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הלימוד השבועי לנבחני דרשו
פרשת מקץ כב  -כח כסלו | דף היומי  -שבועות יב  -יח | משנה ברורה  -סימן רע"ו סעיף ב' עד סימן רע"ז סעיף ד' | מוסר  -חומת דת פרק ו' והנה בעניני הכסף עד פרק ח' תחילת פרק ט' | קנין חכמה  -פרק א משנה יד עד משנה יז

יום חמישי י"ט כסלו תשע"ח | פניני פרשת וישב | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

"כשאני אבוא לעולם האמת ,איני יודע עם איזה דבר חזק אני אבוא.
ללמוד כמו שצריך  -הרי אני מקווה לפגוש שם את הרבי ר' חיים,
ואילו פנים יהיו לי לידו? אם אני אדבר על עמקות בתורה  -הרי אני
מקווה לפגוש שם את רבי עקיבא אייגר ,ומה אני בכלל לעומתו? אם
אומר שהייתי חזק במידות טובות  -הרי רבי ישראל סלנטר זיע"א ישב
שם ,ואני אתבייש ממנו ואתחבא!"
מרן הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א ,ראש ישיבת קמניץ וחבר מועצת גדולי התורה ,במעשה מופלא ממשנת
סבו הגדול ,מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל ,ראש ישיבת קמניץ ובעל ה"ברכת שמואל"
"וַ ּיֵט ֵאלָ יו ָח ֶסד" (בראשית ל"ט ,כ"א)
סבא (מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ בעל ה"ברכת שמואל")
זצוק"ל ,תמיד היה אומר" :בן אדם צריך להכין את עצמו לאחר
מאה ועשרים ,לבוא לבית דין של מעלה עם משהו
שהוא היה מיוחד בזה והשקיע בזה כל החיים" .פעם
כשישב עם תלמידיו ,אמר" :כשאני אבוא לעולם
האמת ,איני יודע עם איזה דבר חזק אני אבוא .ללמוד
כמו שצריך  -הרי אני מקווה לפגוש שם את הרבי ר'
חיים ,ואילו פנים יהיו לי לידו? אם אני אדבר על
עמקות בתורה  -הרי אני מקווה לפגוש שם את רבי
עקיבא אייגר ,ומה אני בכלל לעומתו? אם אומר
שהייתי חזק במידות טובות  -הרי רבי ישראל סלנטר
זיע"א ,יישב שם ,ואני אתבייש ממנו ואתחבא!"...
הרהר רבי ברוך בער כמה רגעים ,לפתע התעשת
ואמר" :אני אבוא לשם עם טענה חזקה שאהבתי כל
יהודי בכל נפשי מכל הלב ,עד בלי סוף!" והוסיף ואמר:
"כל יהודי שהייתי רואה ברחוב ,אפילו מרחוק ,הייתי אומר הברכה
אוף זיין קאפ (ברכה על הראש שלו ,כלומר שיחולו ברכות לראשו)"
ומעשה שהיה ,כך סיפרה נכדתו ,הרבנית שיינר ע"ה (אשר יום
פטירתה חל יום לאחר רבי ברוך בער זיע"א ,בו' כסלו) :פעם הגיע
בעל מלאכה לביתו של רבי ברוך בער ,לתקן משהו ,והוא הסתובב
עם 'כובע עבודה' של פועלים .רבי ברוך בער חשב שהוא גוי וכשסיים
את עבודתו והתכוון ללכת ,אמר לו האינסטלטור 'יום טוב' בשפה

פולנית .רבי ברוך בער הכיר שתי מילים בלבד בשפה הפולנית:
'שלום' ו'יום טוב' ,מפני דרכי שלום ,והשיב לו 'יום טוב' בפולנית.
אמר לו בעל המלאכה" :רבי .מדוע אינך עונה לי ביידיש? אני רגיל
לשפה הפולנית ולכן אני
מדבר כך ,אבל הרב הרי
לא רגיל לשפה זו ואני
יהודי מבין יידיש".
רבי ברוך בער הזדעזע
על כך שחשב על יהודי
שהוא גוי ,מיד חיבקו
ונישקו וביקש מחילה
כמה פעמים ,וכה הרבה
להצטער על שחשד ביהודי
שהוא גוי ,ח"ו ,הוא לא
נרגע וביקש מבעל המלאכה:
"בא ,תשב ,ואסביר לך
מה ההבדל בין יהודי לגוי" .ישב עמו רבי ברוך בער קרוב לחצי
שעה (!) והסביר לו עד כמה יהודי הוא חשוב וכו' ,ואז אמר לו:
"אתה מבין למה אני צריך כל כך להתנצל ולבקש מחילה?!" .עלינו
ללמוד מהמעשה המופלא עם סבא זצוק"ל ,עד כמה יש לאהוב כל
יהודי ולהעריך כל יהודי!
[מתוך סברי מרנן – פרשת ויצא תשע"ח]
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והחפץ חיים הדפיס גם ספרים באידיש ,ראיתי את אחד הספרים
שהוציא שהעתיקו בעצמו ללשון אידיש ,והדפיס בראש הדף
בלשון הקודש ,ובתחתיתו בתרגום לאידיש ,כדי שגם אנשים
פשוטים ונשים יבינו מה שכתוב שם
מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ,על הענווה של החפץ חיים והחזון איש
"וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר הוּא עֹ ֶׂשה ה' ַמצְ לִ ַיח ְ ּביָדוֹ " (בראשית ל"ט ,ג')
סכנת הפרסום
יש דבר שהוא טבע האדם ,אבל הוא טעות גמורה .אדם בטבעו רוצה להיות
מפורסם ,ואוהב את הפרסום .כל אחד שיש לו מעלות ,כגון שהוא חכם ,או
בעל מידות טובות ,או שהוא ירא שמים ,או למדן ,בדרך הטבע הוא רוצה
שיכירו את מעלותיו ויחשיבו אותו.
אבל האמת היא שפרסום מזיק לאדם ,וכך מפורש בגמרא (סנהדרין יד,
א)" :רבי זירא הוה מיטמר מלמיסמכיה" ,היינו שהסתיר עצמו ולא רצה
שיסמכוהו ,כיון ששמע מרבי
אלעזר שאמר 'הווי קבל וקיים'
– קבל פירושו חושך בארמית,
היינו שכדאי להיות נסתר
בחשיכה ,שלא יכירו אותו ולא
ידעו מהמעלות שלו ,ועל ידי
זה יהיה קיים .ואילו אם יהיה
מפורסם לא יהיה קיים ,כי
הפרסום מסוכן ומזיק ויש בו
עין הרע .הרבה אנשים לא
מבינים את זה ,ורוצים שיפרסמו
אותם .אדם מטבעו רוצה להיות
מפורסם ,ורוצה שיידעו את
החשיבות שלו ,וכששומע
שמחשיבים אותו הרי הוא שמח
בזה ,אבל האמת היא שאם לא
היו מחשיבים אותו היה יותר
טוב.
הנהגת החזו"א
אפילו בחידושי תורה ,החזון איש הדפיס את ספריו בעילום שם ,רק רמז
את שמו בראשי תיבות חזון אי"ש .וכן הכתובת להשיג את הספר לא הייתה
כתובת שלו .ונזהר מהפרסום ככל יכולתו.
ובאמת מתוך ספרי החזון איש ניכרת גדלותו וגאונותו בתורה ,ושמעתי כי
כשהוציא את ספרו הראשון ביקש לקבל עליו הסכמה ,ושלח את הכתבים
לאחד מהגדולים שיעבור עליהם ,ועיין בהם אותו גדול ,ואמר כי אינו מוכן
לתת הסכמה לספר זה ,שלא יתכן שחיברו אחד מבני דורנו ,ובוודאי חידושי
התורה האלו אינם של המחבר ,אלא לקחם מאחד מגדולי הדורות הקודמים,
לפני כשלוש מאות שנה ,והעתיקם וחיברם על שמו ...ואמר כי דברים אלו
מספיקים לו ,ובזה כבר קיבל הסכמה טובה מאוד על ספרו.
כך הסתיר את עצמו ,ולא פרסם שמו בספריו ,כדי שלא יידעו שהוא המחבר,
ויחשבו שזה באמת חיבור של אחד מהדורות הקודמים .זה היה רצונו ,שלא
יכירוהו ,ולא יידעו את חשיבותו.
ספרי החפץ חיים
והנה בדרך כלל בהסכמות כותבים על המחבר הרבה שבחים ותארים ,כגון:
'הגאון'' ,הגדול' ,וכיוצא בזה .וידוע כי החפץ חיים כשהדפיס את ספריו
שקיבל עליהם הסכמות ,השמיט חלק מהתארים שכתבו עליו ,ובמקום זה
כתב 'וכו'' ,כי לא רצה שיחשיבו אותו כל כך ,והעיקר הוא שיחשיבו את
הספר ,לא את המחבר.
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ומה הייתה המטרה של הספר? לזכות את הרבים! כידוע שהחפץ חיים לא
הדפיס סתם חידושי תורה ,רק דברים שהציבור צריך.
והספר הראשון שחיבר בצעירותו היה 'חפץ חיים' ,ובתחילה לא פרסם את
שמו על הספר ,והוציאו בעילום שם ,והיו רבים שלא ידעו את שמו האמתי,
לכן קראוהו 'חפץ חיים' – על שם ספרו.
והמטרה בזה הייתה לזיכוי הרבים ,כמו שכתב בהקדמתו שם כי חורבן בית
המקדש היה מפני שנאת חינם ,ולשון הרע גורם הרבה שנאת חינם ,ומחמת
זה נמשך החורבן עד היום ,לכן התחיל עם זיכוי הרבים מלשון הרע ,לתקן
את חטא החורבן ולקרב את הגאולה.
והדפיס גם ספרים באידיש ,ראיתי את אחד
הספרים שהוציא לאור (גדר עולם) שהעתיקו
בעצמו ללשון אידיש ,והדפיס בראש הדף בלשון
הקודש ,ובתחתיתו בתרגום לאידיש ,כדי שגם
אנשים פשוטים ונשים יבינו מה שכתוב שם .הכל
בכוונה לזכות את הרבים.
וחיבר שני חלקים :חלק ראשון 'חפץ חיים' ,הוא
כמין שולחן ערוך על הלכות לשון הרע ,ובו כל
ההלכות הנוגעות לזה ,וחלק שני 'שמירת הלשון'
בו דברי מוסר וחיזוק לשמירת הלשון ,ויש בו גם
שער התורה ,ושער התבונה ,הרבה דברי מוסר
המשפיעים מאוד.
ובספר אפיקי ים (חלק שני בתחילת הספר),
מביא מאחד הרבנים בדור הקודם ,שמי שילמד
בספרי החפץ חיים ,זה ישפיע עליו מאוד ,ויקבל
השפעה עצומה מזה .כל ספרי הח"ח משפיעים
מאוד ,כגון שם עולם ,נדחי ישראל ,אהבת חסד
ושאר הספרים שחיבר ,שיש בהם דברי חיזוק לתורה ולמידות טובות .זהו
זיכוי הרבים ביראת שמים.
משנה ברורה
ואחר כך הוציא לאור גם את חיבורו הגדול 'משנה ברורה' – לזכות את
הרבים בהלכה למעשה .יש הרבה שיטות בהלכה ,כגון מגן אברהם ,ט"ז,
הגר"א ,חק יעקב על הלכות פסח ,שולחן ערוך הרב ,ועוד הרבה פוסקים
ראשונים ואחרונים ,וקשה לדעת את ההלכה למעשה בכל ענין וענין ,ולצורך
כך חיבר את המשנה ברורה ,כדי שיידעו את ההלכה בחלק אורח חיים הנוגע
למעשה יום יום.
לכן באמת חשוב מאוד ללמוד משנה ברורה ,הלכות תפילה וברכות ,ברכת
המזון ושאר הלכות הנוגעות למעשה דבר יום ביומו.
משנה ברורה הוא ספר חיוני מאוד לדעת מה לעשות בכל יום ובכל רגע,
מה לעשות ומה לא לעשות ,וכן דברים הנוגעים למחשבה ,מה לחשוב ומה
לא לחשוב ,מה צריך לחשוב ומה אסור לחשוב ,כיצד לנהוג במעשה בדיבור
ובמחשבה ,הכל מפורש במשנה ברורה .ושם כתוב גם על לימוד המוסר
(משנ"ב סימן א' ס"ק י"ב ,ובסימן תר"ג ס"ק ב') ,שיש חיוב ללמוד ספרי
מוסר .אדם שאינו לומד מוסר נכשל בהרבה דברים ,ומי שלומד מוסר זוכה
לחיים מאושרים ,לא רק שאינו נכשל בחטא ,אלא הוא גם חי חיים מאושרים!
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(מתוך עלון דרכי החיזוק מקץ תשע"ז)

"היום כ"כ הרבה באים לבקש על כל מיני דברים ,אצל החפץ חיים זה לא
היה כך .עד שהגיעו לראדין ,זה כבר היה רק על הדברים החשובים באמת,
לא היה טלפון ומכוניות שאפשר היה להגיע בקלות ...לא נחשוב שהחפץ
חיים בירך כל אחד ,היה קשה להוציא ממנו ברכות ...אפילו במשפחתו"...
מרן ראש הישיבה ,הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,על ברכות וזהירות מלשון הרע
קטעים מתוך יומנו האישי של הג"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל
ְ"ר ֵאה ֶאת ׁ ְשלוֹ ם ַא ֶח ָיך" (בראשית ל"ז ,י"ד)
יום חמישי ,כ"ג כסלו
ברכות
נכנסתי לפני השיעור ,והכניסו כמה פתקים על כל מיני ברכות וכד' ,ואמר
מרן" :היום כ"כ הרבה באים לבקש על כל מיני דברים ,אצל החפץ חיים זה
לא היה כך .עד שהגיעו לראדין ,זה כבר היה רק על הדברים החשובים באמת,
לא היה טלפון ומכוניות שאפשר היה להגיע בקלות" ...ואז הוסיף" :לא נחשוב
שחפץ החיים בירך כל אחד ,היה קשה להוציא ממנו ברכות ...אפילו במשפחתו,
אם באו לבקש ממנו ברכה ,ושמע שהם לא מאה אחוז בסדר ,התחמק
והתחמק עד שהבטיחו שיהיו בסדר ,ואז גם אמר' :נו ,אם אתם מבטיחים,
כך וכך' ."...והמשיך" :אצל החפץ חיים כל ברכה התקיימה ,כמו שמסופר
על הגרא"ז ששלח את מרן הגרא"מ שך לחפץ חיים עבור בנים לבתו – בן
מנחם ,והחפץ חיים בירך ונפקדה בילד אחד ,ועברו כמה שנים ולא נפקדו.
וקרא הגרא"ז לרב שך ושאל' :איך החפץ חיים בירך?' ,והשיב שהחפץ חיים
אמר' :שיזכו לבנים' – לשון רבים ,ואמר הגרא"ז א"כ אין מה לדאוג ,וכך
הווה .אבל החפץ חיים לא סתם בירך".
המשיך מרן ואמר" :זה פשוט .פה שנזהר כל ימי חייו ,פה שלמד כל ימי
חייו ביגיעה עצומה ,פשיטא שכל דיבור שיוצא ממנו התקבל בשמים".
המשכנו לדבר ,ואמר" :בזמן החפץ חיים לא הייתה נהירה לשמוע אותו.
ובאמת החפץ חיים אמר דברים פשוטים ,היוצאים מן הלב .אך היה צריך לב
גדול כמוהו להבין את זה .ובפרט שהחפץ חיים לא היה מדבר עם תנועות
בידיים וכד' ,כדרך הדרשנים ,בפאתוס והצגה ,אלא מאוד מאוד פשוט!".
יום ראשון ,כ"ו כסלו
הנר דלק עד הבוקר
בצהריים נכנסתי לסדר נרות חנוכה ,ושמח שמחה על נר א' שדלק בשבת
עד שמונה וחצי בבוקר...
מחלוקת במסגרת עבודת ה'
דיברנו על המחלוקת ב ...וחזר על המשפט" :אה ,חושבים שהכל במסגרת
עבודת ה'".
יום שני ,כ"ז כסלו
עסוקים בלשה"ר ולא מפחדים
סיפר ,שר' חיים ברמן מספר ,שר' שמואל סיפר ,שסבו היה אצל רבי ישראל

סלנטר ודיבר עמו ,ופתאום שם
לב שפיו נאלם ואינו יכול לדבר,
כמין שיתוק .ולאחר כמה דקות
הוא דיבר עמו הלאה ,ושאלו:
"מה קרה?" ,ואמר שמדבריו היה
ניכר שהולך לדבר לשוה"ר .ור'
ישראל נתקף כזה פחד שנאלם
פיו.
נורא! איזו יראת שמים הייתה
לר' ישראל ,ואנחנו כל יום עסוקים
בלשה"ר ולא מפחדים...
בעלי תשובה
סיפר עוד סיפור ,שרצ"פ פרנק
סיפר ,שזוכר בילדותו ששמע דרשה מר' ישראל ,והתעלף באמצע הדרשה
מרוב התרגשות ופחד .ודיבר מרן ראש הישיבה על הדור שלנו ,שהקב"ה
עשה איתנו כזה חסד .בשעתו ר' ישראל נסע ממקום למקום 'לעשות נפשות',
והיום כל אברך 'עושה' בעלי תשובה לרוב ,איך זה?
אלא הקב"ה רואה כמה הדור יתום ועצוב ,ורוצה לזכות בזכויות ,לכן הקב"ה
ברחמיו מגלגל כאלה מצוות' ,כל המקיים נפש אחת' וכו'.
שאלתי" :ומה איתי?"
ורבינו מחזיר לי מיד" :ומה איתי?"
ועניתי" :הכל בזכותכם!"
ואמר" :הלוואי".
והמשיך" :מתעסקים עם תלמידים ,כמה שיותר להכניס תורה ויראת שמים
בתלמידים".
שאלתי" :איך משפיעים רצון בתלמידים בתורה?"
ואמר" :בשיעור בקיאות זה קשה ,זו שעה קשה .וכי אתה בגיל שלהם היית
יותר טוב?"
תכנית לילדים התבטלה
מכונית עם רמקול עברה ,וראש הישיבה שאל מה זה .אמרתי שאיזו תכנית
לילדים מתבטלת .ומיד הגיב" :ב"ה ,פחות צרות בכלל ישראל!".
(מתוך הספר 'הפנקס' – קטעים מתוך יומנו האישי של הג"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל)

האזינו עכשיו לשיעורי

הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א
כ 5-דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה'
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כשדפקנו בדלת ניגשה האשה לפתח הבית כשהיא לבושה בחוסר
צניעות .הרב מפוניבז' לא נרתע ,ומיד נעץ את עיניו בתקרת הסלון
ולא היטה אותן לכיוונה של האשה אפילו לא לרגע ,וכך החל לדבר
על ליבה בצורה משכנעת וחמה בעד הישיבה הגדולה שהקים...
פנינים מיוחדים מאוצרו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"וַ ּיָבִ יא ּו ֶאת יוֹ ֵסף ִמצְ ָרי ְָמה" (בראשית ל"ז ,כ"ח)
לפני כמאה שנים חי בירושלים איש אלוקים קדוש ,הגאון הצדיק רבי משה
אפענֶ ער דיין" .בצעירותו הוא נמנה
ה"פ ּ ֶ
יוסף הופמן זצ"ל ,שכונה בהערצה ּ ָ
על גדולי תלמידי ה'כתב סופר' זצ"ל ,ושימש ברבנות בקהילה הקדושה
פאפא בהונגריה .בסוף ימיו עלה לארץ הקודש ,ונודע שמו למרחוק כאחד
מגדולי וצדיקי הדור וכבעל מופת פלאי.
בקובץ לזכרו של אותו קדוש ,שהודפס בסוף הספר 'מי באר מים חיים',
נכתבה עובדה נוראה בשם אחד מקרוביו ,הרה"ח רבי משה אייזנבאך זצ"ל,
ששמע זאת מעדי שמיעה ששמעו זאת במפורש מפיו בהזדמנות מסויימת.
אך גם קודם לכך עברה עובדה מעניינת זו במשך שנים רבות ,מפה לאוזן,
על ידי יודעי דבר.
אירע פעם ,בעיצומו של
שיעור חומש שמסר הדיין
מפאפא בבית מדרשו,
שעמד על קושיית המפרשים:
כיצד מתיישבת עדות
התורה על ראובן שרצה
להציל את יוסף" :למען
הציל אותו מידם להשיבו
אל אביו" (לז ,כב) ,בעוד
שבתחילת אותו פסוק
נאמר שראובן הוא הוא
זה שיעץ להשליכו אל
הבור ,שיש בו נחשים
ועקרבים? והרי מי שנפל
לבור של נחשים ועקרבים,
אמרו בגמרא בסוף יבמות ,שמעידים עליו שמת ומתירים את אשתו להינשא?
ויישב הדיין מפאפא את הקושיא כך:
הרי השבטים אמרו" :לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה
אכלתהו" (שם ,כ) ,הרי שהיו מצויים שם כמה בורות .והנה ראובן הלך לבדוק,
ומצא בור אחד שהיה ריק מנחשים ועקרבים ,ואמר אל אחיו בלשון הזה:
"השליכהו אל הבור הזה" ,דוקא אל הבור הזה ,אך מבלי שיאמר להם את
טעמו מדוע הוא חפץ דוקא בבור זה .והשבטים שלא ידעו שבסתר ליבו רוצה
הוא להצילו ,לא דקדקו בלשונו והשליכו אותו אל בור אחר ,כמו שנאמר:
"ויקחוהו וישליכו אותה הבורה" – לבור אחר שהזדמן להם ,ולא לבור שסימן
עליו ראובן ,ולכן היו בו נחשים ועקרבים.
נמצא ,שראובן הוא אמנם זה שהציע להשליכו אל הבור ,כמו שנאמר:
ל־ת ׁ ְש ּ ְפכ ּו ָדם ַה ׁ ְשלִ יכ ּו אֹתוֹ ֶאל ַהבּ וֹ ר ַה ֶּזה" ,ועדיין אין
"וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְראו ֵּבן ַא ִּ
זו סתירה לעדות התורה שכוונתו היתה "לְ ַמ ַען ַה ִּציל אֹתוֹ ִמ ָ ּי ָדם לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ ֶאל
ָא ִביו" ,שהרי הוא אמר להם במפורש להשליכו לבור מסויים ,ששם בדק שאין
נחשים ועקרבים ,והאחים הם שהשליכו אותו לבור אחר מסוכן.
כשסיים הדיין מפאפא את דבריו ,ראה אחד התלמידים החשובים כיצד הדיין
מביט לכיוון פתח בית המדרש ומחווירות פניו .הוא הסתכל בעקבותיו וראה
איש גדול וגבוה ,בעל מראה נורא ,כשהוא מנענע לרבו בראשו ומיד נעלם.

לאחר השיעור שאל את הדיין מי הוא האיש שבא לכאן בעיצומו של השיעור.
השתומם הדיין ושאלו בפליאה" :וכי ראיתם אותו?" ,וסירב בתחילה להשיב
לשאלתו ,אך לאחר הפצרות מרובות נעתר לבקשת תלמידו לגלות ,שהיה
זה ראובן בן יעקב בכבודו ובעצמו ,שבא מן השמים להודות ולהחזיק לו
טובה על שלימד עליו זכות!
ודבר פלא דומה לזה ,כתב הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ,ראב"ד
ה'עדה החרדית' ,בספרו 'טעם ודעת' (פרשת וישלח) .שם מביא ביאור נפלא
שכתב זקנו הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל בשם הרמ"א ,ללמד זכות
על ראובן שבלבל יצועי אביו ,ובסוף הדברים הוא כותב כך" :ראובן נשק
לרמ"א בחלום על שהפך בזכותו ,וכן מובא בספר 'חידושי הגרשוני' ,להגאון
רבי גרשון אשכנזי זצ"ל ממיץ בשם הרמ"א ,שדמות דיוקנו של ראובן
נתגלתה לו והחזיקה לו טובה על שלימד עליו זכות".
•••
מכירת יוסף למצרים לא היתה הצלה לכלל ישראל רק מבחינה גשמית
להצילם מהרעב ,אלא גם ובעיקר הצלה מבחינה רוחנית .נסביר את הדברים:
ישנה אמרה נפלאה ששמעתי מאבי מורי שליט"א :מדוע באמת גלגל
הקדוש ברוך הוא דבר זה ,שיוסף הצדיק ,בחיר השבטים ,איש אלוקים
קדוש ,ישהה במשך שלוש שנים במקום זוהמה כה נוראה ,ויתמודד עם
התמודדויות כה מסוכנות?
הוא הסביר את הענין נפלא :הלוא אחד מחוקי הטבע הידועים הינו "חוק
כלים שלובים" ,כאשר ישנם כלים או צנורות שמחוברים זה לזה ,אם ישימו
מים באחד מהם יגיעו המים בכלי או בצינור השני לגובה אחיד .כיום
שמרבית התושבים גרים במבני מגורים גבוהים משתמשים בחוק זה כדי
להעלות את המים לגובה .בונים מגדל מים מקביל לגובה הבנין ,וככל
שהמגדל גבוה יותר הצינור שכנגדו מעלה את המים לגובה רב יותר.
הנה עשרות שנים לאחר מכן ירדו כלל ישראל למצרים ,וחיו שם קרוב
למאתיים וחמישים שנה ,בארץ כה נוראה ,המשוקצת והטמאה ביותר בעולם.
כיצד יתכן שמלבד שלומית בת דברי לא נכשל שום איש מישראל בעריות?
 ההסבר לזה הוא ,שיוסף הצדיק העניק לכלל ישראל את הכח להתגבר עלהיצר הרע ,על ידי שכבש את יצרו בצורה הקשה והאיומה ביותר ,הוא הטביע
בנו את הכח להתגבר על הנסיונות ,ולעבור את כל אותן השנים בלא שום
מכשול.
הכרתי יהודי יקר ובר אורין ,שמו היה הרב מיכאל רפול זצ"ל .בצעירותו
זכה לשמש את ה'סבא קדישא' הגה"צ רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל,
ובסוף ימיו התגורר בשכונת בית וגן בירושלים .הוא סיפר לי את העובדה
הנפלאה הבאה :באחד הימים כשצעדתי באחת השכונות המעורבות בירושלים
– מקום בו התגוררו הורי ,פגשתי ברב מפוניבז' מרן הגאון רבי יוסף שלמה
כהנמן זצ"ל ,כשהוא בדרכו לביתה של אשה חילונית שנודעה בעושרה הגדול,
להתרימה למען הישיבה.
אמרתי לרב שהיות ואני חס על זמנו היקר ועל כוחו שלא יגע לריק ,לכן
הנני להציע לו שלא יטרח ללכת אל אותה אשה אפילו לא עוד פסיעה אחת
נוספת ,משום שיש לי נסיון רב עימה בנושאי צדקה ,ומעולם לא זכיתי לקבל
ממנה אף לא אגורה שחוקה אחת! הרב דחה את דברי בהינף יד ,והתכוון
להמשיך בדרכו ,אך ביקשני אם בכל זאת אהיה מוכן רק להצטרף אליו
המשך בעמוד הבא >>>
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לביתה ,מבלי שאצטרך לסייע לו בשום דבר .כמובן שנענתי בחיוב ובחפץ
לב לבקשתו ,והתלוויתי אליו עד לביתה.
כשדפקנו בדלת ניגשה האשה לפתח הבית ,כשהיא לבושה בחוסר צניעות,
כפרוצה ממש .הרב לא נרתע ,מיד נעץ את עיניו בתקרת הסלון ולא היטה
אותן לכיוונה של האשה אפילו לא לרגע ,וכך החל לדבר על ליבה בצורה
משכנעת וחמה בעד הישיבה הגדולה שהקים בטבור הארץ ,ואודות העול
הכספי הכבד מנשוא שרובץ על כתפיו ,הוא נאלץ לכתת רגליים ולבקש את
עזרתה" .גם העיניים שלי" ,סיפר הרב רפול" ,עכבו בדריכות כל העת אחר
מבע הפנים של הרב ,ובתזוזות העיניים שלו ,ולא הביטו באשה העומדת
לפנינו.
"בסיום הדברים שיצאו מקירות ליבו הטהור של הרב ,הוציאה האשה את
ארנקה ,ושלא כדרכה שלשלה סכום כסף מכובד ביותר לידי הרב ,למול עיניי
המשתאות .לא התאפקתי" ,המשיך הרב רפול את סיפורו" ,ושאלתי אותה:
'הן הלוא פעמים רבות באתי הנה כדי לזכותך במצוות חשובות שונות ,ומעולם
לא זכיתי לקבל ממך אף לא פרוטה אחת .מדוע הפעם הזאת שפר מזלו של
הרב מפוניבז' ,שהענקת לו סכום כה מכובד?' .היא השיבה לי' :וכי אינך
רואה איזה עינים טהורות יש לו? ...הוא מדבר איתי כאן שיחה ממושכת והוא
לא מביט בי אפילו לא פעם אחת! האינך רואה עליו שהוא צדיק? מגיע לו
שאתמוך בו!'"...
•••
כיצד אכן הצליח יוסף לעמוד בגבורה מול כאלו נסיונות קשים?  -מבואר
בגמרא ,שאילולי דמות אביו שנגלתה לו בחלון ,היה יוסף נכנע לפיתוייה של
אותה מרשעת ,וגילוי דיוקן אביו הוא זה שהצילתו מן החטא!
בעלי המוסר מבארים ,שבוודאי דמותו של יעקב אבינו שנראתה ליוסף,
היתה מחמת הרגלו התמידי להעמיד את דמות דיוקנו כל העת למול עיניו,
ומיד כשיצא מבית אביו שמר בזכרונו את צורת דיוקן אביו ,כדי שהיא תחזיק
אותו במצבו הרוחני ,שיהיה לו 'מחייב' להיכן יש לשאוף להגיע בעבודת ה',
ומהו הרף הגבוה שניתן להגיע בחיים .כשראה את דמותו הגדולה של אביו
במצבו הקשה והאיום ,הוא נזכר בדוגמא האישית שראה אצלו ,ביראת השמים
הגדולה שספג ממנו ,את האוויר הזך של קדושה וטהרה שנשם בצילו .זה
מה ששמר עליו שלא יחטא ,והשפיע עליו אף יותר מכל סתרי התורה שלמד
עימו ביחידות במשך כל השנים.
יוסף הבין שלא תהיה לו אפשרות להישאר איתן בקדושתו ובצדקותו,
ולשרוד את חיי הטומאה הללו במצרים ,מבלי שיהיה דבוק בליבו ובמחשבתו
בדמות דיוקנו של אביו ,ויחוש שהוא נמצא בבית אביו כבימיו הקודמים.
הנהגה זו היא שעמדה לו בזמנים ובנסיונות הקשים ביותר שלא להיכשל!
האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז-קלויזנבורג זצ"ל ,היה מספר שאביו
האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש הלברשטאם זצ"ל ,אב"ד רודניק ,פנה אליו
פעם ואמר לו" :מקנא אני בך שלא הכרת את הסבא הגדול ה'דברי חיים'
מצאנז ושאר צדיקי השושלת למעלה בקודש ,ולכך איך שתתנהג ייחשב
כטוב .אך אני שהכרתי את אותם שרפי מעלה ,הרי יתבעו ממני כיצד לא
למדתי מדרכיהם? כיצד דמותם הגדולה לא עמדה מול עיני?".
בצילו של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל ,ראו בכל הזדמנות ובכל
פעולותיו הכלליות והפרטיות כיצד דמותו המאירה של מרן ה'חפץ חיים'

זצ"ל עומדת למול עיניו .את פני
ה'חפץ חיים' הוא זכה להקביל כמה
פעמים ,ומאז הוא ראה באישיותו
"מעולם לא
דוגמא וסמל של שלימות .לישנא
זכיתי לקבל ממך
דשגרא היו אצלו ביטויים מן הסוג
אף לא פרוטה
הזה" :מה היה ה'חפץ חיים' אומר
על כך?"" ,אני אומר לכם שה'חפץ
אחת .מדוע
חיים' לא היה מרוצה מדבר כזה",
הפעם הזאת
"אילו ה'חפץ חיים' היה חי עימנו
שפר מזלו של
בוודאי היה נוהג כך וכך" .כך גם
כשתיאר פעם דברי חז"ל על ענייני
הרב מפוניבז',
עולם הבא ,אמר" :אני רואה למול
שהענקת לו
עיניי את ה'חפץ חיים' יושב כעת
במרומים ,ומתענג על זיו השכינה.
סכום כה
שר ,שמח ורוקד!".
מכובד?'".
תמיד ראו בו את הרצון להתחקות
אחר מעשיו ולצעוד בעקבותיו .בספר
'משולחנו של רבינו' כתוב ביטוי
מפליא שהתבטא הרב שך" :החפץ
חיים הוא הרבי של כלל ישראל עד ביאת משיח!" .דמות דיוקנו של ה'חפץ
חיים' נגלתה לו! היא נטעה בו תחושת 'מחייב' לרוממות ,לגדלות ולשלימות!
•••
לאחר השואה האיומה החלו לעלות פליטים רבים לארץ הקודש ,מרביתם
הגיעו אחד מעיר ושנים ממשפחה ,בודדים וגלמודים ,סחופים ודווים .לחלקם
היתה תמונת מזכרת מהוריהם או מקרוביהם שנספו על קידוש ה' ,ובה
הרגיעו מעט את תחושות הגעגועים העזים שקיננו בהם .אבי מורי שליט"א
רגיל לספר בבדיחותא על יהודי אחד ,לא חכם במיוחד ,שבא גלמוד מהשואה,
ולא היתה לו שום מזכרת מאביו ,וגעגועיו כלפיו גברו .הוא ניגש באחד הימים
לצייר מומחה ותיאר לו בפרוטרוט כיצד היו נראים תווי פניו וצורתו של אביו,
וביקש ממנו שינסה לקלוע אל המטרה לפי תיאוריו .הוא כמובן שילם לו
על כך טבין ותקילין.
כאשר הגיע הציור מושלם ומוכן לביתו ,פרץ הלה בבכי סוער ,לדבריו הוא
כלל לא שיער שאביו נראה כה גרוע" .כשחייתי איתו הוא היה נראה הרבה
יותר טוב ובריא ,ואילו כאן בציור הוא נראה כה תשוש וחלש ,מי יודע כמה
צרות עברו עליו מאז שעזב את הבית – "...התלונן הלה.
אך הצייר לא הבין מה פשר סערת הרגשות הזאת ,ואמר לאיש" :אביך
נשאר בדיוק כפי שהיה ,אך הציור לא צוייר היטב! כיצד תרצה שאצייר את
תווי פניו של אביך בדיוק כמו שהיה מבלי שראיתי אותו מעולם!".
ציור דמות יכולה להיעשות על ידי שמכירים את המתואר ,ולצייר את ציור
המחשבה אל הפועל ,אך בלי היכרות אישית  -הדבר לא יתכן כלל .יוסף
אבינו זכה להכיר היטב את יעקב אביו ,והליכותיו היו חקוקות על ליבו ,וממנו
הוא שאב כוחות ,יכולות ודוגמא אישית כיצד להינצל מן הנסיונות!
(מתוך הספר אוצרותיהם אמלא)

