ולא להחזירם יוסף ציוה היאך כן אם נפש
 . ברעב עטופים שהיו ביתו

 הפסוק על י"ברש השני כהפירוש דאפשר לומר יש אך
 עשו ובני ישמעאל בני בפני עצמכם תראו למה תתראו למה
. תבואה להם היה עדיין שעה באותה כי שבעים אתם כאילו
 ונראים שמחים פניהם שהיה לאחיו ראה יוסף כן ואם

 תבואה להם שיש יוסף ולמד בילקוט כדאיתא כעשירים
 יראה שלא כדי רק. לתחום חוץ הלכו לא שהם רק בביתם
 קשות אתם דיבר וגם עדיין אותו הכירו לא שהם יוסף אותם
 יוסף שיסבור כדי העיר מן יצאו ולכן נח מבני שהוא וסברו
. קשות אתם לדבר עוד יוכל שלא כדי לדרכם הלכו שהם
 . דין פי על בשבת לילך מותר שזה אמה אלפים רק והלכו

 תבואה בביתם יש אם האמת על לבא רצה יוסף והנה
 על לאשר צוה לכך. אמת תתראו למה של טעם ואיזה לא או

 הלכושלא מרחוק אותם תראה אם פירוש רדוף קום ביתו
 לא למה כן לא דאם נפש פקוח כאן אין כן אם לתחום חוץ
. אחריהם רדוף קום גונא בכהאי אמה מאלפים יותר הלכו
 בודאי כן אם אמה מאלפים יותר הלכו שהם תראה אם אבל
 יבואר והשתא. אחריהם תרדוף לא אזי נפש פקוח כאן יש

 את יצאו הם שלחו והאנשים אור הבוקר שהתחלנו המדרש
 דייקאאמה כאלפים אמר דאת כמה הרחיקו לא העיר

 אחריהם ירדוף אם ביתו על לאשר יוסף מסר זה סימן פירוש
 :לא או

 
 חנוכת התורה)(

 
 עלון זה מוקדש

 נלב"ע כ"ח כסליו –ז"ל  שמואל יצחקבן ר' אברהם לע"נ הרה"ח ר' 
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 י"בתושחרויטל ריאל בן אוואת רפל

 "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם" (מא,א)
, א): "בשוב ה' את שיבת ציון היינו נאמר בתהלים (קכו

כחולמים". היינו: עם ביאת המשיח כשתימלא הארץ דעה, נדע 
כי כל תענוגות העולם הזה, שעסקנו בהם כל חיינו, לא היו אלא 
חלום ודברי הבל. וזה הפירוש כאן: "ויהי מקץ שנתיים ימים", 
כלומר כשהאדם מקיץ משנתו, שתקפה עליו ימים רבים 

ן, הריהו יודע באמת, כי "פרעה חולם" היינו היצר בתרדמת הזמ
הרע העושה פרעות באדם אינו אלא חלום, והתענוג האמיתי 

 הוא בדבקות בהשי"ת. 
 (האדמו"ר ר' צבי יהודה מסטרטין)

 

"ויהי מקץ שנתיים" (מא, א)
חלם פרעה ועל ידי חלומו נתגדל יוסף, וכן כל הצלחה בעניני 

על ידי מסחר כלשהוא לא הם  העולם הזה על ידי מלאכה או
הגורמים להצלחה, אלא משנגזר על האדם להצליח הם 

 השליחים לדבר.
ד' מבטחו, שנתיים ימים, ואמרו במדרש, אשרי הגבר אשר שם 

בים, על ידי שאמר לשר המשקים זה יוסף, ולא פנה אל רה
זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים. (וכיצד קורא הוא ליוסף 

ד' מבטחו וגם פנה אל רהבים) כי הותרה לאדם גם אשר שם 
ההשתדלות בעניני העולם הזה לפי מה שהוא, מפני שקשה לו 
לאדם להגיע למדרגה של בעל בטחון גמור ללא כל הישתדלות. 
אך יוסף שהי' בעל בטחון גמור, ואף על פי שדבריו לשר 

בגדר בקשה כי אם בגדר הגדת עתידות  המשקים לא היו אפילו
בכל זאת הי' זה  שר המשקים הוא שהזכירו אל פרעה)(ובאמת 

 פגם במידת הבטחון שלו ונענש על כך. 
 (בית הלוי)

 

 ה)-"וייקץ פרעה ויחלום שנית" (מא, ד
 טבע האדם להתעורר משנתו כשהוא חולם חלום מסעיר.

צדיק, כאשר הוא מקיץ מתוך חלום, הוא נוהג כיעקב אבינו 
אלהים במקום הזה", שאמר בעת שהתעורר מחלום: "אכן יש

 וישר קם מיד לעבודת הבורא.
לעומת זאת, כאשר רשע מקיץ מחלום, הוא נוהג כפרעה "ויישן 
ויחלום שנית", החלום אינו מפריע לו ואינו מעוררו לכלום ומיד 

 מתהפך הוא לצד השני. 
 (עפ"י פירוש רבי מאיר מפרמישלאן)

 

"ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת 
 האופים" (מא, י)שר 

ויש לדקדק מדוע לא כלל שניהם ביחד "אותנו", ועוד, מדוע 
הזכיר כאן את שר האופים. ברם שר המשקים רצה לומר לו 
שלא תחשוב שיוסף מחמת שהוא רך לבב ורואה אך טוב לכן 
פתר החלום לטוב, לכך הביא ראיה משר האופים שאותו פתר 

 נכון. לרעה, ומזה מוכח שיודע לפתור חלום על 
  (מהרי"ל דיסקין)

"וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן 
 הבור" (מא, יד)

אומר ה"חפץ חיים": כאשר מגיע קץ הזמן המיועד, אין הקב"ה 
מתמהמה אפילו לרגע מיותר אחד. כיוון שהסתיים הזמן שנגזר 
על יוסף לשבת בבית האסורים, הריצוהו במהירות מן הבור 

ך, אומר ה"חפץ חיים", יהיה גם כאשר היישר אל בית המלך. כ
תגיע עת הגאולה, היא לא תתמהמה אפילו רגע אחד מיותר. 
המשיח יופיע בפתאומיות ויריץ את ישראל מבור הגלות אל 

ארץ ישראל.

 
"ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום 
לפתור אותו ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי 

  טז)-אלקים יענה את שלום פרעה" (מא, טו
כתב הרה"ח ר' דוד אשר זליג ארליך זצ"ל, לכאורה תיבת 
"לאמר" מיותרת, וכמו שדייקו במפרשים. ונראה לתרץ, 
שפרעה אמר ליוסף "שמעתי עליך לאמר", פירוש, שעתה 
אמרת שיאמרו לי דבר זה, שהרי ביקש יוסף משר המשקים 
שיעשה עמו חסד ויזכירהו אצל פרעה, ועל זה השיב לו יוסף 

, שמה שכעת פרעה קרא לו אינו מחמת בקשתו של "בלעדי"
יוסף לשר המשקים, אלא "אלוקים יענה את שלום פרעה" מן 
השמים סיבבו שיקרא לו על ידי שישמע משר המשקים את 
סיפורו, והראיה, דהלא מחמת זה שביקש משר המשקים הלא 

 נתעכב וישב עוד שנתים ימים בבית הסוהר.
 

ם עולות בקנה "וארא בחלומי והנה שבע שבלי
 אחד מלאות וטובות" (מא, כב)

הצלחת שבע שני –והנה שבע שבלים עולות בקנה אחד 
השובע תהיינה על ידי קנה אחד, על ידי כח אחדות שהוא כח ד' 

 אשר עם יוסף. (אלשיך)
 

"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על 
 ארץ מצרים" (מא, לג)

יועץ לפרעה, היה לו רק יש להקשות מי ביקש מיוסף להיעשות 
לפתור החלום ותו לא. יש לומר שבאמת לא ביקש פרעה 
מיוסף ליתן לו עצות, אבל יוסף הצדיק מרוב חמלתו על העם, 
וברוב חסדו וטובו, לא היה יכול לעצור בעד רגשותיו ולמנוע את 
העצה שיכולה להציל את העם שלא יכרת ברעב, ועל כן אמר 

נחל קדומים להחיד"א, ועוד יש לומר לו ירא פרעה וגו'. כתוב ב
כי מאחר שראה יוסף ש"ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית", חשש 
שמא פרעה לא מספיק עירני למצב העתיד להיות, ועל כן אמר 

 לו ירא פרעה וגו'.
 (רבינו אברהם בן הרמב"ם זצ"ל)
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"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על 
 ארץ מצרים" (מא, לג)

פרעה ביקש מיוסף בסך הכל לפתור לו את החלום  הרי ה,שוק
ולא ליתן לו עצות ואם כן מדוע הפך יוסף להיות גם יועץ של 

 פרעה ומה לו להכניס את ראשו בדברים שלא שייכים לו?
בנחל קדומים תירץ שלמעלה נאמר: "וייקץ פרעה ויישן ויחלום 

חלם,  כלומר, שכל זה נתרחש בחלום. הוא -ה) -שנית" (מא ד
שהקיץ וחזר ונרדם. יוצא אפוא, כי בשעה שפתר יוסף את 

וזהו שאמר -החלום הזה -החלום, צריך היה לפתור גם את קטע
 -יוסף: "ועתה" אפתור לך את החלום של "וייקץ" והפתרון הוא 

עליך להקיץ מתרדמתך, לראות  -"ירא פרעה איש נבון וחכם" 
וא איש נבון היטב את המצב ולהקדיש מאמצים ומרץ, למצ

 רעב... -וחכם אשר יציל את הארץ מחרפת
 

"הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו"  
 (מא, לח)

פרעה חשב כי ירא שמים ואיש אלוקים מוכרח להיות אדם 
בטלן שאינו בקי בהויות העולם הזה ובודאי שגם לבושו החיצוני 
רחוק מהידור. והנה רואה פרעה כי לפניו איש כיוסף שהיה 

 בשערו וכו'. מסלסל
ועם זאת היה יוסף איש חכם חרוץ ובקי גם בהלכות המדינה! 
לכן התפלא פרעה ואמר "הנמצא כזה" ? יהודי פקח ומנומס 
היודע להופיע בכבוד לפני מלכים וכו' ובכל זאת "אשר רוח 

 (רש"ב מפסישחא) ?אלוקים בו"
 

 "וירדו אחי יוסף לשבור בר" (מב, ג)
יעקב "לשבור בר" כלומר לשבור את בארץ כנען לא יכלו בני 

תאוות האכילה, שהרי לא היה מה לאכול, לכן ירדו למצרים, 
 (ר"מ מגור) .שם היה אוכל, כדי לשבור את תאוות האכילה

 

  "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרוהו" (מב, ח)

הדבר תמוה, הרי זיו איקונין של יוסף היה דומה לשל יעקב, 
יו איקונין של אביהם, ומה שהלך מהם והיה להם להכירו על ידי ז

בלא חתימת זקן ועכשיו היתה לו חתימת זקן, אדרבא, על ידי 
זה היה דומה יותר לאביו, והיה להם להכירו. אלא שיוסף היה בן 
שלושים ותשע באותו זמן, והיה דומה ליעקב כאשר היה באותו 
 גיל, והאחים לא הכירו את אביהם בגיל כזה, כי רק בן פ"ד שנה

נשא יעקב אשה, ובניו לא ידעו כלל את דמות דיוקנו בהיותו בן 
 פילץ) –(שפתי צדיק  שלושים ותשע.

 

"ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו 
 לעיניהם" (מב, כד)

מפרש רש"י: מה שאמר הכתוב: "ויאסור אותו לעיניהם" לא 
אסרו יוסף אלא לעיניהם, וכיון שיצאו, הוציאו והאכילו 

 והשקהו.

ר ר' ישראל מסלנט, הרי "מעשה מוציא מידי מחשבה" מסבי
כלומר, כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה, עליו לעשות 
מעשה נגדי! כך כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה רעה שיש 
לו בלבו על חברו, עליו להיטיב לו ובכך יעקור מחשבתו זו עליו, 

סף וכך גם נהג יוסף עם אחיו: שמעון היה זה שרצה להרוג את יו
שאמר: "לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות"... אבל, יוסף 
רצה לעקור מלבו את המחשבה הרעה על שמעון, ולכן, למרות 

 שאסרו, מיד הוציאו והאכילהו והשקהו... 
 

 "קחו מזמרת הארץ" (מג, יא)
אומר רבי נחמן מברסלב: אמר יעקב לבניו: קחו עמכם למצרים 

ניגון מארץ ישראל, וכאשר קחו עמכם את ה –"מזמרת הארץ" 
תהיו בגלות, נגנו את הניגון הזה, שימתיק לכם את ייסוריכם 

 ויזכיר לכם מאין באתם, ולאן אתם צפויים לחזור.
 

ל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש"   -"וא
 (מג, יד)

לכאורה תיבת לכם אין לו פירוש, שהרי היה צ"ל עליכם, ברם 
חמים עליו מן השמים אמרו חז"ל כל המרחם על הבריות מר

לכן אמר להם יעקב אבינו, כדי שירחמו עליהם מן השמים, 
 צריכים הם קודם לתקן בעצמם מדה זו.

 (קול שמחה)
 

 בתחילה באמתחותינו השבהכסף דבר על"
 )יח, מג( "מובאים אנחנו
 חכמינו דברי עלינו נאמנים, לומר נוהג היהל"זצ מווילנא הגאון
 אחד שאלו אחת פעם. באורייתא רמיזא דלא מידי דליכא

.) לא( שבת במסכת רבותינו דברי מרומזהיכן, רבינו, מתלמידיו
 נשאת לו אומרים, האמת בעולם לדין אדם שמכניסים בשעה"

 דבר על" בפסוק, מקץ בפרשת, מיד הגאון ענהו". באמונה ונתת
 הדין תחילת", מובאים אנחנו בתחילה באמתחותינו השב הכסף
 .באמונה ונתת נשאת על, הכסף על הוא

 )אליהו אדרת(
 

"האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי 
עבד" (מד, יז)

כשרוצים לערות מקערה לקערה, צריך המקבל להתנמך 
ולהיות למטה מן המשפיע. זהו סוד רב ותלמיד, שצריך 
התלמיד להכניע עצמו מפני הרב, וזהו שכתוב 'אשר נמצא 
הגביע בידו הוא יהיה לי עבד', כלומר מי שיש לו מדת ענוה הוא 

 יהיה עבד לד' יתברך.
 (הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע)
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 (מא,א)  "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם"

פירש באור החיים הק' שכל משך ב' השנים חלם בכל לילה זה 
החלום רק ששכחו ע"ש. ולכאורה למה הוצרך דבר זה שיחלום 
כל השנתיים? ביאר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, ע"פ מעשה 
מהבעש"ט, שפעם נסע עם המגיד ר' מענדיל מבא"ר, ויצמא ר' 

ן אמיתי מענדיל למים, אמר לו הבעש"ט: "אם יהי' לך בטחו
בהשי"ת, תראה שיזמין לך מים". וכן עשה, שהתחזק מאוד 
בביטחון בהשי"ת. ונזדמן להם ערל אחד ושאל אותם אם 
הבחינו אולי בסוסים שנאבדו ממנו כבר לפני ג' ימים, והוא 
מבקש ומחפש אותם ג' ימים. נענו שלא ראו, ושאלו אותו אם 

יל. שאל ר' יש לו מים, ואמר שיש לו, ונתן לשתות לר' מענד
מענדיל לרבו הבעש"ט, כיון שהערל הנ"ל הרי לא נסע רק 
למעני, להרוות צמאוני, למה הוצרך לנסוע זה ג' ימים? השיב 
הבעש"ט הק': השם יתב' הזמין לך אותו מקודם, שאם יהי' לך 
בטחון אמיתי בהשי"ת ימלא מחסורך. הרי שגדול כח הבטחון 

ודם שיהי' לו זה שהשי"ת מזמין למלא משאלות אדם עוד ק
הבטחון, ע"ז האופן שאם יהי' לו בטחון, יקבלנו מיד. וכן כאן גבי 
יוסף שתחלה בטח בשר המשקים ונענש, עד שהי' לו בטחון 
בהשי"ת, לכך הזמין לו השי"ת החלום לפרעה כל לילה משך ב' 
שנים שיהי' מוכן לגאולת יוסף מיד שיהי' לו בטחון בהש"י. 

 (מדרש פנחס)
 

 )יד, מא(" הבור מן ויריצוהו"
 כי) א, נו ישעיה( כאומרו, רגע כמו שנעשית' ה תשועת כל כדרך
 ).ספורנו( לבוא ישועתי קרובה
 הוותיקות השדכניות אחת אצל אירע מופלא השגחה מעשה

 השאר בין המטפלת, גדולה חסד בעלת שהינה, בירושלים
 את עבורם לערוך טורחת ואף, תשובה בעלי של בשידוכים

 בעלת בחורה אל פנתה השדכנית. הפגישות לפני' בירורים'ה
 כל את ערכתי כבר, 'משה בשם בחור לה והציעה, תשובה

 השיבה הבחורה?', בערב היום להיפגש תוכלי, עבורך הבירורים
 במקום שמונה בשעה תיערך הפגישה' השדכנית ואמרה, בחיוב
 השדכנית'. אריאל - - - קוראים לבחור). בירושלים( פלוני

 ימים שבאותם כיון, אריאל בשם ונקבה השמות בין התבלבלה
 מאוד וביקש, אריאל בשם בחור פעמים מספר אליה התקשר
 ...שידוך במציאת לו שתעזור

 השדכנית אל הבחורה מתקשרת, וחצי שמונה בשעה, והנה
 לא הוא אך, אחד בחור כאן שיש ומציינת, (הבחור היכן ושואלת
 איפה' ושואלת אליו להתקשר ממהרת השדכנית...). אריאל
 .הבחור משיב', בכותל?'. 'אתה

 לא שעדיין, הבחור!...'. לך ממתינה מהשידוך הבחורה?! בכותל'
 ומתוך העצמי ביטחונו את איבד, והפגישה ההצעה על שמע

 נורא אני: 'לשדכנית ענה אצלו שנוצרה והמבוכה הבלבול
 שם אני דקות כעשרים בעוד, מונית מיד אעצור... מצטער

 .ה"בע
 השדכנית אל משה מתקשר וכעת, לתשע עשרה כבר השעה

 כעת)... נייד טלפון עמו היה לא כי, לביתו ששב לאחר(
 .אריאל אל מיד מחייגת והיא, הגדולה הטעות אצלה התבררה

 השיחה...', להתראות בפתח אני: 'בחטף ואומר מרים הלה
 ...זמין היה לא כבר המכשיר ומעתה, נותקה
 אודות יודע אינו שעדיין( אריאל עמד שבועות מספר כעבור

 אותה עם אירוסיו במסיבת) השידוך של בגלגולו' טעות'ה
 - תפילה של כוחה מהי תראו: הציבור לפני ודרש, בחורה
 ביקשתי, הקדושות האבנים מול כנחל דמעות והורדתי עמדתי
 - - - ולפתע, המתאים זיווגי את למצוא כבר שאזכה ת"מהשי

 )מתוק ופריו' (הבור מן ויריצוהו'
 

 )כד, מא( לי מגיד ואין החרטומים אל ואומר
 גם לדרשתו והזמין, הכנסת בבית לדרוש, ין'לרוז בא אחד מגיד
 ושאל הרב אל המגיד ניגש הדרשה אחר. המקומי הרב את

 המסורה לו ואמר הרב נענה. בעיניו חן הדרשה מצאה אם, אותו
, כאן", מגיד" המילה ך"בתנ מצויה פעמים ששלוש מציינת

, קמז תהילים" (לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד"
 כנגד וזאת), י, מח ישעיה" (אחרית מראשית מגיד"ו), יט

, שבכולם והמצוין המשובח והוא, מגיד יש. מגידים סוגי שלושה
 מהנה הוא", לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד" והוא
 של משמעותם את להם ומסביר, חכמה בדברי הקהל את

, יותר המתקדמים מן, מגיד יש. שבתורה והמשפטים החוקים
 תקופות על לקהל מספר", אחרית מראשית מגיד" והוא

, ויש. היהודי העתיד על ומדבר ישראל בתולדות מעניינות
 אומר אינו", לי מגיד אין" והוא, שלישי מסוג מגיד, לדאבוננו

 עצמו מחזיק כן פי על ואף, סתם הבל דברי משמיע, כלום ולא
 . דרשותיו את לשמוע רבים ומזמין מגיד

 )טובים דברים(
 

  )לט, מא( כמוך וחכם נבון אין

 התמנה הוא ובעבורה פרעה בעיני חן נשאה יוסף של חכמתו
 מן אחת הן והפקחות החכמה. מצרים ארץ בכל למושל

 לעתים הנדרש, ומנהיג מושל כל של היסודיות התכונות
. וכלל כלל לפניו ברורה אינה המציאות כאשר, ולפסוק להכריע
 המונה מייזליס בעריש דב שרבי מסופר אבות מורשת בספר
 נשאל שתים ולא אחת לא. דורו פוסקי בין נמנה, ם"המהרד

 חפצים כשהכל, הדור גדולי כל את בשעתם שהסעירו בנושאים
. תורה ודעת פקחות המלאה, השקולה דעתו גם לשמוע
 העולם מלחמת לתקופת עד הילכו בפולין ישראל בעיירות
 ופקחותו חכמתו ועל לעמו אהבתו על ועובדות סיפורים השניה
 מלון ובעל עני מלמד לפניו התיצבו אחת פעם. מדין על בישבו
 שבת בערב למלון הזדמן כי טען המלמד. תורה לדין עשיר

, צורה בעל יהודי, הלה. הנתבע אצל כספו צרור את והפקיד
, המלון בעל את ם"המהרד שאל. וכל מכל הסיפור את הכחיש
. בחיוב השיב והלה, טענתו על להשבע מוכן יהיה אם, הנתבע
 הבחין והנה. הא ועל דא על שיחה עמו ם"המהרד גלגל כך בתוך

 גילה ם"המהרד. העשיר של מכיסו המשתלשל יפה זהב בשעון
 את ממנו בקש והוא היפה בשעון והולכת גוברת התענינות
, ם"למהרד השעון את הושיט הלה. מקרוב בו להתבונן הרשות
 כבודו האם. לזוגתי להראות ברצוני, כזה יפה שעון: "אמר אשר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ם"המהרד. גלויה הנאה מתוך העשיר השיב", בוודאי?" "מסכים
 מיד לגשת עליה וצוה השעון את בידה נתן, אשתו לחדר נכנס
 אצלה שהפקיד, הפקדון את ממנה ולבקש המלון בעל אשת אל

 את תציג, אותה שלח בעלה, שאכן וכראיה, העני המלמד
 שהות ולאחר, כמצוותו עשתה הרבנית. שבידה המהודר השעון
. חפו – המכובד העשיר ופני, העני של פקדונו עם חזרה קצרה

 אצטרך שכן, עליה תצעק אל, "ם"המהרד הזהירו", אבל"
 המראה נוסף סיפור!"... הדין לבית נוספת פעם אותך להזמין

 אחת אל כביסתן את הביאו אשר, נשים לשתי ארע חכמתו את
 למי ידעו לא ויורשיה, הכובסת מתה והנה. בעיר הכובסות
 השניה ואילו, הנשים אחת טענה!" שלי כולה. "הכביסה שייכת
 זה דין להביא היורשים החליטו!" שלי חציה: "לעומתה טענה
 לביתן ושלחן, הנשים טענות את שמע אשר, ם"המהרד בפני
 כבסים שיוסיפו ביתו מבני ביקש, כשיצאו. היום למחרת עד

 כאשר, למחרת. בביתו המונחת, המריבה לערימת משלהם
 הסתכלי: "ואמר", שלי כולה" שטענה זו אל פנה, הנשים הופיעו

 עצמה עשתה האשה?" שלך הכביסה כל באמת האם, פעם עוד
!" שלי הכל: "בביטחוןוהכריזה הכביסה ערימת את כבודקת

 מה בין ולהפריד למיין תוכלי האם: "ושאלה לשניה פנה הרב
 ושמה כראוי מיינה, אכן, זו?" שלך שאינו מה ובין לך ששייך
 בני שהוסיפו הכבסיםואת חברתה של הכבסים את בצד

 הערים שהרב לה כשנודע נבוכה השניה... ם"המהרד משפחת
 במה להסתפק דרישתו ואת נזיפתו את בהכנעה וקבלה, עליה