הצטרף להצלחה!
מדי יום אצלך במייל
הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-
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יש כאן פליאה גדולה :מה עלה בדעתו של ראובן? איזה מעשה הצלה
הוא זה? ומה תועיל השלכת יוסף לבור מלא בשרצים ארסיים? הלא
בוודאי כאשר ינחת על ראשם ,הם יכישו אותו ויהרגוהו .וטוב יותר
שיישאר יוסף ביד אחיו ,ואולי יוכל לעורר את חמלתם ,ולא יהרגוהו
רבי שלום ארוש שליט"א בפרק איך לחיות באמונה בבורא ית"ש
"ה ׁ ְשלִ יכ ּו אֹתוֹ ֶאל ַהבּ וֹ ר" (בראשית ל"ז ,כ"ב)
ַ
אדם שנמצא בסכנה :מלפניו יש תהום ,ומאחוריו בני אדם הרוצים להרוג
אותו – טוב יותר שיקפוץ לתהום ,משיפול בידי בני אדם ,כמו שאמר דוד
המלך ע"ה" :נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו ,וביד אדם אל אפולה( "...שמואל
ב' ,כ"ד ,י"ד) .וזאת מהסיבה שהבאנו לעיל ,שכאשר אדם מאמין עומד מול
סכנה טבעית ,הוא נשען אך ורק על ה' יתברך ,וצועק אליו בכל כוחו ,אז ה'
יתברך משגיח עליו ,ועושה לו נס .מה שאין כן ,כאשר הוא עומד מול אדם
אחר ,והוא מפנה את ההשתדלות שלו כלפי אותו אדם ואינו נושא את עיניו
אל ה' יתברך לבד ,אזי ה' יתברך אינו משגיח עליו בהשגחה מלאה ,ויכול
הוא ליפול בידי שונאיו .וכל שכן אם שוכח לגמרי את מציאות ה' ,ורואה
מולו רק בני אדם ,אז ה' יתברך מסיר השגחתו ממנו ,והוא בודאי נופל ביד
שונאיו.
אנשים או נחשים
כך מסבירים המפרשים את מעשה השלכת יוסף לבור:
אחי יוסף החליטו להרוג אותו .כאשר ראה ראובן שהאחים חזקים בדעתם
להרוג את יוסף ,רצה להציל אותו מידם .לכן הציע להם להשליך אותו לבור
ריק ...ריק אמנם ממים ,אבל מלא בעקרבים ובנחשים ארסיים...
ולכאורה ,יש כאן פליאה גדולה :מה עלה בדעתו של ראובן? איזה מעשה
הצלה הוא זה? ומה תועיל השלכת יוסף לבור מלא בשרצים ארסיים? הלא
בודאי כאשר ינחת על ראשם ,הם יכישו אותו ויהרגוהו .טוב יותר שיישאר
יוסף ביד אחיו ,ואולי יוכל לעורר
את חמלתם ,ולא יהרגוהו!
התשובה היא שראובן ידע,
שיוסף הצדיק הוא בעל אמונה;
והיה לו ברור שתיכף שיוסף
ירגיש בסכנה מהנחשים ומהעקרבים,
מיד יצעק אל ה' בכל לבו ,ואז
ה' יתברך בודאי יציל אותו מהם.
כי כך התנה הקדוש ברוך הוא
עם הטבע ,שתיכף שאדם צועק
אליו בכל לבו – הטבע חייב
להשתנות .כמובא (לקוטי הלכות
ברכות השחר ה'')" :תנאי התנה
הקדוש ברוך הוא עם הים ,שיבקע
לישראל .פרושו ,שה' יתברך
הזהיר את הנהגת הטבע ואת כל המלאכים הממונים על הנהגת העולם,
שיתנהגו בטבע הזה ,שתכף כשיתפללו ישראל ,וירצו לשנות הטבע ,הם
מוכרחים לעשות כרצונם :להפוך מים ליבשה ,ולהעמיד החמה ,ושלא יהיה
כח לאש לשרוף ולאריות לדרוס וכו'".
לכן ראובן היה סמוך ובטוח שבכך הוא מציל את יוסף ,על אף שידע שהבור
מלא בנחשים ובעקרבים .וזהו שכתוב שם בפרשה" :ויצילהו מידם"  -בלשון
ודאי .ולא 'וינסה להצילו מידם' – בלשון אולי .כי הצדיקים יודעים מהי כוחה
של תפילה; והם יודעים בבירור גמור ,שכאשר אדם צועק אל ה' יתברך ,אזי
הטבע מיד משתנה.
לעומת זאת ,ראובן לא סמך על אמונתו של יוסף הצדיק בניסיון מול בעל
בחירה .כי ידע את הקושי שבעמידה בניסיון כזה ,וחשש שבשעת הניסיון
יוסף יתבלבל ,ויפנה אל אחיו בתחנונים או בניסיונות פיוס ובשכנוע ,כגון
שיאמר להם" :אחיכם אני" ,או "רחמו על אבא" ,וכדומה .כמו שאכן היה,

שיוסף התחנן לאחיו ,כמו שמובן מהוידוי של האחים" :אבל אשמים אנחנו
על אחינו ,אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" (בראשית מ"ב
כ"א) .ואם כן ,מאחר שלא יסמוך על ה' לבדו ,אזי השגחת ה' לא תהיה עליו
בשלמות ,והאחים יהרגוהו בלי שום מניעה.
ברור שכאשר הושלך יוסף אל הבור ,הוא לא פנה אל הנחשים או אל
העקרבים בתחנונים שיניחו לו ,אלא צעק לה' בכל לבו ,ולכן ה' אכן הציל
אותו מהם.
דע לפני מי אתה עומד
היוצא מכל האמור כאן ,שאדם העומד מול בעל בחירה המצער אותו ,כגון:
נהג שעצר אותו שוטר ,או מישהו מבני המשפחה וכל כיוצא בזה ,עליו
להחליט באופן חד משמעי בפני מי הוא עומד ,כמו שאומרים" :דע לפני מי
אתה עומד!" .אם הוא מחליט שהוא עומד בפני האמונה ,שזה ה' יתברך,
ולא לפני ילדיו ולא לפני אשתו ולא לפני השוטר וכו' ,אזי הוא לא יחניף ולא
יתחנן ולא יעשה שום השתדלות להשפיע על אותו בעל בחירה להניח לו,
או להישמע לו .וכל שכן שלא יכעס ולא יבזה ולא יקלל אותו .אלא יפנה אל
מי שהשגיח עליו ,והביא עליו את הניסיון הזה ,שהוא היחידי שיכול לעזור
לו – הבורא!
ויש בזה מדרגות שונות .כי גם אם קבל את מה שקורה לו באמונה ,ודבר
עם ה' ,ועשה תשובה ,ואחר כך נסה בכל זאת לפנות אל אותו אדם בניסיון
להשפיע עליו – גם זה פגם באמונה שלו בהשגחה פרטית .מאחר שזה מראה
שסוף כל סוף עדין נשארה בתוכו נקודה ,שבה הוא חושב שמי שעומד מולו
הוא מציאות בפני עצמה .כביכול ,ההחלטה היא גם ביד אותו אדם ,ולא בידי
ה' לבד ,והוא אינו חי באמונה האמיתית ,שכל בני אדם הם ביד ה' ,וצריכים
לפנות אל ה' לבדו ולא לשום אדם.
לא ליפול לעצבות מהכישלון
גם כאשר האדם סובל עקב טעויות ,כישלונות וכיוצא בזה ,דברים התלויים
לכאורה בבחירה שלו ,צריך הוא לדעת שאמנם לפני שהוא טעה ,היתה לו
בחירה לא לטעות; אבל עכשיו ,אחרי שכבר טעה ,צריך הוא להאמין – שיש
לבורא מסר בשבילו! ולכן אין לו לרדוף את עצמו ,וליפול להאשמות עצמיות
ולחלישות הדעת.
ההסבר לכך הוא פשוט :בוודאי אדם מאמין יודע ,שכאשר הוא הצליח
בבחירתו ,זה רק מפני שמשמים עזרו לו – בזה חייב כל אדם מאמין להודות,
ולא ,זה מראה שיש לו גאווה – שאומר "אני הצלחתי" .לכן כולם אומרים
תמיד 'בסיעתא דשמיא'" ,בעזרת ה' ,בחסדי ה' ,ה' עזר לי" וכו' .ואם כן ,חייב
האדם המאמין להודות שגם אם הוא טעה בבחירתו ,גם זה אך ורק מפני
שמשמים לא עזרו לו ,ועליו לקבל את הכישלונות שלו באמונה ובאהבה,
וללמוד מהם.
נמצא שאם האדם לא מקבל את כישלונותיו באמונה ,שגם הם מאת ה',
זה מתוך גאווה .ומאחר שאת הכישלון הוא תולה בעצמו ,ברור שגם את
ההצלחות שלו הוא תולה בזכות עצמו .ומה שאומר בעת ההצלחה' :ברוך
ה''' ,ה' עזר לי'' ,הכל בחסדו יתברך' ,וכדומה ,זה הכל רק חיצוני אצלו .כי
המבחן האמתי לאמונה הוא דווקא כאשר האדם נכשל ,שאז הוא צריך
להודות שגם בכישלון יש מסר מהבורא .לכן אין לו ליפול לעצבות ,ולא
לרדוף את עצמו ,אלא להודות על האמת שחטא ,להתוודות ולעשות תשובה,
ולהתחיל מחדש מנקודת מוצא זו לבחור נכון ,כי בודאי יש לו עתה בחירה
חדשה ללמוד מהעבר ,ולהתפלל על העתיד.
הכלל היוצא מפרק זה הוא ,שבכל צער או חיסרון שיש לאדם ,בלא יוצא
מן הכלל ,צריך הוא להאמין – ככה ה' רוצה!
המשך בעמוד >>> 9
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הרב פרדו הגיע לאותו מקום נידח ,לצורך פגישה עם עשיר ,ולפתע
נהיה חולה ,צריכים להשיג רופא .הרופא הגיע .רופא יהודי נידח.
הרופא שמע את פרטי בריאותו ,ואמר כי יש צורך לבדוק את הלב
והריאות .והנה הרופא רואה עליו טלית קטן מצמר" .מה ,יש היום
טלית קטן?! פעם היה ,אני יודע ,אבל היום?!
הגאון הצדיק רבי ראובן אליצור קרלנשטיין זצוק"ל על איך הכל מתנהל ומסתובב בעולמנו בהשגחה נפלאה
"וַ ּי ְִמ ְּכר ּו ֶאת יוֹ ֵסף" (בראשית ל"ז ,כ"ח)
השגחה מכל הכוונים
הפרשה שבה אנו נצבים – מכירת יוסף על ידי השבטים – קשה ועמוקה.
נוכל לראות רק חלקיק קטן ,לא כדי להבין את שבטי י-ה ,אלא כדי להשיג
משהו לפי השגתנו  -מה שאנו יכולים להפיק לקח ומוסר השכל.
במדרש (בראשית רבה פ"ה ,א') כתוב" :רבי שמואל בר נחמן פתח' :כי
אנכי ידעתי את המחשבות' (ירמיה כ"ט) .שבטים היו עסוקין במכירתו של
יוסף ,ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו,
ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה ,והקב"ה
היה עוסק ובורא אורו של המשיח".
הכל מתנהל ומסתובב בעולמנו בהשגחה נפלאה .יוסף יורד למצרים להביא
את השכינה למצרים! להקדים לפני שעם ישראל יורדים ,ולכל פרט יש מהלך
וכוון :אמוראדיגע זאך .והמהלכים הללו אינם רק בימים ההם ,אלא בכל
מהלך החיים כיום בזמן הזה.
חום גבוה במקום מרוחק
רבי משה פרדו ז"ל סיפר לי מעשה .כפי שהוא ראה ,כל אדם יכול להיווכח
בכאלו עובדות עם עצמו ,דוגמאות שמתרחשות לפתע ,דברים שמגיעים לא
לפי התוכניות ,והאדם אז שואל את עצמו -מה קרה פתאום? התשובה :אמנם
זה לא לפי התכנון שלך ,אבל כך הוא לפי התכנון של הקב"ה .יש בורא ,יש
מנהיג .והרב פרדו ספר ,תשמעו:
הוא ,זצ"ל ,הקים את מוסדות "אור החיים" בבני ברק ,והיה יוצא ונוסע
לאסוף כספים לצורך המוסד .הכרתיו וגם ראיתי בעיני כיצד הוא עובד
באמריקה .פשוט לקנאות בו .עם כזו אמונה ובטחון היה הולך ממקום למקום
ללא כלום בידו ,וגם לא לפי הכללים ההגיוניים .ללא תכניות מיוחדות ,מתוך
בטחון פנימי שאם הקב"ה רוצה שמהקיר יצא כסף ,הוא יקבל מהקיר את
הכסף עבור מוסדות "אור החיים" ,ושום אכזבה לא השפיעה עליו לרעה.
הרב פרדו הסתובב בבתי כנסת בכל רחבי העולם .פעם אחת בגלות אמריקה
הגיע למקום רחוק מקהילות היהודים ,אולי בסן פרנסיסקו .מדוע נקבתי
במקום הזה? כי הייתי שם בסן פרנסיסקו – שש שעות טיסה מניו יורק.
הגעתי לאכסניה בערב יום הכפורים ולא ראיתי ,כמובן ,שום יהודי תושב
המקום .לא ידעתי כלום כיצד לשאול ולהתעניין [נאלצתי לשהות שם לצורך
רפואה דחופה] .אבל היה איתי מלווה והוא ידע את מספר הטלפון של
האחראי על בית הכנסת היהודי .הסבירו לנו היכן מקום בית הכנסת – אוה
שמחה ממש – בית כנסת בסן פרנסיסקו! התפללנו שם 'כל נדרי' בשעה
חמש בערב יום הכיפורים ,זה היה מוראדיג!
הרב פרדו הגיע לאותו מקום נידח ,לצורך פגישה עם עשיר פלוני ,ולפתע
נהיה חולה" ...איך יכול להיות כזה דבר ,שאני מקבל לפתע חום גבוה?",
הייתה לו תמיהה ,אבל לא היה לו זמן למחשבות ,צריכים להשיג רופא! נו,
הרופא הגיע .רופא יהודי נידח .הרופא שמע את פרטי בריאותו ,ואמר כי יש
צורך לבדוק את הלב והראות .כדי שיוכל לבדוק נצרך הרב פרדו לפשוט את
חולצתו ,והנה הרופא רואה טלית קטן מצמר.
הוא נבהל " :מה ,יש היום טלית קטן?! פעם היה ,אני יודע ,אבל היום?!"
אמר לו רבי משה" :מה אתה מדבר ,בוא לבקר בארץ ישראל ,תפגוש מאות
אלפי יהודים הולכים עם טלית קטן ,וגם כאן ביבשת אמריקה בצידה האחר,
ישנם בני ישיבות ויהודים כשרים – אלפי אלפים שלובשים טלית קטן!".
הרופא התנצל" :לא ידעתי ,אצלנו אין טלית קטן עשרות שנים!".

כיון שדברו ,ספר לו רבי משה כי לו עצמו יש בנות שמתחתנות עם חרדים
לדבר ה' ,המניחים תפילין ולובשים ציצית וכו'" .יש לי בארץ ישראל ,בבני
ברק" -ספר הרב פרדו " -מוסד בנות ,שרבות מהן מגיעות מבתים שהיו
רחוקים או נדחים ,והבנות מתחתנות עם אברכים בני תורה .אם תהיה בטיולים
בחופשה הקרובה ,תוכל לבוא לארץ
ישראל  -יש לי שם סמינר של אלף בנות"...
הרופא התפעל מאד והתרגש .סיים
לבדוק אותו ,רשם תרופות ,ולא רצה
לקחת כסף .כזה בן אדם ,מנהל של מוסד,
והוא אומר שיש לו שם אלף בנות! הרב
פרדו לא ויתר לו" :אתה תיקח כסף" .ולא
עוד ,אלא שהוציא לו מהמזוודה תפילין...
הרב פרדו הסתובב עם תפילין יקרות
באמתחתו ,כדי שיוכל להציע הנחת תפילין
לעשירים הנדיבים שאינם שומרי מצוות.
אלו לא היו תפילין של 'משרד הדתות'
בגרוש וחצי ...אלא זוג תפילין מהודרות
ביותר ,יקרות .הרופא לקח את התפילין
ואמר" :אני זוכר את הדברים האלה ,שהיו
פעם"( ...כנראה אביו או סבו שמרו תורה ומצוות).
אמר לי רבי משה פרדו" :כאשר דברנו על תפילין ,וגם נתתי לו אותן להניחן,
חשבתי לעצמי :אומנם' ,שלוחי מצוה אינם ניזוקים' ,ולא הייתי צריך להיות
חולה ,אבל כנראה שכאן הייתה מטרה מיוחדת; גלגלו מהשמים שאבוא
ואתעכב עם חום ,כדי להניח ליהודי תפילין" .הם נפרדו .הרב פרדו הלך
לדרכו .עוד במרפאה ,לפני שהם נפרדו ,השאיר אצלו ,לבקשתו ,את הכתובת
ומספר הטלפון שלו בארץ ישראל .הרב פרדו שב לארץ ישראל ושכח מהעניין.
יום אחד הוא יושב במשרד והטלפון מצלצל" .שלום ,מדבר פלוני" .לא
מכיר" .מה אתה מבקש?" " -אני מעונין לבקר במשרד שלכם ב'אור החיים',
המוסד הזה לבנות"...
"בבקשה!".אחרי חצי שעה דופקים בדלת .הדוקטור מסן פרנסיסקו! "-שלום עליכם!"
"באתי לראות את המוסד שלך ,שאמרת שיש בו אלף בנות"..."בסדר ,בבקשה!".ערך אתו סיור בסמינר .מי שמכיר ,זו כברת דרך –לסייר במוסדות "אור
החיים" .עשה עמו את כל ההקפות ,כשעה הליכה .בסיום הסיור הכניסו שוב
למשרד .התיישבו מול המאוורר.
אמר הדוקטור לרבי משה פרדו" :תשמע ,באמריקה לאנשים יש כסף ,גם
לי .אני גלמוד ,אין לי אף אחד .האמת ,כי בהיותך באמריקה חשבתי לעצמי:
אם הוא מספר על מוסד של אלף בנות ,כנראה בביקור אמצא תשעים או
מאה בנות ,אבל בסופו של דבר אני נוכח לגלות כי המציאות עולה על כל
דמיון ,אימפריה גדולה יותר ממה שאמרת...
"בקצור ,יש לי סכום כסף גדול ,רכוש רב ,הייתי מעונין שתהיה לי זכות –
שאחרי מאה ועשרים הרכוש ילך למוסדות 'אור החיים'"...
לבקשת הרופא ,ערכו את פרטי ההעברה כדת וכדין ,עם עורך דין ,כדי שלא
יבוא אי מי לערער על ההחלטה.
אחר כך פנה אליו ר' משה ושאל" :האם אתה יודע איזה עסק עשית עכשיו?
המשך בעמוד >>> 13
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היה זה בעת החורף הרוסי ,נתקפתי בכאבים כה חזקים בידיים וברגליים,
התקפת הכאב פקדה אותי בהיותי בחוץ ,ואך בקושי הצלחתי לשאת את
רגלי ולהגיע במאמצים עילאיים עד לצריף .הצריף היה מוסק באמצעות
רדיאטור .נכנסתי פנימה ,חיבקתי את הרדיאטור בידי ,הנחתי עליו רגל וכך
"שכבתי" עד הערב
הגה"צ הרב יצחק זילבר זצ"ל על מסירות הנפש בבית הכלא הרוסי
"וַ ּי ְִּתנֵ ה ּו ֶאל ֵ ּבית ַה ּס ַֹהר" (בראשית ל"ט ,כ')
לקחתי על עצמי לדאוג לאספקת המים בדליים ממבקע-הקרח שעל נהר
קאזאנקה .היתה זו עבודה המיועדת לפחות לחמישה בני אדם .אבל השתדלתי
להצליח לעשותה לבדי ,שכן ,הדבר היה כדאי לי .בעבודה זו לא הייתי תלוי
באיש ,והייתי מרוצה מהעניין .אם הספקתי ביום שישי לפני שקיעת החמה
להביא כמות מים עד לחצות יום השבת ,הרי שנותר לי לדאוג למים רק לזמן
שמחצות היום ועד למוצאי שבת .האסירים
היו עוזרים לי בכך בעבור שלושה-
חמישה רובלים ממעט הכספים שאשתי
הצדקת היתה מביאה לי ,או בעבור מנת
לחם...
קשה לומר כי במחנה שררה אווירה
של ידידות ורוח טובה .רבים היו המתנכלים
לי ,אך אחד הפושעים ,אדם בשם אוברוב,
הגדיל לעשות ופשוט הפך את חיי לבלתי
נסבלים .לפעמים הגעתי ממש לכדי
ייאוש כתוצאה מתעלוליו השטניים.
האיש היה כבן ארבעים ,ולא היתה זו
הפעם הראשונה בה היה בכלא .מעבר
לכך לא ידוע לי דבר על עברו ,ואין לי
מושג מדוע כה להוט היה למרר את חיי .ולמעשה ,אין זה משנה לעצם העניין.
באחד הימים שם לב לכך ,שהמקום מאחורי הווילון יקר לי ,וכי אני מתפלל
שם .אוברוב מיהר לשבור את המוט ,שעליו היה הווילון תלוי ,ולמעשה פגע
בציפור הנפש שלי! היה זה נורא :לא נותר לי מקום ללמוד ,גם לא מקום
להתפלל בו.
במחנה עסק אוברוב בתיקון כלי עבודה .כאשר הייתי מוסר לו כלים לתיקון,
היה מביא אותם להנהלה באומרו" :הנה ,נתנו לזילבר ,אך הוא זרק ושבר
אותם" .היו פעמים בהן שבר הוא עצמו את המטאטאים שלי ,השליך את
השברים על הגג ,ואחר כך הטיל עלי את האשמה .בקיצור ,האיש חיפש כל
הזדמנות כדי להזיק ולהציק לי.
היה זה באחד מימי שישי ,כאשר ניגש אלי ובפיו הצעה מפתיעה" :שמע,
הרי מחפש אתה בכל שבת אנשים שיביאו מים במקומך .ובכן ,מהיום אני
אביא מים במקומך בכל שבת .רק תלה כאן את המפתח של המרחץ ואני
אפתח ואעשה הכל!" .אחד היהודים ,שנכח במקום ושמע את הדברים ,צחק:
"הוא ודאי חושב כי המפתח עצמו מוקצה".
אך למרבה הפלא – אוברוב מילא את הבטחתו .עד לעזיבתו את המחנה
לא הייתי צריך עוד לבקש טובות בשבת .תמיד דאג להביא מים ולשטוף את
הרצפות .אני ,כמובן ,שילמתי לו בעבור העבודה.
מה גרם לו להשתנות? מעולם לא שאלתי .אך האחרים היו סקרנים וההינו
לשאול אותו .התברר ,כי מישהו נגלה אליו בחלומו והזהיר אותו ,כי אם אינו
רוצה לגרום לעצמו צרות – עליו לשנות את גישתו כלפי האסיר זילבר.
ובמקום להזיק לו ,עליו להיטיב עימו...
החלום השאיר רושם כה עז על אוברוב ,עד שפעם הסתכן ממש עד כדי
מסירות נפש .היה זה בעת שנתנו חיסון לכל האסירים .כאסיר מנוסה הניח
אוברוב ,כי החיסון עלול לסכן את בריאותו ,וסירב בכל תוקף לקבלו .בתחילה
ניסו לשדלו ,אחר כך צעקו וזעמו ואף איימו להכניסו לצינוק – אך הוא בשלו.
כאשר התהליך כבר עמד להסתיים ,הגיע האיש פתאום ואמר" :טוב ,חסנו
גם אותי".

האסירים התפלאו ושאלו" :מדוע שינית את דעתך?"
"נזכרתי כי מחר שבת!"
ומה הקשר בין שבת לחיסון? ובכן ,הוא לא רצה להעביר את השבת בצינוק,
שהרי בכך יפר את הבטחתו להביא מים ולשטוף את הרצפות .האין זו מסירות
נפש?
הכל נהגו לכנותו בכינוי ילדותי "פדקה" ,למרות היותו כבר כבן ארבעים.
היתה זו תקופת מאסרו השביעית! האיש היה פיקח
באופן נדיר ,היטיב להבין בבני אדם ,ביחסים בין אנשים,
ובכלל – התמצא בכל הנושאים .בפסח מכרתי לו את
החמץ .מסרתי לו את כל הצנימים שהיו ברשותי וברשות
אסירים יהודיים אחרים והסברתי" :אסור יהיה לנו
במשך שמונה ימים להשתמש בלחם .אנו מוכרים לך
את כל מה שיישאר בידינו עד לתחילת החג .תן לנו
מקדמה".
לא היה ברשותו כסף ,על כן נתתי לו חצי רובל והוא
מסר לי אותו בתור מקדמה .הכל נמכר כדת וכדין.
ובנוסף ,הוא קיבל את מכסות הלחם של חמישה עשר
אנשים למשך שמונה ימים .אין ספק שהוא שמח בכך.
במשך כחצי שנה נהניתי מעזרתו של האסיר אוברוב
– עד לשחרורו.
שמיני עצרת
בתקופה הראשונה לעבודתי כנושא מים במחנה העבודה ,לא נתתי דעתי
לידיים או לבגדים שנרטבו .הקור בחורף הגיע עד לשלושים מעלות מתחת
לאפס ,והמים ,שנשפכו על הידיים ,קפאו מיד .עור הידיים נסדק ,הפצעים
לא הגלידו והכאב היה כה גדול ,עד כי היו רגעים בהם תהיתי אם בכלל
יישארו לי ידיים ...ובכל זאת ,המשכתי לשאת את דליי המים בחריצות מרובה,
שהרי בעבור זה קיבלתי מתנה יקרה – את השבת.
ליל שמיני עצרת .היה זה בעת החורף הרוסי ,אם כי הכפור העז עדיין לא
היה בשיאו .לפתע נתקפתי בכאבים כה חזקים בידיים וברגליים ,עד כי היום,
לאחר שחייתי שנים לא מעטות ועברתי חוויות כה רבות ,אוכל לומר כי במשך
כל ימי חיי (עברתי התקף לב וגם ניתוח לב) ,לא סבלתי מכאבים איומים
שכאלו .חששתי כי מדובר בשגרון (ראומטיזם) חריף .האם אישאר נכה לכל
החיים?
התקפת הכאב פקדה אותי בהיותי בחוץ ,ואך בקושי הצלחתי לשאת את
רגלי ולהגיע ,במאמצים עילאיים ,עד לצריף .הצריף היה מוסק באמצעות
רדיאטור .נכנסתי פנימה ,חיבקתי את הרדיאטור בידי ,הנחתי עליו רגל וכך
"שכבתי" עד הערב .רק אז נזכרתי כי שמיני עצרת היום! והרי צריך לשמוח,
לרקוד! לרקוד כמובן לא אוכל ,אך לשיר – חייב אני!
יחד איתי ישב "שותפי לעבירה" ,משה נרודוביץ' .הוא היטיב לשיר ,ואני
הצעתי לו" :הבה נשיר ניגון כלשהו" .הוא פצח בשירה ,ואני הצטרפתי אליו.
הכל הסתכלו עלי כעל אדם שנסתתרה בינתו :מדוע הוא שר? מהי הסיבה
לשמחתו? וכל זאת בעודו שוכב על הרדיאטור! ברוך ה' ,לאחר שלושה
שבועות הלכו הכאבים ונחלשו ,ולאחר תקופה מסויימת חלף הכאב לגמרי!
ניסים ונפלאות! ואני חשבתי לתומי ,כי כך יישאר מצבי כל החיים.
חנוכה
חג החנוכה הלך והתקרב ,והשאלה שהעסיקה אותי כל העת היתה – היכן
אוכל להשיג נרות חנוכה .חיפשתי בנרות ,מי יוכל לעזור לי? לבסוף מצאתי
צייר יהודי מווילנא ,אשר היה אומנם מקורב להנהלה ונחשב למלשין בעיני
המשך בעמוד הבא >>>
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רבי ישראל יעקב פישר פתח את המגירה ,הוציא סוכריה והגיש לו...
האברך היה נבוך .אחז רבי ישראל יעקב בידו של האברך ואמר לו" :קח
את הסוכריה וטמון אותה בכיסך .כשייכנס השופט לאולם ,אחוז בידך את
הסוכריה הזו ,ותברך עם כל הכונה' :ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם
שהכל נהיה בדברו'"
רבי גואל אלקריף שליט"א ,במעשה נפלא שמלמד אותנו איזה כוח גדול יש למעשה קטן
"וַ ּי ְִּתנֵ ה ּו ֶאל ֵ ּבית ַה ּס ַֹהר" (בראשית ל"ט ,כ')
אברך ירושלמי ,אב לתשעה ילדים ,נקלע שלא באשמתו לפרשה משפטית
מסובכת .הוא נאלץ לעמוד מול התביעה בבית המשפט שדרשה להשית עליו
עונש מאסר כבד.
בבוקר שבו היה אמור להינתן גזר הדין ,נכנס האברך אל רבי ישראל יעקב
פישר זצוק"ל ,ראב"ד העדה החרדית ורבה של זכרון משה ,מגאוני
ירושלים .הוא סיפר לו בבכי על מצוקתו הקשה ,ועל המתח הרב
שהוא שרוי בו ,בבוקר זה שבו עומד בית המשפט להכריע בדינו.
רבי ישראל יעקב פישר פתח את המגירה ,הוציא משם סוכריה והגיש
לו ...האברך היה נבוך .אחז רבי ישראל יעקב בידו של האברך ואמר
לו" :קח את הסוכריה וטמון אותה בכיסך .כשייכנס השופט לאולם
בית המשפט ,התעלם לגמרי מכל מה שמתרחש שם ,אחוז בידך את
הסוכריה הזו ,ותברך עם כל הכוונה' :ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם
שהכל נהיה בדברו' .כשתאמר 'שהכול' תכוון כפשוטו ,שהכל ,הכל
הכל ,בלא יוצא מן הכלל – נהיה בדברו! מה יפסוק השופט ,איך
תתמודד עם הפסק וכל כיוצא הזה – הכל נהיה בדברו! בזכות האמונה
שלך ,הקב"ה ישפיע עליך ברכה והצלחה!".
ידידיו של האברך יעצו לו כל מיני עצות ,אך הוא התמקד בדבר אחד –
בסוכריה שנתן לו הרב פישר ...יותר נכון :בברכה שעל הסוכריה.
השופט נכנס לאולם .האברך הוציא את הסוכריה ,עצם את עיניו ,כל כלו
מרוכז בברכה" :ברוך ,אתה ה'" הוא אומר את שם ה' עם כל הכוונה :אדון
הכול ,היה הווה ויהיה" ,אלקינו" – תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם,
"'שהכל נהיה בדברו" ...ומכניס את הסוכריה לפיו .הפרקליטות תבעה שתים
עשרה שנות מאסר .עורכי הדין שלו בקשו להפחית לשלוש ארבע שנים .על

פחות מזה לא דברו.
ואז קרה משהו משונה .השופט הראשי הסתודד עם שני השופטים האחרים.
אחרי כמה דקות הם הכריזו על הפסקה לצורך התייעצות ...האם משהו
'דרמטי' עומד להתחולל?
האברך נשאר על מקומו ,מרוכז בעצמו ,כל העת הוא מכוון עם כל העוצמה
– "שהכל נהיה בדברו".
חלפו עשרים דקות ,חצי שעה ,שעה.
לבסוף נכנס השופט לאולם .הוא פתח
את דבריו ואמר" :המעשים בכתב האישום
חמורים ,אבל בעדות של העד המרכזי
נתגלעה סתירה מהותית ,ברוב דעות –
שנים מול אחד – החלטנו לזכות את
הנאשם מחמת הספק!".
נס! פשוט נס משמים! אין הגדרה
אחרת.
האברך נכנס לביתו של רבי ישראל
יעקב פישר ,כדי לספר לו על הנס הגדול ולהודות לו על עצתו .אמר לו רבי
ישראל יעקב" :ראית מה כוחה של ברכה אחת של 'שהכל'! אם כן תשתדל
שזה לא יהיה חד פעמי ולא רק על ברכה אחת ,עליך לברך את כל הברכות
בכוונה".
לא מדובר על מצוות גדולות ולא על מצוות נדירות .מדבר "בסך הכול" על
ברכה ,ברכה רגילה ,דבר יום ביומו .אפשר לקחת דבר פשוט ולהרים אותו
לשמים ,לעשות ממנו עולמות!
(מתוך – דורש טוב סוכות)

>>> הגה"צ הרב יצחק זילבר זצ"ל | המשך מעמוד קודם

הבריות ,כך שהיה מסוכן לפנות אליו ,אך עלי עשה הוא רושם טוב והחלטתי
לספר לו על חנוכה.
דוברוביצקי ,זה היה שמו של האיש ,לא ידע מאומה על היהדות והתלהב
לשמע דברי .הוא עבד בק.ו.צ'( .מחלקת התרבות והחינוך) ,והצליח להשיג
שם נר גדול .כשהביא לי את הנר ,חילקתי אותו לשמונה חלקים ,בעודי
מחשב שכל נר ידלק במשך חצי שעה .הצלחתי להכין נר אחד לכל אחד
משמונת ימי החנוכה .ואם כי נוהגים להוסיף נר בכל אחד מימי החנוכה ,כך
שביום השמיני מדליקים שמונה נרות ,הרי שעל פי ההלכה די בנר אחד לכל
יום.
עכשיו עמדה על הפרק השאלה – היכן להדליק? מה לעשות כדי שלא
יבחינו בנר? על הבערת אש במחנה העבודה חל איסור חמור .המפקח היה
נוהג להיכנס לתאי האסירים בכל רבע שעה ,ואילו הנרות צריכים לדלוק לא
פחות ממחצית השעה .מה לעשות?

לאחר מחשבה החלטתי להדליק את הנר במרחץ המחנה.
במחנה העבודה היו שני מרחצאות .הבאתי לשם מים נקיים ,הוצאתי את
המים המשומשים ושטפתי בהם את הרצפה .במרחץ נהגו לרחוץ רק את
פלג הגוף העליון ,ולכן מותר היה להדליק שם נרות .אספתי את כל חמישה
עשר היהודים לאותו מרחץ ,נעלתי את הדלת ושפכתי את המים שבדלי על
הרצפה .כעבור רבע שעה דפק המפקח על הדלת ,שהרי גם למרחצאות נכנס
ארבע פעמים בשעה .אמרתי לו" :סליחה ,אני שוטף את הרצפה .ובדיוק ברגע
זה שפכתי מים – לא תוכל להיכנס .חכה עוד רבע שעה".
במשך אותה רבע שעה הצלחתי לקיים "פרסומי ניסא" – פרסום הנס ,שהרי
לשם כך אספתי את הקהל .סיפרתי להם על נס פך השמן במקדש ועל מצוות
החנוכה .בצורה זו הצלחתי לקיים הדלקת נרות בשמונת ימי החנוכה – לפי
ההלכה.
(מתוך הספר 'להשאר יהודי')

>>> רבי שלום ארוש שליט"א | המשך מעמוד 6

למה ומדוע?
אדם שנמצא בדרגה הראשונה של האמונה ,היינו שמאמין בהשגחה פרטית,
הוא בכיוון הנכון לחיים של אמונה ואושר.
אבל עדיין חסרה לו הדרגה השניה ,כי אף על פי שמאמין שהכל מה' ,עדיין
יכולות להיות לו שאלות וטענות על ה' .למה ה' עשה לי את זה? לא מגיע לי!
אני אדם טוב! למה אני צריך לסבול? הלא פלוני אלמוני יותר רשע ממני ,ולמה
הוא לא סובל? ועוד כהנה וכהנה שאלות ,תלונות ותרעומות מוכרות וידועות.

שאלות וקושיות אלו הן למעשה פגם גדול באמונה בה' יתברך .כי מאחר
שמאמין שהכל מה' יתברך ,חייב גם להאמין שהכל ודאי לטובה .כי ה' יתברך
הוא טוב ,ואין רע יוצא ממנו .ואי אפשר שאדם יאמר "אני מאמין בה'" ,ובו
זמנית יחשוב שמה שעובר עליו זה רע; כי הוא סותר את עצמו ,מאחר שעל
פי האמת ועל פי האמונה הכל לטובה .לכן ,בשביל להגיע לאמונה שלמה,
חייבים לעבוד על הדרגה הבאה.
(מתוך ספר "בגן האמונה המבואר" – דרגות האמונה)
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"תובע רשע זה ,דרש שיאסרו את הנער ליותר מ 10-שנים רח"ל.
המשמעות היתה כליאה בבית הסוהר הידוע לשמצה בכל יפן .האסירים
שם יורדים מדעתם לאחר כשנה וחצי ,חלק מתים רח"ל מתוך ייסורים
מרים .היפנים רגילים לכנותו 'חור של גיהנום' .על כך אמר לי גאב"ד
"'העדה החרדית' ,שלדעתו במקרה זה מחללין את השבת".
הרב טוביה פריינד בשיחה מאלפת עם הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א ,על מסירות נפש למצות 'פדיון שבויים'
וַ ִ ּי ְּתנֵ ה ּו ֶאל ֵ ּבית ַה ּסֹ ַהר (בראשית ל"ט כ')
זה קרה לפני שנים ארוכות ,איש גבה  -קומה ובעל מראה רבני  -חסידי
מובהק ,התהלך שלוב זרועות באולם העריכה התורני .כולו מהורהר ,פסע
בחדר הלוך ושוב ומצחו חרוש קמטים .ניכר היה כי מתעמק בסוגיא
הטורדת את מנוחתו .הוא משך מיד את תשומת לבי.
המשכתי לעקוב אחריו בהיכל מכון 'אוצר הפוסקים' שב'שיכון הרבנים'
בירושלים .בבית גדול זה הגו חברי הכולל על כרכי "אוצר הפוסקים-
שו"ע אבן העזר" ועל "אוצרות השו"ת" ,אשר כל גדולי הדור הקודם סמכו
ידיהם עליהם ומהווים בסיס ואבן יסוד לכל רב ופוסק.
אחת משכיות החמדה שהנחיל המכון לכלל ישראל היא ה'כרטסת'.
אוסף של מיליוני כרטיסים מסווגים לפי נושאים ונושאי משנה ,לפי סדר
סימני השו"ע על ד' חלקיו .עמלו עליו
צוות של תלמידי חכמים מופלגים,
במשך למעלה משישים שנה ,בעריכת
מאות אלפי מראי מקומות בכל ספרי
השו"תים וההלכה .הם גם אף הביאו
לצידם את המובאות והתקצירים לכל
שאלה ונידון .ל'כרטסת' זו נשאבו
בשעתו רבנים מכל קצווי תבל שנשאלו
שאלות בכל מכמני התורה ,ועל שולחנם
עלו נושאים כבדים בעניינים חמורים.
הדמות המרשימה עצרה לרגע ,הניחה
את תיק התפילין תוך כדי מבט מהורהר,
ומיד ניגשה ל'כרטסת' והחלה לעיין
בריכוז רב ב'מראי המקומות' .לאחר
שמצא את מבוקשו ,פנה הרב אל ארון הספרים ,אסף את הספרים הנדרשים
לו ,והתיישב לעיין וללמוד בהם בהתמדה .מדי פעם קם וניגש שוב אל
ארון הספרים ,שלף שו"ת נוסף או כרך של אחד הראשונים והתיישב
לגמוא אותו בעיון רב.
מבלי משים ,נערם הר ספרים גדול  -מימדים לידו .שעות על גבי שעות
ישב רכון על הספרים .לפעמים התרומם שוב ממקומו ,התהלך במחשבה
עמוקה הלוך ושוב מספר פעמים ,והתיישב בחזרה לעיין בספרים.
בהגיע דמדומי חמה ,שעת מנחה ,יצא לתור אחרי ה'מנין' שבבית הכנסת
'שיכון הרבנים' .לאחר תפילת ערבית שב לערימת הספרים ,ללמוד ולעיין
בהם בשקיקה רבה .בתום יום עבודה מייגע בחיקור וליבון דברי הפוסקים,
מצאתי את עצמי בשעת לילה מאוחרת לבדי בהיכל הלימוד .אני והרב
המתמיד .דממה שררה .שנינו נותרנו בין כותלי 'אוצר הספרים' .השעון
לא חס על שנינו והייתי מחויב לשוב הביתה ולנעול אחריי את המקום.
אולם המתמיד לא הפסיק מללמוד ,עיניו רצות בין השורות והמראה נפלא.
"איך אפסיקהו מלימודו?" תהיתי במבוכה .כהרף עין עלה בליבי רעיון.
התקרבתי בלאט ליד שולחנו והמתנתי .חלף זמן והוא הרים את עיניו
מהספר" .אני מוכרח לעזוב" ,פניתי אליו ביראת כבוד" .ותפקידי מדי ערב
הוא לנעול את המכון .אם הנכם חפצים להישאר ,אשאיר את המפתח",
התכוונתי למסור לו" .למחרת תחזירו לי אותו".

הרב המתמיד הפתיע שוב" .יישר כוח ,אין צורך לטרוח ואיני זקוק
למפתח .צא ונעל את הדלת ולך לביתך בשלווה .אשאר כאן הלילה ומחר
בבוקר ,כשיגיע הראשון ,אצא לתפילת שחרית" .נרתעתי לאחור" .אני
'אנעל' או 'אאסור' מתמיד דגול כמותו?!" ,חשבתי לעצמי .הנחתי את
המפתח על השולחן" .יאות מר לקחת בטובו את המפתח ,כדי שיוכל
לנעול את עצמו מבפנים ולצאת כשירצה .אני סמוך ובטח שימצא את
הדרך וההזדמנות להחזיר לי את המפתח".
למחרת בבוקר הגעתי למערכת ה'אוצר' והאיש נעלם .כנראה כבר פנה
להתפלל שחרית .את המפתח השאיר בידי הרה"ג רבי חיים לוי זצ"ל,
מזכיר המערכת ,שבכל יום הקדים ומיהר לבוא אל בית ה'אוצר' בשעות
המוקדמות של הבוקר .יחד עמו בא כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא ,הגרה"צ
רבי מרדכי דוד כהנא זצ"ל ,שאף הוא
היה מראשי מערכת 'אוצר הפוסקים',
ויבדל"ח הרה"ג יהושע ריינמן שליט"א,
יו"ר אוצר הפוסקים.
סיפרתי להם על המתמיד המפתיע
שפגשתי אמש ,שישב עד השעות
המאוחרות בלילה ולמד בספרי השו"ת,
שביקש שאנעל אותו עד הבוקר,
שהרגיעני לאמור שישהה ב'אוצר' כל
הלילה ושאני תוהה לדעת מיהו.
"אינך יודע?" נענה ר' חיים מיכל
בפליאה" .זהו הדיין הנודע הרב וייס
מאנטוורפן" .והרבי מספינקא הוסיף
בשנינות" :האיש שהוציא הרבה אסורים
מבית הסוהר בכל העולם ועוסק כל ימיו בפדיון שבויים ,ביקש ש'יאסרוהו'
ו'ינעלוהו' במשמר כל הלילה כדי ללמוד התורה" .א נס אז דו האסט נישט
צו ג'הערט צו זיין עצה" (נס שלא שמעת לעצתו).
מאז ,מדי שנה בימי 'בין הזמנים' ,חזר על עצמו המראה שבו הגאון רבי
חיים יוסף דוד וייס שליט"א  -ובכינויו בעולם התורה והחסד 'החיד"ו' –
רכון על ספריו יומם וליל .אינו עוזב את השולחן מעת לעת .הוגה בתורה
עד אפיסת כוחות ונרדם על שולחנו .רק לתפילות קם ועוזב את ספריו.
זכיתי לקרבה ולידידות מיוחדת עמו במהלך השנים וכעת ,בשהותו בבית
האוצר ,הצעתי לפניו שאלות רבות על השליחות הייחודית שנטל על עצמו
ועל השאלות המתעוררות הימנה.
והכל מודים כי מדובר בשליחות יוצאת דופן ,גם בעולם החסד העצום
שכונן דורנו בלי גבול ומידה .הוא מגדולי הדיינים באנטוורפן ,דומ"צ קהל
'ייטב לב' דסאטמאר ,נודע בגאונות מופלאה במכמני תורה ובמיוחד בספריו
שו"ת 'ויען דוד' ז' חלקים' ,ויחי יוסף' על הלכות ריבית ועו"ס ,בתוכם
מתבהרים שאלות רבות בכל מכמני תורה שהופנו אליו מכל קצווי תבל,
ובפרט ממדינות ויבשות שבהן נודדים יהודים שרח"ל התנתקו משורש
יהדותם .בנוסף ,נודע בצדקת פזרונו עשרות בשנים .ומלבד כל אלו ,עוסק
במצוות פדיון שבויים באופן אישי ,נוסע לכל בתי הכלא ובתי המשפט
כדי לחלץ יהודים ,מנהל מו"מ מפתל ומייגע עם עורכי דין ובעלי שם
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

עולמי ,תוך שמפזר הון רב למצוה זו מכיסו ללא תמורה.
ביקשתי להבין מתוך יראת הכבוד והערצה מופלגת ,על מה ולמה? מדוע
החל להתעסק במצוה זו? לשמוע מ'כלי ראשון' על ההתמסרות בתחום
כה מסורג ואפור .וזו לא מלאכה פשוטה .הגאון החיד"ו שליט"א משוחח
בנועם-שיח עטוף מעטה ענווה והצטנעות .מסכם במהירות את 'סיפורי
הצבע' וחותר כל העת להעביר את המסר המשמעותי .מוטל עלי אפוא,
לנסות ולבנות סיפור חיים ,על ידי השאלות הרבות בהלכה שהתעוררו לו
במסעותיו ברחבי תבל – שהוא מראה לפניי – ולצידן את התשובות אין-
ספור שכתב בנדודיו 'על כנפי נשרים' מברזל .כך יוכלו הקוראים לעמוד
על הסיפורים שמאחורי השו"ת.
בכל זאת ,מה גורם להתמסרות כה רבה?
"שנים לפני הפרשה הידועה שבה נעצרו שלושה בחורים ביפן שלא
באשמתם והוכנסו לכלא ,עסקנו במצוה זו .אולם בפרשה ההיא ,נכנסתי
במיוחד לעובי הקורה בעקבות בקשתו של הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א
וגדולי ישראל שהתחננו להצלתם .כשנכנסתי אל מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל
בעל 'שבט הלוי' אמר בתחינה' :אני מבקש ממך ,יהא אשר יהא ,אל נא
תעזוב את עניין הבחורים .נהל את התיק הסבוך עד לשחרורם' .במטבע
דומה אמר לי הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א ,גאב"ד 'העדה החרדית':
'על ענין זה מותר לחלל שבת' .רבנים נוספים ביקשו שאתערב בעניין ,כי
איש אינו יודע כיצד יש לפעול בנידון.
מדוע שליחות זו היתה כה מסובכת ומלאת קשיים?
"משום שמי שלא מצוי בעניינים אלו ,יתקשה להתמודד עם הסבך
המשפטי ,במיוחד במדינת יפן הקשוחה,
בה השתרגו הבעיות עד למעלה ראש.
לדוגמא ,שלושת הבחורים עברו מבחן
'פוליגרף' .שאלו אותם  16שאלות "שלושת
ויצאו דוברי אמת לחלוטין .אך במדינת הבחורים עברו
יפן ישנו חוק ,הקובע כי מותר מבחן 'פוליגרף'.
להשתמש ב'פוליגרף' רק לרעת שאלו אותם 16
הנאשם ולא לטובתו ,משום שהמכשיר
מדייק רק ב 92אחוז .מה נעשה אם שאלות ויצאו
דוברי אמת
כן? היינו במיצר ובצרה.
"ואז היסב אותנו כ"ק האדמו"ר לחלוטין .אך
ממונקטש שליט"א לנקודה שממנה במדינת יפן ישנו
ניתן למצוא פתרון .הוא עצמו
נכדו חוק ,הקובע כי
של הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב
זצוק"ל ,שמסר נפשו על פדיון שבויים מותר להשתמש
מידי הפריצים האכזריים – והוא הולך ב'פוליגרף' רק
בדרכיו ופועל רבות למען עצורים לרעת הנאשם
שהסתבכו במדינות שונות .הוא העלה ולא לטובתו"
טענה ,שהרי  92האחוזים המדוברים,
מתייחסים כלפי אדם אחד שנבדק
במכונה זו .לכן אין המשפט היפני
מקבל תוצאות אלו .אבל אם מדובר בשלושה אנשים ,שכל אחד מהם יצא
דובר אמת על פי הפוליגרף באותו דבר מעשה לכאורה ,מוכרח להיות
שהם זכאים במאת האחוזים.
"בעקבות כך ,ארגן האדמו"ר מסע מיוחד וחשאי ללוס-אנג'לס ,יחד עם
עורך הדין שלנו ,והציג אותנו בפני שני המומחים הגדולים ביותר בארה"ב
בנושא 'פוליגרף' ,וכך התקדמו העניינים ממקום בלתי צפוי .והנה לך
הדוגמא לפרטי-תיק ,שבני משפחות לא ידעו עליו כלל ואינם יכולים
להעלות בדעתם כיצד לפתור סבך זה ,משום שרק מומחים ומצויים
בעניינים אלו ,מסוגלים לכך ,בסייעתא דשמיא".
האם תנאי הכליאה הינם גורם המשנה את דחיפות הענין?
"בכל בית אסורים ,גם אלו שבתנאים לא גרועים ממש לא נעים להיות,
בלשון המעטה .עצם תפיסת שיחרורו של אדם ,היא בכלל הדברים שפירט
הרמב"ם.
"אך הסבל הגדול בבתי מאסר במדינות השונות ,ובתוכם יפן ,הוא נורא
ואיום .לא ניתן לצאת משם בדעת ,אם בכלל נשארים בחיים .ביפן עובדים

האסירים עבודת פרך ,ממש דומה למה שעשו לאבותינו בשואה האיומה
ה"י .תחילה לא קלטתי במה המדובר ,אבל לאחר בדיקה קצרה ,התברר
לי כי העבודות האלו מתקיימות כשהעצורים יושבים ותופרים בידיים ,עם
כובע גדול שאי אפשר להסתכל לשום צד .אם תופשים את אחד העצורים
שלא עובד ,או מסתכל על אסירים אחרים ,מניחים אותו בחדר מבודד
לשבויים ,שם אי אפשר לזוז כלל ,ואם חס ושלום מישהו נופל לשם ,אין
כמעט סיכויים לצאת בלי לאבד את הדעת ,חלילה .וכפסע היה שהבחורים
עצורי יפן יכנסו לשם ,לולי הסייעתא דשמיא הגדולה ,ניצלו בעור שיניהם".
"לא אחת היו הבחורים מתעלפים מחוסר כוח ,מפני שלא רצו לאכול
טריפות .שירותי הכלא לא הרשו להכניס אוכל כשר אל בית הסוהר .למרות
שבמצב פיקוח נפש שעמדו בו ,יתכן והיה מותר להם לאכול ,אך הם סירבו.
"גם כשנפגשנו עם שר המשפטים היפני ,לא הצלחנו להוכיח להם שיש
לאפשר ולהכניס לעצורים אוכל כשר לכלא ,דבר המנוגד לחוק .ובגלל כן,
היו האסירים היהודים לוקחים את האוכל שמביאים להם ומחזירים חזרה
לסוהרים כי זה לא היה כשר .הם חיו רק על טעימת ערב .פרי ,ירק וכוס
מים .חוץ מזה לא אכלו כלום
באחת הפעמים ,התפרסם שאחד הבחורים יכול להשתחרר מוקדם,אך הדבר אולי
עלול להזיק לחבריו .במה היה מדובר?
"היה שלב שבו אחד מהם יכול היה לצאת זכאי ולהשתחרר .אבל לא
היה לו לאן .תוקפה של הויזה פג והוא היה ללא כל אשרת שהיה .כלומר,
הוא לא יכול לצאת מהמדינה באופן חוקי ,אלא רק להסתתר ואז להבריח
את עצמו בדרך לא דרך.
"ומה יקרה לאחר שיתפרסם שהראשון נעלם ויגיע משפטו של הבחור
השני? ישפטו אותו כאחד מחבורת עבריינים שצברה עסקים פליליים
עם מבריחי מכס ועוד .כלומר ,שחרורו של הראשון יכול חלילה להשפיע
על הכרעת הדין בבית המשפט היפני לרעה ולנורא".
"לא פחות מכך התעוררה שאלה מורכבת ,כאשר סוכם עם הפרקליטות
היפנית שאחד הבחורים יועבר לכלא במדינת ישראל ,כפי ההסכם שנחתם
בין שתי המדינות .על המדינה השניה היה לכבד את ההכרעה של
הראשונה .אולם העסקנים השתדלו בשלטונות ישראל לחלץ את הבחור
עוד לפני הזמן הקצוב לו ,כדי להקל עליו בכל יום .הדבר גרם לכך שביפן
סירבו בתחילה להעביר באופן מיידי את הבחור השני .האם צריכים
להתחשב במקרה כזה עם ההשלכות כלפי ה'שבוי' השני או לא?"
מעבר למצוות פדיון שבויים שעליה מותר לחלל שבת ,האם עלתה שאלה ספציפית
שהסתפקתם בה וגדולי ישראל הורו לכם מפורשות?
"אחת מישיבות בית שמשפט נקבעה לט' בניסן .זו היתה ישיבה מכרעת
שבה היו סיכויים גבוהים שיצא זכאי וישתחרר ,אבל עדיין היתה שמורה
זכות ערעור לתובע מטעם הפרקליטות ,ובדרך כלל היא מערערת על
הכרעת הדין.
"תובע רשע זה ,דרש שיאסרו את הנער ליותר מעשר שנים רח"ל.
המשמעות היתה כליאה בבית הסוהר  Fuchuהידוע לשמצה בכל יפן.
האסירים שם יורדים מדעתם לאחר כשנה וחצי .חלק מתים רח"ל מתוך
ייסורים מרים .היפנים רגילים לכנותו 'חור של גיהנום'.
"וכאן התעוררה שאלה ,למרות כל ההסכמים להעבירו לארץ ישראל,
איש אינו יודע כמה זמן יארך הדבר .אם ייצא הנער זכאי במשפטו ,אולי
יוכל להספיק לעזוב את יפן לפני הגשת הערעור ומעצרו המחודש ,כפי
הנוהל היפני .האם מותר יהיה לזרז את הנסיעה אפילו ביום שבת קודש
– שהוא "שבת הגדול" ,או בליל פסח ,לנוכח הספק שמא יערער התובע
ושמא ייאלץ הנער להיעצר בכלא הקשה ,אפילו לתקופה מוגבלת ,עד
שיועבר לארץ ישראל? "בנוסף ,הבחור שהה שנתיים בבידוד מוחלט בלא
לראות אור יום .היציאה הפתאומית עצמה לאויר העולם יכולה לגרום
לאסיר להלם וסכנה .סידרתי אפוא לבחור ,יהודי שילווה אותו וישגיח
עליו .האם גם למלווה יהיה מותר לנסוע באותו יום שבת גורלי? האם
אחרי שיותר לו ללוותו בשבת ,יוכל גם לטוס עמו ארצה? הרי סירוב של
מלווה לטוס וירידה מהמטוס לפני נעילת הדלתות ,עשויים לגרום לאיחור
ואסור לעשות כך .ועל כך אמר לי גאב"ד "'העדה החרדית' הגרי"ט וייס
שליט"א ,שלדעתו במקרה זה מחללין את השבת".
(נערך מתוך "המודיע" " -סיפור על גבי ציבור" סוכות תשע"ח)
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לפני מספר שנים ביקשתי מבני ביתי שינסו למצוא בחנויות נורות צבעוניות
דולקות וכבות ,כאלו שמשמשות לקישוט סוכה ססגוני וכשר ,מתוצרת
הארץ ,כיון שחנוכה מתקרב" .אבא" ,הזכירו הילדים" ,לא תולים קישוטים
בחנוכה .רק בסוכות"...
חכם אחד אמר פעם כי ישנם "שתולים בבית ה'" וישנם "שתולים בחצרות ה'" ,וההבדל ביניהם הוא תהומי.
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
בישיבה בה אני מלמד בשעות הבוקר ,פועל בשבתות ובמועדים
שטיבל של חסידי ויז'ניץ .כך שאני מוצא לעיתים את עצמי מעלעל
ומעיין בהפסקות הקצרות בספרי חסידות ויז'ניץ ,ומשתדל לספוג יראת
שמים .כמעט מתחילת ספרי התורות של אדמור"י ויז'ניץ על חומש בראשית,
הזכירו האדמורי"ם את חשיבות ההכנה הרוחנית והנפשית לימי החנוכה
הממשמשים ובאים .כבר כחודש לפני חנוכה ,עוררו הרעבעס' זצ"ל את צאן
מרעיתם להתכונן בהכנה דרבה לימי החנוכה ,ואנו ,שכבר ממש מתקרבים
לשמונת ימי החנוכה ,צריכים כבר להתכונן ,להתרומם טפחיים מעל הקרקע,
ולחוש את מעלת הימים הבאים עלינו לטובה.
הבה ונתבונן מעט יחד:
השולחן ערוך כותב" :ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות
דולקים" .הפוסקים כותבים שישנה עדיפות לנשים על פני האנשים ,במנהג
אי עשיית מלאכה בשעה שנרות החנוכה דולקים .המגן אברהם כתב בשם
המטה משה ש"דוקא נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה ,לפי שנעשה נס על
ידיהן" .מסיבה זו כתב הרמ"א שיש לאכול גבינה בחנוכה ,לפי שהנס נעשה
בחלב שהאכילה יהודית את האויב ,וכתב המשנה ברורה" :היא היתה בתו
של יוחנן כהן גדול והיתה גזירה וכו' והאכילה לראש הצוררים גבינה לשכרותו
וחתכה את ראשו וברחו כולם".
הר"ן (מגילה ב ,ב) סובר שאכן ,יהודית היתה הגורמת המרכזית לתבוסת
הצוררים ,ובעקבות מעשיה "ברחו כל היוונים" ,וכדבריו כתבו עוד מגדולי
הראשונים .גם בנוסחת המדרש (שבהוצאת הרב"מ לוין) מובא שעיקר הצלחת
המלחמה נעשתה ע"י כריתת
ראש המצביא היווני ע"י
יהודית ,ורק כך הצליחו
להתיש את היוונים .וכך
מובא גם ב'ספר המעשיות'
לרבינו ניסים גאון ז"ל.
בגרסת המדרש ,המובאת
בשאילתות דרב אחאי גאון,
מובא שבתו של מתתיהו
הכהן הגדול נכנסה לחופה
כדי להינשא ,ומכיון שחששה
מגזירת היוונים הארורה,
ש"פשטו ידם בבנותיהן",
כלשון הרמב"ם ,לכן התנהגה
בסעודת נישואיה בחוסר כבוד וצניעות וחילקה משקה לכל המסובים .כשכעסו
אחיה עליה ונזפו בה על התנהגותה המוזרה ,סנטה בהם אחותם ואמרה:
"מדוע תכעסו על מעשי?! הלא גזירת היוונים תגרום לי לחוסר צניעות גדול
פי כמה וכמה?!" .דבריה הישרים והנכוחים זיעזעו את אחיה ,שמיד התעוררו
להילחם ,וכך פרצה המלחמה ,עד לנצחון בני חשמונאי.
שמעתי פעם משפט יפה מהרב יוסף בא -גד ,שהיה חבר כנסת בשעתו
והיו לו פנינים מתוקות ואמרות כנף מרתקות .הרב בא -גד הסביר את נס
המלחמה של חנוכה ואמר" :ננסה לחשוב מה היה קורה אם צה"ל הישראלי
היה יוצא למלחמה נגד צבא ארצות הברית ...אתם יודעים מי היה מנצח?
ישראל ,כי כל צבא ארצות הברית היו 'מתים מרוב צחוק'" ...ואכן כן .אם כל
אחד מבין שקבוצת יהודים חרדים ,דלה בכח ובאמצעי לחימה ,אינה יכולה
לנצח את צבא יוון האדיר .הצבא החזק ביותר בכל העולם כולו באותה
התקופה.
מו"ר ,מרן המשגיח הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל ,הוסיף והסביר שעיקר

נס חנוכה היה בכך שהחשמונאים החליטו לצאת למלחמה נגד הצבא היווני
האדיר ,שזהו עצמו דבר נס ופלא ,לנסות ולהילחם בצבא החזק ביותר בעולם.
ומכיוון שהתעוררות לתעוזה זו באה ,כאמור ,על ידי אחותם של החשמונאים,
לכן ישנו מקום לשייך את הנס על שם הנשים.
החשמונאים הכירו היטב את היוונים וגזרותיהם המחרידות .הם ראו בעיניהם
את הזוועות ,חוסר הצניעות ופרצות הקדושה ,שהיוונים הארורים עשו .אם
כן ,מה עשתה אחותם בכך שגרמה להם לקום ולהילחם? מה הם סברו רגע
לפני?! והרי אחותם לא חידשה להם מאומה ,עליו לא ידעו קודם?!
נכון ,הכל היה ידוע ומוכר .אך אחותם הצליחה לזעזע את אמות הסיפים
במשפט אחד ,משפט מצמרר .היא הצביעה על המצב הקיים ואמרה" :ראו!
ראו היכן ,באיזה מצב ,אנחנו נמצאים!".
•••
חנוכה הוא הזמן האידיאלי ,המתאים ביותר ,לשוחח בו על פך השמן הטהור,
ועל כך שגם בימינו דרושה מסירות נפש .ואז ,אז נתקלתי ,כמעט באקראי,
בקובץ תורני של ישיבת 'באר יעקב' ,ושם ,באחד המאמרים ,הופיע לו משפט
מצמרר .בקונטרס נכתב שמרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ' זצוק"ל
הגדיר את המושג 'בן תורה'[ ,לגבי קבלת תלמידים למוסדות חינוך של
אברכים ובני תורה!!] בכך שמי שמאחר באופן קבוע ל'פסוקי דזמרה' ,אינו
נחשב לבן תורה.
ברור שצריך לדבר על השקפה והתווית דרך ,לדון בכובד ראש בסוגיות
הרות גורל ולהשתייך למחנה יראי ה' וראשיו ,גדולי ואראלי התורה .אך עלינו
לזכור שכשאנו מדברים ומדברים על דעת תורה והשקפה ,אין בכך שום
הקרבה עצמית ,שום מסירות נפש .ברור שעמלי התורה צריכים
להגדיר ולחדד את השקפת עולמם הרוחנית ,אך לא רק
בדיבורים תאורטיים נהיה בני תורה .בני תורה נהיה ,כך מאיר
לנו מרן רבי מיכל יהודה באור גדול ,כשנתאמץ ,שנעבוד את
ה' במסירות ,ושנגיע ,למשל ,בזמן ל'פסוקי דזמרה'.
מאי משמע מסירות נפש בימינו?
כשנלמד עוד שעה ברציפות ,למרות שקשה ואפילו כשהיצר
מנסה להתגרות בנו ולהפריע לנו .כשנתאמץ לקום  10דקות
מוקדם יותר ונגיע לתפילה בזמן .כשנתרום 'מעשר' או 'חומש'
לצדקה ,גם שהמצב הכספי לא מזהיר במיוחד ,כשנעצור מלספר
סיפור מרתק לסובבים ,למרות עסיסיותו הרבה ,רק בגלל שזהו
רצון ה' יתברך ,זוהי מסירות נפש ,וכך ,ורק כך ,נבנה לו בניינו
האישי של לומד התורה.
לא ניהפך לחלק משבט לוי מעצם ההחלטה על השתייכות
ומפלגה .שיחות החולין החוזרות ונשנות בענייני השעה ,לא יהפכו אותנו
לאוהבי ה' יראי אלוקים .אנו ניחשב כנסיכי הכתר כשהמחשבות שייתפסו
אותנו יהיו מחשבות בירור מחלוקותיהם של אביי ורבא ,רבי יוחנן וריש לקיש,
הרמב"ם והראב"ד ,הרי"ף והרא"ש ,ה'קצות' ורבי חיים .לא תמיד קל לברר
ולשדד מערכות בעומקה של תורה ,אך כשעושים זאת ,גם בשעות קושי,
זוהי מסירות נפש אמתית.
חכם אחד אמר פעם כי ישנם "שתולים בבית ה'" וישנם "שתולים בחצרות
ה'" ,וההבדל ביניהם הוא תהומי .משוחחי ענייני השעה והמתווכחים למיניהם,
אכן עסוקים סביב לנושאים שברוח ובדעת ,אך לכלל "שתולים בבית ה'"
לא הגיעו .כי ב"חצרות" אמנם מדברים על ענייני השעה ,מתווכחים בלהט
אין סופי ומתאמצים להוכיח את טעויות האחרים .אך ב"בית השם" יושבים
ולומדים תורה ,בהתמדה ,שעה אחר שעה ,מבררים עוד סעיף בשולחן ערוך
ונושאי כליו ,מתאמצים להבין יותר טוב את כוונת הרמב"ם ומשננים ,שוב
ושוב ושוב ,את המסכת ,הלוך וחזור .כאן ,בתוככי בית המדרש ,מצויים בני
המשך בעמוד הבא >>>