 ) האור ומתוק... (לה ששייך
 

 אין זאת כל את אותך אלוקים הודיע אחרי"
 )לט, מא( "כמוך וחכם נבון
 לפני להתדיין פעם באו, השני מול אחד שגרו העיר עשירי שני
 בסמוך עבר בכינור מנגן בפיהם וטענותיהם", ביהודה נודע"ה

 וזה, המנגן ניגן לכבודיאומר זה, השניים נחלקו, וניגן, לבתיהם
 אנשי מופלגים עשירים אלה שהיו ולפי, ניגן לכבודי אומר

 שהיה" ביהודה נודע"שה ורצו, גדול בסכום התערבו, קפריזה
, טענותיהם את שהריצו לאחר. להם יפסוק בחכמתו ידוע

 נודע"ה להם אמר. דין פסק שכר, חשוב סכום להרב לו שילמו
, בשבילו אלא, בכלל בשבילם המנגן בא לא שבאמת" ביהודה
 יוסף דברי את בשמעו, פרעה וכן. דין פסק שכר יקבל שהוא
 שתכלית, הוא רואה כי, אמר, וחכם נבון איש למנות שצריך
 כמו ולא, ותועלתולכבודו, שחשב כפי היתה לא החלום

 החלום עיקר אלא, ברעב יגוועו לא למען המצריים שחושבים
 אותך אלקים הודיע אחרי"ו, לגדולה שיעלה יוסף בשביל הוא
 )רבים בת שער( ". כמוך וחכם נבון אין זאת כל את

 

"אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת 
 רגלו בכל ארץ מצרים" (מא, מד) 

הקושיא זועקת, איך היה ליוסף העוז והגבורה לעלות ולשלוט 
, על ממלכה אדירה כארץ מצרים, בלי שום נסיון קודם בענין

בלי ללמוד דרכי ותכסיסי מלכות? הרי יוסף היה בחור ישיבה 

שכל עסקו היה בתורה ועבודה, לימוד התורה עם אביו, רעיית 
צאן אביו ואחר כך גדל בבית פוטיפר וישב בבית סוהר שתים 
עשרה שנה, ואיך הסכים לקחת את השלטון? ביאר הגה"צ רבי 

ניבז' במשל: אם יחזקאל לוינשטיין זצ"ל מנהל רוחני ישיבת פו
יספרו לנו על בחור בן שבע עשרה שרועה עד בקר של מאתיים 
וחמישים שוורים, וכי יעלה על דעתינו לשאול, הלא בחור הזה 
שוקל שבעים קילו, מהיכן האומץ לשלוט על עדר ששוקל 
מאתים חמישים אלף קילו. קושיא זו מופרכת מעיקרא, כי 

ריאה והוא שולט על מדובר בסוגים שונים, האדם הוא נזר הב
בעלי החיים. יוסף הצדיק ידע היטב מה זה יהודי, שיהודי הוא 
סוג אחר מהגויים, כפי שכותב הכוזרי שיש בבריאה חמשה סוגי 
נבראים: דומם, צומח, חי, מדבר, ויש סוג נברא שנקרא ישראל. 
כמו שדומם וצומח הם שני סוגים, כך ישראל ושאר הנבראים 

היות והוא שייך לעם ישראל אין לו שום הם סוג אחר לגמרי, ו
קושי לשלוט על כל ארץ מצרים. שהרי בפסוק נאמר (ישעיהו 
מ, יז) "הן גויים כמר מדלי וכאפס ותהו נחשבו". אומות העולם 
בעינינו הם כאין וכאפס, כמובן שאנו נזהרים שלא לצערם, כמו 
שיש הלכה שלא לצער בעלי חיים, אבל יחד עם זה, אנו מבינים 
את מעלתינו ועליונותינו עליהם. ידיעה זו נתנה ליוסף את העוז 
למלוך. הוא ידע את מעלתו וחי בהכרה ברורה שהוא נזר 
הבריאה ואם ההשגחה העליונה סובבה שהוא יטול את 

 (אבא בם) התפקיד הוא ייעשה זאת ובודאי יצליח. 
 

 ) ח, מב( "הכירהו לא והם אחיו את יוסף ויכר"
 ידוע היה אך, דתו את שהמיר, סוןחוול דניאל' פרופ

, רב אל מכתב כותב כשהיה, היהודים לטובת בהשתדלויותיו
 לו שלחו, יובלו את חגג כאשר". יוסף" המקורי בשמו חותם היה

 בריסק קהילת אנשי גם רצו, ברכה מכתבי רבות קהילות
 קשר לקיום התנגד, ל"זצ חיים' ר הגאון אך, כזה מכתב לשלוח

מכתבחיים' ראלשלח, לחוולסוןהדברכשנודע. המומרעם
". הכרוהו לא והם אחיו את יוסף ויכר"אחד פסוק ובו, קצר
, יוסף את האחים מכרו שם, בקיצור הוא אף, חיים' ר לו השיב
 )התורה פניני( .עצמו אתיוסף מכר כאן ואילו

 

 העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי"
 ) לב, מג( "למצרים היא תועבה כי לחם

 על ברחוב אחד יום חלף, באיסטמבול טוב שם הבעל כשביקר
 הבה, 'סופר צבי רבי לווייתו לבן ואמר, ערלים חבורת פני

 זה ברגע'. אותנו ויטמאו הערלים בנו יגעו שלא, הצידה ונסטה
, שהזהיר, הכנופיה ראש לקול, הרחוב לשיפולי וסטו הגוים סרו

', הללו המסואבים המצורעים היהודים בנו יגעו פן, מפה נסור'
, טוב שם הבעל של שפתותיו על ריחפה קלילה צחוק בת

 מופלאה בדרך הערלים מן הרחוב את לכבודו פינו משמים
 בפת להתגאל אבו שלא, השבטים ואחיו ביוסף נזכר. כזאת
 לפתע נתגלה והנה, המצרים עם בצוותא ולאכול ם"עכו

 .העברים את לאכול המתעבים הם המצרים שדווקא
 )קנ עמוד הנצח ממעינות(

 



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 
 התורה אור הפצת

 הרבי אמר, התורה הפצת על מלמדים חנוכה נרות
 משתשקע מצוותן: "מדובר שלבים ובשלושה, מליובאוויטש

 כי בעולם השורר מהחושך להיבהל או להתרשם אין" החמה
 פתח על להניחן מצווה. "החושך מן הרבה דוחה האור מן מעט
 ומוסיף. "היהדות אור את ברחוב גם להאיר שיש" מבחוץ ביתו

 תמיד צריך תורה בהפצת כי הנרות מתרבים יום שכל" והולך
 .בתמידיות להוסיף

 

 במצוות התלהבות
 לוי רבי כך על אמר". מצווה עושה הדלקה" אומרת הגמרא

 הוא המצווה מעשה עיקר שכל א"זיע וב'מברדיצ יצחק
 היא הפנימית שההדלקה הנשמה של וההתלהבות ההדלקה
 שכל המצווה נעשית ידה ועל המצווה מעשה של המטרה

 .לעילא פרחת לא ורחימו בדחילו נעשית שלא מצווה
 

 החייט של הנרות הדלקת
 העיר אל ל"זצוק עוזר חיים רבי הגאון נקלע החנוכה מימי באחד

 שהיה במסמר מעילו נתקע, הנרות הדלקת בשעת. קראקוב
 החייט של ביתו אל עוזר חיים רבי מיהר. ונקרע, בקיר תקוע

 אסור שכן, נרות שידליק עד לו שימתין ביקש והלה, המקומי
 והביט עוזר חיים רבי ישב. ההדלקה לאחר עד מלאכה לעשות
 לברך והחל, שבת בבגדי התעטף, מעילו את הלה פשט. בחייט

 .מרובה ובהתלהבות בשמחה הנרות על
: ואמר, הפשוט החייט של מהדלקתו מאוד חיים רבי התפעל

 של מעלתם כי היא אות, בעיר החייטים של מדרגתם זוהי אם"
 תורה גדולי מקראקוב שיצאו הוא פלא לא. היא גבוהה יהודייה
 !"בתורתם כולו העולם את שהאירו

 

  מילה, שבת, חודש
 צבי רבי הגאון בשם מביא" צדיקים של אוצרותיהם" בספר
 מדליקים אנו מדוע פליאתו דבר על: ל"ז פרידלינג הירש

 גזרו היונים הלא, השמן בפח שנעשה הנס לזכר נרות בחנוכה
 עושים אנו אין אלו ולמצוות ומילה שבת, חודש מישראל לבטל

 ?זכר שום
 דבנרות אחד גדול בשם ששמע ספר באיזה הביא כבר הנה

 הנרות דהנה. ל"הנ המצוות לשלושת רמז טמון מדליקים שאנו
 מילה, השביעי היום היא ושבת, וארבע ארבעים הם בכללם

 הם' ז ועוד' ח ועוד ט"כ. יום ט"כ אחרי הוא חודש, השמיני ביום
 .ד"מ
 )ליבוביץ חנן הרב(

 
 לקרוא צריכים, עמוק שישן אדם, אמר ל"זצ אייגר לייבלע' ר

. ויתעורר האור את שמדליקים די, חזק ישן אינו אם אבל, בשמו
 חנוכה אור מדליקים שרק ויש, שופר בקול אותם שמעורר יש

 . דרכם אותנו מעיר ה"שהקב סוגים' ב הם אלו. מתעוררים והם

 וזה, חכמים תלמידי ליה הווין בנר שהרגיל מבואר יששכר בבני
 להיות יהפכו, חכמים תלמידי אינם שעדיין בנים לו יש אם גם

 .צדיקים
 

 ידי על שאם אומרים ע"זי ם"הרי חידושי בעל ק"הרה ובשם
 שהוא וכמה כמה אחת על חכמים תלמידי לבנים זוכים הנרות
 .חכם תלמיד להיות לזכות יכול עצמו

 

 "והולך מוסיף"
 מוסיף או והולך פוחת האם הלל לבית שמאי בית בין המחלוקת

 העבודה היא שמאי בית שדעת תורה פניני בספר כתוב. והולך
 לידי שבאים עד ולהחסיר לפחות יש שבה" מרע סור" של

 להוסיף" טוב עשה" הוא הלל בית דעת ואילו המידות תיקון
 והחטא החושך יגורש כבר ההוספה ידי ועל ומצוות בתורה
 .הלל כבית והלכה. האדם ויתוקן

 

 "קבעום אחרת לשנה"

 יש, שנה באותה תיקנו דלא הא, גור – אמת האמרי מבאר
 ולהתבונן לחכות צריכים טוב בדבר שגם למדנו דמכאן לבאר
, שמאי בית שלשיטת, לומר יש עוד. לדורות שקובעים לפני

 בשנה כבר לקבוע יכלו לא כן אם", והולך פוחת"ש שסברו
 יהיה ימים כמה ידעו לא עוד הראשונה בשנה שהרי, הראשונה

 .הנס
 

 "המלחמות על"
 יוסף רבי הגאון מרן הרב הופיע ו"תשכ חונכה מימי באחד
 בשמחה להשתתף כדי, יסודות במושב ל"זצ כהנמן שלמה
 לשאת שנתכבד כיון. המקומי הכנסת בית של הבית חנוכת

 מענייני רעיונות בדבריו שילב, המאורע לכבוד ברכה דברי
 בתפילה שאומרים ההודאה נוסח את השאר בין והסביר, דיומא

 ".המלחמות ועל הנפלאות ועל הניסים על" המזון ובברכת
 על מודים שאנו מהו: משתומם כאיש בפליאה שאל הוא

 ששמחים, נחיה חרבנו ועל, אנחנו מדון אוהבי וכי, המלחמות
 שנודה יותר מתאים לא וכי, מלחמות' ה לנו שזימן על כביכול

 על להודות והשיב? האויב את מיגרנו שבהם הניצחונות על
 הייתה ביונים המלחמה הלא. מידי מוקדם עדיין – הניצחון
, הטומאה נגד הקדושה מלחמת. בעיקרה רוחנית מלחמה
, אפס... צדקנו משיח שיבוא בעת אלא יהיה לא הסופי והניצחון
 שבכל כך על נלחמים שאנו הדבר עצם על אנו מודים בינתיים
 ולכבוש להשתלט מאיימת שהטומאה ביותר הקשים המצבים

 ... יהדותם על בעוז מלחמים אלא נכנעים אינם יהודים הכל
 )א"ע עמוד' ג חלק' מפוניבז הרב(

 

 "חלשים ביד גיבורים"
 של בניו מכונים מדוע, ושאל תמה ל"זצ בו'מברדיצ יצחק לוי' ר

 ?גדולים כגיבורים הם ידועים היו הרי? חלשים מתתיהו



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 
 על סמכו לא הרבה בצדקתם החשמונאים: הוא עונה, אלא

 ברצונו כי והאמינו הרבים ובחסדיו' בה בטחו, אלא, כלל כוחם
 מסרת: התפילה כוונת וזו. האדירה יוון ממלכת את בידם ימסור

 בוטחים שאינם – חלשים ביד, בכוחם הבוטחים – גיבורים
 '...בה אלא בכוחם

 

 "צדיקים ביד רשעים"
 אך, נס זהו מעטים ביד רבים מדוע הבין ל"זצ ווסרמן אלחנן' ר

 הרי, ונס חידוש כל הרי כאן אין? צדיקים ביד ברשעים הנס מהו
 ?להיות צריך כך

 הוא כי, מהצדיק יותר חזק לעולם, הרשע, אלא: השיב והוא
 הורס הוא, רסן כל וללא הגבלה ללא מלחמה בכלי משתמש
 מחושבים מעשיו, הצדיק ואילו. ורחם בושה כל ללא ומשחית

 יגבור שבמלחמה ויתכן מיותרת ואלימות באכזריות נוהג ואינו
 דווקא, פלא זה וראו...אומנותו הרי היא שזו הצדיק על הרשע

 הנס אכן זהו... הרשעים של" הביתי מגרש"ב ניצחו הצדיקים
 מסירת כמו הוא זהה כי, צדיקים ביד רשעים מסירת של

 ...חלשים ביד גיבורים
 

 "הגדול לשמך ולהלל להודות"
: ושואל, לחנוכה פורים בין משווה ל"זצ אוירבך זלמן שלמה' ר
 הלל ימי שמונת שקבעו", הניסים על"ב אומרים בחנוכה מדוע"

, בפורים ואילו, יוון מפלת את כלל מזכירים ולא והודאה
 קביעת על כלל אומרים ולא, העץ על המן תליית מזכירים

 ?ושמחה משתה
 שעמדו, הרשעים כוונת היפך את להראות כדי זה: הרב ומסביר

 להשכיחם הייתה כוונתם עיקר -בחנוכה: התקופות באותן עלינו
 -ובפורים. הגדול לשמך ההודאה את מזכירים אנו, ולכן, תורתך
, ולכן. היהודים כל את ולאבד להרוג, להשמיד הכוונה הייתה

 ...עצמם של מפלתם את מזכירים
 

 "עבדך אני כי' ה אנה"
 עול קבלת מהאברכים תבע ל"זצ מקרלין אשר רבי ק"הרה

 .במשל פיו פתח הדרכה בשיחת, ופעם. הבורא בעבדות
 בגדוד ביקורת יערוך מספר ימים שבעוד, הודיע יאניקול הצאר
, מדיהם וגהצו כבסו הכל. רבה הייתה שהתכונה מובן. פלוני

 אמתחותיהם והכינו, כפתוריהם והבריקו מגפיהם צחצחו
 לשתייה שהתמכר, חייל שם היה. במסדר הכן לעמוד, וציודם
 חפץ, ציודו את משכן, לשלם כסף בידו היה משלא. לשכרה

 .התרוקנה שאמתחתו עד, חפץ אחר
 להתייצב כולם על, להגיע עומד הצאר: הידיעה הגיעה לפתע

 את לכתף ועמד, חרבו חגר, מדיו את החייל לבש! במסדר
, בתבן אותה ומלא מהר, עשה מה! ריקה והיא – אמתחתו

, הצאר הגיע. חבריו עם בשורה התייצב. שכמו על וכתפה גדשה
 לאותו קרא ולפתע, החיילים את סקר. המסדר פני על ועבר
 שהחייל מובן. נתגלה והתבן – אמתחתו את חלפתו הורהו. חייל

 אתם כסבורים: הרבי סיים... נוקו לא מפקדיו וגם, ענשו קיבל
 ראה הוא, מה אלא... שלא ודאי? הקודש ברוח חןינ יאשניקול
 ...שכמו על מכביד לא שהמשא והבין מידי זקוף עומד שהחייל

 )שצט, אהרן ישע מתוך, צדיקים באהלי פ"הגש(
 

 "גויים כל' ה את הללו"
 כל' ה את הללו, "אומרים אנו, החנוכה בימי קוראים שאנו בהלל
 מדוע להבין ויש". חסדו עלינו גבר כי, האומים כל שבחוהו גויים
, ה"הקב את העולם ואומות הגויים שיהללו המלך דוד אומר

 אנחנו והלוא, ישראל עם עלינו ה"הקב של חסדו שגבר בשעה
 הבורא של ונפלאותיו נסיו על ולשבח להודות צריכים היינו

 ?לנו יתברך
 לצאת בוקר מידי רגיל היה אחד עיוור: דומה הדבר למה משל

, המכולת חנות לכיוון בידו הסל עם בדיוק 8:00 בשעה מביתו
 ועזרה ליווי שום ללא הכל, לביתו וחוזר מזון מצרכי קונה היה
. חשש לא - הזאת בדרך כבר שהורגל מחמת, אחר אדם של

, הגדול לחופש שיצאו ילדים כמה גרים היו מקום באותו והנה
 כדי, ומשונות שונות תעסוקת לעצמם חיפשו שעמום ומרוב

 הזה העיור על" להתלבש" החליטו אחד יום. הזמן את להעביר
 וחפרו מוקדם קמו בוקר באותו. שלהם במלכודת אותו וללכוד

, העיוור לעבור שצריך במקום בדיוק, מטר חצי של בגובה בור
 8:00 בשעה והנה. וצהלה שמחה תהיה ולהם, וייפול שיעבור כדי

 המכולת חנות לכיוון מביתו יוצא העיור את הם רואים, בדיוק
 אך. דבר ייפול כיצד לראות וממתינים מחכים וכולם, כהרגלו
, נעמד, לבור העיוור שהגיע לפני אחד צעד - הפלא למרבה

 אחורה הסתובב אלא, ללכת המשיך ולא, שניות מספר חשב
 אדם אינו הזה העיור שכנראה הבינו הילדים כל. לביתו וחזר

 לו גילו ומשמים, קדוש אלוקים איש, ומיוחד צדיק אלא פשוט
 את כיסו, הרעים מעשיהם על הילדים התחרטו. בור לו שחפרו

 .סליחתו את לבקש כדי, שוב לבואו והמתינו, מיד הבור
 עם שוב מביתו העיור יצא דקות כעשר ולאחר רב זמן עבר לא

 ובקשו לקראתו הילדים כל יצאו מיד. המכולת חנות לכיוון הסל
 צדיק בוודאי כי, הנבזה המעשה על וכפרה וסליחה מחילה ממנו
 הביע העיור. לך לעשות זממנו אשר את משמים לך וגילו אתה

 מה על כלל יודע אינני, רצונכם מה מבין אינני: מוחלטת תמיהה
 יצאת דקות כמה לפני הלוא הילדים לו אמרו. מדברים אתם

 בגלל לא האם, נעמדת הדרך ובאמצע, המכולת לחנות מביתך
 אומר האמת, העיור להם אמר?! הגעת הבור לשפת כי שידעת

 נזכרתי רגע באותו בדיוק אלא, בור שיש ידעתי שלא לכם
 את להביא לביתי חזרתי לכך, בבית שלי הארנק את ששכחתי

 ...הארנק
 מניחים, ישראל שונאי העולם אומות רבות פעמים, והנמשל
 אבל. ישראל עם נגד מזימות וזוממים מקומות מיני בכל פצצות

, ישראל לעם ונפלאות נסים עושה לעד שמו ישתבח ה"הקב
 נמצא. עליהם שמתפוצצות או מתפוצצות לא והפצצות
 עושה עולם שבורא בנס כלל מכירים איננו אנו אף שפעמים

 ולכן, נפץ וחומרי פצצות שם שהניחו יודעים אנו אין כי, לנו



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 
 שזממו הם אשר הגויים אולם. זאת על להודות יודעים איננו

 לא למה מבינים ולא שמתפלאים הם הם, המזימות את
 שמשכילים עד, המזימה נכשלה ומדוע הפצצה התפוצצה

 הם ואז, הללו הניסים כל את לנו עושה עולם שבורא לדעת
 .זאת על ומפארים משבחים

 כל שבחוהו גויים כל' ה את הללו, "המלך דוד שאומר וזה
 "!חסדו עלינו גבר כי, האומים

 

 "ואנווהו לי-א זה"
 בבית - נפלאה בפשטות חי היה, מזידיטשוב אייזיק יצחק רבי

 בכל אולם. בתכלית פשוטים וכלים רהיטים עם, וצנוע פשוט
 הרבי הסתפק לא, מצווה ולצורכי קדושה לתשמישי שנוגע מה

 נאים כלים להשיג וטורח מהדר היה הוא, פשוטים בכלים
, שבת לנרות נאים פמוטים, מכסף יפה חנוכייה לו הייתה. ביותר

 להבדלה לבשמים מיוחדת קופסא, קידוש של ליין גדולה כוס
 .וכדומה

 - בגורל פעם זכה, מאוד עשיר שהיה, הרבי מחסידי אחד
 עז. ודעת טעם בטוב עשוי, היטב מחוטב, ונאה קטן בשולחן

 ביתו את שיפאר כדי, לרבי במתנה זה שולחן לתת חפצו היה
 העשיר הלך. המתנה את לקבל מאן הצדיק אולם. והפשוט הדל
 כיצד, עצה עימו לטכס כדי, אליהו רבי - הרבי של בנו אל

, אביו לפני אליהו' ר בא. השולחן את לקבל הרב על להשפיע
 להעמיד - מצווה לצורכי הוא נצרך זה שולחן שגם לו והסביר

 ִהתנאה" -" ואנווהו אלי זה" משום בכך ויש, החנוכייה את עליו
 ".במצוות לפניו

 הזה השולחן: אחד בתנאי אבל - זו מתנה לקבל הצדיק נתרצה
 יובא החנוכה בימי רק! השנה ימות כל במשך בביתו יעמוד לא

 הדלקת מצוות את וליפות לפאר כדי, הרבי בית אל השולחן
 ...חנוכה נרות

 

 הסביבון משחק
 את הנס לפרסום עושים מה מפני" אליעזר דמשק"ה בעל תמה

 היה גדול נס תיבות בראשי כתובים עליו הסביבון משחק
 הנס לפרסום בחוץ שלטים לתלות עדיף היה לא האם, שם/פה

 שעדיף טעם בטוב והסביר? קטן סביבון על זאת לכתוב מאשר
. זז ולא קפוא העומד גדול שלט מאשר ופועל שזז קטן סביבון

 לו שיעשה זוכה היהודי שעושה קטנה בפעולה שגם לרמוז ובא
 .ניסים ה"הקב

 

 בני את שמלתי על
 הקומוניסטים בימי עצמה על חזרה, היוונים שגזרו זו גזירה

 על המחברת מספרת" נשמע בדממה קול" בספר. מ"בבריה
 בבריתו שיכנס עד בנכד לגעת הסכימה שלא יהודייה סבתא

 .ה"אאע של
 החוק אליבא מהווה, ימים שמונת בן לתינוק מילה ברית לעשות

 אינו שהתינוק מכיוון: הוא וההסבר". דתית כפייה" הקומוניסטי

, הסכמתו את לקבל מבלי ניתוח בגופו ומבצעים, להתנגד יודע
 מבוגר אדם אם הדבר שונה אבל. כפייה של אקט מהווה זה הרי
; החוק על עבירה משום בכך ואין הפרטי ענינו זה, עצמו את מל
 הוא שאז, עשרה שמונה לגיל יגיע שהבן עד להמתין יש לכן

 .בכך רצונו אם להחליט רשאי הוא ואז, עצמאי כאדם נחשב
 האישה אמרה. לבנה בן שנולד מבוגרת באשה, המקרה זכור
, כבנכד בו אכיר לא, בנך את תמול לא שאם לך ידוע להווי: לבנה

 אחזיק שאני הדעת על יעלה לא כי - בו אגע לא ואפילו
 כבוד של יחס מתוך - הנבוך הבן. מהול בלתי נכד בזרועותיי