12

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

>>> המשך מעמוד קודם

שבט לוי .כאן מתייגעים ,כאן מוסרים את הנפש .ואילו בחוץ? אין קל יותר
מזה .לדון ,להתפלמס ,לחוש שייכות מבלי להתאמץ ולהקריב כלל וכלל,
זוהי לא מסירות נפש.
כשהחשמונאים הקדושים זכו לנס פך השמן הטהור ,היה זה בגלל שהם
מסרו את נפשם בפועל ,לא בדיבורי סרק ומיתוגים ,השתייכויות וויכוחים.
ואולי אנו ,במקום לחוש 'שייכים' רק על ידי דיבורים ומעשים לא רציניים,
פשוט נחוש שייכים על ידי שנגיע בזמן ל'פסוקי דזמרה'...
אורות צבעוניים ליד החנוכיה -האמנם??
ולנושא אחר :בחודש כסלו לפני מספר שנים ביקשתי מבני ביתי שינסו
למצוא בחנויות נורות צבעוניות דולקות וכבות ,כאלו שמשמשות לקישוט
סוכה ססגוני וכשר ,מתוצרת הארץ ,כיון שחנוכה מתקרב.
"אבא" ,הזכירו הילדים" ,לא תולים קישוטים בחנוכה .רק בסוכות"...
אנו מתגוררים בבניין רב קומות ,ודירתנו נמצאת למעלה מעשרים אמה.
נר חנוכה שהונח למעלה מעשרים אמה  -פסול .ומה עושים דיירי הקומות
הגבוהות ,שדירתם גבוהה מעשרים אמה? ה"שער הציון" כתב" :אם אכן
החלון גבוה מקרקע רשות הרבים למעלה מעשרים אמה ,ואין היכר לבני
רשות הרבים ,אז טוב יותר להניח בפתח" .מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל (שבה"ל
ח"ד ס"ה) כתב שאם ישנם בסביבה עוד בניינים רבי קומות ,והמתגוררים
בבניינים ממול יכולים להביט בנרות ,ידליק בחלון הפונה אליהם .ואולם
דעת רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל היא שחז"ל תיקנו פרסומי ניסא רק לעוברים
ושבים ברחוב ולא לדיירי הבנינים שממול ,ובמקרה כזה ידליק בפתח דירתו
(ויהיה בכך מעט פרסום הנס לעוברים ושבים בחדר המדרגות) או בפתח
הכניסה לחדר המדרגות .וכן הובא בשם מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל שידליק
בפתח הדירה ,הגם שאין דיירים סמוכים לדירתו ולא יראו את נרותיו ,ולא
ידליק בחלון ,למרות שמהבניינים ממול ניתן להביט לביתו .אולם בשנותיו
האחרונות הורה הגרשז"א זצ"ל שניתן להדליק בחלון למעלה מעשרים אמה.
הגמרא בעירובין (ג ,א) אומרת שכשיישנה קורה במבוי למעלה מעשרים
אמה ,צריך למעט אותה בגובהה ,אך כשיש בקורה או בצידה אמלתרא ,אין
צורך למעט את הקורה" .אמלתרא" הוא דבר המושך במיוחד את העין להביט
בו ,כדוגמת קיומם של קיני עופות על הקורה ,ציורי עופות או כל דבר אחר
המושך את העין.
ואם כן ,אולי נמצא פתרון נפלא לדיירי הקומות הגבוהות מעשרים אמה.
נעמיד את החנוכיה בחלון ,למרות שהחלון הוא למעלה מעשרים אמה ,אך
נציב לצד החנוכיה דבר מה המושך את העין ,כמו נורות צבעוניות מרצדות
(לא אלו שמיוצרות בחו"ל לחגאות הנוצרים ,אלא נורות כשרות ויהודיות)
או שלט מואר של "חנוכה שמח" מלווה בציורים ססגוניים ,והנה ה"אמלתרא"
תגרום לכך שהאנשים יביטו למעלה ,למרומי הקומה העליונה ,ואז יביטו גם
בנרות החנוכה ,ובכך נכשיר את הדלקת הנרות .האמנם?
השפת אמת (סוכה ב ,א) מסתפק האם מועיל להניח דבר המושך את העין
בסוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה ,ובשו"ת "עני בן פחמא" (או"ח סל"ב)
וכן כ"ק האדמו"ר רבי חיים מאנטניא זצוק"ל דנו בשאלה זו לגבי נרות חנוכה,
שאם כשמניחים "אמלתרא" למעלה מעשרים אמה ,ניתן להכשיר בכך את
המבוי ,אם כן מדוע שנרות החנוכה עצמם ,שדולקים ומאירים את העיניים
וכולם שמים אליהם לב ,לא נחשבים בעצמם ל"אמלתרא"?! (וראו במאמר
רבי ישראל דנדרוביץ בספר "פרדס יוסף החדש" לחנוכה ובמאמר רבי דוד
יצחק הופנר בספר "ברכת אריה").
הגרב"צ פלמן זצ"ל בספרו "שלמי תודה" הסתפק האם מועיל "אמלתרא"
בנרות חנוכה ,ואילו הגר"מ שטרנבוך שליט"א (בשו"ת תשובות והנהגות)
כותב ש"שמעתי שיש הדרים למעלה מעשרים אמה ,שנוהגים להאיר את
החלון שבו הדליקו את הנרות ,באורות צבעוניים וכדומה ,כדי למשוך את

העין ,ודומה לאמלתרא ,שהיא קורה מצוירת במיני צבעוניים ,שנאמר בגמרא
בעירובין ונפסק בשו"ע שכיוון שהיא מושכת את העין והכל מסתכלים בה,
יש היכר ,ומועיל גם כשהניחה לקורת מבוי למעלה מעשרים אמה ,וא"כ הוא
הדין כאן בנר חנוכה ,שיוצא המצוה כהלכתה".
•••
לאחר שגיליתי את דיון האחרונים בעניין ,הדלקתי חנוכיה אחת בחלון
הפונה לעבר הישיבה הסמוכה לביתי ,וחיברתי נורות צבעוניות מסביב ,כדי
שימשכו את עיני הבחורים שבישיבה ממול( ,זאת בצירוף כשרות החנוכיה,
אותה ראו בני הבית עצמם) .ובנוסף הדלקתי חנוכיה נוספת בפתח הבית,
כדי לצאת את הדעות הסוברות שאמלתרא אינה מועילה בחנוכיה למעלה
מעשרים אמה .ואכן ,בחורים רבים סיפרו לי שהנורות הצבעוניות משכו את
תשומת ליבם והם ראו גם את נרות החנוכה .סיפרתי על כך למו"ר מרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א ,אך דעתו לא היתה נוחה מרעיון זה ,אך לא ירדתי לסוף
דעתו בענין .השבוע שאלתיו (באמצעות נכדו חביבו ,ידידי רבי יעקב קניבסקי
שליט"א) שוב לדעתו ,ומרן שליט"א השיב" :כבר דיברו על זה באחרונים,
וכיוון שעל חנוכה לא נאמר שאמלתרא מועיל ,לא עושים כן".
יתכן להוסיף שאמלתרא אינה
מועילה בנרות חנוכה משתי סברות:
"הדלקתי חנוכיה
א) ישנה מחלוקת בראשונים האם
האמלתרא צריכה להיות בגוף קורת
אחת בחלון הפונה
המבוי ,שעל הקורה עצמה יצוירו
לעבר הישיבה
ציוריים מעניינים ,או שמספיק שנניח
הסמוכה לביתי,
היכר חיצוני המושך את העין .לפיכך,
וחיברתי נורות
לפחות לדעות הראשונים הללו ,אם
נוסיף נרות צבעוניות ליד נרות החנוכה,
צבעוניות מסביב,
לא ייחשב הדבר לאמלתרא.
כדי שימשכו את
ב) אמלתרא מועילה דוקא במבוי,
עיני הבחורים
משום שחז"ל הצריכו שיהיה היכר
בראיית המבוי ,ואפשרו שההיכר
שבישיבה ממול"
ייעשה על ידי דבר חיצוני ,אך בסוכה
צריך שהעין תקלוט את הסוכה עצמה
("דאמר קרא 'למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל' ,עד
עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה ,למעלה מעשרים אמה אין אדם
יודע שדר בסוכה ,משום דלא שלטא בה עינא" -סוכה ב,א) ,ולא שיראוה
בעזרת גורם חיצוני .ולפיכך יתכן שנרות החנוכה דומים לסוכה ולא למבוי,
ועלינו לראות את הנרות עצמם ,מבלי שנראה אותם רק בסיוע נורות צבעוניות.
לאחרונה ראיתי שרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (בס' שבות יצחק) ומרן
הגרש"ז אוירבך זצ"ל (בס' הליכות שלמה) פסקו שהמדליק נרות חנוכה
למעלה מעשרים אמה ,למרות שהכותל מצויר ומושך את העין ,אין הדלקתו
שלמה .רבותינו זצוק"ל מוכיחים זאת מעצם הדין עצמו ,שאם הדלקת נרות
חנוכה למעלה מעשרים אמה ,פסולה ,למרות שהנרות בעצמם מושכים את
העין ,הרי גם שלא יועיל להניח קישוטים או נורות ססגוניות כדי להכשיר
את נרות החנוכה הניצבים למעלה מעשרים אמה[ .ואמנם יתכן לחלק ולומר
שנרות לא נחשבו בזמן חז"ל לאמלתרא ,כיון שכולם השתמשו בתאורת
הנרות בקביעות ,ונרות לא משכו את העין כמו קיני ציפורים או ציורים .וגם
בימינו ,אף שבימים רגילים שמים לב לנרות הדולקים בחלון .אך בחנוכה,
כשבכל בתי ישראל דולקים נרות בחלונות ,האנשים אינם שמים כל כך לב
לנרות חנוכה הדולקות למעלה מעשרים אמה].
שנזכה לקיים את מצות הדלקת הנרות בהידור ובשמחה!

>>> רבי ראובן אליצור קרלנשטיין זצוק"ל | המשך מעמוד 7

אני עצמי לא יכול להעריך ולשער את הפעולה הגדולה שלך ,ועד היכן היא
מגעת ,אבל אנו יודעים דבר אחד מהתורה הקדושה -כי לא מלווים לא לאדם
לא כסף ולא זהב ,אלא תורה ומעשים טובים ,וזה מה שאתה נוטל אתך!".
כך סיפר לי רבי משה פרדו זצ"ל ,והוא סיים את סיפורו ואמר" :כאשר הייתי
חולה שם ,קודח מחום גבוה ,אמרתי לעצמי' :התעכבתי במקום כדי לתת
תפילין ליהודי' ,חשבתי שאני מבין הכל .עתה הבנתי ששלחו אותי למרפאה
בסן פרנסיסקו ,לא רק להניח תפילין לאדם אחד ,אלא לסייע למוסדות 'אור
החיים' ,שבנותיו יינשאו למניחי תפילין" ...מוראדיג!

כאמור ,כל אדם באשר הוא ,לא במקום נדח ,אלא בבית שלו במשפחתו,
יכול להיווכח בהשגחה .ברבים מצעדי חייו הוא יוכל להכיר את יד ה' .מי
שחי עם אמונה וביטחון בהקב"ה ,יראה זאת על כל צעד ושעל .זו הפסיעה
הראשונה שלנו ,להבין משהו מתוך פרשת וישב" :השבטים עסוקים במכירת
יוסף ,יוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ...ומה הקב"ה עושה? בורא את אורו
של משיח!".
(מתוך הספר 'יחי ראובן')
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אל הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,נכנס יהודי" .כבוד הרב" ,פתח ואמר,
"אני מחזיק כולל חשוב ,עם עשרות אברכים .אך העול הכלכלי מאיים
להכריעני ,נועצתי במומחה ,והלה אומר שאין מנוס מלסגור את הכולל
להודות ולהלל לשמך הגדול!
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
הנה אנו באים בשעריו של החג האהוב והמואר ,ימי החנוכה
היקרים .עצם העלאת השם 'חנוכה' ,הוא כמו פתיחת מגירה של
זכרונות מענגים ,רגעים מרגשים ,חוויות ילדות בלתי נשכחות ותחושה טובה
התופסת כל פינה חבויה בנשמה ,ופורטת על הנימים הדקים שבלבו של כל
יהודי .תיכף יבוא הרגע הגדול ,בו ניגש עם נר השמש הגבוה ,ונדליק את
הנרות .ההדלקה עצמה היא פעולה שאורכה שניות בודדות ,אך היא נושאת
בחובה מטענים למכביר של אור ,של ניצחון האור היהודי על החושך.
מהותו של חג החנוכה ,לשמה נתקן ,אמורה בתפילת 'ועל הניסים' ,אותה
אנו אומרים בכל תפילה וברכת המזון" .וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו" ,למה?
מה המטרה? באיזה תוכן הוא אמור להתמלא?
"להודות ולהלל לשמך הגדול"!
זה חנוכה! קיבלנו הזדמנות שנתית בת שמונה ימים ,שמאפשרת לנו לפתח
במעט את החשיבה ,להתבונן בטוב המורעף עלינו משמים דבר יום ביומו,
ולהודות על כך מכל הלב .כשאנו רואים את הניסים המופלאים שהתרחשו
בימים ההם ,אנו מפנימים כי גם בזמן הזה השגרה המבורכת שלנו מלאה
במתנות משמים ,ועל כך עלינו להודות .לפיכך ,ניטול פסק זמן ממרוץ החיים
השוחק ,ונייחד כמה לילות בודדים לישיבה משותפת עם המשפחה ב'ערב
לביבות' ,נחשוב על כל הטוב שזכינו לו  -שולחן ערוך מלא בכל טוב ,משפחה
ברוכה היושבת מסביב ,אוירה טובה וחגיגית  -ונודה על כל הטוב הזה ,לו
אנו זוכים  365יום בשנה!
הזמן הייחודי כל כך ,המיועד והמיוחד למטרת 'להודות ולהלל' ,הוא העת
המתאימה להשקיע מחשבה והתבוננות בעומק המושג 'הודאה לקב"ה' .הן
עינינו הרואות ,כי ההודאה לקב"ה יוצרת רוגע ,מעניקה ביטחון ,נוסכת שלוות
נפש .הן כולנו יודעים ,כי אנשים הרגילים בהודאה לקב"ה בכל עת ,מסוגלים
לעבור זמני לחץ ביתר קלות ,יכולים לעבור עתות משבר בלי לאבד עשתונות,
הם מרגישים בידיים טובות ובטוחות גם ברגעים קשים .איך? מה סוד עוצמת
ההודאה ,כנותנת כח ,כמעניקת תקווה ,כיוצרת ביטחון ,כמרגיעת לחץ?
הרגיל בהודאה לה' על שגרת היום יום ,מבטא כי כל מה שיש לו לא מובן
מאליו .אדם שאומר 'מודה אני' מדי בוקר בחשיבה על משמעות המילים,
מבין כי הקימה בבוקר אינה אוטומטית ,מישהו מחזיר את הנשמה ומעניק
כח לקום לעוד יום רענן ופורה .אדם שזוכר להודות מדי יום על בריאותו -
מטמיע בנפשו כי מישהו מעניק לו את הבריאות ,כמה תפילות אנו מבקשים
כדי לזכות להתמיד בבריאות ובאריכות ימים ,דווקא כי הדבר לא מובן מאליו...
בורא עולם החליט בטובו להעניק לי בריאות ,ועל כך אני מודה ומשבח
מעומק לבי!
ואז ,גם בשעת קושי והתמודדות ,האדם לא כועס ולא מאבד עשתונות.
'הרי כל מה שיש לי ניתן לי במתנה מאבא שבשמים' ,הוא לוחש לעצמו' ,נו,
והיום ,בנושא פלוני ,אבא לא נתן לי .ומה בכך? וכי זו סיבה לכעוס? וכי זו
סיבה להתמרמר? הרי שום דבר לא באמת מגיע לי ,הכל קיבלתי במתנה,
ועל פרט מסויים לא קיבלתי אישור מאבא ,וכי זו סיבה לחוש פגוע או
ממורמר?' .כדאי להתרגל להתבונן בכך ,לשים לב כי אנו מקבלים מבורא
עולם כל כך הרבה מתנות ,בכל יום ,כל היום .כשנודה על כל המתנות האלה
 נרוויח תחושה טובה הקונה שביתה בלב ,שמחת חיים שלא פוסקת בכלתנאי החיים ,שלוות נפש ורוגע מלא בכל תהפוכות החיים!
מנגינה סוחפת...
בית הכנסת 'שתילי זיתים' בבני ברק ,הוא מבתי הכנסת הוותיקים והמוכרים
בעיר .מתפללים רבים באים בשערי בית הכנסת מדי יום ,כאשר רבים מהם
נמנים על קבוצת הזריזים המקדימים למצוות  -ומתפללים עם שחר במנין
ה'ותיקין' בשעת הנץ החמה .למתפללים אלה ,סיפורנו לא יחדש דבר .הן

הוא כבר התפרסם בקרבם בשעת מעשה ,הם היו עדים לו ממש .אך עבורנו,
סיפור זה יכול להוות תמרור מאיר עיניים.
במנין ה'ותיקין' בבית הכנסת ,עובר לפני התיבה הרב עזרא מזרחי ,הוא
בעל המעשה ,ממנו שמענו אותו לפרטיו .כבר יותר משני עשורים שהוא
החזן הקבוע ,בחורף כבקיץ .באופן קבוע הוא ניצב לפני התיבה ,מתחיל
בשעה היעודה לתפילה ,מכבד את השם מגרונו בתפילתו המשובחת .התפילה
 שעתה ונוסחה והחזן שלה  -כה קבועים ,עד שכל שינוי במתכונתם נחשבלחדשה מרעישה .ולכן ,לפני כארבע שנים ,כשהרב עזרא החליט לנהוג לזמר
בנעימה את 'מזמור לתודה' הנאמר מדי יום בתפילת שחרית ,שיתף את
המתפללים ששמחו להיות שותפים
להנהגה המרגשת:
"גיליתי הלכה שאינה מפורסמת דיה,
אך היא הלכה לכל דבר ונפסקה בשולחן
ערוך ע"י מרן הבית יוסף .וכך הוא פוסק
בסימן נ"א סעיף ט' :מזמור לתודה מצוה
למשוך אותו בנגינה ולנגן' .כלומר ,שאת
'מזמור לתודה'  -מזמור ההודאה להשם
יתברך שאנו אומרים מדי יום ,צריך לשיר
בניגון ,מתוך הודאה מעומק הלב להשם
יתברך .לפיכך ,מה דעתכם כי מהיום
ואילך נתחיל לשיר את 'מזמור לתודה'?
זה מזמור קצר ,נצמיד לו ניגון מהיר ועליז
שלא יעכב את התפילה ,ונמצאנו נשכרים
בקיום ההלכה בד בבד עם הודאה לבורא עולם בשמחה ובהתרגשות?'.
המתפללים שמחו לשמוע את דבר ההלכה ,ועוד יותר מכך  -שמחו להיות
שותפים לקיומה .אכן ,כך נאה וכך יאה בשעה שמודים לבורא עולם לעשות
זאת בניגון שמח ,ולפיכך ששו על ההזדמנות להצטרף להודאה המשמחת...
שירת ה'מזמור לתודה' היומיומית ,מעולם לא הפכה לשגרה .למרות שהחזן
כבר סיגל לעצמו ניגון קבוע ,ושירת ה'מזמור לתודה' עם הקהל כבר נחשבה
לעובדה קיימת  -עדיין היא מרגשת ומשמחת את המתפללים מדי בוקר
מחדש...
בשורה מצמררת...
חלפו כמה שבועות ,שהפכו לחודשים שהצטברו ליותר משנה .החזן ,הרב
עזרא ,החל לחוש כאבים לא מובנים .משככי כאבים נלקחו גם נלקחו ,גם
תורים אצל הרופא נקבעו ,אך הסיבה לכאבים התכופים לא התבררה .אחרי
תקופה ,שלח רופא המשפחה את ר' עזרא לבדיקה אצל רופא מומחה ,שהפנה
אותו לבדיקות מקיפות .ר' עזרא ערך את הבדיקות ,ועדיין  -שום חשד לא
התעורר בלבו .יש כאבים ,עושים בדיקות ,מקסימום מקבלים מרשם ,לוקחים
תרופה ,וזהו...
אלא שבמקרה זה ,לא זו היתה התוצאה...
כשישב הרב עזרא לפני הרופא המומחה אחרי שהגיעו התוצאות ,שום דבר
לא יכול היה להכין אותו למה שהוא הולך לשמוע" .אני לא רוצה להדאיג
אותך מדי" ,אמר הרופא כשהוא מקמץ במילים" ,אבל אתה צריך להיות
במעקב ,כי משהו פה לא תקין .אני מציע שבעוד שלושה שבועות תיבדק
שוב בסדרה של בדיקות וצילומים ,ולפי התוצאות אז  -נדע אם החשש שלי
מתבדה או מתאמת ."...אי אפשר לומר שהמילים של הרופא לא הדאיגו את
ר' עזרא .הרופא רמז היטב למה הוא מתכוון ,למרות שניסה לקמץ במילים.
ככל שנקפו הדקות והרופא מוסיף ומתבונן בבדיקות ,החושך בעיניו הלך
והתפשט ...הוא הרכיב את משקפיו ,שב ובדק ,בחן והתבונן ,וכל אותה עת
יושב מולו ר' עזרא ,לבו אמר לו שאינן מבשרות טובות" ...אתה יודע ,אני
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

כבר הרבה שנים רופא ,ועדיין קשה לי להודיע לאנשים בשורות כאלה,"...
ההקדמה הזו יצרה בו את התחושה שהוא יודע מה הרופא הולך לומר ,ועדיין
הוא כסס את ציפורניו במתח...
"תשמע" ,פתח הרופא בניסיון להרגיע" ,זה עוד לא סופי ,צריך לעשות
מעקב בעוד שלושה שבועות ,"...כחכח הרופא בגרונו" .קח את זה בפורפורציות",
ניסה שוב להרגיע" ,יש היום טיפולים מאוד מתקדמים ,אולי לוקח זמן ,אבל
בעזרת השם אפשר לצאת מזה ...איך אומרים את זה בלי להזכיר את המילה
המפורשת – 'המחלה הנוראה'."...
בחדר השתררה שתיקה רועמת .ר' עזרא נבהל קמעא ,אך לא איבד עשתונות.
"החיים עד עכשיו היו דבש" ,הרהר" ,תודה בורא עולם על השנים הארוכות
והבריאות שזכיתי להן עד עתה .בוודאי ,כפי שנתת לי כל כך הרבה שנים
טובות ומאושרות ,לא ייפלא מה' דבר להעניק לי אורך ימים ושנות חיים
נוספות ."...הוא יצא מהרופא בצעדים מדודים ,אך בוטחים ומחוזקים .בפיו
פיזם את הניגון המוכר ל'מזמור לתודה'...
חלפו שבועיים ,שבועיים ויום ,שבועיים ושלושה ימים .ר' עזרא מתכונן
לבדיקה באמצעי ייחודי  -מדי בוקר הוא מרנן ביתר התרגשות 'מזמור לתודה',
וגם באמצע היום הוא לא פוסק מלחשוב על כל הטוב שגמל עמו השם עד
עתה ,מתוך ביטחון וחיזוק שחסד השם לא יעזבנו גם מעתה ואילך...
נוף גלילי מדהים...
ביום שלפני הבדיקה ,באמצע התפילה,
ניעור בו ברק ,ניצוץ של תקוה' .מזמור
יום
לתודה' ,הוא שורר בקול ,כמנהגו מדי
"בתי חזרה
בשנים האחרונות' .גם ברגעים האלה אני
מודה לך בורא עולם' ,הרהר' ,כי יש כל הביתה עם
כך הרבה טוב שעשית אתי .'...באותו רגע ,תעודה
נצנץ בו רעיון ,אותו קם וביצע מיד אחרי מצטיינת",
התפילה .הוא הודיע כי ייעדר מסדר יומו,
ציונו "מישהו שלח
ומיהר לצאת לצפת ,להשתטח על
של מרן ה'בית יוסף' זי"ע ,לחלות פני לי פתאום 2000
בורא עולם בציון הקדוש של מחבר השולחן שקל לכולל",
ערוך וקובע ההלכה היהודית...
וגם – "מצאתי
מיד כשהגיע לצפת ועלה לציונו של
ה'בית יוסף' ,נפרץ סכר דמעותיו .הוא את המוצץ
הודה מעומק הלב בהתרגשות ובבכי על הנעלם של
השנים היפות והטובות להן זכה ,על הקטן!".
המשפחה שזכה להקים ,על החיים ועל
הבריאות ועל הפרנסה ועל כל מה שיפה
ותקין ,ואולי הוא שגרתי אבל באמת שהוא
לא מובן מאליו ...ואחר כך ,שפך את דאגתו מפני הבדיקה ביום המחר על
הציון הקדוש בצפת .בין הרי הגליל והנופים המשכרים עמד והתחנן על
נפשו ,על נפש ילדיו הזקוקים לאבא בריא ,על בריאותו ועל הבדיקה מחר...
ואז ,פרצה מפיו הזעקה' :מרן הבית יוסף! הלכות רבות קבעת ופסקת ,ועם
ישראל מקפיד לקיימן .אך הלכה אחת לא מפורסמת דיה ,ההלכה כי יש
לשיר ב'מזמור לתודה' ,הלכה אותה אימצתי בכל לבי ,וכבר כמה שנים שאני
משורר מדי בוקר את 'מזמור לתודה' בהתרגשות רבה'...
הרי הגליל דממו סביבו ,אף נפש חיה לא היתה בסביבה .העצים הנידו
ענפיהם ברחמים ,אך הוא לא הביט סביבו ,כולו מרוכז בזעקה' :לא הסתכלתי
מה יאמרו ,גיליתי את ההלכה הזו ופעלתי על פיה ,וזיכיתי עוד יהודים
ממתפללי המנין שהצטרפו אליי ,והחלו גם הם מודים להשם בשירה ובזמרה
מדי בוקר ,כפי שפסקת .אנא ,למען אוכל לקדש שם שמים בהמשך הודאה
מעומק הלב להשם הטוב ,זכני לעבור מחר את הבדיקה למישרין ,ויתברר
כי לא גידול ולא מחלה ,לא דאגה ולא חולי ,רק בריאות רווחה ושמחה!'
ר' עזרא סיים את תפילתו המרגשת בכמה פרקי תהלים ,וגם שם  -למרות
שלא היתה זו שעת תפילה ,שב ושורר בהתרגשות את 'מזמור לתודה' ,ולא
נחה דעתו עד שעמד ורקד סביב הציון בהודאה מרגשת לבורא עולם .רק
כשחש כי הוא רגוע יותר ,סמוך ובטוח בחסד השם ובישועתו ,שם פעמיו
חזרה לבני ברק.
ריקוד בחדר הרופא...
הגיע יום המחר ,הבדיקה נערכה במכון רפואי מתקדם ונבחר ,והחלה
ההמתנה לתוצאות .ר' עזרא ממתין במתח ובחרדה ,אך גם בביטחון ובאמונה.
הוא לא מפסיק להתפלל ,אך פיו גם אינו פוסק מלהודות...
ואז הוא נקרא אל הרופא - - -

"תשמע ,בכל הקריירה הרפואית שלי ,לא היה מקרה כזה .זה מאוד מוזר,
אין לי הסבר ,אבל אלה הנתונים" .אמר הרופא ,והחווה בידיו על הצילומים:
"ראה ,זה הצילום מלפני שלושה שבועות .אתה רואה כאן וכאן גידול ,ופה
 מסביב  -אלו גרורות .כך נראית המחלה" ,הרופא נשם עמוקות והמשיך:"והנה ,עכשיו בוא נביט בצילום מאתמול .אתה רואה כאן וכאן? אין לא גידול
ולא זכר ממנו .גם הגרורות אינן ,ואפילו בדיקות הדם תקינות...זה פשוט לא
ייאמן!" ,קרא לפתע הרופא בקול רם" ,איך זה יכול להיות שאתה אותו בן
אדם? איך יתכן שגידול נעלם ,שגרורות אובדות ,שהגוף שלך חזר להיות
תקין ובריא כלא היה? גם אחרי טיפולים אנחנו לא מקוים בכלל לתוצאות
כאלה ,על אחת כמה וכמה בלי טיפול ,ועם גידול שהיה נראה מתפשט ללא
אבחנה."...
הרופא הוסיף עוד כמה משפטי התפעלות ,עד ששם לב שר' עזרא כבר לא
שומע אותו ...הוא פשוט היה שקוע בשירתו ,בניגון האהוב והמוכר והיומיומי,
'מזמור לתודה' ,מכל הלב ,ברגש רב ,כמעט יוצא בריקוד בחדרו של הרופא...
'מזמור לתודה' הוא לא תפילה ,לא בקשה ,לא תחנונים' .מזמור לתודה',
הוא פרק קצר ,שפשוט אומר תודה ,מביע בפסוקיו הודאה לבורא עולם על
כל הטוב והחסד שגמל עמנו.
זה שצריך להודות להשם כאשר טוב לנו  -זה פשוט ,אך סיפורו של ר'
עזרא מאיר וזועק שלא רק אז .ההיפך ,ההודאה היא כלי רב עוצמה להפוך
כל גזירה ,התודה לבורא עולם היא דרך ייחודית לפתוח שערי שמים!
אז 'מזמור לתודה' נשורר ברגש ,כי זו ההלכה וכך נאה וכך יאה .אך חשוב
שנפנים נזכור ונדע:
בכל עת מצוא יש לנו הזדמנויות' .מודים' בברכת שמונה עשרה ,פרקי
תהלים ,פסוקי דזמרה ,בכל ברכה במשך היום ובעוד אינספור הזדמנויות.
צריך רק לחשוב ,להתבונן ,ולומר מכל הלב' :תודה אבא שבשמים שזכינו
להיות הילדים האהובים שלך .תודה על כל הטוב שאתה מרעיף עלינו -
תודה שהעולם מלא בחמצן שנותן לנו חיים ,תודה שזכיתי לקום בבוקר.'...
ואם קיבלנו גם משפחה ברוכה ,ואם זכינו גם בילדים מתוקים ,ואם אנו
בריאים ,ואם פרנסתנו מצויה  -הרי אין אנו מספיקים להודות ולהלל' :תודה
על המשפחה הברוכה והפורחת ,על הילדים הנפלאים ,על הבריאות האיתנה
ועל הפרנסה המצויה .תודה על כל הטוב שאתה מרעיף עלינו בטובך הגדול,
תודה שזכינו להיות בנים שלך הנהנים משולחנו של אבא'...
אפשר לבקש ,אפילו רצוי ,אך כמה חשוב להודות ולהלל ,כי זה כל החנוכה!
המוצץ שאבד...
אל הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,נכנס יהודי נשוא פנים ,וביקש
להסיח את אשר לבו" .כבוד הרב" ,פתח ואמר" ,אני מחזיק כולל חשוב ,בו
לומדים עשרות אברכים המתעלים בתורה .אך העול הכלכלי הרובץ על כתפיי
מאיים להכריעני ,כל חודש אני מוצא עצמי בלחץ נוראי מהיכן יבוא הכסף,
עד שאני לא מצליח לישון רגוע בלילות ...נועצתי במומחה גדול ,והלה אומר
שאין מנוס מלסגור את הכולל ,להרגיע את הלחץ הנפשי הכבד עליי .האם
עליי לנהוג כך? האם לקבל את דבריו?".
רבי שלמה זלמן הרהר קלות ,והשיב" :אכן כן ,עליך לצאת מהלחץ בו אתה
נתון ,כבד עליך הדבר מאוד .אך האם דווקא זה הפתרון? הבה ואציע לך
פתרון חילופי ."...האיש עשה אוזנו כאפרכסת ,ורבי שלמה זלמן פרש את
הצעתו המפתיעה" :עשה לך מנהג טוב .טול פנקס קטן אותו תוכל להחזיק
בכיסך בכל עת ,ותן לו כותרת 'פנקס ההודאות' .בכל יום ,בכל פעם שתרגיש
שהלך לך טוב ,בכל פעם שתחוש כי השם הצליח דרכך  -תרשום את הפרט
הזה בפנקסך .לפני כל תפילה ,הוצא את הפנקס החוצה והתבונן בו לכמה
רגעים ,למען תדע על מה לכוון ב'מודים' ...כי ככל שתתרגל להודות לו -
תוטמע בך ההבנה כי הוא הנותן לך כח להצליח בכל מעשיך ופעליך ,וכפי
שהוא עוזר לך בכל הדברים האמורים בפנקס  -הוא בוודאי יעזור לך גם
בדרכך למלגות האברכים."...
האיש הודה לרב ,ומיד בצאתו רכש פנקס קטן ,בו נכתבו שורות צפופות:
"בדיוק כשהגעתי למכולת הגיעה משאית ,ובה חלב טרי"" ,כשבחנתי את
בני גיליתי שהבחור עושה חיל בלימודו"" ,בתי חזרה הביתה עם תעודה
מצטיינת"" ,מישהו שלח לי פתאום  2000שקל לכולל" ,וגם – "מצאתי את
המוצץ הנעלם של הקטן!" .תוצאות הפנקס הקטן ,חוללו פלאים .האיש שב
לחיי רוגע ושלווה ,והמשיך במלאכתו מתוך בטחון ואמונה .וגם בכולל היתה
הרווחה ,מלאכת גיוס הכספים היתה קלה בהרבה...
זה כוחה ועוצמתה של הודאה .היא מחברת לבורא עולם ,פותחת את
השערים ,מעניקה בטחון ונוטעת תקוה .בימי החנוכה ,הבה נפתח את הפנקס
שלנו ,נרשום בו את נקודות האור הרבות כל כך ,ונודה עליהן מעומק הלב!
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"אבא"  -זעקתי אליו – "לשם מה אתה זקוק לחולצה מגוהצת?
אנחנו הולכים להיהרג ,או במקרה הטוב לעבוד בכפיה עבודות פרך!".
"בכל אופן" ,אמר לי אבא" ,גהץ לי בבקשה את החולצה!"
הרב ישראל ליוש