, רוצה שאת מה לעשות רשאית את: לה אמר, הזקנה לאימא
 .אחריותי על ולא, האישית אחריותך על אבל

 את והשאירו שנתי לחופש נסעו הזוג בני כאשר, זמן לאחר
 את וערכה מוהל והזמינה נזדרזה, הזקנה האימא בידי הילד

, קוואטר: הכיבודים כל את לעצמה לקחה היא. מילה -הברית
 '.וכו סנדקאות, אליהו של כסאו

 יתגלה שמא פחד נתמלא, מהול בנו את ומצא הבן כשחזר
 והאחות, וילד אם בתחנת השגרתי הטיפול בעת הדבר

 רפואה והקדים הלך. למשטרה כך על תמסור בוודאי המטפלת
 כזה מעשה שעשתה, אמו נגד מבויים" ויצעקו" הקים - למכה
 על אישום כתב נגדה והוגש, נאסרה הזקנה. לרצונם בניגוד
 .מגן חסר תינוק נגד דתית כפייה של מעשה ביצוע

 היה, לדין הזקנה הועמדה שבפניה השופט, האירוניה למרבה
?" כזה נוראי מום לילד לעשות העזת איך. "ומלידה מבטן יהודי

 את הזקנה איבדה לא. זעם מביעות בפנים השופט אליה פנה
 אתה גם הלא: לגלגנית בנימה לשופט וענתה, עשתונותיה

 לפני היה זה אבל, נכון... כזה נוראי מום יש לך גם ובוודאי, יהודי
 לעשות גדולה עבירה זו, הקומוניסטי במשטר היום, המהפכה

 השופט נגד להטיח המשיכה האמיצה הזקנה. לתינוק כזה דבר
 הזיק לא בכלל זה, כיהודי מהול שאתה למרות, תראה: ואמרה

. דבר לכל כגוי ולהתנהג, הגויים ככל גוי להיות לך מפריע ולא לך
 מאומה הדבר יזיק לא הזה לילד שגם, לך אומרת אני לפיכך

, כמוך מושלם גוי להיות שנימול אחרי גם יוכל והוא, לכשיגדל
 ...כשר וקומוניסט

 מה: ואמר בכעס אליה ופנה, השופט של סבלנותו פקעה כאן
 שנים לעשר אותך נשלח אנחנו. מטומטמת עצמך עושה את

 הזקנה הרימה. לו או לו הזיק זה אם תיווכחי ואז", גדיא חד"ל
 - החסד על ה"הקב לך מודה אני: ואמרה שמים כלפי עיניה את
, הזה בעולם שנתיים שנה עוד לחיות לי שנשאר חשבתי אני

! שמו ישתבח, שנים עשר עוד לי ומבטיח הזה השופט בא והנה
 ...ימים אריכות לי שהענקת, גדולה תודה מגיע השופט לך וגם
 היה לא הקשוח השופט גם, בצחוק פרצו באולם הנוכחים כל

 פנה והוא, ממולח ד"עו היה לאשה. מלצחוק להתאפק יכול
 אישה: עסק לך יש מי עם רואה אתה הלא: לו ואמר לשופט

 מימיך הראית. ימים ומרוב מזקנה מטושטשת שדעתה זקנה
. מאסר שנות עשר לו כשפוסקים מאושר שהוא שיכריז אדם

, הצליח הטיעון. שפויה אינה שהיא מזו גדולה הוכחה לך אין
 ...תנאי על מאסר שנתיים קיבלה והיא

 



 
 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ו חנוכה

 

 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

 כי... הישועה קץ וקרב קדשך זרוע ףוחש"
 "הרעהלימי קץ ואין הישועה לנו ארכה

 צריך היה ולכאורה", הישועה" לנו ארכה כי הלשון באור צריך
 "?הגלות" או" הצרה" לנו ארכה כי: כתוב להיות
: הבא המשל פי עלזאת לפרש כתב" אברהם נחלת" בספר
 לראש נקבע הפרעון וזמן, מעות שמעון מחברו לוה ראובן
 לשלם ויוכל בעסקיו ירויח אז שעד ראובן סבר כי, חשון חודש
 די הרויח לא כי לו התברר הפרעון זמן בהגיע אך, עצמו משל

, ברחוב בלכתו, יום באותו. חובו את לשלם ממה לו ואין הצורך
 על לוי רחמי נכמרו. צרתו את לפניו ותנה לוי חברו את פגש

, כסלו חדש ראש עד הדרוש הסכום את לו והלוה ראובן
 שגם, עקא דא. לשמעון חובו את ראובן שלם הללו ובמעות
 חודש ראש ובהגיע, שצפה כפי צלחו לא עסקיו חשון בחודש

, חדשים כמה עליו עברו כך. ללוי ושלם מיהודה ולוה הלך כסלו
 הסכום את לו ומלוה עליו מרחם אחר חבר חודש ראש כשבכל
 הסכום את להרויח ראובן הצליח שלבסוף עד, לחודש הנדרש

, נמצא. עצמו משל ההלואה את לשלם באפשרותו והיה
 ישועה לא אבל – ישועה פעמים כמה היתה הלווה שלראובן

 ישועה לו היתה, משלוושלם הרויח כאשר, לבסוף ורק, גמורה
 .ההלואה מצרת גמורה

 ובכל עת ובכל יום בכל עמנו עושה ה"שהקב הגם: והנמשל
 שלמות אינן אלה ישועות מקום מכל, ישועות הרבה שעה

 אפוא זוהי. אחריהן ישועה צריכים ועדין, זמניות אלא וגמורות
 מבקשים –" הישועהקץ וקרב קדשך זרוע חשף: "הפיטן כוונת

 כי, "אחריו נוספת לישועה נזקקים אין אשר" קץ"ל לזכות אנו
 עתה לעת ה"הקב עמנושעושה הישועה –" הישועה לנו ארכה
 פעם כל וצריך" הרעהלימי קץ ואין"ש משום, לנו היא ארכה

 קץ" את ה"הקב לנו שיקרב היא בקשתנו לכן... אחרת ישועה
 בימינו במהרה שתבוא והסופית השלמה הגאולה –" הישועה

 .אמן
 

 "! קבעו שמונה ימי, בינה בני"

 שיהא, קבעו שמונה ימי וזהו, דבר מתוך דבר מבינים החכמים
 רבי לגאון חתן הגיע פעם, השנה ימות לכל עליהם ניכר רישומם

 לו אמר, נישואיו לקראת ממנו להתברך כדי שמואלביץ חיים
 דומה חתן) "טז פ"סו אליעזר' דר פרקי( ל"חז אמרו הנה, הגאון
 עבודת שער" (הלבבות חובת"ה שמביא המשל וידוע", למלך

 והיה, מלך שנה כל שהחליפו עיר שהייתה) ט פרק האלוקים
 להחליף שאין התקנון את שינה ואז למלוכה שעלה מלך פעם
 לו אמר. המלוכה כיסא על נשאר והוא, שנה בכל מלך יותר

 ויכול מסוגל אתה למלך דומה אתה, חתן, כן אם: ל"זצ הגאון
 הימים גם וזהו. מלך הזמן כל תישאר ואז התקנון את לשנות

 יהיה הימים שכל שמונה ימי לקבוע יכולים ימים שמונה אלו
 . יישאר שתקבע ומה. בנו תלוי הכל הטבע מעל

 

 כאשר זי״ע מקארלין שלמה רבי הרה״קאצל היה רב מעשה
 הנרות וגרמו, לקיר מאוד סמוך המנורה עמדה אחת בשנה

 לנקות הבית בני ביקשו חנוכה לאחר, הכותל כל את להשחיר
 שברצונו והגיד בהם מחה מקארלין ק"הרה אך, הלכלוך את

 .כולה השנה לכל הנרות שלהרושם את להשאיר
 

 יצחק הפחד ק"הרה מרן, א"שליט מבויאן ר"אדמו ק"כ אמר
 שהלך לאדם משל, כסלו חודש ראש על אומר היה מבאיאן

 לצאת הנכון הדרך איה ידע ולא בדרכו ותעה ביער בלילה
 קטן אור מרחוק רואה הוא ולפתע, רבזמן הלך וכה מהיער

 שכשיגיע יודע כי, שמחה לבו נתמלא זאת ובראותו, מתנוצץ
 ראש הוא כן. הנכון הדרך את למצוא יוכל האור בעקבות וילך

 ואפשר החול לימי נכנסו נוראים הימיםאחרי, כסלו חודש
 כסלו חודש ראש וכשמגיע, הישר מהדרך לתעות לפעמים

, חנוכה פון ליכט קליינע די, חנוכה של האור מרחוק כבר רואים
 ליכט די ציען נאר דארף'מ, הארצען ן'אויפ פריילאך שוין ווערט

, חנוכה של הקטן הנר את( ליכטיג אינגאנצען ווערען זאל'ס ביז
 שיהיה עד הנר את להמשיך צריך כך, הלב על שמח כבר נהיה
 ).אור כולו

 
 א" זיע ובצ'מבארדי לוי יצחק' ר ק"הרה לפני סיפרו אחת פעם

 שלא שבעולם תענוג שאין,  ביותר נכסיןועתיר עשיר שר על
 והנאותיו עשירותו הגיעה כך כדי ועד, מהם ליהנות ידו השיגה
 שבימי אלא עוד ולא, יקרים יין בבריכותעצמו רוחץ שהיה
 כדרכו שלג הררי על להחליק מתאווה ה כשהי,  הלוהטים הקיץ

 ה והי גבוהים צוקער הררי לפניו שופכים היו,  החורף כבימי
 תאוות וכהנה כהנה ועוד, השלג הרי על כמו עליהם מחליק
 . גשמיות והנאות
 פנה, האמור והמוגזם המופלג התיאור כל את הצדיק כשמוע

 מדליק שר אותו האם" :  ובפליאה בתמיה קדושתו ברוב ואמר
 ואינו ישראל מבני אינו שר שאותו ואמרו לו ענו?", חנוכה נרות
, כן אם: "ואמר מבארדיטשוב ק"הרה ענה,  חנוכה מהו כלל יודע

 .מהו הזה עולםתענוג יודע השר אין
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שילוב עפר ואש

התבטלות ותקיפות

הכוהן הגדול שבנפש

(רשימות, חוברת קכה, עמ' 115)

סודו של הפך החתום

מאת ה' הייתה זאת

(מטה משה) 

הכוח מהתורה

(רבי מאיר שפירא מלובלין) 

ימין ושמאל

(שם משמואל)

גאולה שלמה

(חידושי הרי"ם)

ההדלקה עיקר

(קדושת לוי)

חנוכה והנס

(עיטורי תורה) 

השמן לעתיד

(פסיקתא) 

דאגה לעניים

(זר זהב)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

שפע לכל השנה

אברהם� רבי  שהצדיק  לאחר  אחת,  פעם 
יהושע�השיל מאפטה, בעל 'אוהב ישראל', 
לביתו  נכנס  החנוכה,  נרות  את  הדליק 
וארשת דאגה נסוכה על פניו. הוא הסתגר 
זמן מה בחדרו, ולאחר מכן יצא והוא שרוי 

בשמחה גדולה.

שחל  החד  השינוי  על  התפלאו  מקורביו 
במצב רוחו, והוא הסביר:

עיירתנו,  של  מצבה  על  "כשהתבוננתי 
מז'יבוז', ראיתי בשמים כי כבר 'אכלנו' את 
השנה,  בראש  לנו  שנקבעה  הפרנסה  כל 
ולמעשה לא נותר לנו שפע להמשך השנה. 
אולם אחר�כך נזכרתי שגם בשנה שעברה 
לנו  האריך  חסדיו  ברוב  והקב"ה  כך,  היה 
השנה  במשך  אותנו  וִפרנס  השפע  את 

כולה. אם כן עלינו לבטוח בו ולא לדאוג".

אמרת השבוע מן המעיין

"מנהג ישראל להעמיד את הַשָמש למעלה 

כי מי שעוסק  מכל הנרות. מכאן הוראה 

בהדלקת נר הנשמה של יהודי שני — הוא 

עצמו מתעלה" (הרבי מליובאוויטש)

פתגם חסידי



פתק 
בשלג 

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

שמונה נסיכים
רועים  שבעה  עליו  "והקימונו  ה,ד):  (מיכה  נאמר  הגאולה  מנבואות  באחת 
ושמונה נסיכי אדם". הגמרא (סוכה נב,ב) מפרטת מי הם שבעת ה'רועים' 
ושמונת ה'נסיכים': "מאן נינהו [=מי הם] 'שבעה רועים'? — דוד באמצע, אדם, 
שת ומתושלח מימינו, אברהם, יעקב ומשה בשמאלו. ומאן נינהו [=ומי הם] 
וצפניה, צדקיה,  ישי, ושאול, ושמואל, עמוס,  'שמונה נסיכי אדם'? — אדם, 

ומשיח ואליהו". נמצא שהמשיח הוא אחד מ"שמונה נסיכי אדם".

יהיו  הדור,  של  מנהיגים  הם  רועים,   — רועים  "שבעה  מסביר:  המהרש"א 
כוכבי  שבעת  שהם  האמצעי,  עולם  מנהיגי  דוגמת  באמצע,  ודוד  שבעה. 
וגו'...  ינון  לכת, והשמש באמצע, כמו שכתוב במלכות בית דוד: כי כשמש 
דהיינו, שהוא, דוד, יהיה העיקר בין המנהיגים הללו. וקראם 'רועים' במקום 

'מנהיגים', כי ברובם מפורש שהיו רועים ממש בעולם הזה".

נסיכי  לאחר מכן המהרש"א מסביר שאף שהמשיח נחשב אחד מ"שמונה 
אדם", בכל�זאת הוא ימלוך על כולם: "הא ודאי דמשיח ימלוך על כולם, כמו 
דחשיב  השבעה  אלו  מקום  ש"מכל  אלא  להם'",  יהיה  אחד  'ומלך  שכתוב: 
יהיו עם  בידם שאלו השבעה  היה  וקבלה  ונסיכות,  יהיה להם קצת שררה 

מלך המשיח". 

נרות כנגד הנסיכים
מה משמעות המילה 'נסיכים'? ה'צמח�צדק' מקשר זאת עם הפסוק שנאמר 
על המשיח (תהילים ב,ו): "ואני נסכתי מלכי על ציון הר ָקדשי". כלומר, 'נסיך' 
הוא מאותו שורש של המילה 'נסכתי'. הוא (ברשימותיו לתהילים שם) מפרש 
את משמעות ה'נסיכה' מלשון סיכה בשמן: "לכאורה זהו עניין משיחה, והיינו 

שנקרא משיח על שם שנמשח בשמן". 

במקום אחר (ספר הליקוטים דא"ח ערך נסיכים) ה'צמח�צדק' מקשר זאת 
גם  'שמונה'  פירש  המגיד  והרב  בשמן...  סוך  לשון  כן  גם  "נסיכי  לחנוכה: 
שהוא  חשמונאי,  עניין  כן  גם  וזהו  בשמן.  הוא  חנוכה  נר  וכך  שמן.  מלשון 
לשון גדולה ושררה, כמו 'יאתיו חשמנים', היינו כמו נסיכי אדם". וכך כותב 
בפירוש רבנו הזקן (תורה אור מקץ לב,ג): "עניין שמונה נרות דחנוכה הם 

כנגד שמונה נסיכי אדם". 

כינור של שמונה נימים
הרבי מליובאוויטש מסביר (תורת מנחם כרך כא, עמ' 278): "מספר שמונה 
הוא למעלה ממספר שבעה... וזהו גם כן מה שמצינו בעניין שבעה רועים 
ושמונה נסיכי אדם, שבין שבעה רועים נמנה משה רבנו ע"ה, שהוא כללות 
כולם, ובין שמונה נסיכי אדם נמנה משיח. והעניין בזה, שמשה הוא השביעי, 
וכל השביעין חביבין... ולכן ניתנה תורה על�ידו. אמנם משיח הוא משמונה 
נסיכי אדם, שזה עניין נעלה יותר... וכידוע בעניין מעלת הגילוי דלעתיד.... 
למעלה  הוא  שמשיח  לפי  רבינו,  משה  ועם  האבות  עם  משיח  ילמד  ולכן 
שבחנוכה  לפי  ימים,  שמונה  הוא  שחנוכה  הטעם  יובן  זה  ועל�פי  ממשה... 

מאיר מעין הגילוי דלעתיד, כידוע".

במקום אחר (ספר המאמרים מלוקט כרך ב, עמ' כג) הוא מדבר על מעלתה 
לישועה  במיוחד  שייכת  זו  "שמצווה  חנוכה,  נרות  מצוות  של  המיוחדת 
וכן אליהו מבשר  וההצלה, הגאולה שתהיה על�ידי משיח, מכיוון שמשיח, 

הגאולה, הם מהשמונה נסיכי אדם, עניין שמונה נרות דחנוכה".

ועוד הוא אומר (התוועדויות תשמ"ז כרך ב, עמ' 99): "ובפשטות — גאולה 
אדם,  נסיכי  משמונה  ומיוחד  אחד  משיח�צדקנו,  על�ידי  ושלמה  אמיתית 
שהם דוגמת שמונת ימי חנוכה, ביחד עם בניין וחנוכת בית המקדש השלישי, 
קנים,  מנורה בת שבעה  רק  ולא  גדול את המנורה,  כֹהן  ידליק אהרון  שבו 
שהיא בדוגמת כינור של שבעה נימין, אלא גם כינור של שמונה נימין, שהוא 

בדוגמת שמונה נרות דחנוכה".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

"איזה נר היום?" 
1984

האצבעות נחרכו
58

בדיקת שפיות

נר שני, שני גפרורים

בימים ההם ובזמן הזה. למטה: אדלשטיין ביום חופתו 
ברוסיה. למעלה: הדלקת נרות השבוע עם שר הבריאות

הדלקה במוצאי שבת
שאלה: מה סדר העניינים בהדלקת נר חנוכה 

בערב שבת ובמוצאי שבת?

מקורות: שו"ע או"ח סי' תרפא ונו"כ. נטעי גבריאל הל' 
חנוכה פמ"ד ס"ה ופמ"ו. ילקוט יוסף — מועדים (ה) עמ' 

רלו. ספר המנהגים — חב"ד עמ' 71.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנוכה שמח°מרגישים חג באושר עד
ÆÆחנוכה שמח ו

חנוכה שמח°











פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

מקץ

בס"ד

360 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:16, ת"א 17:17גלי

קרן השור ומשמעותה בחנוכה 
היוונים ביקשו מעם ישראל לכתוב על הקרן השור 

”אין לנו חלק באלוקי ישראל“.
 לשם מה בקשו זאת?

במוזיאון  שראה  העיד  אברמסקי  יחזקאל  הרב 
 - בבקבוק  במקום  התינוקות  את  מאכילים  שהיו 
בקרן השור. היו חותכים את הפיה, מכניסים דייסה 
כן  אם  היוונים  מטרת  ממנה.  יונק  היה  והתינוק 
הייתה, שכבר מגיל קטן לתינוק יהיה מול העיניים 
על  לכן דווקא  ח“ו,  באלוקי ישראל  חלק  לנו  שאין 

קרן השור.
שמחזיק  שהדבר  ראו  שהם  מתרץ:  שטיינמן  הרב 
את בנ“י זו האמונה. ואמרו: למה להתמודד עם כל 
מצווה בגזרה נוספת? נפגע ביסוד שהוא האמונה, 
ניתן  שלא  מכיוון  אך  לבד...  יתפרק  הכול  וממילא 
מצאו  הם  הקב“ה,  אין  שפתאום  יהודי  לשכנע 
פרצה שכולנו מתלבטים בה והיא הפרנסה. תמיד 
זאת  בכל  אך  מהקב“ה,  זה  שהפרנסה  לנו  אומרים 
אם אנו לא עובדים אז אין לנו פרנסה. לקונפליקט 
להתמודד  שנוכל  חזקה  אמונה  נדרשת  זה  מעין 

איתו.
 - השתדלות  לעשות  שצריך  היא  ההתמודדות 
הפרנסה  את  שקיבלת  לאחר  אך  לעבוד,  ללכת 
החיל  את  עשה  ידך  ועוצם  כוחך  שלא  להאמין 
לכם“  ילחם  ”ה‘  בחינת  לך  נתן  הקב“ה  אלא  הזה, 
הזה  בקונפליקט  ובדיוק  הלחם)  את  לך  נותן  (=ה‘ 

התעסקו היוונים...
ולמי  תודה  ”למי  שנה:   33 לפני  הגננת  כדוגמת 

ברכה? לעבודה ולמלאכה“. 
לנו  אין  השור  קרן  על  דווקא  לכתוב  שביקשו  וזה 
חלק באלוקי ישראל – להביא טלטלה באמונה, היו 
ונראה  תחרוש,  אל  נותן  ה‘  באמת  אם  מתריסים: 
את  מביא  שהשור  יבינו  הרי  כך  אם  לך...  יהיה  מה 

הפרנסה ולא ה‘!
לכן במזמור מעוז צור אנו אומרים: ”ומנותר קנקנים 
נעשה נס לשושנים“ – שדלק פך השמן 8 ימים זה 
אלו שהתבוננו  ולכן ”בני בינה“ =  ה‘.  מאת  נס  היה 
ידעו שהאמונה ניצחה ולא כוחם של החשמונאים.
ובעקבות כך על ימי שמונה ”קבעו שיר ורננים“ - 
ההצלה  כי  בפורים),  (כמו  סעודה  ולא  הלל  להגיד 

הייתה ברוח ולא על שמד גוף...

נלמד מהפרשהלהודות ולהלל לשמך הגדול

עיקר מצוות חג החנוכה הוא ההודיה להשם יתברך על הניסים שעשה 
פך  ונס  יון,  מלכות  מחיילות  ההצלה  נס  והיינו  ההם,  בימים  עמנו 
השמן, וכמו שאמרו חז“ל: ”לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 
בהלל ובהודאה וכן בנוסח ”על הניסים“ מוזכר ענין  ההודאה-“וקבעו 
חידושי  וכתב  הגדול“.  לשמך  ולהלל  להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת 
מעקרי  הם  עמנו,  שמטיב  הטובות  על  יתברך   לה‘  שההודאה  הרי“ם 
זה  ודבר  ביהדותו,  לו  חסר  לה‘,  להודות  משתדל  שאינו  וכל  היהדות, 
שבט  שם  על  ”יהודים“  נקראים  ישראל   עם  שאנו  מהעובדה  נלמד 
שבט  שם  –על  שמעונים  או  ראובנים  נקראים  ואיננו  דווקא,  יהודה 
שמעון או ראובן, והסיבה לכך היות והשם יהודה הוא על שם הודאה, 
יהודה“.  שמו  קראה  כן  ועל  ה‘  את  אודה  לאה: ”הפעם  שאמרה  וכמו 
ומכאן נלמד שההודאה להשם יתברך על מה שגומל עמנו, מהווה יסוד 
ועיקר ביהדות. ומחמת כן תיקנו חז“ל לומר בכל יום בתפילה ”מזמור 
לתודה“, כיוון שאדם צריך להודות בכל יום על הניסים שעושה לו ה‘ 
ולהביא קרבן תודה, כי אין בעל הנס מכיר בניסו, וכשאומר מזמור זה 

יחשוב בליבו כאילו הוא מביא קרבן תודה לבית ה‘. 
וז“ל:  לספרו.  בהקדמה  המחבר  הרב  מספר  הלקט‘  ’שבולי  בספר 
עלי  ורבו  קשה  במחלה  חליתי  עמדי -  ה‘  שעשה  נפלאות  כאן  אזכיר 
בקרבי,  פחד  לבי  למשא.  להם  הייתי  כי  ממני  רחקו  וקרובי  מכאובים, 
ביודעי שאני עומד לצאת מן העולם, והצידה שיש לי (תורה ומצוות) 
היא מעטה. וכאשר ראו האנשים שעומדים לידי שהגעתי למצב של 
במיתתי.  יראו  שלא  כדי  וצאצאי  אשתי  את  החוצה  הוציאו  גסיסה 
אבל ברגע האחרון עשה ה‘ נס עמדי, לא בזכותי אלא בזכות אבותיי 
הוא  בידו.  דולק  ונר  לפני  עומד  נמוך  אדם  ראיתי  פתאום  הקדושים. 
בבקשה  לו:  ואמרתי  שוב,  אותו  הדליק  ומיד  במהירות  הנר  את  כיבה 
השיב  הזה?  בנר  לפני  עושה  שאתה  הדברים  פשר  לי  אמור  אדוני 
האיש: ’הנר הוא רמז לנשמה שלך. זה שכיביתי את הנר מרמז שימי 
רפואה  לך  שתהיה  מרמז  מהר  אותו  שהדלקתי  וזה  נגמרו,  כבר  חייך 
ושקלו  ומקטרגים  סנגורים  שלך  במשפט  שהיו  תדע  וידוע  במהרה, 
הוסיף  הרחמן  שהא-ל  לך  לבשר  ובאתי  שלך.  הזכויות  את  במאזניים 
שלושה  ובעוד  הרבים,  את  לזכות  עתיד  שאתה  כיוון  ימיך  על  ימים 

ימים תתרפא מחולי זה.‘ 
אמר  כאשר  ואמנם  השבועות  חג  לפני  ימים  שלושה  קרה  זה  מעשה 
ממש  ונעשיתי  לביהכנ“ס  הלכתי  השבועות  שבחג  היה,  כן  האיש  לי 
לו  וקראתי  התנ“ך  על  פירוש  וכתבתי  התחזקתי  מיד  חדשה.  בריאה 
’שבולי הלקט‘“ ההודאה מביאה להכרה בחסדי ה‘ והאדם חייב להודות 

לקב“ה על הניסים והנפלאות שבכל יום ויום. (קב הישר פרק י“ח).