ארוחת הצהריים הכפולה של ה'אמרי אמת' מגור זיע"א

"וַ ּי ְִת ַא ֵ ּבל ַעל ְ ּבנוֹ י ִָמים ַר ִ ּבים" (בראשית ל"ז ,ל"ד)
רש"י מביא את דברי הגמרא במגילה דף י"ז ע"א ,שיעקב אבינו
התאבל על יוסף עשרים ושתים שנה ,כנגד השנים שהיה בבית לבן,
ונמנע בהם מלכבד את אביו ואמו .והגמ' שם מבארת שעל י"ד
השנים שקדמו לבית לבן ,שבהן נטמן בבית המדרש של שם ועבר,
לא נענש יעקב ,משום שהלך ללמוד תורה ,ומכאן נלמד ש'גדול
תלמוד תורה מכיבוד אב ואם'.
והקשו המפרשים ,שהרי גם הליכת יעקב לבית לבן היתה במצוות
אביו ואמו ,כי הם רצו שיתרחק מעשיו וישא אשה מבנות לבן ,וא"כ
כיון שעשה כן בציווים ,מדוע נענש על שלא כיבדם?
הרבינו בחיי בפרשת תולדות מתרץ ,שדעתם של יצחק ורבקה
הייתה שיעקב ייקח את לאה ויחזור מיד ,אבל הוא נתן עיניו ברחל
ואמר "אעבדך שבע שנים ברחל" ,ואם כן ,כל הזמן ששהה שם יותר
בשביל רחל היה מרצונו ולא מחמת ציווי הוריו ,וע"כ הוא נענש.
ובאסיפת זקנים תי' באופן אחר ,שהרי לכאורה יש להקשות עוד,
מה הראיה מכך שיעקב לא נענש על השנים הראשונות ,שגדול
תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם ,הרי יתכן שהוא לא נענש עליהן
כי הוא הלך לשם בציווי אביו כדי לברוח מעשיו ,ולא משום שלמד
בהם תורה .אלא י"ל שבאמת על הכ"ב שנים הראשונות לא מגיע
ליעקב להיענש ,כי בי"ד שנים הראשונות עסק בלימוד תורה ,ובי"ד
הבאות התעכב בבית לבן במצוות אביו כדי לישא אשה ,ורק על
הח' שנים שלאחר מכן :שש שנים שעבד אצל לבן ,ושנתיים ששהה
בדרך ,צריך היה להיענש .אלא שאינו דומה שמונה שנים ראשונות,
לשמונה שנים שלאחר כ"ב שנה שלא ראה את אביו ,ואפי' שעל
השנים הראשונות אינו צריך להיענש ,מ"מ צריך להיענש בחומרה
יותר על הח' שנים ,כי הן היו אחר שנים רבות שלא ראה את אביו,
ולכן נענש שלא ראה את יוסף כ"ב שנה ,י"ד שנים יותר מח' שנים,
וא"כ מכך שהוסיפו לו רק י"ד שנה על הח' שנים ,ולא כ"ח שנים
כנגד כל השנים שהוא התעכב מלהיות אצל אביו ,משמע שגדול
תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם ,כי את השנים הללו שלמד תורה
לא הוסיפו על הח' שנים.
•••
קול עבר בעיירה" :על כל יהודי העיירה להתייצב בשעה 5:00
בבוקר בכיכר העיר המרכזית ,מצוידים במזוודה אחת בת עשרה
ק"ג בלבד ,אתם עוברים למחנה עבודה" ,אמרו להם הגרמנים.
חלקם כבר שמעו אי אלו שמועות על הרג והשמדה ,לא האמינו
לדברי הנאצים וידעו כי הם יובלו גם כן להשמדה ,ה"י ,אך רובם
האמינו להם והחלו לארוז כמה שיותר חפצים יקרי ערך והכרחיים
לחיים .היו שתפרו כסף בכיסים ,הכניסו זהב לעקבים ,או בלעו
יהלומים על מנת להקיאם בדרך .הם לבשו בגד על בגד כדי להציל
כמה שיותר חפצים מהבית ,או כדי להתגונן מפני הקור פן יבוא,
כי מי יודע אולי יגלו אותם לסיביר.
"אבא שלי" – סיפר אחד הניצולים היחידים מאותה עיירה – "לא
התנהג כמו כולם ,הוא לא ארז בגדים ולא החביא כסף וזהב ,הוא
קרא לי וביקש ממני שאגהץ לו את החולצה .הבטתי בו בעיניים
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רחמניות ואמרתי לעצמי 'הוא כנראה לא מבין לאן פנינו מועדות',
'אבא'  -זעקתי אליו ' -לשם מה אתה זקוק לחולצה מגוהצת?
אנחנו הולכים להיהרג ,או במקרה הטוב לעבוד בכפיה עבודות
פרך!'' ,בכל אופן' ,אמר לי אבא' ,גהץ לי בבקשה את החולצה'.
כשסיימתי ביקש ממני אבא שאצחצח לו את הנעליים ,ותמהתי עוד
יותר' ,אבא! לא חבל
על הזמן?! עוד מעט
עלינו כבר להתייצב
בכיכר ,ולא ארזנו
כלום!' .אבא לא התייחס
להערותיי ,לבש את
החולצה ,ענב את
עניבתו והמשיך להסתדר
כאילו הוא הולך לחתונה.
כשסיימתי לעשות
את כל בקשותיו של
אבא ,הוא שם לב
לתמיהתי והסביר לי:
'ראה בני! האנשים
שלוקחים איתם כסף,
זהב ויהלומים ,אינם
יודעים שהגרמנים
ימ"ש לא ישאירו
אצלם כלום ,הכל הם יבזזו להם או לפני המוות או אחרי המוות,
אני לעומת זאת נתתי לך כעת מתנה יקרה שתציל את חייך ,נאמר
בתורה' – המשיך אבא – ''כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון
ימיך' ,בזכות הכיבוד אב שעשית ברגעים יקרים אלו ,בעזרת ה'
ינצלו חייך'.
"עומד אני כעת לפניכם בחתונת נכדי" – סיים הניצול את סיפורו
– "חי וקים ,כמעט יחיד מכל העיירה שלי ,ובטוחני שזכות זו של
כיבוד אב בשעה גורלית כל כך ,היא זו שעמדה לי בשעות המלחמה
הקשות ,כברכתו של אבי ז"ל.
•••
האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת' זצ"ל ,נסע פעם ברכבת יחד
עם אמו .הם ישבו בשני קרונות נפרדים ,האדמו"ר ישב עם תלמידיו
ועסקו בלימוד תורה ,ואילו היא ישבה בקרון אחר עם נשים שליוו
אותה.
במשך הנסיעה אכל הרבי ארוחת צהריים ,בירך ברכת המזון וחזר
ללמוד עם תלמידיו .אמו שלא ידעה שהוא כבר אכל ,נכנסה כעבור
זמן קצר אל הקרון בו ישב האדמו"ר ואמרה לו" :בני ,עליך לאכול
ארוחת צהריים!" ,האדמו"ר לא השיב לה דבר ,ניגש אל המזוודה,
הוציא משם כיכר לחם ושוב נטל ידיו ,אכל ובירך.
נמצאנו למדים כבוד אם עד היכן ,הוא היה יכול להסביר לה שזה
עתה סיים לאכול ארוחת צהריים ,אבל הוא בחר שלא לסתור את
דבריה כלל ,הוא קיים אותם במלואם ,ללא טענות ומענות.
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מדוע סרב רבי אליהו לופיאן לעזרת האנשים
שבאו לעזור לו לקום כשנפל בגרם המדרגות?
הרב בנימין גולד

וועקט ִזיך אוֹ ף" זעק הרב מפוניבז' ,זעקה שעוררה הדים רבים!
אלק ְ
ישע ַפ ְ
ִ'א ִיד ֶ

"וַ ּי ׁ ְִש ַמע ְראוּבֵ ן וַ ַ ּי ִ ּצלֵ ה ּו ִמ ּי ָָדם" (בראשית ל"ז ,כ"א)
ראובן הציל את יוסף מידי אחיו שדנוהו למיתה ,והשליכוהו לבור
מלא עקרבים ונחשים .עולה התמיהה העצומה ,וכי בזה הציל אותו
ממוות ,והרי השליכו לבור מלא עקרבים ונחשים ,שבוודאי ימיתוהו?
האור החיים הקדוש מתרץ קושיא זו באחד מיסודות היהדות –
האדם הוא בעל בחירה ורצון ,ולכן יכול הוא להמית גם את מי שלא
נתחייב מיתה בידי שמים ,מה שאין כן חיות רעות שאין שייך אצלן
בחירה ,לא יוכלו לפגוע באדם שלא נתחייב מיתה משמים ,ובזה
ביאר כוונת הפסוק "ויצילהו מידם" ,שראובן הציל את יוסף מיד
אחיו ,שלהם יש בחירה ויכולים להמיתו גם אם לא נתחייב מיתה,
ונתנו לחיות רעות נחשים ועקרבים,
שהם לא יכולים להמיתו אם לא נתחייב
לכך מן השמים.
ואלו הם דברי הגמרא בברכות (לג:).
"מעשה במקום אחד שהיה ערוד מזיק
את הבריות ,באו והודיעו לרבי חניינא
בן דוסא ,אמר להם הראו לי את חורו,
הראו לו את חורו ,נתן עקבו על פי
החור ויצא הערוד ונשכו ומת הערוד,
נטלו רבי חנינא על כתפו ובא לבית
המדרש ,ואחר לחכמים' :ראוי בני ,אין
הערוד ממית אלא החטא ממית'".
מי שלא נגזר עליו עונש מיתה מן
השמים ,אין חיה רעה יכולה לפוגעו
שהרי "אין הערוד ממית אלא החטא
ממית"!
•••
אחד מרגעי השיא בכנסיה הגדולה
של אגודת ישראל בשנת תרצ"ז ,שהתקיימה בעיר במרינברד ,היו
דבריו הנרגשים של הגאון מפוניבז' ,רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל,
שהשאירו רושם עז בלב כל הנוכחים .לאחר ימים ארוכים של דיונים
מקיפים בבעיות שונות של העם היהודי ,אשר היו אז על הפרק,
הגיעה עת הנעילה ,שעת קבלת החלטות והסקת מסקנות .במעמד
נשגב זה נתכבד הרב מפוניבז' לשאת את דבריו וכה אמר:
"משל לבית שפרצה בו דליקה ,ובפנים נמצא אדם ישן על מיטתו,
הבית עולה בלהבות ומבחוץ עומדים השכנים ומתווכחים כיצד
להציל את האיש ,ניסיון להוציא את המיטה עם האיש הישן נכשל,
מכיוון שהמיטה רחבה יותר מפתח הבית ,סופו של דבר הובאו
למקום גרזנים וקרדומות ופועלים החלו לשבור את מזוזות הפתח

כדי להרחיבו ,אדם חכם שנקלע למקום שאל לפשר הדבר? משהוסבר
לו הענין נזדעק האיש וקרא לעבר המתגודדים סביב הבית" :שוטים
שכמותכם! מדוע הנכם מבזבזים זמן יקר? הרי עד שתסתיים מלאכת
ההריסה ,יתכן שכבר לא יהיה את מי להציל! העירו את האיש הישן
ויקום על רגליו ויצא בכוחות עצמו וימלט מן הסכנה!".
"גם אנו" ,אמר הרב מפוניבז'" ,דומים לאנשים ההם ,הנה אנו
יושבים כאן זה כמה ימים ומחפשים דרכים כיצד ניתן להציל את
עם ישראל מצרותיו ומבעיותיו ,אחי ורעי!" זעק הרב מפוניבז'
מקירות ליבו" ,הקרקע בוערת מתחת לרגלינו ,עלינו לטפל במקור
הבעיה ,מקור כל הצרות ,הוא החטא! ואם עם ישראל ישוב בתשובה
שלימה לא תהיינה יותר צרות! לא נצטרך לטכס עצות! מכאן צריכה
לצאת הקריאה" ,זעק בהתרגשות "'אידישע פאלק וועקט זיך
אוף!!" (עם ישראל התעורר!!) (ילקוט לקח טוב).
•••
הגה"צ רבי חיים טודרוס הרשלר זצ"ל ,מדמויותיה הבולטות
של שכונת שערי חסד שבירושלים ,התעקש גם לעת זקנותו על
אף חוליו הכבד ,לעמוד בתפילת שמו"ע ,וגם לאחר הפצרות
מרובות של בני המשפחה ,וטענתם שהדבר מסוכן עבורו כי הוא
עלול ליפול ,לא וויתר על זה בשום אופן.
פעם אחת אירע שנפל בעת התפילה ,וחשבו בני משפחתו לנצל
את המקרה ,אמרו לו" :הלא רואה אתה בצדקת דברינו אליך,
שמחמת חולשתך נפלת ,וע"כ מעתה אסור לך לעמוד בתפילת
שמו"ע!" .אך הצדיק רבי חיים בשלו" :מה שנפלתי הפעם אינו
אלא מחמת דבר אחר ,כי בכל יום מתפלל אני תפילה קודם
התפילה ,שאוכל להתפלל היטב ושלא אפול חלילה ,והפעם
מחמת שהיה כלי שאינו נקי על ידי ,לא יכולתי להתפלל תפילה
זו ולכך נפלתי!" .הנה לנו ראיה נכונה כי אין הערוד ממית אלא
החטא ,לכל צרה יש סיבה רוחנית ,ואין לטבע שליטה על צרות
האדם וייסוריו.
הסתכלות נוספת של אחד מבעלי היראה האמתיים בדור האחרון:
מסופר על מרן בעל ה'לב אליהו' ,הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל,
שבבואו פעם לישיבת קמניץ ,נפל בירידתו במדרגות ,ונשאר לשבת
עליהן .כמה אנשים שראו את הדבר חשו אליו ,שמא אינו מרגיש
בטוב ולכן אינו קם מעצמו .נענה ר' אליהו זצ"ל ואמר" :ב"ה הכל
בסדר ,ומה שלא קמתי מהמדרגות הוא משום שכעת יושב אני
וחושב מפני מה נפלתי?!" .הראיה אצלם הייתה חדה וברורה 'כין
אין הערוד ממית אלא החטא' ,ולכל דבר יש כתובת בהתנהגותו
של האדם ובמצבו הרוחני.
(אהל משה)

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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לפתע הוא שם לב לדבר מוזר ,חנוכיית זהב ענקית היתה במזנון
וסמוך לה היו מונחים שברי בקבוק ,תמה הגבאי מה הקשר בין
שברי הזכוכית לארמון שכזה...
מה בין שברי בקבוק שמן זית ישן לחזרתו בתשובה שלימה של גביר העיירה
הרב אהרון כהן
"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
מסופר על גבאי צדקה שהגיע לאיטליה כדי להתרים כסף לטובת מוסדות
תורה בירושלים ת"ו ,מקום מושבו היה אצל אחד הגבירים הגדולים ,הגבאי
היה מופתע מהעושר בארמונו של הגביר ,מנורות קריסטל השתלשלו מהתקרה,
על רצפת השיש היו פרושים שטיחים מפוארים ,השולחן היה ערוך בכלים
מפוארים וכך הלאה והלאה.
לפתע הוא שם לב לדבר מוזר מאד ,חנוכיית זהב ענקית היתה במזנון
וסמוך לה היו מונחים שברי בקבוק ,תמה הגבאי מה הקשר בין שברי הזכוכית
לארמון שכזה ,הגביר שראה את הגבאי משתומם ,שאלו" :בטח הנך מתפלא
מה עושות כאן הזכוכיות הישנות?!"
אכן כן ,ענה לו הגבאי ,השיב לו הגביר" :אני חייב לשברים אלו את כל
עולמי ...הם יקרים לי יותר מכל הזהב והכסף שהינך רואה בביתי" ,תוך כדי
שהוא מסביר לגבאי את פשר הדברים החל לגולל את סיפורו:
נולדתי בהולנד ,למדתי שם בישיבה ,חשבתי שאשאר שם כל ימי חיי ,אך
כשהגעתי לגיל מצוות ,בר מצוה ,הגיע אלי מכתב מסבי שגר באיטליה ,וביקש
ממני שאני הנכד הבכור ,יבוא לעזור לו בחנותו תקופה קצרה ,היות והוא
אינו חש בטוב ,הורי הסכימו ואף עודדו אותי לנסוע ,כך מצאתי את עצמי
עוזב את עולם התורה ועובר לחיי מסחר ,עזרתי לסבי בחנות מבוקר ועד
ערב ,אבל לצערי מצבו של סבי החמיר ולאחר זמן מה הוא נפטר.
הייתי כבר שקוע בעולם המסחר ,ההצלחה האירה לי פנים ,נהנתי מכל
רגע שהרווחתי במו ידי ,עסקי פרחו מיום ליום ,פתחתי סניפים רבים ,הודעתי
להורי שאני נשאר באיטליה היות והייתי עסוק בלנהל את העסק מבוקר עד
לילה,
הצעד הראשון של הידרדרותי היה כאשר הייתי מאד טרוד בעבודה ונאלצתי
לוותר על תפילת ערבית ,לא חלף זמן רב ודילגתי על שחרית בתירוץ שזה
רק היום ,כמובן שעבירה גוררת עבירה וגם מנחה כבר לא התפללתי,
ההידרדרות היתה במדרון תלול מאד ,עד כדי שלא נשאר בי שמץ של יהדות,
לאחר זמן התחתנתי ,נולדו לי ילדים ,שגם הם לא היה להם שום זיק של
יהדות בעקבות זה שלא חינכתי אותם בדרך של אבי וסבי ,והנה יום אחד
כשהלכתי ברחוב ,ראיתי קבוצה של יהודים משחקים ,לפתע שמעתי זעקה
נוראה ,התקרבתי למקום וראיתי ילד ממרר בבכי ומסביבו ילדים שמנסים
להרגיעו ,ניגשתי אל הילד ושאלתי אותו ,מה קרה לך? ענה לי הילד תוך כדי
שעיניו אדומות מבכי ובקול בוכיה אמר לי" :אני בצרה צרורה! מה אגיד
לאבא?!" מה קרה ,אולי אני יכול לעזור לך? שאל הגביר ,אולם הילד שהיה
בסערת רגשות לא הצליח להוציא מילה מפיו ,חבריו הסבירו לי שהילד הגיע

ממשפחה עניה ,אביו חסך במשך תקופה ממושכת פרוטה לפרוטה עבור
בקבוק שמן זית כדי שיוכל להדליק את נרות חנוכה בהידור ,והיום אחרי
הצהרים הוא שלח את בנו לקנות לו את השמן ,כשהוא מזהיר את בנו שלא
יתעכב בדרך ויבוא ישר הביתה כדי שהבקבוק חס וחלילה לא יישבר ,אמנם
הוא קנה את הבקבוק ,אך
כשראה את חבריו שכח
מאזהרותיו של אביו ותוך
דקות הבקבוק נשבר
לרסיסים.
לבי נתמלא צער ורחמים
על הילד ,אמרתי לילד
שיתלווה אלי לחנות ושם
קניתי לו בקבוק שמן זית
שהיה גדול בהרבה יותר
מהקודם ,האושר חזר
לילד וכל הילדים השתתפו
בשמחתו ,המשיך הגביר
לספר לגבאי :בדרכי הביתה
באותו ערב המשיכו להדהד
באוזני המילים "מה אגיד
לאבא? מה אגיד לאבא?
חלף בי הבזק של הדהוד,
חשבתי על עצמי" ,באמת,
מה אגיד לאבא?? מה
אגיד לאבא שבשמים
שהפקיד בידי נשמה יקרה
וציוה עלי לשמור עליה ,מה אומר לאבא אחרי פטירתי? הרי הפניתי עורף
ליהדות! איזה תירוץ אומר לאבא שבשמים ביום הדין?!
בו במקום חזרתי למקום שהילדים שהו בו ,אספתי את שברי הבקבוק
מהרחוב ,אספתי אותם ולקחתי את זה לביתי ,עוד באותו הלילה ,לתדהמתם
של אשתי וילדיי הדלקתי את נר החנוכיה ,מה שלא עשיתי כבר שנים רבות.
בכל לילה שעבר הדלקתי נר נוסף ,התבוננתי בנרות המרצדים ,ובליבי הרבה
תקווה ,נזכרתי בהורי ,בביתי ובילדותי.
בחנוכה התחילה הדרך חזרה שלי לשורשי היהדות ולקיום המצוות ,עכשיו
אתה מבין מדוע כה יקרים בעיני שברי זכוכית אלו?! סיים הגביר את דבריו
בהתרגשות רבה.

קו השיעורים של דרשו
עכשיו במספר חדש וקליט

שמרו ב'אנשי הקשר' שלכם

 077-2222-666או *4992
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הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

איזה כלי תקשורת היו מקהיר לחברון?
"וַ ּי ָֻקמ ּו כָ ל ָ ּבנָ יו  ...לְ נַ ֲחמוֹ וַ י ְָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם ...וַ ּיֵבְ ְּך אֹתוֹ ָאבִ יו" (בראשית ל"ז ,ל"ה)
ופרש"י  -וימאן להתנחם .אין אדם מקבל תנחומין על החי וסבור שמת,
שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב ,ולא על החי.
כתב בעל ההפלאה בפנים יפות ,שהגזירה שהמת משתכח מן הלב ,זו לא
סתם גזירה ,אלא הסיבה היא בגלל שהמת כבר לא בחיים ,ולכן הוא לא
מתגעגע אל האנשים שנותרו בחיים ,ולכן זה משתכח אצלם ,אבל במקום
שהם סבורים שהוא מת ובאמת הוא חי ,כמו אצל יוסף שחשבו שהוא מת
אבל הוא היה בין החיים ,אז יוסף עורר געגועים אל אביו ,ובגלל שיש כמים
פנים לפנים לא יתכן שיעקב יתנחם ,כי הוא מרגיש שהמת מתגעגע אליו
ובכה"ג ליכא גזירה שישתכח מן הלב.
ובקובץ ועדים מרבי שלמה הופמן זצ"ל (עמ'  )137מביא את דברי הפנים
יפות ואמר :זאת אומרת אם אתה מתגעגע ואין לך תשובה ,אז לאט לאט
הגעגועים שלך יחלשו וישתכחו מן הלב ,אבל כשאתה מתגעגע והוא חי ,הוא
ירגיש את הגעגועים ואתה תקבל בחזרה את הגעגועים ולכן לא שייך שיתנחם.
ורואים שהגעגועים עוברים מרחקים אדירים 'מחברון לקהיר' זה מרחק

של מאות קילומטרים,
משום שזה חוקי
הטבע .בכל מקום
בעולם אם מישהו
יעורר אליך אהבה,
שנאה ,קנאה" ,אתה
תרגיש".
עוד לומדים מכאן:
לפעמים אנשים
חושבים שישקרו
ויצליחו לרמות ,אבל
מכאן אתה למד לא
שאסור לשקר אלא שזה לא עוזר לשקר ,אמרו ליעקב 'יוסף מת' וזה לא עזר,
הוא מיאן להתנחם ולא נרגע ,כי באמת יוסף התגעגע אליו והוא הרגיש ,ע"כ.

מדוע לא מוצאים את עשרת השבטים?
"וְ יוֹ ֵסף הו ַּרד ִמצְ ָרי ְָמה( "...בראשית ל"ט ,א')
המהר"ל בס' נצח ישראל (פ' ל"ד) מתייחס לאי מציאת מקומם של עשרת
השבטים ,ומביא טענה מבני אדם שכיון שחכמי האומות כתבו מקום ומקום
בכל ישוב הארץ ,ואין
עוד שום מקום שלא
נרשם בספריהם ,והכל
נודע להם ,ואין מקום
שידוע עשרה שבטים,
על כרחך שהם לא
קיימים כבר.
והשיב ,שאין ראיה
מזה ,ואפשר שיש
מקום בעולם שלא
נודע להם כי מפסיקים
ההרים ,ועובדא שמקרוב

נמצא מקום אחד ,והם קוראים לו "עולם חדש" (בשנת רנ"ט קרא רב החובל
אמריקו ליבשת זו "עולם חדש" ונקראת אמריקה על שמו) שלא נודע מקדם,
וכך אפשר שימצאו מקום עוד שיש שם בני אדם ואי אפשר לבא אליהם.
ומכל שכן כי הגלות הזה של עשרת השבטים מה שהגלה אותם למדינה
אחרת ,הוא בשביל גזירת השם שגזר עליהם "וישליכם לארץ אחרת כיום
הזה" ,והדבר הזה גזירה מן השם יתברך שלא יהיו נודעים ולא יתחברו ביחד,
עד עת קץ ,ולא קודם .לכך ,כמו שגזר הפירוד והפיזור על ישראל בכל קצווי
ארץ ,כך גזר ההבדל והפרישה אלו מאלו ,ולא יתחברו ביחד עד עת קץ ,שאז
יתאחדו לגמרי ,ולא קודם לכך.
וממשיך המהר"ל ,שיראה שבשביל כך היה נבדל יוסף ,שממנו שבט אפרים,
שהוא עיקר עשרת השבטים מאחיו ,ולא היו יודעים מקומו כלל .והיה זה
גזירה מאת השם יתברך שלא יהיה נודע להם.
וכל ענין זה סימן לעתיד ,שיהיו עשרת השבטים בארץ אחרת נבדלים
מישראל אחיהם ,עד עלות הרצון לחבר אותם ביחד.

•מדוע נתבע יעקב אבינו על שביקש לישב בשלווה?
•כיצד הצילה את יוסף ''דמות דיוקנו של אביו''?
•מדוע אהב יעקב את יוסף מכל אחיו ,ועשה לו כתונת פסים?
•לשם מה סלסל יוסף בשערו?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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ש''ח

ש''ח

ש''ח

ש''ח

שווי
508 ב

שווי
320 ב

11

'מסלול מס

מתנה

31

'מסלול מס

מתנה

שווי
514 ב

מתנה

1
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'מסלול מס

מתנה

שווי
533 ב

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

:מקבלים

:מקבלים

:מקבלים

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

 ש''ח533 מתנה בשווי

 ש''ח514 מתנה בשווי

:מקבלים

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ
ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

 ש''ח508 מתנה בשווי

 ש''ח320 מתנה בשווי

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
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ש''ח

ש''ח

 ש''ח1

 ש''ח1

61

'מסלול מס

שווי
594 ב

51

'מסלול מס

מתנה

שווי
650 ב

מתנה

71

'מסלול מס

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ
ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

 ש''ח1.052 מתנה בשווי

 ש''ח1.052 מתנה בשווי

:מקבלים
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.052 בשווי

מתנה

1
16

'מסלול מס

מתנה

.052 בשווי

:מקבלים

:מקבלים

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

:מקבלים

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

 ש''ח650 מתנה בשווי
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 ש''ח594 מתנה בשווי

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

כיצד מותר לסרק את פאות הראש? הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו
כמה שערות ,והגוזז שתי שערות מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות!
בענין סרוק פאות הראש
שבועות דף ב:
בהתרגשות רבה ,רבבות המוני בית ישראל מסיימים מסכת מכות
ומתחילים מסכת שבועות.
בסיעתא דשמיא נפתח במה שדנו הפוסקים ,כיצד מותר לסרק את פאות
הראש ,הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו כמה שערות ,והגוזז שתי שערות
מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות ,ושנינו במשנה במסכת נזיר פרק
ו' ,שהנזיר מותר לו לחפוף שיערו ולא לסרוק ,כיון שע"י הסרוק בהכרח
ייתלש לו שיער ,ואף שאינו מתכוון לתלוש ,מ"מ אסור כדין פסיק רישא

ולא ימות ,שדבר שבהכרח יעשה ע"י פעולתו אין בו היתר של דבר שאינו
מתכוון.
והנה התוס' בתחילת מסכת שבועות (דף ב ):כתבו ,דגלוח הפאות שונה
מגלוח הזקן ,שבעוד שאיסור הסרת הזקן והוא רק בתער ,הפאות אסורות
בגילוח גם במספרים כעין תער ,ויש מהראשונים שסוברים שגם פאות
לא נאסרו רק בתער ,יעוין בחיי הריטב"א שהביא דעות בזה.
ולמעשה השו"ע (יו"ד סימן קפ"א) הביא את שתי הדעות ,וכתב שיש
לחוש לדברי המחמירים לאסור גלוח הפאות במספרים.
הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ,מעורר בגיליון הש"ס על התוס' (בדף ב:
ד"ה חייב) ,שלפי דבריהם שאיסור גלוח הפאות הוא גם במספרים,
ונפסק בשו"ע לחוש לזה ,יוצא שיהיה אסור לסרק את פאות הראש,

וסיים שצריך עיון לדינא.
וכן כתב בתשובה (ח"ה סי' ס"ג) שיש להתעורר ולתמוה ,איך מצינו
ידינו ורגלינו בסרוק פאות הראש ,והוסיף דאין לפטור מטעם דבר שאינו
מתכוון ,שהרי בסרוק הווי פסיק רישא שבוודאי יתלוש ,וכדמצינו בנזיר
שאסור לו לסרוק את שערות ראשו.
החתם סופר השיבו (בשו"ת חיו"ד סי' קל"ט) ,שלא ראינו לרבותינו
שנזהרו מלסרק את הפאות ,וגם שראה לרבו הגדול הגאון החסיד שבכהונה,
רבי נתן אדלר זצוק"ל ,שעשה כן בעצמו ,א"כ בוודאי הדבר מותר אלא
שצריך טעם ,וכתב שמצאנו שתי הלכות שנחלקו בהן הראשונים ,האחת:
האם איסור גלוח הפאות הוא גם על מקצת הפאות ,או רק כשמגלח את
כל הפאות? והרמב"ם סובר שהשיעור עד שיישארו ארבעים שערות ,ולפי
שיטה זו מותר לסרק את הפאות באופן שגם אם ייתלשו כמה שערות
עדיין יישארו ארבעים שערות ,אלא שעל היתר זה לבד אין לסמוך ,שהרי
השו"ע פוסק שאסור לגלח מכל השטח של הפאות (ונתבאר באריכות
בגיליון הקודם).
עוד נחלקו האם האיסור הוא רק בתער ,או שפאות אסורות גם במספרים?
וגם בזה פסק השו"ע שיש להחמיר .ממילא אף שכל הלכה בעצמה פוסק
השו"ע להחמיר ,אבל את שתי ההלכות ביחד בוודאי אין להחמיר ,והוכיח
מזה שהמשנה אומרת שאסור לנזיר לסרק שערות ראשו ,ואם באמת
אסור לסרק את הפאות למה המשנה מדברת רק בנזיר? יותר היה צריך
להשמיע שכל אדם אסור לו לסרק את הפאות משום תלישת שיער! אלא
וודאי שמותר לסרק את הפאות ,או מצד שהאיסור רק בתער או מצד
שאין איסור לגלח את מקצת מהפאות ,ובזה אף שכל הלכה בעצמה
נוהגים בה להחמיר ,בסרוק ניתן להקל ,כיוון שיש את שתי הסיבות גם
יחד.
ובזה מקיים את מנהג ישראל שמקילים לסרק את פאות הראש.
לפי מה שנתבאר שאוסרים גלוח הפאות גם שלא בתער ,יש לאלו
שמגלחים זקנם להיזהר מאוד שלא יגלחו את השיער שצומח כנגד האוזן
שהוא מפאות הראש ,ואם מספרים במקום זה עם מכונת תספורת צריך
להקפיד שיהיה מספר גבוה ,וחשוב לדעת שהדבר משתנה בסוגי המכונות,
ויש מכונות שמספר מסויים קטן מסוג אחר ,לכן יש להיזהר שלא להיכשל
באיסור תורה.

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<

22

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

קו השיעורים של 'דרשו'

מתחדש עבורכם!
חדש!

חדש!

שיעורי 'דף היומי בהלכה' באידיש ובצרפתית

לשמוע את הניוז היומי 'הפותח בכל יום' .תכנית יומית בענייני דיומא משולבת עם:
הלכה יומית ,סיפורי צדיקים ,פינת התחזקות ועוד ...בהגשת הרב אברהם פוקס  -שלוחה 3

חדש!

חדש!