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:00, ת"א 16:14



סיפור השבוע

שאומרים,  כמו  עדיין,  היתה  הרכבת  כאשר  רבות,  שנים  לפני  פעם 
עיירות  בין  לא  אך  גדולות  ערים  בין  רק  קשרה  והיא  בחיתוליה 
וכפרים – תפסה העגלה הרתומה לסוסים מקום חשוב כללי תחבורה 
כך  זה  היה  בעיקר  למקום.  ממקום  להגיע  אפשר  שבאמצעותו 
באירופה המזרחית, שם נסעו הסוחרים לירידים,או העבירו סחורות 
ממקום למקום בעזרת העגלה. העגלונים, בעלי העגלה, שימשו לא 

אחת גם כדוורים, בהעבירם לתעודתם כסף או מכתבים.
בעיירה המזרח-אירופית בה מתרחש סיפורנו, הצטיינו שני עגלונים. 
אחד מהם היה צעיר, בחור כארז ושמו היה ”מוטל בעל עגלה“. סוסיו 
סוחרים  ואמיצים.  גאים  מהירים,  לבעליהם:  דומים  היו  מוטל  של 
העדיפו  יריד,  בכל  ראשונים  להיות  למטרה  להם  ששמו  צעירים 
לדרך  לצאת  מוכן  תמיד  הוא  כי  ידעו  הם  הצעיר,  מוטל  עם  לנסוע 

ואינו זקוק להכנות מרובות לשם כך. 
ירא-שמים  היה  הוא  ומיושב.  מתון  קשיש,  יהודי  היה  השני  העגלון 
בכוונה  להתפלל  נהג  הגדולים.  הלמדנים  על  נמנה  לא  כי  אם  גדול, 
ולומר אחרי התפילה מספר פרקי תהילים וככל שיכול השתתף אף 
כל  את  בקפדנות  שמר  הוא  שלו.  הכנסת  בבית  הלימודים  בשיעורי 
אולם  פנחס  היה  שמו  בכך.  אותו  הפריע  לא  עגלון  והיותו  המצוות 

כולם קראו לו ”פינייה בעל עגלה“.
סוסיו של פינייה היו כחושים ותשושים וגם לא צעירים ביותר. בשום 
פנים ואופן לא יכלו להתמודד עם סוסיו האבירים של מוטל. כנגד זה 
ניכרים,  כסף  סכומי  דרכו  לשלוח  ונהגו  רב  אימון  האנשים  לו  רחשו 

וכן סחורות שלגביהן לא היתה השעה דוחקת.
”אקספרס“  אנשים  להובלת  בעיקר  מוטל  של  עגלתו  שימשה  כך 
גם  פינייה  אל  הצטרפו  לפעמים  סחורות.  להובלת  פינייה  של  ואילו 
עצמו  לפינייה  כמו  ממש  הדרך  להם  אצה  שלא  קשישים  סוחרים 

והיה להם זמן וסבלנות לנסוע אתו.
ניסה  הצעיר  ומוטל  שקטה  תחרות  התפתח  העגלונים  שני  בין 
שרות  להם  בהציעו  פינייה  של  הקבועים  לקוחותיו  את  ”לחטוף“ 
מהיר יותר. הזקן מצידו היה בעל בטחון ושם את מבטחו בה‘ שימציא 

לו את פרנסתו.
פעם אחת, היה זה במוצאי שבת חנוכה, עמדו מוטל ופינייה לצאת 
לדרך עם מספר סוחרים שביקשו להגיע ליריד השנתי בעיר הסמוכה. 
הפוגות.  בלי  שלג  ירד  השבת  כל  ובמשך  סערה  השתוללה  בחוץ 
לפנות ערב הפסיק השלג לרדת וכפור עז הורגש בחוץ. הדרך היתה 
להגיע  כדי  לנסוע  יצטרכו  הלילה  כל  שכמעט  אחרי  סכנה,  בחזקת 

לעיר במועד.
שבת,  לפני  עוד  עמו  נדברו  סוחרים  שלושה  רצון.  שבע  היה  מוטל 
ראשונים  להיות  שיוכלו  כדי  אתם,  יסע  הוא  הבדלה  אחרי  שמייד 
ביריד. הוא ”בלע“ תפילת ערבית בגמיעה אחת, אחר כך הדליק נרות 
חנוכה ומבלי לחכות. עד שהנרות יכלו, הוא רתם את סוסיו, הושיב 
את הסוחרים ויצא לדרך, הנוסעים שהיו מכורבלים בשמיכות צמר 
ועל  הצעיר  מוטל  על  בהנאה  הביטו  פרווה,  כובע  ראשם  ועל  עבות 
ויקדימו  ביריד  יהיו  הם  הרהרו –  שעות –  כמה  עוד  הגיבורים,  סוסיו 
בקלות  החליקה  מוטל  של  העגלה  שלהם.  המתחרים  כל  את  בזה 
בסימני-שאלה  בבית  הבהבו  המבויישים  החנוכה  ונרות  השלג  על 

שהושמו במקום לא נכון...
גם ר‘ פינייה בעל-עגלה עמד לצאת במוצאי שבת עם שני סוחרים 
פינייה  עמד  בדרך,  כבר  היה  שמוטל  שעה  אולם  עצמו.  יריד  לאותו 
עכשיו.  גם  מיהר  לא  כדרכו,  הוא,  הציבור,  עם  יחד  ערבית  בתפילת 
נרות  הדליק  הכוס,  על  הבדיל  הביתה,  פינייה  הלך  התפילה  אחרי 
חנוכה, אמר ”הנרות הללו“ וישב  לערוך סעודת ”מלווה מלכה“, הוא 
החנוכה  נרות  עוד  כל  לדרך,  לצאת  שאפשר  כלל  בדעתו  העלה  לא 

דולקים....
התחילו  זאת  בכל  כך,  כל  מיהרו  לא  כי  אם  פינייה,  ר‘  של  הנוסעים 
לאבד את סבלנותם. הם קיוו כי לפחות הפעם לא יעשה פינייה כל כך 
הרבה ”הכנות“ לנסיעה והנה הוא יושב ועורך ”מלווה מלכה“, שעה 

שמוטל עם המתחרים נמצא כבר בדרכו ליריד...
הם פנו אל פינייה וזרזו אותו לצאת לדרך. הסבירו לו כי זה לא סתם 
יריד כי אם יריד שנתי, גדול וחשוב והם מוכרחים מייד לצאת לדרך, 
עולם  רבונו-של  כי  באומרו  אותם  הרגיע  פינייה  לאחר,  שלא  כדי 
זאת  באומרו  שעה.  חצי  של  באיחור  גם  פרנסה  להם  לתת  ”יספיק“ 
לא  לסוחרים  מלכה.  למלווה  אליו  להצטרף  אותם  הזמין  אף  הוא 

בזכות נרות חנוכה
הגיע  שבוודאי  מוטל,  עם  נסעו  שלא  על  רטנו  והם  ברירה  כל  היתה 

כבר למקום היריד.
עד  והמתין  גדולה  בכוונה  המזון  על  בירך  ארוחתו,  את  סיים  פינייה 
רק  אחד-אחד.  כבו  והם  הנרות  מן  האחרונה  השמן  טיפת  שכלתה 
אחרי כן הוא יצא לרתום את הסוסים לעגלה. כאשר ישבו כבר בעגלה 
ופינייה עודד את סוסיו להליכה מהירה יותר בקריאות, דיאו“! לגלגו 
עליו הסוחרים באומרם כי שום קריאות ”דיאו“ לא יעזרו לגבי סוסים 

כחושים אלה הנראים כפגרים המהלכים על ארבע.
בחציר  מדרבנים  סוסים  כי  יפה  ידע  הוא  אתם.  הצדק  כי  ידע  פינייה 
ריחני או במנה הגונה של שבולת-שועל ולא בצעקות ”דיאו“. אולם 
מעבודת  פרנסתו  את  מוציא  הוא  בקושי  לעשות.  יכול  הוא  מה 
העגלונות ואם כי תמיד מקדים לתת את אכלם של סוסיו, יודע הוא 

כי זה מספיק בקושי כדי שלא יתפגרו מרעב.
נוסע לו פנייה ונוסע, ונוסעיו, שהשלימו כבר עם גורלם, נרדמו וישנים 
לפינייה,  לו,  קורצים  כאילו  ממעל,  נוצצים  הכוכבים  ישרים.  שינת 
מיופי  ומתפעל  סביבו  מביט  הזקן  העגלון  צלחה,  דרך  לו  ומאחלים 
מעטה  עטה  החל  מושלגים,  אינסוף  מרחבי  לעיניו.  המתגלה  הטבע 
על  נשמט  ראשו  העגלון,  עיני  נעצמות  אט  אט  בחופתה.  ככלה  לבן, 

כתפיו, הוא מרפה מהמושכות ונרדם. 
הדרך עוברת ביער עבות ומקיפה אגם קטן. בחורף כאשר מימי האגם 
שהחורף  עתה,  אולם  ולחצותו.  בעגלה  עליו  לעלות  אפשר  קפואים, 
רצה  העגלה  זה.  לאגם  להתקרב  אפילו  הוא  מסוכן  ביותר,  קר  אינו 
קדימה, פינייה ישן והמושכות רפויים, תלויים לצידו של העגלון. הנה 
עושים  הסוסים  אולם  האגם,  שפת  על  כבר  הם  הנה  מתקרבים,  הם 
עתה תפנית חדה, מתרחקים מהאגם וממשיכם לרוץ בדרך הסלולה.

כאשר פינייה פתח את עיניו, החלו כבר השמים להאפיר. מרחוק הוא 
ראה את ראשי הבתים ותמה כיצד זה הגיעו כל כך מהר לעיר, שהיתה 
שעתיים- איזו  עוד  לנסוע  עליהם  היה  חשבונו  לפי  חפצם.  מחוז 

שלוש.
להתאכסן,  הסוחרים  נוהגים  בה  לאכסניה,  העגלה  את  נוהג  פינייה 
התעוררו  הם  שאף  והסוחרים,  נעולה  עודה  הדלת  העירה.  בבואם 
להם  היתה  האמנם  מהר.  כה  הגיעו  זה  כיצד  מתפלאים  בינתיים, 
קפיצת הדרך? והפלא גדול שבעתיים, כאשר נוכחים לדעת כי מוטל 

ונוסעיו טרם הגיעו, למרות שיצאו לדרך זמן רב לפניהם.
לבית  והלכו  טליתותיהם  את  נטלו  והסוחרים  השחר  האיר  בינתיים 
הכנסת. משם הם יצאו ליריד וכפי שהתברר לאחר מכן האירה להם 
שעות,  מספר  כעבור  רק  מצויינים,  עסקים  עשו  והם  פנים  ההצלחה 
כאשר הם חוזרים לאכסניה לאכול ארוחת בוקר ולנוח קמעה – מגיע 

מוטל עם נוסעיו, כשהם רועדים מקור.
מה קרה לכם, למען השם? – שואלים נוסעי פינייה את מוטל והאנשים 
שבאו עמו. ומה קרה לך מוטל? – מוסיפים הם להקשות – הלא יצאת 
זמן רב לפנינו וסוסיך מהירים הם כשדים, מדוע התמהמת כל כך? – 
הגידו לי אתם – משיב מוטל בשאלה לשאלה - הגידו לי האם פינייה 

נסע מעל לאגם?
הסוחרים מושכים בכתפיהם, אין הם יודעים איפה וכיצד נסע פינייה. 
הם ישנו שינת ישרים, פינייה עצמו אינו יודע כיצד נסע והיכן עבר. 
גם הוא ישן במרבית הדרך והסוסים נסעו כטוב בעיניהם. אולי קפצה 

להם הדרך, כמו ליעקב אבינו, שעה שבא אל לבן?...
שלי  הסוסים  מבוייש.  מוטל  מספר   – טוב  כך  כל  הפעם  הלך  לא  לי 
מזל  לנו  היה  תחתינו.  הקרח  נשבר  ושם  האגם  על  ישר  אותי  הוליכו 
שזה קרה קרוב אל שפת האגם. אחרת היינו טובעים שם מבלי שאיש 
יידע לעולם מה קרה אתנו. גם כך טבלנו טבילה הגונה ויצאנו מהמים 
לא יכולנו, כמובן  מכן  כל עוד נשמת רוח חיים באפנו. לאחר  הקרים 
להמשיך בנסיעה כי בגדינו קפאו עלינו והיינו מוכרחים להיכנס לבית 
איכרים סמוך, להתפשט לייבש את בגדינו. אין פלא איפוא שהגענו 

באיחור כזה....
החנוכה  נרות  כך.  כל  למהר  כדאי  היה  שלא  מוטל,  רואה,  ”אתה 
שהשארת מאחוריך מבויישים, לא מחלו לך על כך שרצת מהר-מהר, 
השם  פינייה.  לפני  שלך  הנוסעים  את  להביא  כדי  עולמות,  והפכת 
שיצאת  הגומל  ברכת  לברך  חייב  ואתה  מוטל,  אותך,  הזהיר  יתברך 
את  הסקתי  אני  כן,  ”כן,   - סוסיך“....  וכן  אתה  הזה,  הענין  מכל  שלם 
המסקנות המתאימות“ – אמר מוטל בארשת רצינית. ”יותר לא אבייש 
את נרות החנוכה ולא אשאיר אותם לבד בחדר, מה אני, לא יהודי?!...
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  ""מקץמקץ""פרשת פרשת  
  .לנצל את שני השובע]. א, מא ["ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור"

וכשיהיו שני , שיהיו שבע שנים שובע ושבע שנים רעב, ר לו את חלומותיוויוסף הצדיק פת. ליםוביפרעה חלם חלומות על פרות וש
, ל"אמר הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ ?ומה אנחנו לומדים מזה .דהיינו שאפילו לא ידעו שהיה שבע. הרעב לא יוודע השבע

ק איך להתנהג ולהתארגן לפני בא אין זה רק הוראה לפרעה וליוסף הצדי... שזה לימוד לכל בן אדם, כתוב בספרים הקדושים
. אתה מתפקד. ה"ב.  עכשיו בריא אתה– .היום אתה בשני השבע ...תשמע... תשמע, אלא זה לימוד לכל בן אדם. הרעב במצרים

אתה יכול . ואני ברוב חסדך אבוא ביתך! ?לבית מדרש, אתה יכול ללכת לבית כנסת. לבד בכוחות עצמך. אתה יכול לצאת מהמיטה
  !!אף פעם לא יודעים ...ואף פעם לא יודעים מתי יגיעו חס ושלום שני הרעב... עכשיו זה שני השבע, דע לך, מודלפתוח לל

כאילו יש לו בכספת . בן אדם מסתובב בעולם וחושב שחתם פה קבע. 'וחשיב דהוא קאי בה לדרי דרין, אינש אזיל בהאי עלמא'
פה הוא יכול להסתובב כמה . והוא יכול למשוך מהחשבון, וזמן. ה שניםכ הרב"שיש לו כ. והוא אדם עשיר. בבנק עשר אלף שנים
האפ "לעשות  – את העיתון בחברותא" ללעוס"כ יש לו זמן בשביל "ואח, וכאן יש לו זמן בשביל העיתון. שעות ביום בלא מעש

  !יש לו זמן. ועוד יש לו זמן גם לחזור. את העיתון" טייטשן
אז הוא יפנים את , מול חיים מבוזבזים, הזמן יגמר ויעמוד מול שוקת שבורהשכ, עורבא פרח, אבל הוא לא תופס שזה הכל שטויות

  !על שטויות, האמת המרה שבזבז חיים נפלאים שיכל לאגור בהם אוצרות נצח
היה מרן הסטייפלער בעיירה אחת ופגש יהודי שבנו , זמן מה טרם פרצה המלחמה .ד פרצה מלחמת העולם הראשונה"בשנת תרע

אני רוצה לשלוח מכתב . "וענה לו שהוא חוזר בימים הקרובים? מתי אתה חוזר לישיבה, שאל אותו היהודי. מד אתו בישיבהל
. ומסרו לידי הסטייפלער עבור בנו, הדביק. סגר, ישב היהודי וכתב מכתב .'בבקשה': ענה לו הסטייפלער. שח לו אותו יהודי" לבני

  ...שיבהוכבר לא חזרו לי, לפתע פרצה המלחמה
שמח אתו , וכשנפגשו. וזה לו כבר שמונה שנים שהוא שומר את המכתב בנאמנות, פגש הסטייפלער את הבחור. לאחר שמונה שנים

ת קודש פתח את רדבח .ל"מכתב מאבא ז. התרגשות גדולה אחזה בו... האבא כבר לא חי... יש לי בשבילך מכתב מאביך, ואמר לו
,  כשאתה חוזר מהישיבה הביתה אבקשך...'איך הלימודים וכו, מה שלומך. לבני יקירי" .שניםמלפני שמונה ... התאריך .המכתב

  ".באהבה רבה אביך אוהבך נצח ...להביא לנו כמה דגים מלוחים... אל תשכח
  ...ובודאי שכשיבוא לבית הוריו ראוי שיביא דגים מלוחים. כנראה שדגים מלוחים היו אז מצרך יקר

, רצים לפה..." עסקנו רק בדגים מלוחים, כ אנו תופסים שכל מה שעסקנו"ששנים אח, יתכן"ור זה שמה שיש לנו ללמוד מסיפ
ה "הקב!... איום ונורא... 'דגים מלוחים'... וכשנבוא לסכם אחורנית. טירדה כזו וטירדה כזו, עיסוק כזה עיסוק כזה, רצים לשם

ובמקום זה , מצוות ומעשים טובים, תורה, לישיבה של מעלה – הכדי שנביא חזרה הבית, לישיבה של מטה-שלח אותנו לעולם הזה
  !...איום ונורא... שטויות – !אנחנו מביאים דגים מלוחים

  '?לתורה ועבודת ה, איך נתעורר ונדע לנצל את שני השובע להתעלות מתמדת, השאלה הנשאלת היא
  :א" לרב דניאל אוחיון שליט"ברכת דוד" של התעוררות בתשובה מובא בספר נפלאמעשה 

עת שהותו בביתו של הגביר מר הילקוט במילנו הירהר רבי ליפא בליבו ב – ."מעולם לא ראיתי כל כך הרבה כסף בבית אחד"
התארח , אשר הגיע לאיטליה כדי לאסוף כסף לטובת מוסדות התורה בירושלים, גבאי צדקה מירושלים, רבי ליפא .שבאיטליה

מהתקרה . רבי ליפא היה מופתע מהעושר הרב שניבט מכל פינה בארמונו של הגביר. בביתו של הגביר היהודי מר הילקוט
גם השולחן היה ערוך בכלים מפוארים . ועל רצפת השיש פרושים היו מרבדים מעשי אומנות, ו מנורות קריסטל נוצצותהשתלשל
אך לפתע , החמדההוא המשיך לסקור את שכיות  .כלי בדולח מבהיקים וכפות ומזלגות זהב לצד צלחות פורצלן עדינות, ביותר

המראה היה . וסמוך לה היו מונחים שברי בקבוק, צבה על אחד ממדפי המזנוןחנוכיית זהב ענקית ני... נתקלו עיניו במשהו מוזר
  !הרי הם לא הולמים את המקום... שברי זכוכית בארמון שכזה: משונה עד כדי גיחוך

  "?אתה כנראה מתפלא מה עושות כאן הזכוכיות הישנות, רבי" :פנה אליו ושאלו, שהבחין במבטי התמיהה של רבי ליפא, הגביר
  .הגיב רבי ליפא בפסקנות – ."הן כל כך לא משתלבות בין המוצגים יקרי הערך בביתך. מאודנכון "
  ..."אני חייב לשברים אלה את עולמי. הכסף והקריסטל, עוד יותר מכל הזהב! הם מאוד יקרי ערך עבורי. רבי, אוי לא"
  .שאל רבי ליפא בתמיהה – !"?עד כדי כך"
  "?האם אני יכול לשמוע מהי הסיבה" .קבע מר הילקוט – ."ויש סיבה מדוע הם מונחים כאן. כן"
אך כשהגעתי .  שם כל ימי חיישאשארוחשבתי , שם למדתי בישיבה, נולדתי בהולנד: "השיב בעל הבית והחל לספר – ."בוודאי"

ו תקופה שאני הנכד הבכור אבוא לעזור לו בחנות, ובו בקשה, שהתגורר באיטליה, הגיע מכתב מאת סבי, עשרה-לגיל שמונה
וכך מצאתי את עצמי בגיל צעיר עוזב את עולם לימוד . הוריי הסכימו ואפילו עודדו אותי לנסוע. מאחר והוא אינו חש בטוב, קצרה

הוריי דרשו  ...אבל לצערי מצבו החמיר ולאחר זמן מה הוא נפטר, עזרתי לסבא בחנות מבוקר עד ערב .התורה ועובר לחיי מסחר
מכרתי סחורה בכמויות . ההצלחה האירה לי פנים ועשיתי חיל בעסקיי.  כבר הייתי שקוע בעולם המסחראך אני, שאחזור הביתה

כך גדלו  .וכתבתי להוריי שאני נשאר באיטליה, במו ידיישהרווחתי נהניתי מכל אגורה ... אפילו יותר מסבא בימיו הטובים
  . מיום עד לילהפתחתי סניפים רבים והייתי עסוק בעבודתי. העסקים מיום ליום

וזה היה הצעד הראשון שלי בהחלקה במדרון התלול של ... ויתרתי על תפילת מעריב, ערב אחד הייתי טרוד ביותר בעבודתי"
אך המחר הזה לא ', אבל מחר אני ודאי אתפלל, רק היום'במשך הזמן דילגתי גם על שחרית בתירוץ שזה ... ההתרחקות מהיהדות

ושמץ מיהדות הם לא , אך לא חינכתי אותם בדרך של אבי וסבי הקודמים,  התחתנתי ונולדו ילדייכעבור מספר שנים ...הגיע
  ...עד לאותו מקרה... ידעו

אך לפתע , כפי שילדים צריכים להראות, הם נראו מאושרים מאוד. ראיתי קבוצת ילדים יהודים משחקת, יום אחד בלכתי ברחוב"
חבריו שעמדו מסביבו . והבחנתי בילד קטן מוקף בחבריו והוא ממרר בבכי קורע לבמיד למקום התקרבתי . שמעתי זעקה נוראה

  ?'מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא': וכל הזמן הוא חזר על אותן המילים, אך הילד לא נרגע, ניסו להרגיעו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



אך כל מה שהצליח לומר , ות מבכיעיניו היו אדומ. הילד היפנה את מבטו אלי?' מה קורה כאן': ניגשתי אל הילד ושאלתי אותו"
  .שאלתיו – ?'אולי אני יכול לעזור לך? מה קרה '...???'מה אני אגיד לאבא! אני בצרה'היה 

אביו חסך במשך תקופה ממושכת פרוטה לפרוטה . שהוא בא ממשפחה מאוד עניה, חבריו הסבירו לי במקומו. הילד השתתק"
כשהוא , היום אחר הצהריים שלח את בנו לקנות את השמן. החנוכה בהידורעבור בקבוק שמן זית כדי שיוכל להדליק את נרות 

אך את , הילד אומנם קנה את הבקבוק. ו לא יישבר הבקבוק"כדי שח, דאג להזהירו קודם לכן לבל יתעכב בדרך ויבוא ישר הביתה
  ...אזהרותיו של אביו שכח וכשפגש את חבריו המשחקים הצטרף אליהם והבקבוק נשבר לרסיסים

הרגשתי צער ורחמים בליבי על הילד ?' מה אני אגיד לאבא'שעדיין המשיך לבכות וללחוש ללא הפסק בדאגה , הסתכלתי על הילד"
. ביקשתי ממנו להתלוות עמי לחנות ושם קניתי עבורו בקבוק שמן זית שהיה גדול בהרבה יותר מן הקודם. והבטחתי שאעזור לו

  .ים שנכחו שם השתתפו בשמחתוהאושר חזר לעיני הילד וכל קבוצת הילד
... ואז?' מה אני אגיד לאבא': בעצבות, המשיכו המילים להדהד באוזניי כעין מנגינה מהולה בתוגה, בדרכי הביתה באותו ערב"

שהפקיד בידיי נשמה יקרה וציווה , לאבא שבשמיים... מה אגיד לאבא, באמת': חשבתי גם אני לעצמי. הבזק של הרהור חלף בליבי
איזו אמתלה תהיה לי כשאעמוד לפני , איזה תירוץ! הרי הפניתי עורף ליהדות? מה אומר לאבא אחרי מותי... שמור עליהעלי ל

ובאותו . אספתי את שברי הבקבוק מהרחוב ונטלתי אותם לביתי, חזרתי אל המקום בו היו הילדים '!?אבא שבשמיים ביום הדין
  ...מה שלא עשיתי כבר הרבה שנים, ר החנוכהלתדהמתם של אשתי וילדיי הדלקתי את נ, הלילה

התבוננתי באורות . ועוד מקור אור לנשמתי, ועם כל לילה שעבר הוספתי עוד נר בחנוכייה, ביום למחרת הדלקתי שני נרות"
 ובחנוכה התחילה דרך החזרה שלי... הלכתי רחוק רחוק. בילדותי, בביתי, נזכרתי בהוריי. המרצדים ובליבי היבהבה התקווה

  .סיים מר הילקוט את סיפורו – "?התבין עתה מדוע כה יקרים בעיניי שברי הזכוכית האלו ...ליהדות ולקיום המצוות
מבלי משים ניגש יחד עם מר הילקוט לעבר המזנון והם ליטפו בעיניהם את שברי הזכוכית . פניו היו משולהבות, רבי ליפא חייך

  .)ברכת דוד, נצוצות( ...יםאשר החזירו בן יהודי אל אבא שבשמי, היקרים

  ].וט, מא[ "תשמע חלום לפתור אותוו"
 הגמרא שהאריכה וכמו, טובים עניינים על מרמז והוא יתכן, רע כחלום שנראה חלום ואפילו', הפה אחר הולכים החלומות'ש ידוע

 ,לרעה ולשני לטובה פתר ולאחד, אליו פנו חלום אותו שחלמו ששניים', הדיא בר 'החלומות פותר אודות במעשה.) ו"נ (בברכות
 הבקי חכם תלמיד שהינו, לאוהבו ללכת יוכל, קשה חלום שחלם שאדם, מרבותינו כמה כתבו, הדברים לאור .היה כך שפתר וכפי

 לטובה החלום בכך ייהפך, הפה אחר הולכים והחלומות ומאחר. מלא בפה טוב באופן יפתרנו והלה, החלום את לו ולספר, בתורה
 לפני יבוא, טוב לא חלום שחלם שמי, מקומות בהרבה המנהג: "שכתב) ד"ס כ"ר' סי ח"או(' השולחן ערוך'ב עוד ויעויין .ולברכה

  ".לטובה פתרון לו ממציא והרב, חלום פתרון לבקש, העיר רב
, ל"זצ אייבשיץ שלמה דוד ברבי מעשה): יוסף המנחת בעל, מבריסק ב"שו (פרגר י"הגר שחיבר צדיקים בסיפורי מצינו נורא סיפור
 הרב של אשתו הערכ אחד לילה, והנה. שחלם קשים חלומות מחמת, חלום תענית מתענה היה רבות שפעמים', שרד לבושי'ה בעל
  . כמנהגו בתורה לעסוק המדרש לבית הלך מכן ולאחר, לילה חצות עד התנמנם הרב. ביתו אל המיילדת את לקרוא ומיהר, ללדת
 עד, לטעום סירב הרב. ומזונות כרש כוסית לפניו והגישה, טובה בשעה ילדה שאשתו המיילדת בישרתו, ביתו אל כששב, בבוקר
   . חלום תענית שמתענה, המיילדת שהבינה
  . יעשה שכך הרב והבטיח... ?'תעניתו את לבטל יסכים האם - בלילה שחלם החלום מהו הרב לכבוד אומר אם': לו אמרה
 עוד היה, המדרש לבית הרב כשהלך אך, נביאה אינני': לו ותאמר. מאוד והתפלא, מדויק באופן חלומו את המיילדת לו סיפרה
 שכעת ממש חלום אותו את חלמתי והנה. ונרדמתי, מתחילה הרב התנמנם בו המקום על מעט לנוח וישבתי, הלידה עד פנאי

 בעל לי והניח! אצום ולא מהחלומות פוחדת ואיני, הרב אינני כי, טועה הוא שבודאי, החלומות לבעל אמרתי אבל. לרב סיפרתי
  . 'בריאותו להחליש כדי, צומות ידי על מלימודו הרב כבוד את להטריד דבר-בעל מעשה זה היה כי, החלומות

  ... קשים חלומות יותר חלם לא ומאז. לצום להפסיק והחליט, המבהילים הדברים את שמע הרב
 שקידת את למנוע דבר הבעל וטורח מנסה וכמה, מלימודו האדם את להפריע כדי באים החלומות שלפעמים, למדים נמצאנו
  .)ופריו מתוק( !הכוחות כל מיצוי תוך, המצבים בכל התורה ביגיעת להתמיד הוא אפוא עלינו המוטל. התורה

  ].א, מא ["רק הכסא אגדל ממך"
. ר מפורסם"והשאילו לשימוש אדמו,  שקלים4,000מפואר במחיר של ' סנדקאות-כסא'שרכש , מעשה ביהודי ירא שמים בשם ראובן

 קדושת מושאל לשימוש כבוד': ובגבו תלה ראובן לוחית קטנה שעליה נחרט, ר הצדיק"הכסא הונח אחר כבוד בבית מדרשו של האדמו
  .עד ליום שנפטר לבית עולמו, ר שימש כסנדק על הכסא המפואר חדשים לבקרים במשך כעשר שנים"האדמו'...על ידי ראובן... ר"האדמו

עוד באותו היום מתקבלת אצלו שיחת טלפון מסוחר , והנה, ל על מנת ליטול בחזרה את הכסא המושאל"ר זצ"ראובן הגיע לחצר האדמו
  ! שקלים30,000 - - -בסכום של ' כסא הקדוש'ו בהצעה לרכישת השפונה אלי, יודאיקה

והחל לישא וליתן עם , יקר ונשגב' נכס'שכעת הפך ל, ר בכסא"ראובן הבין כי התגלגל לידיו רווח עצום בעקבות שימוש האדמו, ובכן
 עשר בעשר השנים שישב עליו כך שמחיר הכסא זינק בפי! ( שקלים40,000-עד שלבסוף מכר את הכסא ב, סוחרי יודאיקה נוספים

שהרי , ר"יורשי האדמו...כי אם ל, הכסא אינם שייכים לי' דמי השבחת'אולי " -? ומה השאלה שכעת התעוררה אצל ראובן ).ר"האדמו
ם שכן רואים אנו שיש לכך כיו, בלבד) רגשות(' סנטימנטים'כי השבחת הכסא אינה מחמת , ראובן הדגיש"... הוא זה שהשביח את הכסא

שממנה אולי ניתן להסיק דרך נוספת , :)'ק(ראובן הוסיף לציין בלמדנות לדברי המשנה במסכת בבא מציעא . של יודאיקה' שוק'
זה אמר זיתי גידלו , )ונשתרשו שם והוציאו פירות(ונתנם לתוך שדהו של חבירו , )אילנות הזית שלו(שטף נהר את זיתיו : "בשאלתנו

משום שהרווחים נוצרו בסיבת , והטעם הוא, " יחלוקו- ) אדמתי גידלתם(וזה אומר ארצי גידלה  ,)יתיםהאילנות שלי גידלו את הז(
וממילא יתכן ועלי ; והשבח שלו, שלי' בסיס' ה-ברווח שנוצר ' שותפים, 'ל"ר זצ"והאדמו, אבדל לחיים, שמא גם אני, ואם כן". שניהם

  ...?"לחלוק ברווחים עם היורשים
 נתכוין לא ר"והאדמו מאחר, בלבד לראובן שייכים הכסא השבחת דמי שכל פשוט הדבר: א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
' עשויה 'הארץ שם כי, לשאלתנו נוגעים אינם מציעא בבבא המשנה ודברי .שנוצר בשבח זכה לא וממילא, הכסא את להשביח וכלל כלל
 להשביח עשויה אינה סנדקאות כסא על צדיק ישיבת אך, ממוני ושווי ערך לכך יש שכמובן כך, בה הנטועים האילנות את ולהשביח לגדל

   .מחירו בעליית ממוניות זכויות עליו ליושב שיש לומר מקום אין ולכן, כך לשם נעשית ואינה, הכסא את ממונית
 בבית ):רבה השירים שיר (במדרש מצינו, ובכן - ? וקדוש גדול אדם עליו שישב בכסא מיוחדת מעלה קיימת אכן האם: נשאל הבה, ואגב

 האבן 'ואמר, האבן אותה את נושק והתחיל יהושע רבי נכנס אחת פעם, לישיבה לו שמיוחדת אחת אבן היתה אליעזר רבי של מדרשו
: אומר צדוק ברבי אלעזר רבי היה וכן': נאמר כלים במסכת ובתוספתא! 'הברית לארון דומה עליה שישב וזה ,סיני להר דומה הזאת
 לשם. 'הנביא חגי ישב ועליו, טהור חקוק שאין וזה, טמא חקוק שהוא זה... טהור ואחד טמא אחד אבא בבית היו) עץ גזירי (כופתין שתי
 במקום שנמצאת שההקדו מפני, הגדול האדם ישב היכן לידע עניין יש כי - והתשובה - ? הנביא חגי ישב היכן לספר התוספתא צריכה מה
  .)ופריו מתוק( 'עקיבא רבי ישב זה ספסל על': שם נאמר וכן', הנביא חגי ישב זו מדוכה על': נאמר יבמות במסכת גם. זה

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

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 הפאנל בקיבוץ 

  מרגליות עדה פרופסור 
  .רוצה שהיא מה בדיוק ידעה 

 כבר היא .ממנו מדויק יותר שאין כזה בדיוק ?בדיוק זה מה
 עמוקים נרדמים שיעורר המסעיר הפאנל את עיניה לנגד חזתה

 זקנים ויקפיץ ,ענק לשלהבות עוממות גחלים יטלטל ,ליקיצתם
 הדוהרים וצעירים חסונים איילים היו משל ,שער יושבי גו כפופי
   .והדקיקות השריריות ברגליהם עצמם את

  י"שעפ למרות ,שלה המומחיות היתה הזה הסוג מן פאנלים
 .כאלה שלושה או משניים יותר במכללה נערכו לא ,השנה לוח
 של רבות מאות שמנה רייטינג לעברם סחפו הללו אך

 .המירכאות למה נסביר תיכף "...סטודנטים"
 לפזר כדי ,ריחני שעווה נר ונדליק כאן נעצור בואו רגע ,רגע
 מדוע ,למה ובעיקר ,מי בעד מי ,מי נגד מי לדעת ,חושך מעט
 .וכיצד
 מומחית היא ,מרגליות עדה פרופסור .ראשון מראשון נתחיל
 באופק ציניקנים מצקצקים כמה שומע כבר אני ,נו ,נו .ך"לתנ
 נקלע פעם-שאי מי .כמותם מצקצק בהחלט ואני ,ברקי הבני
 עם אחרת או כזו פולמוסית להתחככות ,בטובתו שלא

 ,שיח דו עמם וניהל ,המקרא לחקר פרופסורים או דוקטורים
 ניתנת לשון שאותה כמה עד ,לשונו פעמים כמה בלע ודאי

 ,והקשקוש הבלבול ,הנבערות ,הבורות מעוצמת ,להיבלע
 וממלאים ,האקדמיה במסדרונות שמסתובבים וההבלים
 ,המחשבתית והרדידות שהאפיקורסיות ביצירות ענק ספריות

 .בערבוביה שם משמשות
  מזה פנסיונרית היא ,מרגליות 'שהפרופ נאזכר רק ,לזה נניח

 אזורית במכללה רב במרץ השתלבה היא וככזו – שנים מספר
 ומושבניקים קיבוצניקים הם בה שלומדים "סטודנטים"ה אשר

  לא ,100-ל שואפים והמבוגרים 70 כבני הם ביניהם שהצעירים
 .פחות

 ,לולים ,רפתות של "אקדמיות בוגרי" הללו "הסטודנטים"
 את לדמדם מעדיפים ,מזון או פלסטיק ומפעלי שדות ,פרדסים
 להדביק ,כביכול כדי ,הזו השקופה באקדמיה ימיהם אחרית
 .כלשהו השכלתי פער

  היא ,שהוזכר כפי ,ך"בתנ להרצאותיה מעבר ,הפרופסורית
 דמויות מספר בין ועימותים מפגשים ,קרי ,לפאנלים מומחית

  היא ,עניין שמבינה מראיינת של ובמיומנות ,זו את זו הסותרות
   .שביניהם ומה ,לקהל המרואיינים בין האווירה את מתסיסה

   
 ,מרגליות 'פרופ מדברת צימוקי יובב דוקטור ,טוב בוקר"

 שייערך בפאנל אותך לשתף אשמח מאד אני .אורות ממכללת
 בעולם שם בעל חוקר ,צימוקי ר"ד ."שלנו במכללה הבא בחודש
 וקיבל ,מדובר במה התעניין ,והאוקיינוסים האצות הדגה

 לעמת רוצה אני" הבא הנתון את ממרגליות

,אותו מכיר בוודאי אתה ,קורצוויל שמוליק דוקטור עם אותך
  .בישראל האדריכלים מגדולי הוא
,תורה יודע ,שנה 30 כבר מפורסם בתשובה חוזר צימוקי אתה
.החרדי העולם של בכבשן והתערית ונקלעת מהקיבוץ באת

,חרדית משפחה יליד ,החרדי מהעולם הגיע ,לעומתך קורצוויל
כ"ואח ,קצר זמן למשך חרדי בית הקים אפילו ,ישיבה בוגר
הססגוני שהעימות ספק לי אין .אדוק חילוני הוא .הכל נטש

 לאוזני ,ביניכם
 ."למחשבה חומר המון לנו יוסיף ,שלנו הקשישים הסטודנטים

שאני שנה 30 ?ולקיבוץ לי מה" והרהר ,בראשו הנהן צימוקי
לא ,מכולם קשה ופירש ששנה אחד עם ולהתעמת ...שם לא

 ."לי מתאים
לו הותירה לא הפרופסורית אבל ,להתחמק ,לתרץ ניסה הוא

בוא ,שלך הצר מהאופק צא ,קצת פתוח תהיה" נשימה מירווח
מה ,המצוחצחת בלשונך לנו ותסביר השולחן על הכל ותשים
 "?הגדול לאור להיכנס אותך הביא

נא" .ביומנו התאריך את וסימן ,לשתוק העדיף צימוקי ,מילא נו
 .מרגליות סיכמה "הפאנל יתחיל 10.30 בשעה ,לדייק
המוארת הבמה על 10.15 השעה .דייקן צימוקי ,שלישי יום

"סטודנט" שהיה ,אביו על הספד נושא 60 כבן חסון יהודי ניצב
בפאתי מוצנעת בפינה מתיישב צימוקי דוקטור .במכללה
בחלל ישובים לפחות תלמידים 300 .אוזן וכורה ,האולם

 .האקדמי
אהבו הפרות .הפרות את אהב ,גרשון שלי אבא" :ההספד הנה
כי דרך שהורה והוא ,הענף מראשוני היה הוא .גרשון את

הוא .המרבק עגלי בשר את ולשבח להעלות טובה באחו ְרִעייה
שהוסיפו ויטמינים משולבות כופתאות לייצר שהצליח הראשון

הפרות .המון לו חייב הענף .החלב למשק משמעותי גידול
,גרשון :ואומרות לו מצדיעות היו ,לכאן להגיע יכלו לו ,בישראל
הבלתי המנהיג ,שלנו הדרך מורה היית שנה 70 במשך

 ."...בארץ  הרפת ענף של מעורער
כל ,מו ,מו ,מו" לגעות ורצה ,בצחוק פרץ כמעט צימוקי דוקטור
.בדיחות בשביל מדי רציני היה המעמד אבל "לגרשון הכבוד

 .ההספד תם
בתשובה החוזר ,הדוקטורים שני את הזמינה מרגליות 'פרופ

המכללה מן הקליינטים של אישוניהם .לבמה ,בשאלה והחוזר
 .מסקרנות התרחבו

טוב בוודאי כי ,הבמה על התרחש מה קוראינו את נלאה לא
עסיסיים צבע תיאורי ומקריאת ,אוזניים ממישמע עיניים מראה
ואתעצמם שהציגו אחרי – שהשניים ,שברור מה .שיהיו ככל
על ,אמונה על ומרתק חריף פולמוס ניהלו – נעוריהם עידן

בשלב .ותורתו ערכיו ועל ,עתידו על ,היהודי העם שורשי
לשמוע נאלץ כורחו בעל כשצימוקי – הדברים בשלהי – מסוים
,מאיוב פסוקים של אלמנטים בו שהיו ,קורצוויל של כפרני נאום

 תקע הוא ,י"שר ביאליק של משיריו בתים עם בלולים ,מישעיהו
 
 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאאאאאאאאאאאאאאאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור



 המשך סיפור לשבת קודש
  מופנות צעקותיהם מירב כאשר ,בהמולה פתחו "הסטודנטים"

 .'וכו 'וכו "חשוךהוא ,קיצוני הוא ,הגזים הוא" לצימוקי
  לו סימן 70 כבן כשיהודי ,מכוניתו לעבר לאיטו צעד צימוקי
  להעיר רציתי .במקצועי פסיכיאטר אני ,אבינועם שמי" .לחכות

 ."הדרך זו לא ,אחד אף מקרבות לא שלך שהאכסיומות ,לך
 לא ,אבינועם סוד לך אגלה" מבט והיישיר רכבו על נשען צימוקי
 ר"כשהאדמו .קצר סיפור שמע ,תרצה אם אבל .איש לקרב באתי
 רצפת על לישון שכב הוא ,השמדה במחנה היה ל"זצוק אנז'מצ

  וגבה שדוף יהודי שכב לצידו .אדם שברי 1000-כ ובו גדול מחסן
 ר"לאדמו היהודי סיפר ,"לשעבר אוסטריה בנק נגיד אני" .קומה
  ."בנים שלושה ממנה לי ויש אוסטרית גויה נשאתי" והוסיף
 ."כך על בתשובה חזור ,ואיום נורא זה" והגיב הזדעזע ר"האדמו
 ."מלך כמו חייתי ,טוב לי היה" גיחך לשעבר הנגיד

."להצילךהניסו?בניךאיפה"ר"האדמוהזדעזע!"מלך"
 .בתשובה לחזור סירב אך ,הנגיד הפטיר ,"לא"

  נשכבו שוב ,מפרך עבודה יום אחרי השני בלילה גם ,ופלא הפלא
  ,ידידי תשובה עשה" מבקש ר"האדמו ושוב .זה לצד זה השניים
 ."...ספורים ימינו ,הגרדום לפני אנחנו
  כל של אזרח אני ,אמונתי י"עפ פעלתי" מתעקש לשעבר הנגיד
 ."...העולם

  חזור .ונרדף שבוי ,כלוא כאן אתה ולכן ,יהודי אתה שטויות"
   .סירב שוב האיש .ר"האדמו התחנן "לשורשיך

  ,זה לצד זה השניים שוב קסם כבמטה השלישי בלילה גם
   .אבנים כמו לשנתם נזרקים יהודים 1000-מ יותר בו במחסן

 על חרטה תביע" ,ר"האדמו התחנן ,"יומו את האדם ידע לא"
   .ר"האדמו שוב ביקש ,"הראשונים מעשיך
  אני ...צודק שאתה כנראה" הנגיד פלט ובסופה ארוכה שתיקה
  ."כך על מתחרט
  .היהודי בנגיד למוות ירה נאצי שקצין ר"לאדמו נודע למחרת
 מת הזה היהודי" השיב ,מדוע כשנשאל ,בריקוד פרץ ר"האדמו

 ,במילים לתארה אפשר שאי זכות זו ,תשובה של הרהור עם
 ."...נתפשת בלתי היא הזה ההרהור של והשפעתו עוצמתו

  הרבה האלה לאנשים אין" צימוקי סיכם "אבינועם מבין אתה"
  אולי ,יודע מי אבל .להשתנות או להתהפך ,ליהדות להתקרב זמן

 ,צודק הזה הדוס שאולי תשובה של הרהור הבליח מהם באחד
  .וחשבון דין לתת ושעתידים ,מחייבת והיא תורה ויש ,אלוקים ויש
 אומר אתה מה .ונפלא עצום שהוא ,קטן אחד הרהור רק

 ."?אבינועם
."...צודקשאתהכנראה"ולחשמבטוהשפילאבינועם
  מה בדיוק וזה ,הזה ההרהור עם ,מכוניתו לכיוון צעד אבינועם
 !בדיוק .שיקרה רצה שצימוקי

 )300סיפור  8העיתונאי חלק ( 

 ]א[פלא יועץ ערך כללות 
גלוי  , השקול כעבודה זרה, לשון הרע, ראשון לחשבון עוונות

ולשון הרע הוא מדבר בגנות ). ב, טוערכין (שפיכות דמים , עריות
מי האיש החפץ . אפילו אומר אמת, חברו בדבר שאינו מפורסם

וישים עצמו עצמו כאלם שלא לדבר על  , נצור לשונך מרע, חיים
 :חברו מטוב עד רע

הרב  ה''זסוקללה ורגיה'גרבנו עובדיה יוסף בן  ג''רשכבה ע''גמרן  נ''לע
 ל''זצוקיעקב יוסף בן מרגלית 

  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
 הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בןיאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה
  ,סלים חוה בת צחיינש סחליטו בן מנגסטי אביי ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
 יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה

 גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן
  ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית ,רחל בן אברהם ,חורשיד בת גומרים בת

 בן מסעוד מכלוף ,אסתר בן חזקיהו שלום ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר
  בן מנשה ,אסתר בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה
  אברהם ,מסעודה בן דוד ,חנה בן הירש מרדכי ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה
  ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה בן

  בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב
 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל בן  : כעשרים שנה
,  מהין וכוכבה בת שרה
,  מנשה בן טובה ורעייתו

,  ורעייתו כתוןהרצל בן 
יצחק בן תמר ורעייתו דוד 

ודליה  כמסנהבן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן  נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר במלצת

0775446726 
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
', ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
,  שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

בן  מוריסניסן , צוהלהבת ורויטל
 וכל משפחתם אשרס

זהבה בת  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהרחל דן בן 

יהודה שלום בן תהילה  , נרקיס בת דליה, בת שולמית רחל
,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שרה מרסלה

אריה יהודה בן  , ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
להצלחת  . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, חנה מלכה

 ש''ברהוג ש''בעילוהתורם 
אורלי  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, בת ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

 שיעורי תורה
.  }2*{. 026400000:גם ב ל''זצניתן לשמוע את שיעורי מרן 

בקול   בלויין א''שליטיוסף  י''הגר ל''הראשוכן את מרן 
ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר  , 0583257777: מרן

 החכמה ועוד  

   .למות נפשו את וביקש ,אוזניו לתוך עמוק עמוק אצבעות שתי
  זה עסוקים שהשניים משעה למעלה ,אמת של רגע זה היה

 נשענים בוודאי שהקיבוצניקים בעוד ,בכפירתו והלה ,באמונתו
  בא הוא" ,קורצוויל דוקטור של והציניות המרגיעות מילותיו על