תכנית מרתקת על פרשת השבוע משולבת בסיפורים מדהימים
בהגשה משותפת של שלום יכנס ומשה הרמן  -שלוחה 7

האזנתם לשיעור ב'דף היומי בהלכה' ויש לכם שאלה? -
הקישו  8ותועברו לשיחה עם רב שישמח לענות לשאלותיכם

קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת

חייגו 077-2222-666 :או *4992
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

23

למן ,שהיה יורד ביום שישי בכמות כפולה .ודין זה נקרא 'לחם
	•בשבת וביום טוב מברכים המוציא על שתי חלות ,כזכר ָּ
משנה' ,על שם הכתוב" :וַ י ְִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי לָ ְקט ּו לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה".
	•את מצוַ ת לחם משנה ,יש לקיים לכתחילה בשני לחמים שלֵ מים .וחלות שנפלו מהן חתיכות קטנות ופירורים לאחר
האפייה ,כמצוי – המנהג להחשיבן כשלֵ מות.
	•על פי הקבלה ,יש להניח את שתי החלות של לחם משנה זו על גבי זו בשעת ברכת המוציא ,ובליל שבת לבצוע את
החלה התחתונה ,וביום השבת – את העליונה.
	•מי שאין באפשרותו כלל לסעוד בליל שבת סעודת פת – יאכל ביום שלוש סעודות ,שמתוכן לפחות שתי סעודות פת;
ובלילה ,יקדש על היין ,ויאכל מיני מזונות ,ולפחות ישתה רביעית יין.

ג ֵזרת 'שמא ַי ּ ֶטה'
	•נר שמן ,אסור להטותו בשבת ,משום שקירוב השמן אל הפתילה מגביר את בעירת הנר ,ויש בכך איסור 'מבעיר' .וגזרו
להטיב את אורו.
חכמים שלא לקרוא לאור הנר ,מחשש שיַטה את הנר על מנת ֵ
	•נעילת ויטרינה שהנרות מונחים בה – יש אומרים שמשמשת כהיכר לאיסור שבת ,ומתירה את איסור הקריאה לאור
אחר ,ניתן להקל.
הנר; ויש חולקים; ואם המפתח ביד ֵ
	• הנרות המצויים בימינו – יש שמתירים לקרוא לאורם בשבת; ויש שאוסרים .וכן נחלקו הפוסקים לעניָן אור החשמל,
ומנהג רוב ישראל להקל.
'שומר' לשעת קריאתו לאור הנר בשבת ,דהיינו שישגיח עליו ואם יראה שעומד לעשות מלאכה להטבת אור
	•הממנה ֵ
הנר ימענהו מכך – רשאי לקרוא.
	•שניִם הקוראים יחד בספר אחד – רשאים לקרוא לאור הנר .ונחלקו הפוסקים אם היתר זה הוא רק לצורך מצוה ,או אף
לצורך של רשות.
	•מאכל הטעון בדיקה מחרקים ,אסור לבודקו לאור הנר; אך אם מדובר במאכל שאינו מוחזק בהימצאות חרקים ,ואינו
טעון אלא הצצה קלה לוודא שהוא נקי – מותר לעשות זאת לאור הנר.
	•בליל יום הכיפורים מותר להתפלל לאור הנר ,כיון שאימת היום מוטלת על האדם ,ולא יבוא לעשות מלאכה בהיסח
הדעת .ויש אומרים שמותר גם ללמוד ביום הכיפורים לאור הנר.
לח ֵּתל תינוק לאור הנר ,יחצוץ
	•נרות השבת – צריך לנהוג בהם כבוד .ולכן אין להניח כנגד הנרות דבַ ר טינוף; ואם צריך ַ
בגופו בין הנרות לתינוק.

הנאה ממלאכת גוי בשבת
	•גוי שעשה בשבת אחת מל"ט מלאכות דאורייתא בשביל ישראל ,אסור לכל אדם להנות מהמלאכה; ואם עשה הגוי
עבור ישראל אחד מאיסורי שבת דרבנן – אסורה ההנאה רק למי שהמלאכה נעשתה עבורו ,וכן לבני ביתו ולאורחיו,
כיון שמסתבר שדעת הגוי גם עבורם .אולם ,אם אין גוף הישראל נהנה מהמלאכה ,והגוי עושה את המלאכה על דעת
לקבל שכר – מותר להנות מהמלאכה.
	•גוי שהדליק אור בשבת לצורך עצמו ,או לצורך חולה שיש בו סכנה – מותר לכל אדם להנות ממלאכתו ,כיון שמדובר
במלאכה אחת הנעשית עבור אדם אחד כמו עבור מאה.
העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה

דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאdirshu@dirshu.co.il :

שרּוליק

מצות 'לחם משנה'

052-7181253

חלה שנפלו ממנה פירורים – האם נחשבת כשלֵ מה?
קריאה לאור החשמל ללא ׁ'שוֹ ֵמר'
ולמי אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת?

גיליון מס'  257פרשת וישב
תשע"ח שנה חמישית
גליון זה יוצא לע"נ

ר' משה יהודה בהרה"צ ר' יוסף יצחק ז"ל
נלב"ע כ"ב כסלו תשנ"ו

וזו' מרת אסתר בת הרה"ח ר' דוד נתן ע"ה
נלב"ע ט"ו כסלו תשס"א
חנה פערל ע"ה בת ר' בנימין ביניש נ"י
נלב"ע ז' כסלו תשמ"ח
תנצב"ה

על הפרשה 

"כתונת פסים" )לז ,ג(

פירש"י על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים ,וקשה דסוחרים היינו מדינים כמ"ש ויעברו אנשים מדינים
סוחרים .ונראה דמדנים הם המדינים האחרונים שקנוהו מישמעאלים ,וסוחרים הם המדינים הראשונים שמכרוהו לישמעאלים
שנקראים מדינים סוחרים כמ"ש רש"י בפסוק וימשכו ובדעת זקנים מבעה"ת שם שהמדינים מכרוהו לישמעאלים והישמעאלים
למדנים והמדנים לפוטיפר ע"ש .וקשה למה הקדים פוטיפר הראשון הרי הוא היה האחרון .וי"ל משום שכל המכירות לא הי' צרה רק
משום שנמכר עי"ז לבסוף לפוטיפר אבל אילו היה חוזר עי"ז לאביו לא הי' בזה צרה וא"כ ע"י פוטיפר הוברר למפרע שכל המכירות הי'
צרה בשבילו ולכך הקדים לפוטיפר .

"ויאמר לו יוסף וגו' ויען יוסף ויאמר וגו' " )מ ,יב,יח (
אצל שר המשקים כתיב ויאמר יוסף ואצל שר האופים כתיב ויען יוסף  ,ומבואר בסוטה ל"ב ב' דכ"מ שנא' עני' הוא בקול רם ,וצריך
טעם למה אצל שר המשקים ענה בקול נמוך ואצל שר האופים בקול רם .ויל"פ ע"פ הגמ' בברכות נ"ה א' חלמא בישא עציבותי'
מסתיי' חלמא טבא חדוי' מסתיי' וכפי הנראה יוסף רצה לעשות להן טובה ובודאי כשמפרסמים על אדם שיעלה לגדולה יש לו כבר
שמחה גדולה ע"י הפרסום וכן כשמפרסמים על אדם שהולך ליהרג בודאי יש לו כבר מיד צער גדול ע"י הבושה שכולם יודעים מזה לכן
לשר המשקים אמר בלחש שלא ישמעו אנשים ולא תהא שמחתו רבה כ"כ שלא יבטל עי"ז פתרון החלום אבל לשר האופים פרסם
בקול רם בפרהסיא כדי שירבה צערו ועי"ז יבטל החלום כנ"ל.
)טעמא דקרא(

לחנוכה
מה ששואלים למה לא נזכר נס פך השמן בעל הנסים ,נ' דחיוב הודאה אינו אלא על דבר שיש לנו טובה מזה כמו יצי"מ שאלמלי לא
הוציא הרי אנו ובנינו כו' וכן נס פורים שאילו היו נהרגין ח"ו גם אנו לא היינו וכן נס חנוכה אם היו ח"ו מעבירין אותן על דת אבל על
נס שהי' רק טובה לאבותינו נהי דשייך פרסומי ניסא אבל לא מצינו חיוב הודאה ע"ז כמו בסוכות שהושיב הקב"ה את אבותינו
בסוכות לא מצינו הודאה ע"ז אף דעיקר חג הסוכות הוא לפרסם נס זה לפי שזה הי' רק טובה להם ולנו אין הנאה מזה וכן בנס פך
השמן הי' רק להם תועלת שיקיימו המצוה שבוע קודם ולכן לא נזכר זה בעל הנסים  ,וזהו שאומרים ולעמך ישראל עשית כו' כהיום
הזה היינו שגם היום יש לנו תועלת מזה ,ומה שמסיים והדליקו נרות בחצרות קדשך זהו גמר סיפור מעשה כיבוש המלחמה שגמרו עד
שבאו לביהמ"ק וטיהרוהו והדליקו בו ]וכן מבואר בהדיא במ"ב סי' רי"ח סקט"ז שאין מברכין על נס שנעשה לאבותיו אא"כ נולד אחר
הנס שגם הוא שותף באותו הנס ע"ש[ .ועוד י"ל דבאמת זה מרומז במ"ש להשכיחם תורתך דטימאו כל השמנים והם היו אוכלים
חולין על טהרת הקודש ובמילא לא יכלו לאכול השמנים שהיו טמאים וזה גרם להם לשכחת התורה דשמן זית גורם זכרון כמ"ש
בהוריות י"ג ב' .
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 

''סגולה לשלום בית''

השבוע התחיל רבינו ללמוד מסכת שבועות ,כשאחריה הוא לומד מסכת עבודה זרה ,הוריות ועדויות ובערך בימי החנוכה הוא מסיים את
כל מסכת נזיקין .הדרן עלך והדרך עלן.
לא רבים יודעים אך אחרי מסכת עדויות ומשניות אבות ,מופיע בש"ס ווילנא 'שבע מסכתות קטנות' עבדים ,כותים ,תפילין ,ציצית,
מזוזה ,גרים ,ספר תורה .לפני כחמישים שנה ערך רבינו חיבור ארוך ועיוני על כל השבע מסכתות ,וכלל גם ביאור על הפשט ובכך סלל
את הלימוד במסכתות  -לא ידועות אלו .מלבד ה 'מסכתות קטנות' יש גם את מסכת אבות דרבי נתן ,מסכת סופרים ,שמחות ,דרך ארץ
)רבה וזוטא( .רבינו שליט"א מקפיד מאוד לגמור את כולם מבלי להחסיר אף אחת ,ואף אומר כי סיום סדר נזיקין מושלם הוא רק כאשר
לומדים וגומרים את כל המסכתות הללו.
לאחרונה השנה ,גילה רבינו כי לדעתו יש סגולה בלימוד פרק 'השלום' לשלום בית .המעשה היה ביהודי שהגיע אל רבינו ואמר לו כי
קשה לו מאוד בתוך ביתו פנימה והוא זקוק לישועה בענין השלום בית שלו ,אמר לו רבינו 'תלמד פרק השלום ובעז"ה יועיל לך' .ואמר לו
רבינו יש שני פרק השלום ,הראשון ביבמות פרק ט"ו האשה שלום ,אך אני מתכוין לסוף מסכת דרך ארץ זוטא פרק השלום )עוסק במעלת
השלום בין אדם לחבירו( .וכך היה ,הלה החל ללמוד את פרק השלום ובתוך זמן קצר בא לבשר על הישועה) .כפי הידוע לנו ,השנה לראשונה גילה
רבינו דבר זה(.
ונוסיף עוד :לפני שנים רבות אחד מבני רבינו בילדותו סיים את כל ששה סדרי משנה ,ורבינו הכין לו את הדרשה הבאה :נאמר בסוף
מסכת עוקצין ,לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,ויש להבין מה המיוחד בשלום .ויש לבאר על פי שמובא בגמרא
פרק המפקיד ,אין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד אלא בדבר הסמוי מן העין ,וכתוב בגמרא עוד 'תלמידי חכמים
מרבים שלום בעולם' ואם כן השלום מתרבה ומתרבה כל הזמן והוי כמו דבר שאינו מדוד ,ולכן 'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא
השלום' ,כי בשלום יש ברכה מיוחדת שהוא מתרבה כל הזמן על ידי התלמידי חכמים )מובא בספר מנחת תודה( וה' יברך את עמו בשלום.
יצחק ג ולדשטוף
בברכת שבת שלום

 עלי הדף 

·Ô·¯˜‰ ¯Â˜È· ÔÈ Ú

שבועות דף י' ע"ב אמר עולא א"ר יוחנן תמידין שלא הוצרכו לציבור נפדין תמימים ופרש"י משום דכל שנה נשארו ד' טלאים בלשכת
הטלאים שאין פוחתין מו' טלאים המבוקרין בלשכת הטלאים ד' ימים קודם שחיטה ובר"ח ניסן א"א שוב להקריבן ופודן תמימים וחוזר
ולוקחן מתרומה חדשה ,ומבואר מדברי רש"י דא"א לבקרן קודם הקדשן דא"כ למה הוצרך להקדישן לא יקדישם ולא יצטרך לפדותן
ויבקרם ומוכח דזה לא מהני כמש"כ בטו"א מגילה כ"ט ב' ואפ"ה כשפודן וחוזר ומקדישן מהני הביקור שבקרום מקודם כיון שהיו אז
הקדש וכן מוכח בכריתות ו' א' גבי קטרת דאמר קדש היא קדש תהי' לכם כל מעשיה לא יהו אלא בקדש ומבו' שם בגמ' שאם נתפטמה
בקדש ואח"כ נתחללה וחזרה ונתקדשה מהני לה הפיטום קמא כאילו נתפטמה בקדש כיון שאז היתה קדושה .והק' בחזו"א )מנחות סי'
כ"ח סק"ז( ממש"כ התו' במנחות )מ"ו א' ד"ה ואיזו( שאם טעון קידוש תנור כשפודה פקעה קדושת תנור ונשאר בצ"ע ,ולכא' יש לחלק
דקדושת כלי הוא כעין הקדש בפה אלא שקדושת הגוף צריך גם הקדש בכלי וכמו שקדושת פה אם פודה פקעה קדושתה לגמרי גם
קדושת תנור פקעה קדושתה לגמרי ואין יכולה לחזור עוד אבל הא דקטרת צריך בקודש אינו ענין לקדושת כלי אלא דגזה"כ שצריך
לפטמה בקדש ושפיר י"ל שאם פיטמה בקודש אע"ג שחזר ופדאה מ"מ לא בטל פיטומה בקודש ויכול לחזור ולהקדישה ולהקריבה ,וכן
מה שנוגע כאן לענין ביקור נהי דבעי ביקור בעודו קודש דכתיב למשמרת ומשמע שיהא קדש וישמרוהו לקרבן מיהו אם פדאוהו וחזרו
והקדישוהו י"ל שפיר דכיון דבשעת ביקור הי' קדוש מקרי למשמרת ותו לא פקע הביקור ואם חזרו והקדישוהו מהני הביקור שעבר ול"ד
לקידוש כלי כנ"ל.

)שקל הקדש פ"ד מהל' שקלים הי"א ביה"ל ד"ה ויש עי"ש וע"ע בפ"א ה"ט ד"ה בחמשה(

˘‰ÎÂ Á ˙ÂÎÏ‰ È È ÚÓ ˙"Â
ש .האם אפשר להדליק ביום הראשון נר אחד במקום שנמצא השמש,
כי לרואה זה נראה שמדליק שם שמש ולא נר אמיתי.

ש .מי שיש לו ב' אפשרויות ,או להדליק בעצמו שלא בזמנה אלא
בשעה מאוחרת יותר ,או להדליק ע"י שליח בזמנה ,מה עדיף.

˙.·ÂË ‡Ï ‰Ê ÚÂ·˘‰ ÏÎ Î"‡ .

˙.‰ ÓÊ· ÁÈÏ˘ È"Ú .

ש .במשנ"ב סי' תרע"א סק"ט כתב דמה שאשה לא מדליקה נ"ח הוא
משום דאשתו כגופו ,ובסי' תרע"ה סק"ט כתב בשם עולת שמואל
שאם רוצה להדליק תברך ,וצ"ע דהא הויא כגופו.

ש .קטן שמגדיל בחנוכה האם צריך להמתין עד צאה"כ ואז ידליק ,או
שיכול להדליק אף קודם לכן.

˙.‰ˆÂ¯ ‡È‰ Ì‡ ÂÙÂ‚Î ‡È‰ .
ש .שמענו בשם גדול אחד זצ"ל שאברך שבשעת ההדלקה עוסק
בתורה בביהמ"ד ,עדיף שלא יפסיק תלמודו ואשתו תדליק במקומו
בביתו ,האם ראוי לנהוג הכי.

˙.ÔÎ ‚Â‰ Ï ÔÈ‡ .
ש .הדר בקומה גבוהה מעל לכ' אמה מהקרקע ,האם ידליק בחלון
ויסמוך על הפירסומי ניסא מהשכנים שדרים ממול ,או שידליק
במקום אחר.

˙.Â˙È· Á˙Ù· ˜ÈÏ„È .
ש .באופן שיש יותר פירסומי ניסא באם ידליק מעל י' טפחים ,האם
ידליק מעל י' או בנמוך.

˙.Ì˘ ˜ÈÏ„È ‡ÒÈ ÈÓÂÒ¯Ù ‰·¯‰ ˘È Ì‡ .
ש .האם יש ענין שהאדם ימנע מלצאת מביתו בימים אלו של חנוכה
ליום שלם ,כגון בשבת חנוכה לילך לבית חמיו וכדו' ,בכדי שידליק
בביתו נר חנוכה ולא מדין אכסנאי.

˙.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÌÂ˘Ó Â˙È·· Î"‚ ˜ÈÏ„‰Ï ÁÈÏ˘ ‰ ÓÈ ˜¯ ¯˙ÂÓ .
ש .חתן הנושא אשה בחנוכה היכן ידליק בליל החתונה ,האם בבית
הוריו ,או בבית שהולך לגור בו אח"כ.

˙.‰˜Ï„‰ ÔÓÊ· ¯‚ ÔÈÈ„Ú˘ ˙È·· .
ש .בהא דכבתה אין זקוק לה ,אמאי לא אמרי' שידליק בשנית משום
חשדא וכדין חצר של ב' פתחים.

˙.Ô ·¯ ‰· Â¯Ê‚ ‡Ï ‡ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‡˙ÏÈÓ .
ש .מי שנוהג שלא להוציא שבת עד זמן ר"ת משום מנהג טוב ולא
משום דין ,האם במוצ"ש של חנוכה ידליק קודם זמן ר"ת ,או
שימתין גם אז.

˙.‰ÎÂ Á· ÌÈ„˜‰ÏÂ ,‰˘Ï˘· ¯È˙‰Ï ˘È .
ש .האם בזמנינו שיש עוברים ושבים גם בשעות המאוחרות ,האם יש
ענין ליתן הרבה שמן בנ"ח שידלק כמה שעות לאחר צאה"כ ,או
דאין בו שום מצוה וכמש"כ במשנ"ב סי' תרע"ב סק"ד.

˙.‰ÂˆÓ ÔÈ‡ .
ש .איזה שעה בזמננו חשיב "תכלה רגל מן השוק".

˙.Î"‰ˆ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁ .

˙.ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ"‡ .
ש .מי שיש לו ב' אפשרויות ,או להדליק בעצמו מפלג המנחה )שכ'
בשו"ע סי' תרע"ג דמי שטרוד יכול להקדים( ,או שיכול למנות שליח

להדליק בזמנה ,מה עדיף.

˙.Â Âˆ¯Î .
ש .האם נכונה השמועה שמרן החזו"א זצוק"ל היה מכבה הנרות אחר
מחצית השעה שדלקו ,וא"כ מדוע היה עושה כן.

˙.(‰ÎÏ‰ ÌÒ¯ÙÏ) ÔÂÎ .
ש .האם יש ענין שאחר הדלקת נרות חנוכה ישב אצל הנרות חצי שעה
כשדולקים או לאו )כמובן כשיושב ולומד ליד הנרות( .

˙.ÔÎ Â‚‰ ‡Ï Â Ïˆ‡ .
ש .האם אפשר לברך ברכת הרואה על נרות שדלקו כבר הזמן של חצי
שעה.

˙.‡Ï .
ש .הרואה נר שהודלק אחר שכבה )וכמש"כ במשנ"ב סי' תרע"ג סקכ"ז
שאע"ג שכבתה אין זקוק לה מ"מ ראוי להחמיר ולחזור ולהדליקה( ,האם

יכול לברך עליו ברכת הרואה.

˙.Í¯·È ‡Ï .
ש .הרואה נר חנוכה שהודלק ע"י קטן האם יכול לברך ע"ז ברכת
הרואה.

˙. ÔÎ˙È .
ש .באופן שכבה נר החייב ונשארו נרות ההידור בלבד ,האם אפשר
לברך עליו ברכת הרואה.

˙.ÔÎ˘ ÔÎ˙È .
ש .הרואה נ"ח בע"ש קודם השקיעה האם יכול לברך ברכת הרואה ,או
דילמא כיון דהוי קודם זמנו אין לברך עליו עד הלילה.

˙.Í¯·Ï ÏÂÎÈ .
ש .הרואה נרות חנוכה בליל שבת האם מברך ברכת הרואה ,או לאו
משום דהוי זמן שאינו יכול להדליק.

˙.Í¯·Ó .
ש .האם מותר להשתמש לאור נ"ח בליל שבת אחר חצי שעה מצאת
הכוכבים ,דהא איתקצי בביהמ"ש מחמת מצות נ"ח.

˙.‡Ï .
ברכת מזל טוב לידידנו נכדו של רבינו

הרב ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א
לרגל הולדת הבן נ"י בשעטו"מ
יהי רצון שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים

)שו"ת שיח חיים(

גליון רפ"ח
שנה ז' תשע"ח

כי אם זכרתני אתך וגו' והזכרתני אל

"אלשיך" ,שאם אדם בוטח בה' תבוא

ויאמר לו יוסף זה פתרונו שלושת

פרעה והוצאתני וגו' )מ'  -י"ד(

אליו מחייתו ללא כל סיבה .מה לי

השריגים שלושת ימים הם )מ'  -י"ב(

איתא במדרש תנחומא )פרק ט'(,

לטרוח

ולא היה צריך יוסף לעשות בבית

בדרכים

אלא

הסוהר

שנים,

עשר

בקור
בשעה

ובחום,

להיטלטל

שפרנסתי

תבוא

ולמה

לידי? עשו גם אתם כמוני .לימים

ויאמר לו יוסף :זה סוף פתרון החלום,
השריגים

שלושת

שלושת

אבות

העולם הם :אברהם יצחק ויעקב ,אשר

הוסיפו לו שם שתי שנים ,אמר

מכר האיש את חמורו ועגלתו לגוי.

הקב"ה אתה השלכת בטחוני ובטחת

יום אחד הלך הגוי לחפור גומא

מבני

שתי

ומצא שם אוצר גדול של זהב ,מילא

למצרים בחומר ובלבנים ובכל עבודה

זכירות ,כי אם "זכרתני" "והזכרתני"

את השקים בזהב והניחם על העגלה.

בשדה ,ואחר כן נגאלים על ידי

תשתכח שתי שנים.

ביקש הגוי לחפור עוד גומא אך

המשקים

בשר

לו

ואמרת

התגלגלה עליו אבן מן ההר וימות.
סיפר

הסבא

מנובהרדוק

זיע"א:

משבושש הגוי לחזור ,נשא החמור

בניהם

עתידים

להשתעבד

שלושה רועים ,ואשר אמרת "ואקח
את הענבים ואשחט אותם על כוס
פרעה ונתתי את הכוס לידו של

רבי

משה

את רגליו וחזר לבעליו הראשונים

זיע"א,

אירע

כהרגלו .פתאום נשמע קול בחצר,

פרעה" ,זהו כוס התרעלה אשר עתיד

היכן

יצאו כולם ועמדו פעורי פה .חמור

פרעה

שר

הגיעה כוחה של בטחון אמיתי ,איש

טעון שקי זהב .הלכו ובישרו לאיש

המשקים תקבל שכר טוב על חלומך

ימיו

כי הועילה לו בטחונו בה' .לשמע

התפרנס מהובלת חומר וטיט ,נקלע

הסיפור ,באו תלמידי ה"אלשיך ,אל

לבית מדרשו של ה"אלשיך" ושמע

רבם ורצו להבין במה גדול כוחו של

אותו מדבר אודות מדריגת הבטחון

האיש יותר משלנו? גם אנו כמוהו

העליונה הטהורה מכל השתדלות.

מבקשים את הבטחון ולא עלתה

אמר האיש לעצמו אם כן הדבר,

בידינו ,ואילו הוא בפעם אחת כבר

למה לי לעמול כל ימי חיי? הרי כל

נושע בה' .הסביר להם ה"אלשיך"

בתקופתו
ה"אלשיך"
מעשה

אחד

של

הגאון

הקדוש

מופלא

מתושבי

המעיד

צפת

עד

שכל

לשתות

בסוף,

ואתה

הטוב שחלמת .ופתרונו זה הוא לך,
שלושת השריגים שלושה ימים הם
לשחרורך.
)תיב"ע מ'  -י"ב(

לזכות הר"ר מאיר שיינברגר לרגל

השתדלותי מיותרת .אמר ועשה,

הקדוש ,יהודי זה קירב את הדברים

קיבל על עצמו לבטוח בה' בכל לבו

לליבו דברים כהוויתן ,ללא ספקות,

הולדת בנו למז"ט  -נכד להר"ר

בבית

ללא שאלות ,כאילו לא קיים בעולם

פינחס צבי שיינברגר הי"ו

המדרש ליד התנור ,ואמר פרקי

מציאות אחרת כלל .משום כך בדין

תהלים שוב ושוב .באו אשתו ובני

הוא שיטול שכרו .לא כן אלו

ביתו ושאלו ללחם ,גער בהם ואמר,

וחששות

ונפשו.

הלא

התיישב

שמעתי

כל

מפורש

היום

מפי

הרב

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:00 :ת"א4:14 :

הבוטחים

עם

פקפוקים

יזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח

עדיין חסרה אצלם שלימות הבטחון.

וישב
חת תורה

זמני יציאת שבת
ירושלים 5:15 :ת"א 5:17 :ר"ת5:53 :

ברכת השבת של ה"באר מים חיים"
)יומא דהילולא כ"ז כסלו(

לפני שנים רבות ,וכך היה המעשה:
בתקופה ההיא עסק לפרנסתו בסחר בהמות ,ובשבת אחת

מן המפורסמות הוא כי היהודים הפשוטים הישרים

נזדמן לו לשבות בעיר טשערנוביץ ,ומכיון שהיה בידו סכום

ותמימים שהיו דבקים במצוות ,הם ששימשו כדוגמא בעיני

גדול ,וחשש להשאירו בבית האכסניא ,פנה לרבה של העיר

הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א ,ומידי פעם היה משגר

בימים ההם ,הלא הוא הרה"ק רבי חיים זיע"א בעל הספה"ק

אליהם את תלמידיו ללמוד מדרכיהם ולעשות כמעשיהם.

"באר מים חיים" ו"סידורו של שבת" )יומא דהילולא כ"ז כסלו(,

מסופר :פעם אחת שיגר כמה מתלמידיו לכפר נידח אחד

והפקיד אצלו את ארנקו ובו כל רכושו .רבי חיים נטל את

במרחק רב מליזענסק ,והורה להם להתעניין בהתנהגותו של

הארנק שהופקד בידו וסגר אותו בארון הברזל אשר בחדר

יהודי אחד מתושבי הכפר ביום השבת ,וללמוד ממנו כיצד

הפנימי ,ואת המפתח החביא במקום מבטחים .ביתו של רבי חיים

לענג את השבת .התלמידים נענו להוראת רבם ,ביום הרביעי

היה פתוח לכל דכפין ביחוד ביום השבת ,אך ביניהם היו גם

יצאו מליזענסק וביום השישי בבוקר הגיעו לאותו כפר.

אנשי דלא מעלי והיו ביניהם מחוסרי מצפון ,שבעצם ליל השבת

כאשר שאלו לכתובתו של אותו יהודי ,הופנו לבית המרזח

פרצו את החדר ושלחו את ידם באותו ארנק שהופקד ברשותו.

העומד במרכז הכפר .הם ניסו להיכנס פנימה אך לא הבחינו

במוצאי שבת כאשר הוא הסוחר בא לבקש את פקדונו ,נכנס

באיש ,עשן מקטרותיהם של האיכרים המעשנים אגב שתייה,

רבי חיים לחדר הפנימי ליטול את הארנק ולהחזירו לבעליו ,אך

עירפל את הכל ורק בקושי הבחינו בפניו המגושמים של בעל

לצערו הגדול נוכח כי הארנק אינו במקומו ,וכאשר הבין

בית המרזח ,השקוע ראשו ורובו במשאו ומתנו עם האיכרים,

שכנראה שהוא נגנב ,פרץ רבי חיים בקריאת שבר ומרוב צער

כשהוא מושיט להם כוסיות משקה ,ומקבל את מחירם .הם

התעלף פעמים אחדות ,בני הבית הזליפו עליו מים ,ורוחו שבה

ניגשו אליו וסיפרו לו כי באו לכאן לפי הוראת רבם הרבי ר'

אליו ,אך מדי פעם התעלף ולא יכלו להשיב את רוחו .משהבחין

אלימלך ,אך הלה לא מצא פנאי להיפנות אליהם והמשיך

הסוחר בנעשה ,איבד את עשתונותיו ולא ידע מה לעשות ,לבו

בעיסוקיו עם האיכרים השיכורים .האווירה לא מצאה כלל

של הסוחר דאב על איבוד ממונו ,אולם בראותו את מצבו

חן בעיניהם ,ומה גם שהלה לא גילה כל רצון לקבל אותם

החמור של רבי חיים ,נתלבש גבורה נפשית עמד ממקומו

כאורחיו לשבת קודש .שמא טעות היתה בידינו? החל הרהור

והכריז :אני מוחל לרבי על הפיקדון ,ואין לי כלפיו כל תביעה,

לעלות על לבם.

ורק אז שבה רוחו של רבי חיים.

אך בעוד שהם עומדים שם הרגישו תכונה מופלאה בין

לאחר ימים אחדים כאשר רבי חיים חזר לאיתנו ,קרא אליו

האיכרים ,לפתע ,כשהגיעה שעת חצות היום ,מיהרו האיכרים

את הסוחר והביע בפניו שוב את צערו הגדול על אבדן כספו,

לצאת מבית המרזח ,ותוך רגעים אחדים התרוקן המקום

"אין בידי להחזיר לך מיד את פיקדונך" אמר לו ,אולם נכון אני

לחלוטין .התלמידים לא הספיקו להתבונן לאשר נעשה

לפרוע לך את כספך ,אשר היה צרור בו ,לשיעורים .חס ושלום

מסביבם ,והנה בעל בית המרזח קרב עליהם והפעם ארשת

קרא הסוחר ,כת"ר שומר חנם היה ואין הוא חייב בגניבה

פניו השתנתה לחלוטין ,לבוש הוא בגדי שבת ופניו זוהרות.

ואבידה" ,ברוך תהא לא -ל עליון על שהחיית את נפשי" הודה

לאחר שנתן להם שלום ,האיר להם את פניו והזמין אותם

לו רבי חיים מקרב לב ,ובברכתי אשפיע עליך מברכת השבת

להתארח בביתו ביום השבת ,ולסעוד על שולחנו את שלש

שבה נתברכתי ,ואני מאחל לך כי בכל שבת תתעלה מכל הויות

סעודות היום .התנהגותו זו היתה להם כהפתעה נעימה

העולם הזה ,וכמוני תרגיש בשבת מעין עולם הבא.

לעומת האכזבה לפני שעה קלה ,ואין צורך להוסיף שהם נענו

הסוחר שנכווה במסחרו ואיבד את כספו ,חדל לסחור בדרכים,

לו ,והשבת עברה עליהם תוך התרוממות רוח ,כל השבת לא

הוא השתקע בכפר והתפרנס מחכירת בית המרזח .כל ימות

חדל המארח לשורר ולזמר לכבוד שבת קודש ,למראה

השבוע היה עיסוקו עם האיכרים הפשוטים והמגושמים

עיניים הרי הוא איש פשוט ,אך מה גדולה שמחתו ביום

ומתפרנס מהם ,ואת הריווח של כל ימות השבוע היה מוציא

השבת ,אף הם חסידים ואנשי מעשה שזכו להסתופף בצלו

לכבוד השבת .החל מחצות יום השישי החלו פניו נוהרים בזוהר

של הרבי ר' אלימלך ביום השבת ,הרגישו נועם מיוחד באותה

שבת ,וכל הסובבים אותו הרגישו את נועם השבת השופע הימנו,

שבת ,ואף הם התעלו יחד עמו .במוצאי שבת ביקשו הימנו

אף שמעו הגיע למרחוק והרבי ר' אלימלך שיגר את תלמידיו

לספר כיצד הגיע למדרגה כזו של עונג שבת? והוא נענה

לכפר ההוא ללמוד מהליכותיו של אותו יהודי כיצד לענג את

לבקשתם ,וסיפר להם שזכה לכך בגלל מאורע אחד שאירע

השבת ולכבדה.