   ."למכור מה לדתיים שאין ויודע משם
 לגלגל החל ,עצומות ועיניים אטומות אוזניים עם צימוקי דוקטור
  הרי ?כאן עושה אני מה ,עולם של ריבונו" .נפש חשבון ולעשות
 ושם פה ,תורה בהרבצת ,תורה בלימוד עסוק אני זמני במירב
  שמעתי שלא שנה 30 כבר .פרויקטים ובהנחיית במחקר
 הקשישים ולסטודנטים לי מה כך על ויתירה ,ושטויות הבלים
   שעברם הללו

  מה ?הזו ולצרה לי מה .מכל עגוםכנראה ועתידם ,מאחוריהם
 שלמעט ,הזה המיותר הפולמוס בכל תועלת מה ?כאן איבדתי
 התחבט ."...ערכית ממשותמכיל איננו תקשורתי אקשן

  מתסיסה ,נוספת בשאלה אליופנתה וכשמרגליות ,והתחבט
 ,שמיימית הארה קיבל צימוקי יובב ר"ד ,פחות לא ומרתיחה

  למיקרופון ניגש הוא .כאן הוא ולמה מדוע ידע לפתע הוא
 .המילים את לתוכו ולחש באיטיות

  בשאלה שאגע לפני .והמושבים הקיבוצים חברי ואהוביי ידידיי"
 לפניכם כאן אעמיד ברשותכם ,המלומדת הפרופסורית של

   ."עוררין עליהם שאין מוחלטים דברים ,אכסיומות ארבע
  אכסיומה" ,למיקרופון ושאג ,לריאות אוויר המון הכניס צימוקי

  שלא ,מבהלה לתקרה נדבקו הזבובים !!!"אלוקים יש .ראשונה
   .מחוריהן לברוח שרצו עיניהם זוגות מאות כמה על לדבר
 .שניה אכסיומה" שאג ושוב אוויר ליטרים כמה עוד שאף הוא

 .!!"השמים מן תורה ישראל לעם נתן האלוקים
   .מתו זבובים כמה

  .נשמה ולא כמעט מרגליות
   .ומבעיתה צוננת מעיקה היתה הדממה
 ,בתורה שרשום מה .שלישית אכסיומה" .נרגע לא צימוקי
 את מחייב ,משפחה טהרת ,תפילה ,תפילין ,שבת

  שמעיה את מהרפת רוביק את ,מהפלחה זליג את !!!ם-כ-ל-ו-כ
 ."מהמכבסה ה'שושנק ואת ,מהמטבח

 .רביעית אכסיומה" .נרגע לא הוא אבל ,ניחר צימוקי של גרונו
 ,המצוות ושאר תפילין ,שבת ישמור שלא מי ,ידידיי לכם שתדעו
 !!!"בכלל פשוט לא וזה ...בשמים וחשבון דין ליתן עתיד
  וסימנה ,למיקרופון ניגשה ורועדת חיוורת מרגליות 'פרופ

  האחרונה הדקה את סיכמה היא נשימה קיצרת .לשבת לצימוקי
 דברים כאן שנשמע ידענו .להתאושש מבקשת אני ,חברים"

 גם אבל ,ולהבין לתפוס שקשה ,לשמוע שקשה דברים .קשים
 ."כמה עד לעצמי תיארתי לא אני

 והשניים ,צימוקי של לעברו ומזלזל ציני חיוך הבליח קורצוויל
 סיכום מילות בכמה תם הפאנל .מהוססת יד בלחיצת נפרדו

 .משמימות
 



 
 
 
 
 
 

הנשים צריכות להחליף בגדיהן  -הגאון רבי בן ציון אבא שאול 
בחנוכה ולא ישארו בבגדי חול, ואם יש להם תכשיטי זהב יענדו 
אותם באלו הימים. לפי שבימים אלו יש יתרון ומעלה לנשים 
כמובא ב"כתר מלכות", ויש להורות על יתרון ימים אלו 

 ("נר ציון" ג' י"ב)                                                      בבחינתם.

  
נהגו חסידים ואנשי מעשה לומר "ויהי נועם" אחר הדלקת נרות חנוכה, זכר לכהני 
 חשמונאי שאמרו אותו במלחמה וניצחו ... זו סגולה לשמירה מעולה לכל השנה!

 באחרונים מספר הפעמים)  ועיין מהרמב"ן סידור רבי שבתימג"א מחה"ש רצ"ה,  ,"ץ רנ"ח(רוקח, תשב
 

 ...מילי דפילפולא - חנוכה ואמירת "ויהי נועם"על עוד 
 

מנהגים רבים יש בענין איסור מלאכה של נשים בימי החנוכה. 
אחר שהשעה למעשה נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בחצי 

                                                                                         )"כ ואחרוניםנו תע"ר א'עיין (                                     .      הדלקת הנרות

 

חל אשר כמוצאי שבת באין אומרים 'ויהי נועם' הלכה היא ש
 (ערוה"ש רצ"ה א')  . ששת ימי המעשה יןיום טוב באמצע השבוע, דא

 

של  שבת במוצאינראה כי נשים המתפללות ערבית  לכאורה
 .                                                             ימי המעשה ששת חנוכה לא יאמרו 'ויהי נועם', כי הרי אין להם

 ("נר לשולחן שבת")                                                                                                                

 
 'ושאלתי את הרב הגאון החסיד מוה"ר אליהו מני להודיעני

 עיר הקודש חברון בענין מלאכת נשים בחנוכה. מנהג
 

ימי חנוכה. אמנם יש  לוכתב לי שמנהגם לעשות מלאכה בכ
להם קבלה, שאם אישה בסכנה תידור נדר שלא לעשות 
מלאכה בחנוכה ותנצל. יש שנודרות יום אחד, יש שנודרות שני 

 )ועיין משנ"ב שם ה' ("בן איש חי" וישב א'                    .', כפי מה שירצוימים
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המעשה המרגש אודות רבי שלום  -תוספת לעלון שבוע שעבר 
 שבדרון בסיביר, שלא ידע מתי יחול חנוכה. 

 

 מה פשר המילים הבאות 'כ"ח נער"ה שיר"ה'? 
 חנוכה! סימן זה מגלה לנו מתי יחול

 

חשון  והם שני חודשים הינם יוצאי דופן בין חודשי השנה
: שניהם יכולים בחודשים אלה שלש אפשרויות יש .וכסלו

, שלושים , שניהם מלאים]שנה חסרה[כ"ט יום  ,להיות חסרים
 . ]כסדרה[ , חשון חסר וכסלו מלא]שנה מלאה[ יום

 

 ות:ראשי תיב –"כח נערה שירה"  :סימן לדבר הובא בתכלאל
 שנה.האש רום ילמה ששנה. האש ררב ער נסרה חסדרה כ

 

כאשר השנה חסרה או כסדרה, שחודש חשון  משמעות הסימן:
חסר, מדליקים נר ראשון של חנוכה באותו יום בשבוע בו חל 

אולם אם השנה שלימה, כאשר חודש חשון  ערב ראש השנה.
 .מדליקים נר ראשון באותו יום בו חל ראש השנה ,מלא

 
 
 
 
 
 

 איך יתכן תשעה לילות רצופים בהן יש תפילת עמידה שונה. 
 מתי יתפלל אדם תפילת שמונה עשרה שונה בכל ערב?

 

בשילוב כדי שיתרחש המצב המתואר בתשובת החידה יש צורך 
כאשר  ,שני תנאים. א. חנוכה מתחיל ביום חמישי. ב. בחו"ל של

 .תקופהליום שישים  - תחילת בקשת גשמים חלה ביום ראשון
 

 להלן תיאור התפילות:
 

 על הניסים, תפילת שבת.ג' דחנוכה: אומרים  -שבת  -כ"ז כסלו 
 

 ד' דחנוכה: אתה חוננתנו, על הניסים. -מוצ"ש  -"ח כסלו כ
 

 ה' דחנוכה: על הניסים. -שני  -כ"ט כסלו 
 

 ר"ח: יעלה ויבוא, על הנסים. -ו' דחנוכה  -שלישי  -ל' כסלו 
 

 ,שישים לתקופה :ראש חודש - ז' דחנוכה -רביעי  -א' טבת 
 על הניסים. יעלה ויבוא, ,ותן טל ומטר

 

 על הניסים. : ותן טל ומטר,ח' דחנוכה - חמישי -ב' טבת 
 

 : תפילת שבת.שבת -ד' טבת ותן טל ומטר.  :שישי -ג' טבת 
 

 .ותן טל ומטראתה חוננתנו,  מוצאי שבת: -ה' טבת 
 ). יעויין בשנת תשפ"ה!יש"כ לר' צבי שליט -(חידתה של רחל בורג                                                      

 
 מזל טוב, נולדו תינוקות בחנוכה, מה צריך לרוץ לקנות?

 

נוהגים  באחת מקהילות ישראל הנכבדות כאן בארץ ישראל
, כפשט דברי הרמב"ם כולל הבנות ,להדליק כל אחד מבני הבית

הבית מדליקין'. היוצא מזה שאם נולדו תינוק  'שיהיו כל בני
מלבד עריסה גם עבורם בחנוכה צריך לקנות  תינוקת או

 ("נר לשולחן שבת")  .םהאב מדליק בשבילכמובן שלמעשה  ...חנוכיה
 

 (רמב"ם הל' חנוכה ד' ג') 'מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל בני הבית מדליקין'.

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ויהי רצון ,חנוכה שמחת בברכת המברכו פשונד ידי הנני"

 הזה בזמן יתקיימו ההם בימים ישראל לעם שנעשו סיםישהנ
 לכבוד החותם, א"בב צדקינו משיח בביאת עוז ורוב שאת ביתר

 )ז"ר ו"ט "הלכות משנה" ת"שו(                 ".הקטן מנשה, ונפש בלב התורה

 
 שמנה זו אורה היתה הודיםולי, שמח חנוכה חג בברכת ואסיים"

 ,ם ערכוכרו ומכבדו מוקירו ,נצח ובאהבת בידידות. תורה של
 )ד"כ 'י "אליעזר ציץ" ת"שו(                               ."וולדנברג יהודא אליעזר

 
 ונראה שעיקר ההצלה עיקר הגזירה היתה להעביר מתורתנו הקדושה ...

בשם  ראוי לכל אשרלכן  ,היה על שרצו להעבירנו מתורתנו נסוה
 להתמיד בתורה, כי הם ימים ראויים לכך...ישראל יכונה לשים בשכלו 

 

בעת הזאת ילמד בתורת ה', או ילך אל בכן אחי ורעי, בקשתי מאד, 
תלמיד חכם לבקש תורה מפיו, אז בוודאי יאיר עליו הארת הנס, 

 דרושים לחנוכה)("קדושת לוי"    ויעשה לנו ה' יתברך ניסים ונפלאות בתורתו.

 חנוכה תשע"ו
 507גליון 
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 בימים ההם בזמן הזה
 

של נוסח ב מסיימים את "על הניסים"נחלקו הראשונים האם 
 ."וכשם שעשית"

 

כן  ,"וכשם שעשית להם ניסים וגבורות בימים ההם ובזמן הזה
והרא"ש  עשה עמנו ה' אלוקינו פלא וניסים לטובה בעת הזאת".
  עת הזאת".היה מסיים "ועשית להם ניסים וגבורות בימים ההם ב

 

, לפי שאסור לשאול "וכשם שעשית" שאין לומר ש אומריםוי
צרכיו בג' ברכות אחרונות. או שאין תפילה בהודאה. או משום 

 ס' רב עמרם, מחזור ויטרי ועוד) טוש"ע תרפ"ב ונו"כ ועיין( לשעבר.על  יאדהודאה ה
 

 שם)(        .": "דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבדה"בית יוסף" כתב
 

 ("נר")           !מי שזקוק מאד לנס יעשה כדברי ה"בית יוסף" -צעה ה

  
 !"וכשם שעשית"

 

 ,בצומת פולג שעת לילה מאוחרת .רבות שניםהיה זה לפני 
ובידיהם סכינים יהודי חמישה ערבים התקרבו אל חייל 

בנושא של ירי  כשלוןהיה בשם צחי אותו חייל שלופות. 
. ..תות עומדיואפילו בדמו פגעלא  אבמבחני הירי בצב מדוייק...

הצליח לפגוע בארבעה מהם פגיעות  ,למרבה הנסהפעם אך 
 מדוייקות שהביאו למותם.

 

 ברחעלה על טרמפ ו ,רץ לכביש מרוב פחד ,לאחר הארועמיד 
אסף את  שנותר בחיים מן המקום. בינתים הערבי החמישי

 הסכינים ונעלם אף הוא. 
 

התמונה שנתגלתה  ,כוחות המשטרה שהגיעו למקום נדהמו
 במצודמיד פתחו  !בוצע כאן טבח לעיניהם היתה חד משמעית,

  .עוד באותו לילה תפסו את החייל היורהו נרחב
 

היכן ' .ותערל ניםעל אוזנפלו כל טענותיו שהוא היה המותקף 
מותקף מצליח איך יתכן שאדם ' ,שאלו החוקרים?!' הסכינים

בוודאי  ,בהצלחה מדהימה כזוארבעה אנשים ע ולהרוג לפגו
נשפט וקיבל  הוא. 'שהדבר היה מתוכנן אלא תמיםחייל  אינך

     עונש חמור, ארבעה מאסרי עולם!
 

אך סורב שוב  ,להטיב את תנאי מאסרוצחי בבית הסוהר ביקש 
 רוצח מסוכן. היחס אליו היה כאל  .ושוב

 

אף שהוא לא  .בית הסוהרמר גורלו בפני רב על לבסוף השיח 
אלוקים הציל אותי '. בורא עולםעל  שאלותהיו לו היה דתי 

 .'אותי בכלא למשך שארית חיי השליךאז למה הוא  מוות,מ
 

 :השיב .'מהיכן אתה יודע שאלוקים הציל אותך' :שאלו הרב
עמדתי התקרבו אלי אותם רוצחים אכזריים ובאותו רגע בו '

הרב המשיך . 'ציל אותישים ביקשתי מאלוקי ,בפני המוות
 '?!דתי אינך נראההרי  ,מאיפה ידעת לבקש מאלוקים'ו :שאלוו

 

 שהיה רגיל לומר נזכרתי בדברי סביאותו רגע ב': החייל השיב
זו  היתה" !גם למי שלא מכיר אותו "צחי, אלוקים עוזר :לי

 מפתיעה!ה תשוב
 

נכנס אל שעמד במקום ושמע את הדברים, הרה"ג ז"ב  ,ידידי
ואת טענותיו של  ,שארע אתסיפר לו  ,"איילת השחר"בעל מרן 

הוא ראה שאלוקים עזר לו, ': רבי אהרן לייב אמר .אותו חייל
שיתפלל עוד,  ש שוב מאלוקים שיעזור לו?מבקלמה הוא לא 

 'למה הוא לא מתפלל?
 

כדי מה יש להתפלל פה, מילא אז הוא התפלל 'אמר ידידי: 
 ,אבל פה הוא כבר נשפט רובה ביד,היה לו  הרוצחים, להנצל מן

 '?!נידון לארבעה מאסרי עולםו
 

ל זאת כוב ?!ירותיודע להוא וכי ': החל לצחוקרבי אהרן לייב 
בקש שוב שיצעק, שי, את תוקפיו התפלל והצליח להרוגהוא 

 '!ומה' שיציל אות
 

סיפרתי לצחי  בביקורי הבא בבית הכלא'המשיך ידידי וסיפר: 
הרן לייב, עודדתי אותו ואמרתי לו 'תתפלל את דבריו של רבי א

 .תתפלל מכל הלב' ,לה'
 

 למולי נקרההנה לפתע וברחובה של עיר  הלכתילאחר זמן 
ברחת  ,צחי, מה אתה עושה פה' :תדהמהשאלתיו ב .אותו חייל

 '!הרי קיבלת ארבעה מאסרי עולם? מבית הסוהר,
 

. יצאתי לחופשיה' שמע לתפילתי וה: 'פתיעתשובתו היתה מ
סיפר את במהלך חקירתו תפסו את הערבי החמישי, השב"כ 
באו לרצוח והוא שלקח את הסכינים הם הוא הודה ששארע, 

מיד שיחררו אותי.  .הסכיניםאת הם מצאו שם עמו לכפר. 
                                                                                                                            ("נר לשולחן שבת")      למעשה ישבתי בכלא ארבעה חודשים בלבד'.

אני הייתי משמש בבית המקדש.  ,אמר רבי חנינא סגן הכהנים'
ומעשה ניסים היה במנורה שהיו מדליקים אותה בראש השנה ולא 

 תצוה ועיי"ש) מדרש תנחומא(                          '... כבה עד שנה אחרתמתהיתה 
 

להדליק את להטיב ות עשה והרי יש מצ :ולהבין ויש להשתומם
ות והמנורה בכל יום, ואיך עשה הקב"ה נס לבטל בישראל מצ

  !עשה של הדלקת המנורה?
\ 

האדמו"ר את  רבי חיים מבריסקהגאון זו שאל את התמיהה ה
  .ה"אמרי אמת" מגור

טיפה אחת שמן בכל יום,  מנורהבנתנו שה"אמרי אמת"  תירץו
תן שמן בנר והנ"ות הדלקה מכח ההלכה של ווקיימו בזה מצ

 קושייתו) ("מקראי קודש" חנוכה ועיי"ש                      ."רשבת חייב משום מבעי

 
'פרפרת נפלה ברעיוני  מתורת הגה"ח רבי חיים נחום ליכטנשטיין:

נוכה כדעת בית לתרץ איך הדליק זקן אחד בצידון נרות ח
 שמאי, והרי הלכה כבית הלל?!

 

מובא בספרים על הפסוק "ערכתי נר למשיחי", שבחנוכה  אכן
מתנוסס זמן משיח, והרי לעתיד לבוא תהיה ההלכה כבית 

 ("קובץ בית אהרן וישראל" כסלו תשס"ג, שבת כב: תהלים קל"ב י"ז)שמאי'.               

 
נוכה, שנת תשנ"א, חזר כ"ק בנר שביעי של ח ,ב"לחיים טיש"

האדמו"ר מסטריקוב על תורה ששמע מהגאון רבי שלמה איגר, 
 האדמו"ר מלובלין, בתקופה שלפני המלחמה.

 

בשעה שהיה רבי שלמה איגר מדליק נרות חנוכה, היו מגיעים אליו 
"אומר  -חכמי לובלין" והוא היה אומר תורה  -בחורים מ"ישיבת 
 דברים יפים מאד!"

 

 דמי חנוכה לילדים. לתתלבאר היכן הוא המקור  פעם אמר
 

והביא ראיה ממה שמובא בגמרא שאסור להרצות מעות כנגד 
. ולכאורה צריך ביאור, הרי שם מדובר על הדין (שבת כב.) נר חנוכה

שאסור להשתמש לאורה, אם כך מדוע הזכירו דווקא שאסור 
להרצות מעות, וכי חסר מלאכות ששייך לעשות לאורם של 

 ות החנוכה?נר
 

אלא סימן הוא שיש ענין של דמי חנוכה, וכשבאים הילדים 
נותנים להם מעות חנוכה, וממילא היה זה מצוי שצריכים 
לספור המעות ליד הנרות, ועל זה בא החידוש בגמרא שאסור 
להרצות מעות כנגד נר חנוכה, שלא נחשוב שמכיון שדבר זה 

לפרסומי ניסא יהיה הוא מענייני החנוכה ואולי יש לזה שייכות 
הגמרא שאסור  הזכירה, לכן החנוכה מותר להרצות ליד נרות

 להרצות מעות.
 

שאל הרה"ח ר' משה שרייבר, אם כך מדוע העניין לתת דמי 
 חנוכה דווקא לקטנים...

 

אמר האדמו"ר מסטריקוב: "הגדולים יודעים כבר בחריפותו 
 ("שיחות קודש" וישב תשס"ד)                 שהכסף אינו שווה כלום..."      

 
 עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים

 

 ירד מהארץש קיבוצניקהינו של הסיפור הבא בעל המעשה 
, שר לדתלא היה לו שום ק .שונות עבודותבב "עבד בארהו

 .מנותק לכאורה מאמונה בבורא עולם
 

עץ  יםבתאחד החלון דרך ראה  ,סמוך לחנוכה ,כשהגיע החורף
 ...אליו בסמוךנוכיה אשוח וח

 

דבר  ,ההלם שהמראה הזה עשה לו היה כל כך חזק, קיבל זבנג
לא יכול להיות הבין ש כזה מראה עד היכן יהודי יכול להגיע.

 החליט להתקרב ליהדות.  !גוי יהודי! אין שני הדברים יחדיו
 הר"ר א"ב)ידידי יש"כ ל ("נר לשולחן שבת"                                                                              

 
 שנאת עולם - אירופה מאז ולתמיד

 

 תקנ"ח  1797הפקודה בדבר מס הנרות משנת 
 !!!תר"ח 1848מס זה נשאר בתוקפו עד שנת  

 

קרייצר.  2נר לשבת ולמועד בבית המדליק  מס הנרות:פירוט 
בבית  "דריכל נ"קרייצר. נר ליל  3-6נר המודלק ליום זכרון 

קרייצר. נר חנוכה חצי קרייצר. נר לחגים בבית  10הכנסת 
 (ס"ה)                              קרייצר. 1קרייצר. נר לחתונה  1הכנסת 
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"על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל 
  המלחמות".

לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך, שכן תחילה היו המלחמות, 
 -שנכנסו להיכל  –אחר כך הגבורות והתשועות, אחר כך הפורקן 

  שמצאו שמן שדלק שמונה ימים! –ורק לבסוף הניסים 
שאלה זו מובאת ב"שיח חנוכה ופורים" מתוך רשימות בכת"י של 
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שתירץ באופן נפלא, שהנוסח מסודר 
כך בדווקא ללמדנו: שכל תכלית המלחמות, הגבורות והתשועות, 

שעליהם נוכל להודות ועל ידי  –כל אלו תכליתם הניסים הפורקן, 
  כך יתפרסמו הניסים שעשה הקב"ה עימנו!

  להשכיחם תורתך
 סיפר הג''ר צבי כהן: 'שאלתי את הגאון רבי חיים קניבסקי אנו

 ''להשכיחם תורתך'', מה הפשט -אומרים בחנוכה ב'על הניסים' 
  הרי היוונים לא נתנו בכלל ללמוד?!'

 תרים, הרי היוונים טימאו אתהשיב רבי חיים: 'גם אם למדו במס
להם  השמנים, ובני ישראל הקפידו לאכול בטהרה, ממילא לא היה

  (''נר לשולחן שבת'')לאכול שמן, שהוא סגולה לזכרון'. 

"הדלקה עושה מצוה, לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה, 
  (שו"ע הל' חנוכה תרע"ג סעי' א')אינו זקוק לה" 

מדוע הקילו כך בנר ה אות י"א) (מאמר נר מצותמה ה"בני יששכר" 
חנוכה, הלוא מצד "פרסומי ניסא" היה ראוי לכאורה שהמצוה 
תתקיים באמצעות משך זמן ההדלקה, ולא שבעצם ההדלקה כבר 

  יצאו ידי חובה.
נאמן ליסודו ש"כל ההלכות שאמרו בנר מצוה הלזה, הכל רמז 

הוא למעלת חכמת התורה... וכל הלכותיו נוגעין להלכות התורה!" 
  הולך ומבאר מה ניתן ללמוד מהלכה פסוקה זו:

בחכמת התורה לעומת חכמת האומות ישנה מעלה ייחודית, כאשר 
אדם עוסק במדע, בחכמה יוונית, ולא מכוון אל האמת, אזי לא רק 
שלא הועיל אלא קלקל וגם כל הזמן והכסף שהשקיע הכל הולך 

גם אם  לריק. משא"כ בחכמת התורה כאשר הוא עוסק לשמה אזי
לא כיוון להלכה קוב"ה חדי בפלפולא. עד שאמרו שאפילו פטטיא 

  דאוריייתא טבין!
וזה מה שמסתתר ב"כבתה אין זקוק לה": "לרמז שכן הוא מעלת 
התורה, אפילו לא כיוון את ההלכה להאיר, שילכו רבים לאורו, אין 

  זקוק לה. ויש לו שכר כמו המאיר לארץ ולדרים כדת וכהלכה".
מוכנים לשלם מדעני נאס"א על המצאה שכזו, על כמה היה 

מערכת מתוחכמת שמפיקה תוצאות בטוחות על סמך השקעה 
בלבד. מערכת כזו ששום טעות ושום שטות אנושית לא יכולה לה! 

רק לומדי , מערכת שבוחנת נתון בסיסי אחד בלבד: השקעת? זכית!
גם אם לא  –התורה התברכו במערכת שכזו, אדם משקיע בתורה 

  זכה לכוון להלכה, ואף לא הצליח לחדש בה כלום, הוא כבר זכה!.

   "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" 
כתב ה"אור החיים": פרעה חלם חלום זה במשך שנתיים רצופות, 

אלא שלא זכר שחלם, ולסוף השנתיים חלם ולא שכח. ומבאר רבי  
רים בבית האסו שמשון פינקוס זצ"ל, דשנתיים אלו נשאר יוסף 

כעונש שסמך ששר המשקים יזכירהו לפני פרעה, נמצא דחלום 
היה צריך  -יוסף מבית האסורים  פרעה היה הגורם להוציא את 

להיות שנתיים קודם, ואכן במשך כל השנתיים חלם חלום זה אלא 
השכיחוהו כדי שיוסף יישאר בבית האסורים וכשהגיע  שמן השמים 

   זמנו לצאת זכר את החלום.

ת שברם על חמריהם... ויפתח האחד את שקו וישאו א
  כז)-(מב, כו לתת מספוא לחמרו... וירא את כספו

  הוא לוי שנשאר יחיד משמעון בן זוגו (רש"י) –ויפתח האחד 

מדוע דוקא לוי הוא הראשון מבין כל האחים שמצא את צרור כספו 
  מונח באמתחתו?

וג. ומאחר מבאר רבי מרדכי בחטיזן זצ"ל: שמעון ולוי היו תמיד ז
ושמעון נותר בפקודת יוסף בארץ מצרים, העלה לוי את שקי 
התבואה שלו למשפחתו, כשהוא מעמיס אותם על חמוריו של 
שמעון ונוטל על עצמו את האחריות עליהם. במהלך הדרך דאג לוי 
להאכיל, מלבד את חמוריו, גם את חמורי שמעון, אולם הוא לא 

להם מתוך שק התבואה  האכיל אותם משקים נפרדים, אלא נתן
  הפתוח שהיה לו, כשהוא משתמש בו עד תומו.

ומשום שהוא השתמש בתבואה בתדירות גבוהה יותר מכל 
האחרים, הוא סיים את השק לפני כל השאר, ולכן הוא היה הראשון 

  שגלה את צרור הכסף מונח בתחתיתו.

הבקר אור והאנשים שלחו... הם יצאו את העיר לא הרחיקו 
  ד)- (מד, ג ...ויוסף אמר

מדוע המתין יוסף לאחיו עד שיצאו מן העיר, ורק לאחר מכן שלח 
  לרדוף אחריהם בענין הגביע?

הרב שלום שפירא זצ"ל בספרו "אהב שלום" מבואר ענין זה על פי 
המדרש (ילקו"ש בראשית מג, רמז קמט) על הפסוק (מג, טז): 

את "וטבח טבח והכן", שכאן טמונה הוכחה לכך, שיוסף שמר 
השבת גם לפני נתינתה לעם ישראל, ומשום כך צוה לממונה על 
ביתו להכין את צרכי האוכל מבעוד יום, כלומר ביום ששי, כדי שלא 

  להכינם בשבת.

לפי חשבון זה יוצא שהאחים שנשלחו מבית יוסף למחרת, הלכו 
  בבקרו של יום השבת כשהגביע מוחבא באמתחתו של בנימין.

אחריהם, חשש פן העיכוב שיגרום להם יוסף, אשר תכנן לרדוף 
בשל כך, יביא את בני משפחותיהם אשר בארץ כנען לסכנת 
נפשות, שכן האחים הגיעו למצרים עבור קנית לחם ולא לרכישת 

  מוצרי מותרות.
משום כך שלח אותם דוקא בעצומו של יום השבת, כשהוא עוקב 

יוסף ידע  –אחרי מעשיהם ובוחן אותם. אם מדובר בסכנת נפשות 
יאלצו אחיו לחלל את השבת וללכת יותר מאלפים אמה בשבת,  –

אולם אם הם לא יעשו זאת, הם מוכיחים בכך שלא נשקפת לבני 
ביתם סכנה אם יתאחרו, והם אינם רעבים ללחם ממש, ולפיכך יכול 

  יוסף לעכב אותם בשל הגביע.

", שליחי יוסף לא הרחיקולכן אומר הפסוק: "הם יצאו את העיר 
יעו לו כי אחיו לא הרחיקו למעלה מאלפים אמה ממצרים, על הוד

ידי כך ידע יוסף שאין בביתם סכנה של פקוח נפש, ומיד "ויוסף 
  (ומתוק האור)אמר... קום רדוף אחרי האנשים והשגתם"  

  

  

  היכן אומרים בתפילה "חצרות קדשך" מלבד מה שאומרים בעל הניסים?            
רעה כאשר הונח  אכילה שורה עליו רוח -לא ידליק בו נר חנוכה ולא נר שבת, משום שכל דבר -אם הניח את השמן תחת המיטה  עבר: דה משבוע שה לחיתשוב

להדליק בו  מר ואינו בר אכילה אין שורה עליו רוח רעה, ומותר נמאס למצוה, משום "הקריבהו נא לפחתך". אבל אם השמן  -תחת המיטה, וכיון שנמאס לאכילה 
   . (בן איש חי, "והערב נא") לאחר שהונח תחת המיטה

  

 מאוצרות הפרשה 

 חידה הלכתית      



 סיפור השבוע    
   

  עם מי שהלבין פניו ובאותו לילה ניצל ממות בדרך נסהתפייס 
 ,חנוכה של שני בנר היה הסיפור תחילת .נורא השכל רמוס ללמוד אפשר וממנו, שנה וחמש כשלושים לפני התרחש שלנו הסיפור
 ,גדולה היתה  תוהצפיפו והיות, ההדלקה את לראות רוצים החסידים כשכל המדרש בבית חנוכה נר מדליק היה ישראל הבית ר"האדמו

 החליט ,בעיניו חן מצא לא שהדבר אחד בחור .מרחוק היום יעמוד, להדלקה קרוב אתמול שהיה מי שכל והכריזו ,סדר הגבאים עשו
 כשהבחין ,כשורה מתנהל שהכל לראות להדלקה קודם נכנס הגבאים אחד להדלקה, קרוב נעמדו והםלחביריו  גם וקרא מעשה לעשות

 למי המקום את ולתת, להתרחק ואליהם ,חדשה תקנה שיש להם ואמר ,אליהם פנה ,החדשה התקנה לפי שלא ,שם עומדים שהבחורים
 אתמול עמדתם הגבאים שאתם כיון התקנה שלפי לו ואמר ,לגבאי פניו החציף 'ההפגנה' את שארגן הבחור .אתמול שם היה שלא
את  מיד שיעזבו אליהם בקולו הרעים הגבאי ,כאן נעמוד אנחנו גם ,מכםבמקו לעמוד ממשיכים אתם ואם ,תתרחקו גם אתם ,קרוב

 הגבאי ראה ,נכנס ר"שהאדמו קודם דקה .מכאן זז לא יאנ לגבאי שאמר ,בחור מאותו חוץ ,המקום את עזבו הבחורים כל ואכן ,המקום
 מצלצלת לחי סטירת לו נותן שהוא תוך ,דמי המקום את עוזב אתה מחוצף עליו בקולו הרעים, מהמקום זז ואינו פניו מחציף שהבחור

 אסלח לא לעולם מפטיר שהוא תוך ,המדרש תמבי באפו נשמתו עוד כל וברח ,כולו החויר ,ברבים נתלבנו שפניו הבחור .הקהל כל לעיני
 שלח ,ביםבר בחור של פניו והלבין ,מדאי חריפה הייתה שהתגובה הגבאי הרגיש ההדלקה לאחר .לי שעשה פנים ההלבנת על לגבאי

 הדבר נודע שהוא איך .אלי שליחים לשלוח שימשיך וחבל ,כך על לו אסלח לא לעולם אני ,בשלו הבחור אך ,הבחור את לפייס שליחים
 קח חומש לפניו פתוח היה ישראל הבית אל נכנס כשהבחור .לבחור לקרוא חשל מקץ פרשת חמישי וביום ,ישראל הבית ר"לאדמו

 אמר ,למדו שלא אמר רכשהבחו ,מקץ פרשת חמישי יום של הזוהר את ראית לבחור אמר ר"האדמו .מקץ פרשת חמישי יום לישראל
 ושם ,לישראל חק חומש ופתח המדרש לבית הלך הבחור .לשלום ופטרו ,לעשות עליך מה ותדע הזוהר את תקרא ,ישראל הבית לו

 אבנים של בליטה על שישב ,אחד אדם ראה ,לוד העיר שער חבפת ישב אבא שרבי מסופר )ב"ע רא דף( מקץ תפרש שבזוהר ראה
 אדם ואות אל בא שנחש אבא רבי ראה כך בתוך ,הזאת בליטה על וישן וישב הדרך חמטור עייף היה אדם אותו ,גדול הר בשפוע שבלט
 קם ,המת הנחש את וראה אדם אותו כשקם ,אותו והרגה שהנח על ונפלה ,אילן משורש עץ חתיכת נפלה הנחש וכשהתקרב ,להזיקו

 ,כאלו גדולים ניסים שני נעשו אדם שלאותו אבא רבי כשראה .לתהום ונפלה ,מההר הבליטה התנתקה כשקם דומי ,משם ללכת מיד
 השיב .לחינם אלו ניסים עושה ה"הקב ןואי ,כאלו גדולים ניסים שני עמך עשה ה"שהקב ,מעשיך מה תגיד לו ואמר, אדם לאותו הלך

 שאני עד ,בלילה למיטתי עולה איני, מיד עמו להתפייס יכול יאינ ואם ,לו ומוחל עמו מתפייס אני ,רע לי שעושה אדם שכל ,אדם אותו
 אני ,יום שמאותו אלא ,עוד ולא ,האדם לי שעשה מהרעה יותר זוכר איני ,לו מוחל שאני זמן ומאותו ,אותי שציער ימ ולכל ,לו מוחל

 ראוי לידו ובא כשאחיו ,הצדיק שיוסף ,הצדיק מיוסף יותר חשוב זה אדם אבא רבי אמר, אותי רשציע הזה לאיש טובה לעשות משתדל
 משום לפחד צריך שאינו ,זה אדם וזוכה ו,אחי לא שהם אפילו, אדם כל על מרחם אדם אותו אבל ,אחיו שהם כיון עליהם שירחם היה
 לאחר מיד ךוכ ,ישראל הבית כוונת הייתה מה היטב הבין ,הזוהר את ללמוד גמר רכשהבחו .הבא בעולם ולא ,הזה םבעול לא דבר

 ,פניו חוורו ,הבחור את וראה בקוקר שהסתכל הגבאי .הגבאי של ולבית ללכת ופנה ליקר ובקבוק עוגות קצת לקנות הלך ערבית תפילת
 רוצה ואני לחיים הבאתי לו ראמ הבחור ,מבוקשו מה ושאלו ,צר סדק כדי הדלת את פתח הוא ,לו לעשות םזומ הבחור מה יודע מי

 .והתפייסו תורה בדברי ודברו לחיים ושתו ,בביתו שעות כמה ישבו וכך ,לביתו והכניסו ,מאד שמח הגבאי .עמך להתפייס
 הבחור ,ישנו כבר בחדר חבריו כל לחדרו כשהגיע ,בישיבה ולחדר עלה הבחור ,מאוחרת הייתה כבר השעה הגבאי מבית יצא כשהבחור

 כדי ,אור לעלות רצה שלא כמובן ךא ,בידו ספר לקחת והחליט ,להרדם הצליח ולא ,יום באותו עליו שעבר ממה שמרוג מאד עדיין היה
 למד הבחור .בספר לקרוא שיצליח כדי ,למטתו וקירבו ,דלק שעדיין חנוכה הנר של השמש תא לקח ולכן ,לחדר חבריו את להעיר שלא

 איך המחזה את ראהשוכ ,לפתע התעורר הבחור ,לבעור התחיל ןוהמזרו ,המזרון על נפל ,למטתו שקירב והנר ,תרדמה יועל שנפל עד
 את מיד ולקח ,האש את וכיבה ןקט הטלית את והוריד ,ממטתו מיד קפץ ,האש אחז כבר ,שלו קטן בטלית וגם ,בוער שלו שהמזרון

  .]הגדול הנס לזכר הישיבה ןבמחס נמצאים קטן והטלית המזרון עדיין היום ועד[ .האש את לכבות הצליח ךוכ ,המזרון על ושפך ,מיטתו לפני שהכין המים

 ברגע בדיוק מעצמו התעורר שהוא ,בזוהר שמסופר סהנ אותו כמו כמעט ,הלילה באותו עמו שאירע הגדול הנס את שראה הבחור
 יום בכל מגיע שהיה ישראל תלבי המתין שם המדרש לבית מהחדר לךוה ,מאד מרוגש היה ,מהאש כלל שהרגי שלא למרות ,האחרון

 והתפייסתי הרבי בקול שמעתי לו ואמר אליו נגש ,ישראל הבית כשבא מיד .בוקר תלפנו הלימוד את לדרבן ,בוקר לפנות מדרש לבית
 מאש כשעה לפני שניצל איך ,עמו רותהקו את ול וסיפר ,שוב הבחור אליו נגש דקות כמה לאחר ,מאוד' טוב' הגיב ישראל הבית, עמו

             (ווי העמודים)  ."שמצייתים טוב ולכן ,הנכונות המלים את מכניס הב"הק" ,ישראל תהבי הגיב במטתו. בערה שכבר
  

    
" וצ"ב מה שקרא מנשה דהיינו ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי" שאלה:                                            

  אביו ותורת אביו? את ביתיו ואיזה שמחה יש בכך ששכח ששכח את בית אב
  שלא הזיק לו ההרחקה והפרישות. תשובה:
  המיתם ועוד האם ליעקב מותר להרגם?ללמסור את בניו וצ"ב וכי לראובן יש זכות  וגו' "את שני בני תמית ויאמר ראובן" שאלה:
  הכוונה להענישם בידי שמים.: תשובה
והרי זו אבידת שמצאו בכליהם, את הכסף האחים וצ"ב מדוע החזירו  ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא"" שאלה:
  וקיי"ל בסנהדרין שאסור להחזיר אבידה לנכרי? ,עכו"ם

  )"אשיחה"מתוך הספר נלקט (       משום קידוש ה' מותר. תשובה:
   

  
מה מחיר  ש״ח. 72עטים אדומים וכחולים עולים  17ש״ח ממחיר של עט כחול.  1- מחיר של עט אדום יקר ב

  עט אדום ומחיר עט כחול?
   יוסי הלפרין נ"י שם הזוכה:. 20  תשובה משבוע שעבר:

לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שו"ת מהגר"ח קניבסקי   
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1 גיליון מס. 503שבת קודש  פרשת מקץ (שבת חנוכה)

ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי (מג ,ו)

יעקב אבינו בא בטענה לבניו, למה גילו למושל מצרים כי יש להם עוד אח, 
במצרים  בנו  את  להמליך  עוסק  אני  הקב"ה,  אמר  ליעקב.  לו  הרעו  בזה  הרי 

והוא אומר "למה הרעותם לי"?! (מדרש).

והאמת  היום,  כל  ומתאונן  תרעומת  מלא  שהוא  האדם,  דרך  זהו  "הנה 
היא שאין לשער את רוב החסד שהבורא עושה עמו כל רגע ממש. שהרי כל 
מקרה שקורה לאדם פה בעולם הזה הלא הוא בהשגחתו יתברך, שהוא הטוב 

והמטיב בלי גבול ובלי תכלית.

לא  שמעולם  עליו  אומר  שהמדרש  שבאבות,  הבחיר  אבינו,  יעקב  הנה 
הכל  דבר  של  ובסופו  להתאונן.  מקום  מצא  הוא  וכאן  בטלה,  של  דבר  אמר 
היה להיפך מאשר הוא חשב. כי מה' יצא הכל אך ורק לטובתו. וזה קל וחומר 
(יד  הקב"ה"  על  טענות  שום  לנו  יהיה  שלא  להישמר  צריכים  אנחנו  כמה  לנו, 

יחזקאל).

והמטיב  הטוב  שהוא  השם  בהשגחת  הוא  הלא  לאדם  שקורה  מקרה  כל 
בלי גבול ובלי תכלית. כמה צריך לשנן את המשפט הזה ולהחדירו למוח וללב. 
דוקא בחושך הכי גדול, במקום שאנחנו מרגישים שדי, אנחנו כבר לא יכולים 
נשברו  בנימין  באמתחת  הגביע  כשנמצא  שלנו.  הישועה  מתחילה  שם  יותר, 
האחים לגמרי כי מי יודע מה יקרה עכשיו ואיך יחזרו לאביהם בלי בנימין אם 
יחליט יוסף לאסור אותו. ודוקא מתוך הצער הגדול הזה נולדה ישועה נפלאה, 
שדוקא על ידי זה נתגלה להם יוסף. "וזהו רמז לידע ולהודיע, כשהאדם בצער 
גדול ומר מאד עד שמעקם את לבו מאד מאד, יחזק את עצמו ויידע ויאמין 

בס"ד

שבת קודש   ל' כסלו, תשע"ו
פרשת מקץ

ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהנֵּה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר (מא, א) ץ שְׁ ַוְיִהי ִמקֵּ

שגם זו לטובה, ובודאי נעלמים רחמים נפלאים במרירות הצער, רק שצריכים 
לצעוק ולהתפלל לה יתברך ולחכות לרחמיו יתברך" (ליקו"ה הודאה, ו מה).

כשאתה שבור, כשאתה רואה שחור מול העיניים ח"ו, תדע שהישועה שלך 
התפילה  היא  לעני"  "התפילה  הלב.  שבורי  השבורים.  את  אוהב  ה'  קרובה. 
הכי יקרה אצל הקב"ה. כשאותו עני מתפלל את תפילתו, פותח הקב"ה את 
חלונות הרקיע וכל שאר התפילות נדחות מפני תפילתו של אותו מסכן שבור 
העולם  תפילות  כל  תתעכבנה  הקב"ה:  אומר  יעטוף".  כי  לעני  "תפילה  לב, 

ותפילה זו תיכנס לפני.

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום". גם ליסורים יש קץ. לכאורה, 
כל הספור של יוסף, הכל כדרך הטבע. יוסף יושב בבית האסורים עשר שנים 
ואז פותר את  חלומם של שר האופים ושר המשקים. הוא ממשיך לשבת עוד 
שנתיים ואז חולם פרעה את חלומו ויוסף מוזעק מן הבור לפתור חלומו של 
המלך. אך כמובן שאין כאן דרך הטבע כלל, אלא הכל מחושב בהשגחה פרטית 

מופלאה.

לא היה יוסף ראוי להינתן בבית האסורים אלא עשר שנים, מפני שהוציא 
דיבה על עשרת אחיו ונענש עליהם שנה לאח שנה לאח. משפט אחד שאמר 
לשר המשקים משאיר אותו בכלא למשך שנתיים נוספות. לפני שחרורו של 
המיותרת  ההשתדלות  פרעה.  לפני  להזכירו  יוסף  ממנו  מבקש  המשקים  שר 
השחרור  נתון  המשקים  שר  בידי  כאילו  ההליכים,  את  לזרז  יוסף  שעשה 
מיותרת  מילה  לכל  שנה  ימים.  בשנתיים  שיתארך  למאסרו  גרמה  המיוחל, 
(כי אם זכרתני... והזכרתני) זמן ניתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה, בבית 

גיליון מס. 503

"המעשה הבא שמעתי מאבי הקדוש שפעם נתעלה נשמתו לגנזי מרומים וראה שם איש צעיר לימים ואחריו השתרך אדם זקן ושבע ימים שהביאו אותם לעולם 
האמת ולצעיר קראו "זקן" ולזקן המופלג קראו "קטן". וכששאל לפשר הדבר הסבירו לו דרי מעלה שהאיש הצעיר פעל הרבה בשנותיו המעטות לעומת הזקן 

שמיעט לעשות בשמונים שנותיו ונחשב בעולם האמת לילד קטן ומסכן. וזהו "ויהי מקץ שנתיים ימים", "ויהי" זה לשון צער. ואכן צער גדול ש"מקץ", בתום חיי 
האדם מתברר שכל שנותיו אינן אלא "שנתיים ימים", ימים מועטים". (רבי מאיר מפרימישלאן זצ"ל)

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, דליה בת שושנה, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, 
הרב דוד חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת 
נסריה, יוסף יצחק בן שיינדל חיה, וליבה בת שרה יהודית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה
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אשרינו מה טוב חלקנו. כשאדם לומד תורה, כשאדם זוכה לעבוד את ה', 
אור,  כזה  רואים  אנשים  פניו",  תאיר  אדם  "חוכמת  מאירות,  שלו  הפנים  אז 
כזו שמחה על הפנים אז הם גם רוצים. צריך להתחזק בעניין של השמחה כי 
לא  שזה  מעביר  שהוא  המסר  עצוב,  והוא  הראש  על  כיפה  לו  שיש  יהודי  אם 

"מציאה גדולה" להיות יהודי שומר תורה ומצוות.

יהודי צריך לשמוח עם כל דבר קטן שהוא עושה, הוא הרי עושה את רצון 
ה'. וגם אם נפל לאן שנפל, יקום ויתחיל מחדש. רבנו הקדוש אמר על עצמו 
ממדרגתו  נופל  היה  לא  בתורה,  חמורה  הכי  העבירה  את  עובר  היה  אם  שגם 
זה  על  עושה  היה  כך  אחר  ורק  בשמחה  ה'  את  לעבוד  ממשיך  היה  רק  כלל, 

תשובה.

להיות  צריך  שככה  לחשוב  אסור  טוב.  לו  שיהיה  כדי  כלום  צריך  לא  יהודי 
כדי שיהיה לי טוב או אחרת צריך להיות כדי שיהיה לי טוב. או אם אין לי את 
זה ואת זה, לא יכול להיות לו טוב. האמת לאמיתה - אני לא צריך כלום כדי 
לאהוב את ה'. יש לך כסף, כבוד, רכוש, תדע שאתה לא צריך את כל אלה כדי 
להיות מחובר לה'. החיבור לה', האהבה לה' לא תלוייה בשום דבר שיש לנו או 

שחסר לנו. אפשר גם עם דבר הכי קטן להראות לה' את האהבה שלנו.

מן  עליו  שמצווים  בחג  מדובר  לא  מועד.  ימי  לא  זה  חול,  ימי  זה  חנוכה 
יש  כאן  שדווקא  זה  איך  תקנו. אז  שחכמים  חגים  הם  ופורים  חנוכה  התורה. 
את האור הכי גדול? כי לא נצטווינו ואנחנו בכל זאת חוגגים! למה? כי אנחנו 
אוהבים אותך אבא. כי אנחנו רוצים לתת לך מתנה קטנה. דווקא בגלל שאנחנו 
לא מוכרחים. כי כשעושים בשבילך דבר שלא מוכרחים, זה הכי משמח אותך. 
יש דברים שהם רק בינינו לבין ה'. אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. אלה 

הדברים הקטנים האלה שאנחנו עושים כי אנחנו כל כך אוהבים אותך אבא.

אתה בתוך נסיון, אתה בהמתנה ארוכה, תתחזק, תנצל את הזמן לעבודה 
האסורים  בבית  להישאר  יוסף  על  שניגזר  הנוספות  השנתיים  על  פנימית. 
התוספת  למה  שנתיים?  להגיד  מספיק  לא  ימים".  שנתיים  "מקץ  נאמר 
בתשובה  לשוב  כדי  שנתיים  מאותם  יום  כל  ניצל  שיוסף  להגיד  כדי  'ימים'? 
שלימה, תשובה על יחסיו עם אחיו, תשובה על 'חטא' הביטחון, כדי לעשות 

עבודה פנימית לתיקון מידותיו.

תתחזק בהתפארות של ה' בך. עם הנר הקטן הזה אתה יכול להאיר ולראות 
הנקודה  את  ולראות  הצדדיים  הדברים  כל  את  לסלק  בך,  מתפאר  ה'  איך 
הטובה שלך שהיא אולי קטנה בעיניך, אבל לדעת שה' שמח איתה, היא כל כך 
קטנה, כמו פח השמן שהספיק ליום אחד ודלק שמונה ימים ושמונה ימים זה 
כבר מעבר למספר שבע, זה כבר אין סוף, זה נצח, זה דברים שאין להם שום 

הפסקה לעולמים, זה ההתפארות של הקב"ה בנו.