מידת החסד טבועה בנפש היהודי

ויפרקנו מצרינו
דרכו בקודש של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זצוק"ל
היה לומר פסוקי הלל הגדול בשעת הדלקת נר חנוכה,
פעם אחת בא אליו איש אחד כשהדליק נר חנוכה ואמר
המזמורים ,והאיש הלזה היה לו בלבולים קשים של
מחשבות כפירה והרהורי ע"ז ,וכשהגיע הצדיק להפסוק
"ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו" הכה על כתפו של
האיש ואמר לו :אתה מאמין שהקב"ה יכול לפדות אותך

אחד מגדולי ישראל הביא משל המדבר על מדת
החסד הטבועה בנפש הישראלית והמשל הוא כדלהלן:
מעשה במלך אחד שעשה סעודה גדולה בפלטרין
הגדול שלו ,והושיב בשני אולמות נפרדים ,יהודים
באולם אחד ,וגויים באולם השני ,ובכל סעודה העמיד
לפני האורחים אותם מטעמים ואותם מעדנים ללא כל
הבדל ,אבל הבעיה שהיתה שם ,שהמזלגות והכפות
שניתנו לאורחים היו ארוכים כל כך ,עד שמן הנמנע

מכל המצרים והקליפות שאתה שקוע בהם? ,ומאז נפטר

היה להביא באמצעותם את האוכל לפה ,והיתה זו

האיש מכל המחשבות הרעות והרגיש שנעשה כבריאה

תחבולה מצד המלך כדי לראות מי יצליח לאכול

חדשה.

במזלגות וכפות אלו ,כעבור שעה יצא המלך לראות
מה קרה ,תחילה הוא נכנס לאולם של הגויים ומצא את

מסופר :פעם אחר הדלקת נר חנוכה יצא הרה"ק ה"אוהב
ישראל" מאפטא זיע"א לחוץ ,ואחרי זמן קצר חזר
הביתה ,ושב על כסאו מכונס בתוך עצמו ,אחר כך הלך
שנית החוצה ,וחזר הביתה ,וישב על כסאו בשמחה רבה,
ואמר :כשיצאתי פעם ראשונה והשקפתי על עירנו

כולם זבי דם והם מריבים ביניהם זה עם זה ,בעוד שכל
דברי המאכל עומדים על השולחן בלי שנגעו בהם,
ובלי שיצליחו לאכול מהם אפילו משהו .משם פנה
המלך לאולם של היהודים ,הוא התפלא להיווכח
שמטעמי ומעדני המלך נאכלו כולם ,וכל היהודים
יושבים ומזמרים ומשוחחים בדברי תורה .שאל אותם

מעזיבוז' ,ראיתי שכל הפרנסה שנקצבה להם בראש

המלך כיצד זה הצלחתם לאכול בכלים הארוכים

השנה כבר אכלו עד חנוכה ,לכן הייתי מוטרד ,ולכן

האלו? ענו ואמרו :אמנם כן קשה היה לכל אחד מאתנו

יצאתי שנית לראות אולי טעיתי ,וראיתי שהאמת איתי,

להגיש בעצמו אל פיו מן האוכל באמצעות מזלג כה

אלא שאף בשנה שעברה היה כך ,והשם יתברך פרנס

ארוך ,ועל כן נמנינו וגמרנו בינינו שיעמוד כל אחד

אותם כל השנה ,ובוודאי אף עתה יפרנסם השי"ת ברחמיו

ויאכיל את חברו ,וכך אמנם עשינו וסיימנו את

כל השנה.

הסעודה .כשהוא מלא התפעלות מחכמת היהודים חזר
המלך לאולם של הגויים והכריז בפניהם :הנה תראו
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

פעם בא יהודי אל הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן
זיע"א לבקש רפואה לאשתו ,שקיבלה "שושנה" ברגלה,
שאל אותה הרבי אם נשאר להם שמן של נרות החנוכה
משנה שעברה ,שאל היהודי מה שייך השמן לשושנה ,ענה
לו הצדיק ,כתוב בשיר "מעוז צור ישועתי" "ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושנים" ,לך הביתה ושים קצת שמן שנשאר
מחנוכה על השושנה והרפואה תבוא מזה.

כמה טיפשים אתם וכמה חכמים היהודים ,וסיפר להם
כיצד מצאו היהודים עצה להתגבר על המכשול שהציב
בפניהם.
וסיים אותו גדול אשר המשיל את המשל :גם המלך
החכם טעה ,מפני שהפתרון שמצאו היהודים אינו נעוץ
בחכמתם ,כי אם מדת החסד אשר טבועה בהם ,היא
שהכריעה את הכף והיא שהביאה אותם להחלטה שכל
אחד יאכיל את חברו ,בנפש היהודי טבוע הרצון
להשפיע איש על רעהו ,מה שאין כן הגויים שבעצם
טבעם הם דואגים כל אחד רק לעצמו ,ומצוקת הזולת
אינה נוגעת ללבם ,ולכן לא שייך היה שיעלה על דעתם
הרעיון שכל אחד יאכיל בכף שלו את חברו ,וכך איפוא
מתוך כעסם התחילו לריב זה עם זה וגם פצעו את
עצמם עד זוב דם.
)שאל אביך ויגדך

לא יכול לאכול כשיהודי

הרופא ושאל" :היש למר פצע

ממתין לו

בפה?

מפריע

משהו

להוצאת

מסופר ערב אחד ,יצא רבי שרגא

הלשון?" "לא" ,השיב ה'סבא'".אם

של

כך ,מדוע אינו מוציא את לשונו

הגה"ק ה"חזון איש" זיע"א .והנה

כפי שביקשתי?" נחרד ה'סבא:

שבא

"איך אוכל להוציא לשון כלפי

להתייעץ בענין חולה .חזר רבי

אדם?! הן יש בכך שמץ זלזול,

שרגא פנימה לומר שיהודי מבקש

פחיתות כבוד! מוטב לי להישאר

איש'

בחוליי ולא אנהג זלזול כלפי

פייבל

שטיינברג

בפרוזדור

להיכנס.

מחדרו

ממתין

מצא

אדם

שה'חזון

מתכונן ברגעים אלו לסעוד פת

אדם ,צלם אלוקים!".

ערבית וכבר החזיק בידיו את
הנטלה והמגבת .נרתע רבי שרגא
לאחוריו ,והטעים ,שיאמר לאותו
יהודי כי ימתין עד שיסיים לאכול.
אולם כבר היה מאוחר .ה'חזון
איש' החזיר את הנטלה למקומה,
וציווה להכניס את האיש .הקשיב
לשיחו
ובסבלנות

בהתעניינות
חקר

מרובה,

לפרטים,

יעץ

והשתדל להרגיע את רוחו עד
שפטרו לשלום .אכילתו לאחר
מכן היתה מהולה בצערו של אותו
חולה.

אורך רוחו של הרב מפונוביז
מסופר על הרב מפוניבז' ,הגה"ק
רבי יוסף שלמה כהנמן זיע"א,
שיום אחד ישב אצלו אדם מוזר
שהכרת פניו ענתה בו כי איננו
משופע בבינה יתירה .הלה ישב
והשמיע

דמיוניים .הרב כהנמן באצילותו
יושב ומקשיב לו באורך רוח,
בסבלנות מרובה ,מבלי לגלות,

הרה"ק רבי אברהם מאולינוב ב"ר יצחק
חריף מסמבור )תקע"א(
הרה"ק רבי אלימלך לוי מטאהש ב"ר משולם
פייבוש )תש"ג(
יום שלישי כ"ד כסלו
הגה"ק רבי חיים חזקיהו מדיני ב"ר רפאל
אליהו )שדה חמד  -תרס"ה(
יום רביעי כ"ה כסלו
הרה"ק רבי יעקב ישראל ב"ר צבי הירש
המגיד מקרעמניץ )שבט ישראל  -תק"ס(
יום חמישי כ"ו כסלו
רבינו אברהם בן דוד )הראב"ד בעל ההשגות
 ד"א תתקנ"ט(הרה"ק רבי אליעזר מקאזניץ ב"ר משה
אליקים בריעה )תרכ"ב(
יום שישי כ"ז כסלו
הרה"ק רבי חיים ב"ר שלמה )באר מים חיים
 תקע"ג(הרה"ק רבי אברהם יצחק הכהן מתולדות
אהרן ב"ר אהרן דוד )תשנ"ז(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

חלילה ,שמץ של אי שביעות
רצון.

איך אוכל להוציא לשון

באזני

הרב

סיפורים

שבת קודש כ"א כסלו
שמעון בן יעקב משבטי קה )ב"א  -שי"ד(
הרה"ק רבי נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא
משינאווא )איילה שלוחה  -תרכ"ד(
הרה"ק רבי יוחנן מקארלין ב"ר ישראל
)תשט"ז(
יום ראשון כ"ב כסלו
רבי אליעזר אשכנזי ב"ר אליהו )מעשי ה'-
שמ"ו(
)הרה"ק רבי פינחס מאוסטראה בן הייבי ר'
יעקב יוסף )תקס"ו(
יום שני כ"ג כסלו
רבי מרדכי הלפרין מאוסטראה ב"ר יואל
)המכונה בעל שם -תקט"ז(

בני

הישיבה,

שנכנסו

באקראי אל הבית ,רצו לקרוא

כלפי אדם?

בתחבולה

לאיש

החוצה,

לבל

מספרים על ה"סבא" מסלבודקה

יוסיף להיות לטרוח .אולם הרב

זיע"א ,שפעם חלה ואל מיטתו

הבחין בכוונתם ורמז להם שיניחו

הוזעק רופא מומחה .מדד הרופא

לו.

ישיבתו.

את חום גופו ,הקשיב לפעימות

ניסתה גם הרבנית "לשחרר" אותו

אם בדעתו לאכול עוד סעודה) .שו"ע

הדופק ,הביט באישוני העיניים

בטכסיס אחר .היא קראה לבעלה

או"ח סימן שכ"ג סעיף ו'(

ואמר" :יפתח מר את פיו ויוציא

הרב לבוא אל השולחן לסעוד

ב( כלי שתיה מותר להדיח כל השבת,

את לשונו" .ביקש לראות אם אין

ארוחת ערב ,בתקווה שהלה יבין

שכל היום ראוי לשתות) .שם(

זו דלקת גרון .פתח ה'סבא' את

כי הגיעה שעתו ללכת מהמקום.

ג( אם ברור לו שלא ישתה עוד שוב,

פיו ,אך לא הוציא את לשונו.

אולם ,לגודל הפתעתה ,באותו

ושב

רגע הציע הרב מפוניבז' לאיש

וביקש" :יוציא מר את לשונו".

"יבוא מר ויצטרף אלינו לסעודה".

שתיה ,מותר להדיח אפילו עשר כלים,

אולם ה'סבא' הגביה את לשונו

אחר

והמשיך

אע"פ שאין צריך אלא כלי אחד לאכילה

והנמיכה ,אך לא הוציאה .נבוך

בדבוריו עמו עוד שעה ארוכה.

התקשה

הרופא

לראות

כיון

כך

שהתאחרה

ישב

הלה

הדחת כלים בשבת )א'(
א( כלי אכילה מותר להדיח בשבת ,רק

אסור להדיח כלי שתיה) .שו"ע הרב שם
סעיף ו'(
ד( כשצריך עוד לכלי אכילה ,או לכלי

או לשתיה) .שו"ע הרב שם סעיף ז'(

לע"נ הרה"ק רבי חיים ב"ר שלמה

בחסות רשת חנויות

ה"באר מים חיים" זיע"א

גל פז

נלב"ע כ"ז כסלו
תנצב"ה

בס" ד
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עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

עלָּ יַׁםַַׁׁ
ָּ
עבּורַׁנ ֲ
פ ָּרשַׁתַׁויֵּשַׁבַׁ–ַׁב ֲ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

שלמהַׁודנהַׁדודַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"ב ַׁ
קסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילת ַׁ
י.מ.י.שַׁכדוריַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכה ַׁ
שולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב ַׁ

"ויעבְרּוַׁאֲ נָּשיםַׁמ ְדיָּניםַׁס ֹחֲ ריםַׁוימְ שְ כּוַׁויעֲ לּוַׁאתַׁיֹוסֵּ ףַׁמןַׁהבֹור"

(בראשית לז ,כח)
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ
מובא במדרש תנחומא" :ויקחהו וישליכו
(תהלים קמז ,יט) .דבר זה לא הגיד מפני
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ אותו הבורה" -וכו' .מים אין בו נחשים
החרם ,לפיכך אמר יעקב" :טָ ר ֹף ט ֹרף יֹוסֵ ף"
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפיתַׁשרהַׁבתַׁג'ינה
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁועקרבים היו בו.
(בראשית לז ,לג).
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ

ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ

מה עשה ראובן? הלך וישב באחד מן
ההרים לירד בלילה להעלות את יוסף,
ותשעה אחיו יושבין במקום אחד כאיש אחד
בעצה אחת להמיתו.

גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
עליהם ישמעאלים ,אמרו" :לכו ונמכרנו
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁעברו
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ לישמעאלים הן מוליכין אותו לקצוות
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ
המדבר" .עמדו מכרוהו בעשרים כסף ,לכל
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ

ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה ַׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה ַׁ
אסתרַׁבתַׁסוליקה
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ

אחד מהם
לרגליהם.

שני

כסף

לקנות

מנעלים

וכי תעלה על דעתך ,שנער יפה כמותו נמכר
רק בעשרים כסף? אלא כיוון שהושלך לבור,
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ מתוך פחד הנחשים והעקרבים שבו ,נשתנהַׁ
זיוַׁפניוַׁוברחַׁממנוַׁדמוַׁונעשוַׁפניוַׁירוקותַׁ,
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ
לכךַׁמכרוהוַׁבעשריםַׁכסףַׁבעבורַׁנעליים.
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ

יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ אמרו :נחרים בנינו שלא יגיד אחד ממנו
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה ַׁ ליעקב אבינו .אמר להם יהודה" :ראובן אינו
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ
שאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁואין החרם מתקיים אלא בעשרה" .מה
כאן,
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ
עשו? שיתפו לקב"ה באותו החרם ,שלא יגיד
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁלאביהם.
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ
ַַׁׁ ַׁ
09/12/2017
כ"אַׁכסליוַׁתשע"ח
ַׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ

פרשתַׁוישב
הפטרה"ַׁ:כהַׁאמר"ַׁ0עמוסַׁב'ַׁ

כניסה

יציאה

ר"ת

י" ם

16:01

17:13

17:44

כיוון שירד ראובן בלילה לאותו הבור
להעלותו ולא מצאו ,קרע את בגדיו ובכה.
חזר לאחיו ואמר להם" :הילד איננו ואני אנה
אני בא?".
הגידו לו את המעשה ואת החרם ושתק ,ואף
הקב"ה אע"פ שכתוב" :מגִיד דְ ב ָָרו לְיעֲ ק ֹב"

ת" א

16:17

17:09

17:39

חיפה

16:17

17:09

17:39

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

16:21

17:13

17:43

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת וישב

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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ַׁ

וצריך להבין ,מדוע גילו לנו חז"ל ,שקנו
מנעלים לרגליהם מכסף מכירתו ,ועל זה
אומר הנביא עמוס (ב,ו)" :על מִ כ ְָרם בכֶּסֶּ ף
צדִ יק ו ְאֶּ בְיֹון בעֲ בּור נעֲ ָלי ִם" ,מה ַׁהסוד ַׁהטמוןַׁ
בזהַׁ,שקנוַׁנעליים? ַׁ
ַׁ

וביאר בספר חסדי ַׁה' ,כי ַׁכל ַׁמקום ַׁשחלהַׁ
קדושהַׁ ,אסור ַׁבנעילת ַׁנעליים ,וכפי שמצינו
אצל משה רבינו ויהושע בן נון ,כשזכו לגילוי
שכינה נצטוו "של נְעָ לֶּיָך מֵ על ר ְגלֶּיָך ,כִי
המָ קֹום אֲ שֶּ ר אתָ ה עֹומֵ ד עָ לָיו ַאדְ מת ק ֹדֶּ ש
הּוא (שמות ג ,ה)".
ַׁ

וכן ַׁבבית ַׁהמקדש ַׁיש ַׁאיסור ַׁלהיכנסַׁ
במנעליםַׁ,אלאַׁהולכיםַׁיחפיםַׁ .
ַׁ

יש לבאר ,שעד מכירת יוסף ,השבטים ַׁהיוַׁ
במעלה ַׁעליונה ַׁוקדושהַׁ ,כך ַׁשהשתווַׁ
לקדושת ַׁארץ ַׁישראל ַׁולכן ַׁלא ַׁהיה ַׁמנעליםַׁ
לרגליהםַׁ ,אך ַׁלאחרַׁשחטאו ַׁבמכירת ַׁיוסףַׁ,
ירדוַׁהאחיםַׁממדרגתם.
ַׁ

וכפי שדרשו חז"ל על יהודה "וי ֵֶּרד י ְהּודָ ה
(בראשית לח ,א)" -ירידה הייתה לו ,ומתוךַׁ
ירידה ַׁכזו ַׁלא ַׁיכלו ַׁלהשיג ַׁמעלת ַׁוקדושתַׁ
הארץ ,ולכן ַׁהוצרכו ַׁלנעליים ַׁלאחר ַׁמכירתַׁ
יוסף.
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

ֵּ
ֵּ
נכָּה
ח ֻ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁ ֲ
שֹוא
לַּׁומשיבַׁב ֲ
ַׁ

ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
האם ַׁנוהגים ַׁדין ַׁאבלות ַׁבחג ַׁחנוכה? ַׁומה ַׁהדין ַׁלאבל ַׁתוך ַׁשנתו ַׁלעניין ַׁברכת ַׁ"שהחיינו" ַׁבלילהַׁ
הראשון?ַׁוכןַׁמהַׁדינוַׁשלַׁחולהַׁ,המאושפזַׁבביתַׁהרפואהַׁ,כיצדַׁינהגַׁלענייןַׁהדלקתַׁנרותַׁחנוכה?ַׁ

להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
מי שנפטר לו קרוב משבעה קרובים ,שחייב להתאבל עליהם ,הרי הוא חייב בקריעה ובכל דיני שבעת ימי אבלות בחנוכה.
מצוות ניחום אבלים נהוגה גם בימי החנוכה ,ולכן לא ימנע אדם את עצמו מלנחם אבלים בחג החנוכה .ורשאי האבל ,אף
שהוא בתוך שבעה ,לברך ביום הראשון על הנר בחנוכיה ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
נכון ,שלא לקיים אזכרה בימים אלו בבית הקברות ,ליום פקודת השנה ,או השבעה או השלושים ,מפני שמתעוררים הציבור
ובפרט המשפחה לידי בכיות וצער ליד הקבר .ולכן יקדימו הביקור בבית הקברות לימים שלפני חנוכה ,אבל מותר ללכת לבית
הקברות בחג החנוכה ,כדי להתפלל ולהשתטח על קברי צדיקים .וכן ,מותר לערוך אזכרה בבית הכנסת על ידי אמירת ברכות
ודברי תורה ,כנהוג ,אך ללא הספד על הנפטר עצמו ,מחשש שיביאם לידי צער.
לעניין ברכת "שהחיינו" -גם אם הוא אבל תוך שנה ואף תוך שלושים או תוך שבעה ,חייב בברכה זו.
חולה המאושפז בבית הרפואה ,ואין נותנים לו להדליק שם נרות חנוכה ,תדליק אשתו בביתו ,והוא פטור מלהדליק .אך בכל
זאת ישתדל לשמוע את ברכות ההדלקה מאחר המדליק נרות.

לָאה
מפְ ָּ
ְרפּוָאהַׁ ֻ
סיפר בעל המעשה מתושבי קוממיות ת"ו ,שיום אחד התעורר משנתו והנה ראייתו אינה צלולה ,והוא רואה את הכל כפול
ומטושטש .בצר לו הלך לדרוש ברופאים ומומחים שימצאו מזור למכאובו ,אך לאחר בדיקות נאלצו כולם להשיב פניו ריקם,
כיוון שלא היה בידם לרפאותו בדרך הטבע.
הימים היו ימי חנוכה ,ובעת הדלקת הנרות שפך הלה דמעות כמים לפני בורא העולם וביקש ,שירפאהו בתוך שאר חולי
ישראל ויזכה לחזור ולראות כאחד האדם ,ובכל אותו פרק זמן לא הסיר עיניו מהביט בנרות הקדושים ,ואכן תפילתו התקבלה,
וראייתו החלה להשתפר ,עד שנתרפא לגמרי למול עיניהם המשתאות של הרופאים והמומחים ,שלא היה בידם מענה כיצד
חזרה ראייתו כבראשונה.
ַׁ
ַׁ
חנֻכ ַָּׁיהַׁ
דלָּ קַָּׁהַׁב ֲ
ה ְ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
מספרת הרבנית ימימה מזרחי תליט"א" :הייתה לי תלמידה נשואה ,מורה במקצועה שגרה בעיר תל-אביב ,וציפתה זמן רב
לפרי בטן ,אך לשווא .באחד הימים היא שמעה על 'הסגולה' ,והחליטה" :השנהַׁאניַׁמשקיעהַׁבחנוכיה" .היא לקחה את כל
משכורתה! הלכה לחנות ה"צורפים" וקנתה חנוכיה מהודרת ביותר.
כאשר הגיעה הביתה עם ה'שלל' ,שאל אותה בעלה ותמה" :מהיכן הכסף לחנוכיה יפה שכזו?" .היא הסבירה לו על הסגולה
הגדולה .הם החלו להדליק את נרות החנוכה בחנוכיה המיוחדת והיקרה ,והנס לא איחר לבוא ...בתוך ַׁימי ַׁהחנוכה ַׁהיאַׁ
התבשרהַׁשנפקדהַׁוזכתהַׁלתינוקתַׁבריאהַׁומתוקהַׁב"ה!ַׁ .
ַׁ
ַׁ
ּובלְ בַׁדַׁשֹּלאַׁלפְ גֹעַַׁׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

מספר הרב שלמה לורנץ" :ערב נשואי בשנת ה'תש״ה ,באתי לרבינו החזון אי"ש זצ"ל לבשרו על נשואי ולהזמינו לחתונתי.
הוא נתן את ברכתו ,וכשנפרדנו ביקשני ,שבצאתי מביתו ,אתעכב מתחת לחלון חדרו .הדברים היו לפלא בעיניי ,אולם כמובן
נשמעתי לדבריו .החלון נפתח ורבינו נתן לי את ספרו על מסכת זבחים ,עם הקדשתו וחתימתו .שאלתיו :מדוע הרב נתן לי את
הספר דווקא דרך החלון? והוא אמר' :הרבנית מקפידה ,שלא אתן את ספרי במתנה ,כי זוהי ההכנסה היחידה שלנו .חששתי,
שמא בראותה אותך יוצא עם הספר ,תבין ,שנתתיו לך במתנה לכבוד נשואיך ,ולא רציתי לצערה ,לכן מוסרו לך דרך החלון!'.
מְ נּויים
הקְ ָּדשתַׁהעָּ לֹון
לשְ אֵּ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלפְ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵּ ליָּהּוַׁחייםַׁפנְחָּ סי ַׁ
052ב ֵַּׁ
ְטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

נתָּ ןַׁלְ ה ְקדישַׁאתַׁהעָּ לֹוןַַׁׁלְ עּלּויַׁנשְ מַׁתַׁ,ל ְרפּוָאהַׁשְ לֵּ מָּ הַׁ,לְ הצְלָּ חָּ הַׁ,זּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
חֲ ז ָָּּרהַׁבתְ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלפְ נֹותַׁלְ ליאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
כְת ֹבתַׁהמעֲ רכתַׁ:עֲ בּורַׁליאֹורַׁעצְמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשםַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְ בשרתַׁציֹוןַׁ.מּקּודַַׁׁ 9076926

פרשת וישב

ַׁ

לְ קבָּלתַׁהעָּ לֹוןַׁחנָּםַׁבַׁemail-
מ ֵּ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְ לחַׁאתַׁכְתֹובְתָךַׁאלַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

הםַׁשָּ לֹוםַׁמז ְָּרחַׁיַׁשָּ ְרעבַׁיַׁזצ"ל
אלַַׁאב ְָּר ַָּׁ
בלַׁ ְרפָּ ֵַּׁ
אםַׁראשֹוניםַׁכְמלְ ָאכיםַׁ -הָּ רַׁבַׁהמְ ֻק ַָּׁ
ַׁ

הרבַׁמקובלַׁרפאלַׁאברהםַׁשלוםַׁמזרחיַׁשרעבי ַׁזצ"לַׁהידועַׁבכינויוַׁ
הרא''ש -נולד בירושלים בשנת ה'תקל"ה ( .)1774כיהן כראש ישיבת
המקובלים 'בית א-ל' (מעניין לציין שגם אביו ,וסבו שימשו כראש ישיבת
המקובלים 'בית א-ל').

גאוןַׁבתורהַׁבנגלהַׁובנסתר .התפרסםַׁכעושהַׁנפלאות ַׁוכונהַׁ'בעלַׁ
הנס' .בעל יראת שמים עצומה .נפטר ב-כ''ה כסליו (יום ראשון של
חנוכה) ה'תקפ"ז ( .)1826חי כ 51-שנים .ציונו בהר הזיתים (בחלקת
החסידים) בירושלים.
אביו :ר' חזקיהו יצחק .סבא ַׁ(מצד ַׁאביו) :המקובל ר' שלום שרעבי
(הרש"ש) .סבא ַׁ(מצד ַׁאמו) :ר' יצחק קובו הראשון .אמו :מרת שמחה.
מרבותיו :אביו ,ר' חזקיהו יצחק שרעבי .מתלמידיו :ר' ידידיה רפאל
אבולעפיה (שימש כראש ישיבת המקובלים 'בת א-ל') ,ר' חיים אברהם
גאגין .מספריו• :דברי שלום -על עץ החיים ושמונה שערים של ר' חיים
ויטאל ,דרשות קבליות ,כוונות התפילה ודינים ומנהגים.

מ

עשה בבחור ספרדי ,שחי בעיר העתיקה בירושלים בדורו של ראש המקובלים ,רבי רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי ,נכדו של
הרש"ש הקדוש זיע"א .פרנסתו של אותו בחור מחנות מכולת שהייתה ממוקמת מול ישיבת "בית אל" והיה מתנהג כחסיד וצדיק ,עד שהיו
אנשי העיר מלגלגים עליו וקוראים אותו בצחוק בשם "חכם שמואל" ,והוא שומע חרפתו ואינו משיב.

יום אחד הגיע מסוריה יהודי עשיר גדול ,אשר רצה לזכות בהונו לחיי עולם הבא ,ולכן הגיע לפני רבינו רפאל ואמר לו ,שברצונוַׁלתמוךַׁבוַׁ
מהונוַׁהרב .שמע זאת רבינו ואמר" :כאן יש יהודי חנווני ירא שמים בתכלית ומתפרנס בדוחק .לךַׁותאמרַׁלוַׁ ,שמהיוםַׁהואַׁיספקַׁלחכמיַׁ
הישיבה ַׁכלַׁצרכיהַׁ,וכבודוַׁישלםַׁלוַׁמדיַׁחודשַׁבחודשו ַׁעבורַׁסחורתו" .שמע זאת אותו אדם והסכים בשמחה רבה .העשיר חזר לארצו
ובכל חודש היה שולח כסף עבור הוצאות הישיבה.
והנה ,חודש אחד לא הגיע הכסף .אמר החנווני לעצמו" :אך מקרה הוא" והמתין .בחודש לאחר מכן שוב לא הגיע כסף ,ולשמואל החנווני
לא היה מה לתת להם ,שהרי גם מה שכבר סיפק להם היה בהקפה ,ולכן גם הוא בעצמו היה כעת בעל חוב .בלב כבד בא וסיפר לרבינו,
את מה שאירע .אמר לו הרב" :זה בוודאי לא סתם מקרה ,בוא ונלך לראות בשלומו".
קמו שניהם ונסעו לסוריה .הגיעו לביתו של העשיר ומצאוהו חשוך ,ואשתו יושבת ובוכה .שאל הרב לפשר הדבר .ענתה ואמרה" :המושלַׁ
בעיר ַׁרשע ַׁגדולַׁ ,וכבר ַׁזמן ַׁרב ַׁשנתן ַׁעינו ַׁבממונו ַׁשל ַׁבעליַׁ .לפיכך ַׁהעליל ַׁעליו ַׁעלילה ַׁוהביאו ַׁאותו ַׁלבית ַׁהאסורים" .כעס הצדיק
ושאל" :היכן ביתו של המושל?!" .אמרה לו" :סכנה גדולה ללכת שמה ,שומרים רבים סביב ביתו וצריך היתר מיוחד כדי להיכנס" .הרב לא
שמע אליה ,לקח את הכתובת ואמר לחכם שמואל" :בוא עמי ולא תפחד ,ה' ישמרנו!".
הלכו והגיעו לפני מחנה השומרים הראשון ,עשו את דרכם פנימה ,ולמרבה הפלא אף אחד מהשומרים לא פצה פה ,אולי גם לא ראו
אותם .עברו גם את המחנה השני ושוב חזר המעשה על עצמו .אף אחד מן השומרים לא פנה אליהם .הם המשיכו בדרכיהם ,והנה כבר
נכנסו לתוך גנו של המושל ,והוא יושב בכיסאו.
תכף כשראה אותם נכנסים ,מיד רץ אליהם ,לפני שייכנסו לבית ושאל בהכנעה :מה בקשתם ולשם מה באו? אמר לו הרב" :היכן יהודי
פלוני? תאמר לי מה פשעו?" .ענה המושל" :שוםַׁפשע!ַׁתכף ַׁאניַׁשולחַׁאותוַׁחזרהַׁלביתו"" .והיכן כל ממונו והונו?" הקשה הרב" .גם
את הכסף אשלח עמו חזרה אל ביתו ,לא אחסיר ממנו דבר!" ,השיב המושל.
חכם שמואל עומד ומשתומם" :מהַׁקורהַׁכאן?ַׁכיצדַׁנכנעַׁכךַׁהמושל ַׁלפניַׁהחכםַׁ ,שאינוַׁמכירוַׁולאַׁראהוַׁמעולם?!?" .הדברים היו
נשגבים מבינתו .ואכן תוך שעה ,קיים המושל את הבטחתו .הוא שלח את היהודי בכבוד רב אל ביתו עם כל רכושו .ותהוםַׁכלַׁהעירַׁעלַׁ
דברַׁהפלאַׁהזה.
כמובן ,העשיר התנצל בפני חכם שמואל ושילם כמובן עבור כל מה שהגיע לו .ובינתיים ראה חכם שמואל את כל השפע שיש שם בסוריה,
והנה מחירו זול כחצי מהמחיר בירושלים ,החליט לנצל אותה הזדמנות ,ולכן עמד וקנה ומילא שש ַׁעגלות ַׁבסחורות ושכר ַׁגוי ַׁשיוליךַׁ
אותםַׁעמםַׁלירושליםַׁ .
בדרכם אמרו לגוי" :כעת ַׁחצות ַׁלילהַׁ ,אנו ַׁנעצור ַׁלתפילת ַׁחצותַׁ ,ואתה ַׁתמתין ַׁלנו ַׁמעט" .ישבו שניהם וערכו 'תיקון חצות' בבכיות
נוראות ,ולא שמו לב למתרחש סביבם .כשסיימו להתפלל ולשפוך צוקם לפני שוכן מרומים ,שמוַׁלבַׁ ,כיַׁהגמלים ַׁיחדַׁעםַׁכלַׁהסחורהַׁ,
שרכשַׁשםַׁנעלמוַׁיחדַׁעםַׁהגוי.
אמר רבי רפאל לחכם שמואל" :אל תצטער כלל! שב ואמור שירות ותשבחות וה' יעזור!" .בינתייםַׁעשהַׁהרבַׁמה ַׁשעשה ,ואחר כמה זמן,
חזר הגוי יחד עם הגמלים וכל הסחורה שעליו ,והוא בוכה .שאלו רבי רפאל" :איפה היית ומה עשית?" .ענה הגוי" :בעת ַׁשישבתםַׁ
להתפללַׁאניַׁנמנמתיַׁ,לפתעַׁבאוַׁשלושהַׁשודדיםַׁוחרבםַׁבידםַׁ ,סתמוַׁאתַׁפיַׁ ,וקשרוַׁאתַׁידיַׁולקחוַׁאותיַׁבשביַׁואתַׁהגמליםַׁוכלַׁ
הסחורהַׁעימםַׁ.לפתע ַׁפתאוםַׁהגיעהַׁרוחַׁחזקהַׁועצומהַׁ.היאַׁהרימהַׁאתַׁהשודדיםַׁוהשליכהַׁאותםַׁלמרחקיםַׁ.הפלאַׁהגדולַׁהיהַׁ,
שהרוחַׁלאַׁהרימהַׁאתַׁהגמליםַׁוהסחורהַׁ.ומידַׁשראיתיַׁכךַׁ,התחלתיַׁלהודותַׁלאלוקיםַׁוברחתיַׁכלַׁעודַׁנפשיַׁביַׁושבתיַׁאליכם".
"ומדוע אתה בוכה?" שאל הרב" .מכיוון שפחדתי מהרוח ,שלא תיקח גם אותי ,וכעת שניצלתי ,בוכה אני משמחה!" ענה הגוי .בדרך ,אמר
הרב לחכם שמואל" :דעַׁלךַׁידידיַׁהחסידַׁ,שבעוד ַׁחודשייםַׁאניַׁקרויַׁלישיבהַׁשלַׁמעלהַׁ,לכןַׁלאַׁתגלהַׁ ,אתַׁמהַׁשראית ַׁאצליַׁעדַׁיוםַׁ
פטירתיַׁ ,רק ַׁבתוך ַׁההספד ַׁשתישא ַׁבהלוויתיַׁ ,תאמר ַׁלהםַׁ ,מה ַׁשראו ַׁעיניך" .ואכן כפי שאמר הצדיק כך היה .רבינו התבקש לבית
עולמו וחכם שמואל פרסם את שאירע.
פניני עין חמד
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ַׁ

נסַׁפַׁחַׁהשמַׁן
ֵַּׁ

עד כמה עלינו להשריש בקרבנו את האמונה ,כי אם דבר
מה אמור להגיע אלינו -הוא אכן יגיע אלינו ,ואין אדם נוגע
במוכן לחברו ,ובורא העולם קורא הדורות יודע בדיוק ומכין
עבורנו את מה שאנו צריכים לו .להלן סיפור מופלא,
המעובד מתוך 'יחי ראובן' המלמדנו על מוטיב זה:
סיפר הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל ,כשהגיע הגאון
רבי אברהם ישעיהו קרליץ (ה"חזון איש") זצ"ל לבני-ברק
הוא ורעייתו התגוררו בתחילה בגבעת רוקח ,סמוך לישיבת
סלבודקה .חנות מכולת הייתה שם ובה הרבנית ע"ה
עורכת את קניותיה.