של  קטנה  נקודה  כל  אז  להתפאר,  במה  לה'  יש  אז  הרע,  יצר  יש  אם  כי 
התגברות  כל  הזו.  בנקודה  מתפאר  ה'  הרע,  היצר  על  מתגבר  שהוא  יהודי, 
שהכל  וחכמה,  וכוח,  יופי,  שזה  יון,  תרבות  שזה  חיצוניות,  של  נקודה  כל  על 
היה להיראות ולהתבלט ולהוכיח שאני החכם ושאני היפה, ואני המוצלח, כל 

התגברות כזו של יהודי זה ההתפארות של ה'.

תתחזק בהודאה. "התודה היא המערכת החיסונית של האדם. כאשר אדם 
רגיל בתודה, הרבה יותר קל לו להתמודד עם הנסיונות של חיים. כי כאשר יש 
לאדם כל נסיון או קושי, הטבע שלו שהוא מתמקד בקושי ובנסיון וזה ממלא 
את כל מחשבתו והוא שוכח את כל הטוב והחסד ולכן הוא רואה הכל 'שחור', 
וקשה לו לשמוח בכל הטוב שיש לו והוא נלחץ ומאבד את יישוב הדעת שלו 
צרה  לאדם  כשאין  ואפילו  לכולם.  שמוכר  כמו  אותו,  ואוהב  אתו  שה'  ושוכח 
גדולה, כל דבר קטן שלא הולך לו כרצונו מעצבן אותו והוא מתבכיין או צועק 
הרבה  להגיד  רגיל  כשאדם  אבל  שלו.  הרוחני  המשקל  שיווי  כל  את  ומאבד 

האסורים. כיון שהגיע הקץ - חלם פרעה חלום. כך מנהיג הקב"ה את עולמו, 
כך לגבי כל אחד מאתנו: "קץ שם לחושך" (איוב כח, ג).

כשבשמים מחליטים שהגיע הקץ לנסיון שלנו, להמתנה, לצמצום, לצער, 
הרי בבת אחת הכל מתהפך לטובה. יוסף הגיע לשיא השפלות. נמכר לעבד, 
מתוך  כי  לחשוב  ציפיות  כלל  לו  אין  השורה  מן  אדם  האסורים,  לבור  הוכנס 
יוסף  אבל  גבוה.  למעמד  בחייו,  חשוב  לתפקיד  יגיע  הוא  מהאבדון,  הבור, 
הצדיק, 12 שנים בבית האסורים הוא לא מפסיק לפזז ולרקוד. לכן הוא נקרא 
מאבד  לא  האסורים,  בור  של  בתנאים  נפשו  את  לשמח  מצליח  מצליח,  איש 

את האמונה.

אדם צריך לדעת להוריד את הראש, לוותר, לא להתעקש, לא להילחם. מה 
שה' רוצה, שיעשה איתי, אני לא יודע כלום ולא מבין כלום. אם זה מה שה' 
רוצה ממני עכשיו, אז אני מוריד את הראש ועושה, גם אם זה בדיוק ההיפך 

ממה שחשבתי, ההיפך ממה שאני רוצה.

ומה  לי  יתן  הוא  ירצה  שה'  מה  ה'.  אל  קרוב  הכי  הוא  מוותר,  כשאדם 
שאני  ידי  על  אוותר.  שאני  "עי  יתן?  הוא  איך  לי.  יתן  לא  הוא  ירצה  לא  שה' 
אברהם  כמו  אותך.  אוהב  אני  יהיה  שלא  ומה  יקרה  שלא  מה  בכוח.  אלך  לא 
אבינו שאמרו לו לך לך והוא הלך. עזב את כל הנפשות שעשה בחרן, עזב את 
השליחות של החיים שלו והלך אחרי ה'. אפילו לא ידע לאן הוא הולך. וכך גם 
בעניין העקידה. ככה זה כשעובדים את ה' מאהבה. ה' ברא את העולם בכאלה 
לקרות  יכול  שזה  חשבת  לא  בכלל  שם,  אתה  ומחר  פה  אתה  היום  זיגזגים, 
מחשבותי  לא  שלנו, "כי  מהתוכניות  כך  כל  שונות  ה'  של  התוכניות  אבל  לך. 
מחשבותיכם". כשמוותרים, כשמורידים את הראש, ממשיכים להתפלל אבל 
הקיר  דרך  הזו,  המניעה  דרך  אז  איתי,  תעשה  רוצה  שאתה  מה  ה'  בהכנעה, 
הזה שעוצר בעדי, דרך ההמתנה הזו, דרך הדבר הקשה הזה, דרך היצר הזה ה' 
בעצם קורא לנו, מדבר אלינו, מרמז לנו שנתקרב אליו. ברגעים האלה כשכל 
כך קשה לי מה שקורה איתי ואני מתגבר, מתגלה עוד פנימיות ועוד פנימיות. 
כי דוקא שם ה' נמצא, דוקא שם הוא אוהב אותי, דוקא שם אני מתחבר אליו, 

דוקא שם אני מרגיש אותו.

"אם אין עוד מלבדו זה אמיתי, אם באמת שאין עוד מלבדו, אז 
מה שייך פה להיות עצוב, אז לא הצלחתי, אז הקב"ה ברא אותי ככה 
הקלקולים  ואת  האלה  החסרונות  ואת  האלה  הנטיות  את  לי  שיש 
זה?  בגלל  עצוב  אהיה  אני  עכשיו  אז  לעשות,  יכול  אני  מה  אז  האלה, 
וכל  מחדש,  אתחיל  ואני  הלאה,  אמשיך  ואני  שמח,  אהיה  אני  עכשיו 
הוא  האלוקי  הרצון  בעצם  כי  נפלא  ויותר  נפלא  יותר  יהיה  זה  פעם 
שאנחנו נהיה שמחים, ואנחנו נרצה לעשות טוב וכשאנחנו כבר רוצים 
לעשות טוב, אז אפילו אם קלקלנו ועשינו דברים לא טובים, אסור לנו 

ליפול ברוחנו." (באור פני מלך)

מתחברים ל - "אין עוד מלבדו" בכל הצורות, בכל הרגעים, בכל המצבים. 
מיני  מכל  מתרגשים  ולא  ניפגעים  ולא  מתבלבלים  לא  למטה,  שוקעים  לא 
דברים שנמצאים בתוך המשפחה, או בסביבה המורחבת יותר, וגם לא ממה 
שנעשה בלב האדם פנימה. מתחברים לחלק היותר גבוה, לאמונה שהשם הוא 
מנהיג את הכל כאן, הוא מסובב כל הסיבות, אז אתה לא מאשים את עצמך, 
ולא מאשים אחרים, אתה מתחבר לרצון של הקב"ה, הרצון של הבעל בית של 
העולם וזה ממלא אותך, ומרגיע אותך, אתה מרגיש כל כך טוב, פתאום אתה 

רואה שהחיים שלך שווים, שאתה לא חי סתם כך.

כי מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה. זה מה שהם רוצים. ושמחה 
זה היהדות. היהדות זה לשמוח. האור של היהדות זה שמחה. האור של התורה 

והמצוות זה השמחה.
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לא  הוא  קושי  או  נסיון  לו  כשיש  גם  אז  ה'  מחסדי  דעתו  מסיח  ולא  תודות 
מסיח דעתו מחסדי ה' ומקבל את הכל בפרופורציה הנכונה. נכון שאני במצב 
לא כל כך נעים, אבל בסך הכל החיים שלי טובים, ה' איתי, משפיע עלי הרבה 
חסד, ואז כל ההתמודדות שלו היא אחרת לגמרי." (המברך את עמו בשלום)

לעולם שבת חנוכה תהיה פרשת מקץ. כמו שבחנוכה זכו לאור גדול שבקע 
מתוך העלטה, כמו שיוסף הצדיק זכה לצאת מחשכת הבור לארמון המלוכה, 
כך גם בחיים שלנו. קץ שם לחושך. מי שברא את המכה אף ברא את הרפואה. 
כמו  לאיחוי.  ניתן  בלתי  לכאורה  הוא  כשהשבר  גם  נוראה.  היא  כשהמכה  גם 

בסיפור הבא:

כלנית קטופה

מונולוג נורא.

שמש.  יום  של  בעיצומו  בהיר  ברגע  ורעמים  ברקים  כסערת  עלי  נפל  "זה 
לאחר  ורק  ההכרה,  את  איבדתי  שניות  תוך  ואכן  מתמוטטת,  שאני  חשתי 
לברוח  כך  כל  שרציתי  המרה  למציאות  איכשהו  חזרתי  פני  את  שהרטיבו 

ממנה.

מעדיפים  מפתיעים,  מצבים  מול  להתמודד  נפשי  כוח  כשאין  לפעמים, 
לבכות,  לא  לכאוב,  לא  רק  הזויים.  למחוזות  ולעוף  הכרה  לאבד  להתערפל, 
הזעקה  השוטרת.  לחשה  מצטערת..."  אני  נהרגה,  "כלנית  להתייסר.  לא 
לנגד  ריצדו  הוילונות  שלנו.  הווילה  זגוגיות  את  ניפצה  כמעט  מגרוני  שבקעה 
לדחפורים  דמו  הרהיטים  אותי,  לבלוע  המאיימים  אפלוליים  שדים  כמו  עיני 
לא  כדי  לתוכו  ליפול  שרציתי  סוף  לו  שאין  קבר  ענק,  בור  הכורים  ענקיים 
אני  עצמן.  לתוך  ריאותי  צעקו  מתה"  לא  כלנית  "לא!  להאמין.  ולא  לשמוע, 
בטח  דבר.  בו  היה  לא  אך  הכל,  בו  שהיה  עשיר,  בבית  גדלתי  חלשה.  אשה 
והמעמד  הכסף  אך  עשיר,  איש  עם  התחתנתי  פרטית.  בהשגחה  אמונה  לא 
נישואין  שנות  הרבה  אחרי  ממנו.  שבאתי  המנטלי  לשיממון  דבר  הוסיפו  לא 
נולדה הפרח, והיא היא היתה כל עולמי. קראנו לה כלנית, ושמה כל כך נאה 
כשהיא  צחקתי  בלילות.  עליה  חלמתי  אותה,  ליטפתי  אותה,  השקייתי  לה. 
צחקה, בכיתי כשהיא בכתה, צעדנו יד ביד לגן, עלינו יחדיו לכתה א'. לכיתה 
תראה  היא  איך  שלה,  הכלולות  שמלת  את  לחלום  התחלתי  כבר  לתיכון,  ב', 
על  שינקשו  דעתו  על  העלה  בכלל  מי  חלם,  מי  היחידה.  בתי  כלה.  כשתיהיה 
הדלת בארבע אחרי הצהרים ביום חורפי, שוטרת ורופא, והשוטרת תספר לי 
"גברת ירון, הבת שלך חצתה מעבר חצייה כמו שצריך... אבל נהג מטורף פגע 
בה... כלנית נהרגה... אני מצטערת". אני לא מאחלת לאף אמא בעולם לשמוע 
נטועות  היו  רגלי  אבל  העלמין,  בבית  ממנה  נפרדנו  שכאלה.  נוראיות  מילים 
שם, מסרבות לחזור. אין לי גינה, אין לי פרח, אין לי בת. מה יש לי? הרגשתי 
שהנשמה שלי מתרסקת בקרבי. לילה. לא ישנה. עוד לילה לא נרדמת. לילה 
אבל  מתפקדת.  לא  שקט.  אי  זוועה,  מראות  סיוטים,  ללילה.  יום  ליום,  הפך 
איזה  כאיננה.  נמוגה  חייכה.  ולא  הסבירה,  ולא  בחלומי,  הופיעה  לא  כלנית 
חייבת  את  ברירה,  אין  הציע "ריקי  שבעלי  עד  חלפו  חודשים  שמונה  שבר!!! 
טיפול שיסייע לך לחזור לעצמך". הצטרפתי לקבוצת תמיכה של אמהות שחוו 
אסונות דמים לשלי, מפגשים פעם, או פעמיים בשבוע. הייתי מתלוצצת ביני 
לבין עצמי, "אנחנו כאן כמו מגרש מכוניות אבודות המיועדות לגריסה, לעולם 
לא נחזור לנוע בכבישי החיים כמו בעבר. לעולם לא!!!". אך לאמיתו של דבר 
העובדה שאני לא לבד עם האסון הפרטי שלי, חיזקה אותי במידה מסויימת, 
אך זה לא זה. קוראים לזה "נחמת טיפשים". היו אמהות אופטימיות שעודדו 
אותי, אך הייתי משיבה להן "אם יש עולם הבא, אז שירשו לי לפגוש עוד פעם 
לבד...".  אותי  ישאירו  לא  שהשמים  קרה,  מה  להבין  איתה,  לדבר  כלנית,  את 
האמהות  מפגש  אחרי  אחד  לילה  אותי.  מרדים  היה  חזק  שינה  כדור  רק 

נרדמתי.  בלעתי כדור לישון. הוא לא השפיע. בלעתי עוד אחד, ולא עזר. לא 
לפתע דלת החדר נטרקה ללא הסבר, וחלון הסלון נפתח מבלי שהיתה רוח. 
התכווצתי במקומי, הרגשתי שמדברים אלי. הוילון נע בפראות... "כלנית את 
כאן!?" צעקתי, שאלתי, נבהלתי. "אם כן, דברי אלי, תני לי סימן!!" נפלתי על 

הספה בסלון בוכה ורועדת, עד שנעצמו עיני. 

ובחלומי. אני ממריאה על גבי כנפים נעלמות מעלה מעלה, ומונחת לפתע 
לו  שאין  גן  תכלכלים,  מים  נחלי  ירוקות,  מדשאות  ובו  ענק  ציבורי  גן  בתוך 
משחקים.  קטנים  ילדים  המוני  בגן  אופק.  ללא  מרחב  סוף.  לו  ואין  התחלה 
היה  האויר  אותי.  אופפת  רעננה  שמתיקות  חשתי  מתנדנדים.  קופצים  רצים 
מאושר. ניתן היה למשש את השמחה מסביב. טבלתי בתמהון. לאן הגעתי? 
ריקי"..  בואך  "ברוך  שנה.   20 לפני  שנפטרה  גיטה  סבתא  אלי  ניגשת  לפתע 
היא מחייכת אלי, היא ואני מתחבקות. אני יודעת שסבתא מתה לפני המון 
שנים, אבל כאן היא חיה. "סבתא היכן אנחנו?" "בעולם האחר, הרוחני, עולם 
הנשמות" היא משיבה. "אז אולי את יודעת איפה כלנית?"  "כן בוודאי. עלי 
על שביל האבנים הצהובות וצעדי לאורכו. בדרך תמצאי את כלנית משחקת". 
פני השביל, ומסביבי  מרחפת על  יונה  צועדת שם, כמו  "תודה סבתא!" ואני 

מצהלות ילדים נשמעות כמו שירה נשגבת. 

המילים כמו מתממשות בחלל. והנה כלנית בתי בת ה-16 צועדת לקראתי. 
כל כך מלאכית, מתוקה, בדיוק כמו שראיתיה חצי שעה לפני התאונה. עיניה 
מאירות כמו כוכבים נוצצים, ואנחנו מתחבקות חזק חזק, הכי חזק שאפשר 
להתחבק בתוך חלום. אני לא רוצה לעזוב אותה, כדי שלא תלך חלילה. "כל כך 
התגעגעתי אליך" אני רוכנת על כתפיה. "גם אני אמא, כל כך אוהבת אותך". 
אני בוכה. "אל תבכי אמא, אל תבכי, כאן לא בוכים, כאן שמחים, כאן עולם 
שרק טוב בו" אומרת כלנית ואני כמו מבינה, ולא מבינה אותה. כאן ההבנות 
הן שונות לחלוטין, אני חשה בכך. אני מרגישה שזו מעין מציאות, אבל עטופה 
בחלום, או שזה חלום עטוף במציאות. לא ברור. אנחנו מתיישבות על ספסל 
ומשוחחות, ורק אז אני מבחינה שלכל ילד שמשחק בגן, יש זוג הורים שמלווה 
אותו. אנחנו אוחזות יד ביד ושותקות. לפתע אנחנו שומעות מין קול פעמונים 
כלנית  אומרת  לחזור...". "אמא,  נא  הסתיים  הביקור  יקרים,  מהדהד "הורים 
"את צריכה לחזור, רצית שניפגש וזכינו להיפגש, אבל עכשיו צריך להיפרד". 
דמעות חונקות את עיני. "למה כלנית, למה להיפרד? למה כל כך מהר?" "כי 
כאן לא המקום שלך, את צריכה לחזור למקום ממנו באת. שם למטה המקום 
שלך". "אמרי לי בתי", אני דומעת "המפגש הזה כל כך אמיתי, אני מרגישה 
אותך עמוק עמוק, בליבי, בידי, איך אדע שאכן נפגשנו ולא חלמתי חלום הזוי 
להוריו.  סמוך  המשחק   ,8 כבן  קטן  ילד  לעבר  מצביעה  כלנית  טעם?".  וחסר 
"גשי לזוג ההורים ושוחחי עמם, הם כבר יסבירו לך". ניגשתי אליהם. "שלום, 
האם גם אתם הגעתם לביקור הורים?". "כן", משיב האב. "כיצד נפטר בנכם?" 
אני שואלת. "גילו אצלו גידול ממאיר בעין, ולמרות הטיפולים והניתוחים הוא 
"מהיכן  לוחש.  האב  "ארנון"  שמו?"  "ומה  שנים.  שמונה  בן  רק  והוא  נפטר, 
העיר  בשם  נקבו  הם  פלונית".  מעיר  "אנחנו  שואלת.  אני  בארץ?"  אתם 
כנפיים  אותן  לפתע,  שלהם.  הפלאפון  מספר  את  באוזני  ציינו  אף  והרחוב. 
כמוסות העיפו אותי הרחק הרחק מהגן הקסום. התעוררתי מבועתת ומזיעה. 
עם עלות השחר הערתי את בעלי וסיפרתי לו. "את הוזה ריקי", הפטיר. "לא 

ולא" התעקשתי. 

מספר הפלאפון שלהם פרח מזכרוני אך הם נקבו בשם העיר והרחוב, את 
שם העיר אני זוכרת... הם איבדו ילד בן שמונה, שסבל מגידול ממאיר בעין, 
שמו ארנון, אם אינני טועה". בעלי הביע ספקנות. רק אחרי שבועיים בעלי אזר 
לאחרונה קברתם  באותה עיר. "מתי  למשרדי החברא – קדישא  ונסע  אומץ 
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ילד בבית העלמין?" שאל. "לפני כתשעה חודשים", השיב יו"ר החברא קדישא, 
"ילד כבן שמונה ממשפחת מ. גילו אצלו גידול ממאיר בעין...". בשבילנו  זה 
הספיק. כלנית קטופה לה לעולם שכולו טוב, אבל בעלי ואנוכי עלינו למסלול 
הנכון, מסלול האמונה. יש עולם הזה, כדי לזכות בעולם הבא, כלנית נקטפה 

כדי לסלול לנו את הדרך. תודה לה'.
מאחורי הסיפור

טיוטת הסיפור המדהים הזה הסתתרה לה כשלוש שנים מאחד מפינקסי 
המתארת  האם  את  לפחות,  פעמיים  אוזני  שמעו  אלמלא  להיגאל.  וביקשה 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לי  שיש  מזה  ולהתחזק  לשמוח  לי  תעזור 
רק  רוצה  אני  באמת  שבאמת  טובים,  רצונות 
אותי  שמרחיק  מה  כל  את  לנצח  רוצה  אותך, 
כי  ח"ו.  אותי  לקרר  שיכול  מה  כל  את  ממך, 
כשאני מחובר אליך, אז כל כך טוב לי, שאני לא 
שאני  האלה  ברגעים  לי  תעזור  כלום.  יותר  צריך 
וגאווה,  כעס,  של  נמוכים  מקומות  לאותם  נופל 
רעות,  ומדות  תאוות  ושאר  מיותרת  ואכילה 
רוצה  שאני  טוב,  רצון  לי  שיש  אשכח  לא  שאני 
להיות טוב, שאני רוצה להתקרב אליך, שזה לא 
דבר פשוט בכלל, כי כמה אנשים אבדו את הרצון 

והתקררו לגמרי?! 

האלה,  במעברים  להתחזק  לי  תעזור 
שממקומות כאלה מתוקים, של בכי, של געגועים 
וכסופים אליך אני נופל למקומות כל כך נמוכים 
תקוע  ואני  זז  לא  דבר  שום  שבעצם  אז  ומרגיש 
ולא מתקדם. תעזור לי לזכור שאם כל כך רוצים, 

וכל הזמן מתפללים ומבקשים, בסוף גם זוכים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הקטנים.  הדברים  עם  לשמוח  לי  תעזור 
ברכה  מכל  מקיים,  שאני  מצווה  מכל  להתרגש 
שאני מברך, מכל דבר קטן שאתו אני מקיים את 
הדברים  את  עושה  פעמים  הרבה  אני  כי  רצונך 
אני  מיוחדת.  שמחה  להרגיש  בלי  לחשוב,  בלי 
ושזכינו  יהודי  שאני  ומאושר  שמח  אומנם 
של  רגעים  הרבה  ויש  קצת,  אליך  להתקרב 
כל  עם  רגע  כל  לשמוח  אך  והתרגשות,  התעלות 
מילה, עם כל תפילה, עם כל ברכה, עם כל מאמץ 
שעושים בעבודת השם, זה רחוק מאיתנו. תעזור 
כי  ורגע  רגע  כל  ה"אשרינו"  את  לחיות  אבא  לנו 
שכל  כאלה  סגולה  ביחידי  נפגש  אני  פעם  מדי 
מפסיקים  ולא  מתרגשים  כך  וכל  מאושרים  כך 
למלמל אשרינו, ישתבח שמו, תודה למלך, ועוד 
כל מיני מילים. אני כל כך מקנא בהם שהם זוכים 
רגע רגע להרגיש את השמחה ביהדותם. תעזור 

לנו אבא שגם אנחנו נזכה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

האם  הזמן,  כל  עצמי  את  לבדוק  לי  תעזור 
ולהתבלט,  להיראות,  כדי  זה  עושה  שאני  מה 
לי  תעזור  ומוצלח,  מוכשר,  אני  כמה  ולהראות 
ולבקש  חיצוניות  של  גלוי  מכל  להזדעזע  אבא 
ולהתחנן אליך שאני אזכה לעשות הכל בצינעה, 
רווח  שום  בלי  לכבודך  נטו  יהיה  שהכל  בהסתר, 

לעצמי. 

שאני  טוב  דבר  כל  עם  לשמוח  לי  תעזור 
כל  על  ולהצטער  ממנו  יודע  לא  אחד  ואף  עושה 
זה  היום  כי  יודעים.  וכולם  עושה  שאני  טוב  דבר 
קצת ההיפך אצלי, בתוך ליבי אני שמח כשכולם 
יודעים, ואם אני עושה משהו בלי שאף אחד שם 
לב, אני מאוכזב, אני מרגיש איזה החמצה. תעזור 
לי לזכור שאתה יודע הכל ורואה הכל ושומע הכל 

אז מה צריך יותר מזה?!

שבת שלום!
מנחם אזולאי

בפרוטרוט את השתלשלות החלום והדברים, ספק אם הייתי מעלהו על הכתב. 
"אינני חוקר, אני רק סופר", כך אני מסביר לרבים השואלים את השאלה הכה 
מתבקשת, האם הסיפור אמיתי? במקרה הנוכחי כאמור, חייגתי פעמים על 
כבוד  מפאת  מזהים  פרטים  שיניתי  וכרגיל  הדברים,  אמיתות  את  לודא  מנת 

גיבורי הסיפור שביקשו זאת. 

והחי - יתן -אל - ליבו.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לאומן לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

םםם בבבלללללללבבבבבבבבדדדדדדדדדדההההההההההאאאאאאאששש שששל ת לנש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 077-2611000-5-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 RLEVRON@IAI.CO.IL
.052-7620219

"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה 
. פרעה ויפקד פקידים על הארץ וגו'. ויצברו בר תחת פרעה" 
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