אלא רק בפסח ובחג חנוכה) ,ממילא ניתן להניחם על המדף
העליון"( .שכן לצורך הגעה למדף העליון יש צורך בסולם ועדיף להניח
עליו מוצרים שרק לעיתים נדירות יש צורך בהם).
"כשהעמסנו את השמן על המדף העליון לא נזהרנו מספיק,
ולפתע 'התגלשה' פחית שמן זית אחת ונפלה בתוך הצינור
העבה .פחית ַׁשמן ַׁזית ַׁזה ַׁהרבה ַׁכסףַׁ ,היה ַׁחבל ַׁלי ַׁעליהַׁ
וניסיתיַׁלשלוףַׁאותהַׁמתוךַׁהצינור".
"מה לא עשיתי .לקחתי מקלות קטנים ונסיתי לתפוס את
הפחית .לאחר שנתפסה הפחית במקלות ,התחלתי להעלות
אותה לאט לאט ,ו-טראחַׁ,נשמטהַׁוהחליקהַׁשובַׁלמטה"...

מספר ימים לפני חנוכה נכנסת הרבנית למכולת .באותהַׁ "ניסיתי שוב ושוב עד שהתייאשתי ,והפחית נשארה שם
שנהַׁלאַׁהיה ַׁניתןַׁלהשיגַׁשמןַׁזיתַׁבאףַׁמקוםַׁ,לאַׁבתל' -קבורה' בתוך הצינור .לכך ,התכוון החזון אי"ש כששאל ,אם
אביבַׁ,לאַׁבחיפהַׁ,ולאַׁבירושליםַׁ.גםַׁלאַׁבנמלַׁ.בכלַׁארץַׁ אין להם איזושהי פחית שמן זית קבורה בחנות".
ישראלַׁלאַׁהיהַׁבנמצאַׁשמןַׁזית.
"נו" ,אומרת האשה" ,ברוך אומר ועושה!"" -מה אומר
אבל הרבנית לא התייאשה .היא חייבת להשיג עבור בעלה ועושה?" תמה הבעל ,שהבין לאן חותרת רעייתו" .כלוםַׁנראהַׁ
שמן זית להדליק את החנוכיה .לפיכך היא נכנסה למכולת לךַׁ ,שאפרקַׁכעת ַׁאתַׁכלַׁהמדפים ַׁהתלוייםַׁעל ַׁהצינור ַׁכדיַׁ
ושאלה" :כאן זו הרי מכולת ,אולי 'קבורה' אצלכם פחית לשלוףַׁאתַׁהפחיתַׁהקבורהַׁבתחתיתו?".
שמן זית ממשך השנים" .בעל המכולת ואשתו היו אנשים
טובים ,הם כיבדו מאוד את החזון אי"ש ,אולם לא היה "יתרה מזו" ,המשיך הבעל ואמר לאשתו" ,אם הייתי יודע
בוודאות ,שפחית שמן הזית נמצאת שם בשלמות ,על אף שזו
בידם לעזור.
טרחה גדולה מאוד ,הייתי עושה זאת למען הצדיקַׁ .אבלַׁ
"מה נאמר לך ,הרבנית" ,אמרו בצער" ,אנחנו יודעים לדעתיַׁ ,רוב ַׁהסיכויםַׁ ,שבמשך ַׁהשנים ַׁהפחית ַׁכברַׁ
שהרב לא יותר על שמן זית להדלקת נרות החנוכה .החלידהַׁ,נוצרוַׁבהַׁחוריםַׁ,ואיןַׁשוםַׁשמןַׁזיתַׁבתוכה!".
האמיני לנו כי השתדלנו בכל כוחינו לעזור .מהַׁלאַׁעשינו?ַׁ
במשך ַׁמספר ַׁשבועות ַׁהפכנו ַׁאת ַׁכל ַׁארץ ַׁישראלַׁ ,ואיןַׁ "ולי נראה" ,אומרת האשה" ,שכדאי הוא החזון אי"ש לטרוח
עבורו את כל הטרחה הגדולה אפילו מספק ספיקא!" .שומע
אפילוַׁפחיתַׁשמןַׁזיתַׁאחתַׁבנמצא!".
הבעל את דברי רעייתו ,אולם הוא לא מסכים לדבר.
הרבנית שמעה את תשובתם ויצאה מן החנות .הזמן עבר
וערב חנוכה הגיע .הרבנית נכנסת שוב לחנות המכולת "לא צריך אותך .אני אסתד לבד!" ,אומרת האשה ומתחילה
ואומרת" :בעלי ַׁאומרַׁ :אולי ַׁבכל ַׁזאת ַׁ'קבורה' ַׁאצלכםַׁ לבד להוריד סחורה מהמדפים .מאחר שראה שאין ברירה ,וכי
אשתו מתעקשת על כך ,הצטרף אליה.
פחיתַׁשלַׁשמןַׁזית?".
מה קבור? זו חנות מכולת ,לא בית קברות! ...אבל הם ידעו הם הורידו את כל המוצרים מהמדפים ושמו אותם בצד .לאחר
שאם החזון אי"ש שהוא גברא רבה ,ואם ַׁהוא ַׁאומרַׁ מכן ניתקו את המדפים מהצינור .עבודה זו עלתה להם בדמים
שקבורַׁ ,כנראה ַׁשיש ַׁדברים ַׁבגו .חשבו וחשבו ,מה יכול והם עבדו על זה זמן רב ,אבל הם הצליחו בסופו של דבר.
להיות? אמצו את זכרונם.
הבעל הפך את הצינור וַׁ ...לא ַׁלהאמין! ַׁפחית ַׁשמן ַׁזךַׁ
"אוהו" ,אומר הבעל לאשתו" ,אני נזכר במשהו" .בכל חנות החליקה ַׁהחוצה ַׁבקלילותַׁ ,כחדשה ַׁממש! ַׁהפחית ַׁלאַׁ
מכולת ישנם מדפים ,שעליהם מונחים המוצרים .ואיך העלתהַׁחלודה!ַׁפלאיַׁפלאות!ַׁ ַׁ
עומדים המדפים? היום זה כבר משהו אחר ,אבל בזמנם מה ניתן ללמוד מסיפור זה? שנים רבות קודם לכן ידע
היו לוקחים צינור עבה ,תוקעים באדמה ,שישב טוב ,ועליו הקב"ה ,שיגיע זמן שבכל ארץ ישראל לא יהיה פח שמן אחד
מעמידים מדפים.
של שמן זית ,וכיוון שכך ,הכין ַׁעבור ַׁהצדיק ַׁפחית ַׁשמן ַׁזיתַׁ
"כשפתחנו את חנות המכולת" ,אמר בעל החנות" ,אמרנו להדלקת ַׁנרות ַׁהחנוכה .פחית השמן הזו החליקה פנימה,
לעצמנו ,שהרי בפחיות שמן זית אין משתמשים במשך כל ואף אחד לא יכול להגיע אליה .היא הייתה מוכנה ומזומנה
השנה ,רק בפסח ובחנוכה (מחמת מחירם היקר לא השתמשו עבור הצדיק.

הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ
ַַַׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלו ןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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פניני פרשת השבוע
נושא השבוע :אור החנוכה

בס"ד | גיליון מס' 158

פרשת וישב

כיצד שברי חנוכיה הפכו חיי משפחה שלימה?
בימים ההם בזמן הזה!
שוב נפתחים הלבבות באלומת אור נלבבת ,שוב מגיעים הימים המאושרים
והעליזים ,ימי החנוכה .הסביבונים כבר הורדו מהמדפים העליונים ,החנוכיות
הגדולות כבר הוצאו מהויטרינה ,בדרכן למירוק הסופי וההברקה האחרונה.
בשבוע הקרוב יקרה הרגע הגדול והמרגש ,אז ניגש כולנו בלבבות הומים לחנוכיה
שעל אדן החלון או צמוד לדלת ,נעלה את הלהבה בנר השמש הקטן ,ונדליק
נר ועוד נר ,עדות מאירה ומחממת לב על הניצחון
היהודי התמידי.
כששירי החנוכה מתחילים להישמע בחלל ,משהו
בלב שלנו מתעורר .נעימת ה'מעוז צור' המיוחדת,
שירי הסביבונים וצהלות ה'ומנותר קנקנים',
מחוללים לנו משהו בעומק הנשמה פנימה .כשניחוח
הסופגניות והלביבות המקפצות בשמן מתחיל
לעלות ,כבר אין מי מאיתנו שיכול להישאר אדיש...
פן מיוחד במינו בחג הזה ,הוא הפן הפרסומי .אין
לך חג ביהדות ,שחלקים כה נרחבים ממנו עוסקים
בעשיה פרסומית ,בהבלטה חיצונית ,במעש לעין
כל .חשיבות יתירה נודעה בחג הזה לפרסומו בכל
דרך אפשרית ,להאירו החוצה .וכאן עולה נקודת
התבוננות :מה בעצם קורה בחנוכה דווקא ,בשלו אנו
עסוקים כל כך בהבלטת הנס ופרסומו? מה מתחולל
דווקא בימים הללו ,שגורם לכולנו לעצור בשעת
ערב מוקדמת ולהאיר את החשיכה בשלהבות
מרצדות ומרגשות?
התשובה היא ,שבחנוכה טמון כח מיוחד ,שכדאי
לייחד לו תשומת לב .בשורת ימי החנוכה ,היא
המבט על עם ישראל בתקופת טרום קריסה רוחנית,
כשכוחות יוון הרשעים היו חזקים מעם ישראל
עשרות מונים ,כשנשקף איום אמיתי על הרוח
היהודית .כש 13-איש חסרי כל עוצמה וכח גשמי,
התמודדו עם החזקה שבאומות העולם ,שדרשה
לעקור כל סממן יהודי בכתיבה על קרן השור כי אין
לנו חלילה חלק באלוקי ישראל.
ולמרות כל זאת ,ועל אף חוסר ההיתכנות שבדבר
לכאורה ,העוצמה הרוחנית הכבירה הטמונה בעם
היהודי ניצחה .בכך נחשף והתגלה סוד יקר :בכל
יהודי יש כור גרעיני רוחני ,אמנם קטן בגודלו אך
אדיר במהותו ובעוצמתו .והכח האטומי האדיר הזה,
מסוגל להתגבר על כל חשיכה ועל כל איום ,להכניע
כל סכנה נשקפת ,ובסופו של דבר  -לנצח.
זו המטרה של הדלקת הנר ,וזו המטרה של הפרסום
המופגן שאנו מעניקים לנרות החנוכה .כדי להשריש
ולהטמיע ,להאיר ולהפנים ,שהעוצמה היהודית
חזקה מכל איום ,שהכח הרוחני שלנו אדיר שבעתיים

מכל סכנה .שאף על פי שהרוח היהודית שלנו נראית מאויימת כל העת ,שלמרות
שהעוצמה היהודית נראית חלושה וחסרת כוחות להתמודד ,אך האמת היא שאין
עוצמה גדולה וחזקה ממנה ,שהרוח היהודית היא אדירה ומנצחת!
וכדי לגלות את הכח הזה ,כדי לבטא אותו בחיי היום יום שלנו ,כדי שנוכל לפעול
באמצעותו בכל המשברים העוברים עלינו ,קיבלנו
את מתנת ימי החנוכה .ימים אלו הם ימי ההזדמנות
השנתית להדליק את האור הזה בנפשנו ,להאיר את
העוצמה היהודית הטמונה בנו ,לתת לכור הגרעיני
הרוחני שבתוכנו את הדלק לפעול ולהפעיל אותנו.

אור חדש בימי החנוכה!

אשרינו שזכינו!
בימי חנוכה אלו ,אנו שמחים להצטרף למקהלת ההלל
וההודאה ,ולהודות לקדוש ברוך הוא על הזכות הכבירה
שנפלה בחלקנו ,להאיר אור חדש בלבבות העם היהודי.
בסייעתא דשמיא יופיע וייצא לאור הספר 'פניני פרשת
השבוע' ,המרכז לאכסניה אחת ,נאה ומפוארת ,את גיליונות
השנתיים שחלפו.
לאור התגובות החמות והנלהבות של קהל קוראי הגיליון,
בחודשים האחרונים הושקע מאמץ רב בעריכת הגיליונות,
הגהתם וסידורם מחדש ,בתוספת מפתחות להתמצאות
מהירה בין עלי הספר ,למציאת כל סיפור מפעים ,מסר
עוצמתי ,סגולה נדירה או אמרת שפר יקרה ,בקלות ובמהירות.
להלן ציטוט מגב הספר:
'באקראי מצאתי את גיליון פניני פרשת השבוע' ,אומר המחנך
ר' משה רוט' ,אבל אין אקראי בעולם .זו היתה מציאה של
ממש ,מתנה לחיים - '...הוא מוסיף ,ומתאר:
'הגיליון עסק בסיפור אותנטי ,שהוגש בקולמוס עוצר נשימה,
והתובנה הברורה והמסר החינוכי העוצמתי  -חוללו ענין של
ממש בסעודת השבת בחיק המשפחה ,ומונפו למהפך בכל
צורת השיח בבית .מאז ,אימצתי את הגיליון הזה בכל לבי.
הוא אורח הכבוד בשולחן השבת שלנו ,הוא תוכן השיחה
שלי לתלמידים בשיעורים ,והוא משמש אותי גם בדרשות
מזדמנות'.
סיפורו של ר' משה ,הוא סיפורם של רבבות יהודים בכל רחבי
תבל ,שגיליון 'פניני פרשת השבוע' הפך לחובה בחיקם מדי
שבת בשבתו.
בשילוב ייחודי של נושא ממוקד ,סיפורים מפעימים ,מסר
מעורר השראה והגשה מרתקת  -מוצא הגיליון מסילות לליבם
של רבבות יהודים ,מכל גווני הקשת ומכל שכבות הציבור.
רבים מהם מעידים על מהפך בחייהם ,הודות למיקוד המבט
בחשיפת ערך יהודי נעלה ,על האוצרות הגלומים בו.
ספר זה ,מכנס את הגיליונות הללו לאכסניה אחת בעריכה
מחודשת ,בעימוד מאיר עיניים ובליווי מפתחות מסודרים,
ומעניק אור חדש בחיים ,בבית ,ובשולחן השבת בפרט.
עד כאן הציטוט מגב הספר ,המצוי בימים אלו תחת מכבש
הדפוס ,ובימים הקרובים הוא יופיע אי"ה בחנויות הספרים,
כ'דמי חנוכה' מרגשים וייחודיים לקהל קוראי הגיליון .כעת
ההזדמנות להביא ברכה אל בתיכם ,וליהנות מאוצרות 'פניני
פרשת השבוע' במהדורת ספר מהודרת.

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

הבה ניקח את הדברים לתשומת ליבנו .רגע הדלקת
הנרות הוא רגע מכונן בחיינו ,רגע דרמטי בחינוך
ילדינו .נקדיש זמן לשעת הדלקת הנרות ,נזכור כי
הרבה יותר חשוב ממסיבות החנוכה וערבי הלביבות
– הוא להביט ולהתבונן אל תוך השלהבת ,לחשוב
ולהרהר מה היא מסמלת ,ולהפנים את הדברים
לתוך הלב.
כי מי כמונו יודעים ,שגם בימינו אנו ניצבים במלחמה
רוחנית קיומית .וכמו בימים ההם ,גם בזמן הזה אנו
זקוקים לעוצמה היהודית ,לכח הרוח האדיר שטמון
בכל אחד ואחד מאיתנו ,ובעוצמה כפולה ומכופלת –
בכולנו יחד .וכדי שגם בזמן הזה נחוש את העוצמה
הזו ,וכדי שגם בימים אלו נרגיש אותה – אנו מאירים
בעזרת הנרות ,ומפרסמים זאת בהבלטה ,למען נדע
כולנו ,אנו וילדינו:
ימים נפלאים כמו חנוכה ,הם ימי הזדמנות .זמן בו
בפעולה קטנה כמו הצתת אש זעירה ,נוכל להאיר
את הלב ואת הנשמה שלנו ושל ילדינו ,בנכס הכי יקר
שיש לנו כעם  -הרוח היהודית ,העוצמה הרוחנית
שלנו שתמיד מנצחת .הבה נקדיש את ימי החנוכה
להתבוננות במשמעות החג ,הבה נפנה זמן לחשיבה
ולשיחה בין בני הבית על מהותו ,כי כך נזכה להאיר
את הניסים והנפלאות של הימים ההם ,ולקרבם
לזמן הזה!

שלושה ביקורים מעולם האמת...
' 45שיחות שלא נענו!' – המשפט שהופיע על צג
הטלפון ,החסיר פעימה .שבת יצאה אך לפני זמן
קצר ,וכבר  45שיחות שלא נענו?! – ועוד בדיוק
עכשיו ,בלילה הראשון של חנוכה ,שחל בשנה
שעברה  -תשע"ז  -במוצאי שבת?!
מגיד המישרים הנודע ,הרה"ג רבי מנחם שטיין
שליט"א ,הביט שוב ושוב בטלפון ,נדהם .מי הוא זה

ואיזה הוא המתקשר האלמוני ,שזמן כה קצר לאחר צאת השבת הספיק להתקשר
כל כך הרבה פעמים? הוא ממהר לחייג למספר הלא מוכר ,ואז שומע כי הלה שואל
במתח וחרדה' :כבוד הרב ,הדלקת כבר נר חנוכה ,הדלקת כבר?'
כשהרב שטיין השיבו כי טרם הדליק ,נשמעה אנחת רווחה מהעבר השני של הקו.
ניכר היה כי המתקשר האלמוני היה ירא וחרד מהאפשרות שהרב שטיין ידליק
לפני שיביט בטלפון ,ועתה – מששמע כי הרב שטיין טרם הדליק ,נרגע .כעת,
מששבה אליו נפשו ,הצליח המתקשר לספר דברים כהווייתם ,על שום מה נחרד
לתפוס את הרב לפני הדלקת נר חנוכה .וכך סיפר:
המתקשר האלמוני ,למעשה לא היה כזה אלמוני .מדובר בידיד של בנו של הרב
שטיין ,הרב אוריה שטיין זצ"ל ,שנפטר לפני כמה שנים אחרי שקיבל ייסורים
באהבה ,והותיר אחריו אלמנה וארבעה ילדים רכים בשנים .אותו ידיד סיפר להרב
שטיין יבלחט"א ,כי לפני כמה ימים ראה את ידידו משכבר הימים ,ר' אוריה זצ"ל,
בחלום הלילה...
הוא נחרד למראה המחזה ,לא הבין מה נעשה סביבו .לפתע פתאום ,באישון ליל,
בחלום מסתורי ,מופיע לפניו ידידו הטוב שכבר הסתלק מהעולם?! – לבו ניתר
בחרדה ,אלם מוחלט השתרר עליו .ואז שמע את ר' אוריה פונה אליו ומבקש' :הלא
תדע ידידי ,כי הותרתי מאחוריי בעולם ילדי תשב"ר רכים ,בהם ילד שעושה צעדים
ראשונים בלימוד התורה...
אך כפי שאתה יודע ידידי' ,המשיך ר' אוריה את דבריו בחלום' ,ילד יהודי לא יכול
לגדול בלי תפילות .על כן אני מבקש ממך ,שתפנה לאמי היקרה ותבקש ממנה
בשמי ,כי תעתיר על נכדה – בני ,למען יעלה ויצליח בתורה ויראת שמים!' – ר'
אוריה סיים את דבריו ,ונעלם אל האופק ממנו הגיע...
ויהי בבוקר ,אותו חבר מתעורר שטוף זיעה קרה ,מבולבל ,בוהה ,תוהה ונבוך.
החלום היה מחזה מחריד ,פחד שלא ניתן לתאר .יהודי שנפטר מתגלה בחלום
ובקשה בפיו – אכן מחזה מסמר שיער .מצד שני – לחש לו קול שקט ,אולי זה סתם
דמיון ,חלומות שווא ידברון...
הידיד פנה לעמל יומו ,הסיח דעתו מהחלום המוזר והמחריד כאחד .ואז ,כמה
ימים לאחר מכן ,שב המחזה ונשנה .ר' אוריה ז"ל התגלה שוב בחלום הלילה בפנים
מאירות ,וביקש' :ביקשתי ממך ,ידידי היקר ,שתפנה לאמי היקרה ותבקש ממנה
להתפלל על בני יקירי! אנא ,זכור לבצע את בקשתי!' – אמר ר' אוריה ונעלם
כלעומת שבא...
ויהי בבוקר ,ותיפעם רוחו של הידיד .במתח שיחזר את דבר החלום שהיה דומה
לקודמו ,אך שב ושיחזר גם את מסקנתו ,לפיה מדובר מדובר בדמיון בלבד .הוא
הדחיק את המחשבה כי יש דברים בגו ,העדיף להאמין שמדובר בחלום בדיוני,
והמשיך בסדר יומו כאילו לא קרה דבר.
ואז זה קרה ,בעוצמה כפולה ומכופלת .בליל השבת שקדמה לחנוכה ,לילה לפני
הדלקת הנר הראשון ,לפתע שב המחזה בשלישית .ר' אוריה ז"ל הגיח בחלום
הלילה ,פניו להבים ,עמידתו בוערת .החבר נחרד ,עצמותיו קפאו ,דיבורו נאלם,
ואז שמע את ר' אוריה אומר לו:
'הלא ביקשתי ממך פעם ופעמיים ,ואתה בוחר לא להתייחס .אני שב ואומר לך,
מבקש ממך בכל לשון של בקשה ,מתחנן אליך מעולם האמת ,שתפנה לאמי
היקרה – הסבתא של בני מחמדי ,ותבקש ממנה'...
וכאן ,גילה ר' אוריה סוד כמוס מכבשונו של עולם ,וחשף תגלית מרגשת על שעת
רצון נדירה לתפילה על הילדים' :ואני מבקש ממך שתבקש ממנה שתנצל את עת
הרצון הנשגבה של הדלקת הנרות בימי החנוכה המתקרבים .שתפעל בזמן העילאי
הזה בתפילה מעומק הלב על בני יקירי ,שיזכה להתעלות בתורה וביראת שמים!'
החבר החרד החל להתעורר בעיצומו של החלום ,ואז שמע את ר' אוריה שב
ומזהיר' :ראה נא ,במוצאי שבת יודלק הנר הראשון ,ובוודאי זריזים מקדימים
להדליק מוקדם ככל האפשר .לכן אני מבקש ,כדי שלא נחמיץ את השעה
העילאית ,שתיצור קשר מיד בצאת השבת ,לפני שאבי שליט"א ידליק נרות .אני
מבקש ומתחנן שאמי תספיק להתפלל על בני בהדלקת נרות החנוכה ,וזה תלוי בך
ובזריזותך בצאת השבת!' – אמר ר' אוריה ודמותו נעלמה...
החבר התעורר בעיצומו של ליל ,כשאצבעותיו רועדות באימה ושיניו נוקשות
בפחד .לא כל יום זוכה בן אנוש להתגלות נשמה מעולם האמת ,ועתה – הוא ראה
זאת בעיניו וגם שמע זאת באוזניו .הוא לגם כוס מים קרים והתקשה להירדם
בשנית ,מבטיח לעצמו שמיד בצאת השבת יתקשר.

את הגילוי הזה כבר חשף ה'רבינו בחיי' בפרשת יתרו ,שם הוא מאריך לבאר את
סגולת התפילה על הילדים בשעת עשיית מצוה ,ובפרט בהדלקת הנרות  -שכן
'הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים' .זוהי שעת רצון עילאית לחנן פני בוראנו
על נפש הילדים ,שנזכה שיאיר בנפשם אור התורה ,שיזכו בכוחות עוצמתיים לנצח
כל 'להשכיחם תורתך' ,שיחושו את עוצמת הרוח והאמונה היהודית ,ויטו ליבם
ליראת שמים טהורה.
הבה ננצל את עת הרצון הזאת ,לזעוק בדמעות ולנקוש בשערי שמים בלי הפסקה,
לחנן פני בוראנו .זוהי שעה נשגבה במיוחד המסוגלת לקיבול התפילה על הילדים,
הבה ננצלה ברצינות ובכוונה ,בבקשה נרגשת מעומק הלב .וככל שננצל את השעה
הזו לתפילה הומה ולבקשה בתחנונים על נפש הילדים – כך נזכה בעזרת ה' לגדל
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ,דור ישרים מבורך של עושי רצון ה' וחושבי
שמו ,לשם ולתפארת ולמלוא חופניים נחת!

הפתק המסתורי שנשר מהחנוכיה...
שנות האימה האיומות שעברה אירופה תחת מגפי הקלגסים הנאצים ימ"ש ,הותירו
חורבן יהודי עצום מימדים ,הרס בכל פינה .מיליונים נרצחו הי"ד ,קהילות שלמות
נעקרו ,ערים גדולות חרבו .אך גם בין השורדים את התופת ,היו כאלה שנשמתם
נחרבה .כזה היה אייבי ,אברהם לשעבר ,שנולד לאב מדקדק במצוות ,אך בעקבות
מאורעות המלחמה  -אט אט השתכחו ממנו אמונתו ודתו לחלוטין ,ולדאבון הלב
 ניהל חיים נטולי כל סממן רוחני רח"ל.כשמלאו לבנו הגדול  13שנים ,הודיעו האב כי ביום הזה יחוגו את יום ההולדת
במתכונת חגיגית במיוחד ,במסע לקניון הגדול שבחוצות העיר ,ושיטוט בין
החנויות הפזורות בו ,תוך מתן אפשרות לילד לבחור לעצמו מתנה כאוות נפשו.
'מה שתבחר לך למתנה  -אני קונה לך!'  -הבטיח האב לבנו המאושר ,והשניים
יצאו לדרכם.
בהגיעם לקניון ,הביט הבן לכל עבר ועיניו לא שבעו ראות .עיניו נצצו לנוכח שפע
המתנות שהוא יכול לבחור מביניהן ,והוא התלבט עמוקות בין הצעות שונות.
בין החנויות נראתה גם חנות קטנה למוצרי יודאיקה ופריטים היסטוריים ,והבן
ביקש להיכנס גם אליה .כשהציץ האב בחלון הראווה  -נחרד לבו ,הן היתה זו חנות
למוצרי יהדות!
כל הסברי האב ותחנוניו כי מדובר בחנות שמוכרת מוצרים עתיקים והיסטוריים
בלבד  -עלו בתוהו .הבן התעקש להיכנס אל החנות ולראות מה היא מציעה,
משהו בתכולת החנות קסם לו מאוד .היה זה שבועות ספורים לפני חנוכה ,ומדפי
החנות כרעו תחת עומס החנוכיות ,בשלל צבעים וצורות ,גוונים וסוגים ,שהוצבו
בחנות למכירה.
הבן רפרף בעיניו על מלאי החנות ,והתעכב שעה ארוכה מול מדפי החנוכיות.
על המדף הגבוה ביותר ניצבה חנוכיית עץ פשוטה למראה אך מגולפת בקפידה,
שהורכבה מכפיסי עץ קטנים ומתפרקים .מכל מלאי החנות  -דווקא החנוכיה הזו
שבתה את לבו של הבן ,דווקא החנוכיה הלא הכי מרשימה הזו  -הקסימה אותו.
'תוריד לי בבקשה את המנורה מהמדף העליון' ,ביקש הבן מהמוכר בחנות ,שמיהר
להסביר' :זו חנוכיה לתצוגה בלבד ,אינני מוכר אותה .אני יכול לתת לך להביט בה
ולהשתעשע עמה ,אך היא בשום אופן לא למכירה!'  -פסק המוכר את פסוקו לפני
שטיפס על הסולם והוריד אותה מהמדף העליון.
דווקא דבריו אלו של המוכר ,שכנעו את הבן עוד יותר ...הוא חש כי סוד מסתורי
טמון בחנוכיה הזו ,וביקש להבין את פשרו' .למה היא לא למכירה?'  -שאל הבן את
המוכר ,וזה השיב' :ראה נא ,החנוכיה הזו נראית עתיקה והיסטורית ,אך למעשה
היא בסך הכל בת  20-25שנה .היא טומנת בחובה סיפור מרתק ומרגש ,ולכן אני
לא מעוניין למוכרה!'  -קבע המוכר.
'ומהו אותו סיפור?'  -שאל הבן שחיידק הסקרנות ניצת בו' .תשמע' ,השיב המוכר,
'את החנוכיה הזו מצאו אחרי השואה ,בתום המלחמה ,באחד ממחנות ההשמדה .זו
חנוכיה שבנה והרכיב יהודי ימים ספורים לפני שנשלח לתאי הגזים ,ובעיניי  -היא
מסמלת משהו עמוק ומרגש הרבה יותר מכל פריט אחר בחנות - '...הסביר.
'אוהו ,מתאים לי!'  -קפץ הבן בעיניים נוצצות ,כשאביו תמיה לעומתו' :מה יש
לך עם החפץ הזה? מה הוא מעניין? הסתובבנו כל הבוקר בקניון ,יש כאן חנויות
מגוונות ,עשירות בצבעים ,בתאורות ,בסגנונות ובמוסיקה מקפיצה .מה אתה צריך
את החפצים המיושנים הללו ,ששייכים בכלל לדורות קדומים?!'  -שאל בזעף.

 45שיחות שלא נענו הספיק החבר להתקשר ,לפני שהרב מנחם שטיין חזר אליו
בבהלה .רק כששמע שהרב שטיין טרם הדליק נרות והסבתא אכן תוכל להתפלל
על נכדה האהוב – נחה דעתו .נקל גם לשער כיצד היתה נראית אותה תפילה
נרגשת בשעת הדלקת הנרות ,לאחר חשיפה שמימית על מהות המעמד ועוצמתו
על נפש הילד...

אך דווקא דבריו החדים והנחרצים של האב ,גרמו לבן לעמוד עוד יותר על דעתו.
'אבא' ,אמר לאביו' ,החנוכיה הזו כה יפה ,ויש מאחוריה סיפור נוגע ללב .היא גם
בדיוק מתאימה למדף העליון בארון שבחדרי ,ונראה לי שיהיה מרתק להדליק בה
נרות צבעוניים ...מה איכפת לך לרכוש אותה?'

את הסיפור שהבאנו כאן מפי הרב שטיין שליט"א ,רצוי וכדאי כל כך להעמיד נגד
עינינו .סיפור זה הוא תגלית שמימית ,על רגע ייחודי המאפשר לחסוך התמודדויות
רבות בחינוך הילדים ,המעניק לנו הזדמנות להגיע לנחת הנכספת מילדינו הגדלים
בתורה וביראת שמים .הרגע הזה הוא רגע הדלקת הנרות!

'אוי ,נו ,עזוב!'  -שב האב וגער בבנו ,שלא הבין מה מתחולל בנפש אביו לנוכח
בקשתו לקנות פריט יהודי עתיק' .היום העולם התקדם ,החפצים הללו שייכים
לפעם ,לדור שלפני המלחמה הארורה .זה לא בשבילנו ,למה אתה מתעקש לרכוש
דווקא את החנוכיה הזו?! מה יש לך איתה?!'

ובאומרו זאת ,לפתע התערב המוכר' :אני מזכיר לכם שהדו שיח ביניכם מיותר
לחלוטין ,החנוכיה הזו היא לא למכירה .תבינו ,היא נבנתה מחתיכות עץ קטנות
שנאספו מגרוטאות ישנות ,גולפו ביד אמן והורכבו תוך שעות רבות של עמל
ומסירות נפש של יהודי מאסירי המחנות .נקל לשער שהוא השקיע בחנוכיה הזו את
מיטב שעות השינה המועטות שלו ,כנראה גם הסתכן כדי לבנותה .כזו חנוכיה אני לא
מוכר ,חפשו לכם אחרת בבקשה!'
'שום אחרת ושום כלום'  -הזעיף הבן את פניו' ,זה נראה באמת חנוכיה מיוחדת ,ולכן
אני בוחר דווקא בה .נקודה .ואל תספר סיפורים שאתה לא מוכר ,כי בחנויות  -לכל
פריט יש מחיר .ואבא' - ,היסב הבן פנים זעופות לאביו' ,אתה הבטחת שמה שאני
בוחר אתה קונה ,נכון? אז בבקשה ,בחנוכיה הזו אני בוחר ,ואותה תקנה לי בבקשה!'
לנוכח הדברים ,נקב המוכר בסכום מפולפל ויקר מאוד ,שהיה בטוח שהאב לא יסכים
לשלם בגין החנוכיה המיוחדת .אך הבן עשה עצמו נפגע ,והתעקש כי אביו ירכוש
בדיוק את אותה חנוכיה ,בכל מחיר שבעולם .לבסוף ,לאחר ויכוח ארוך ומשא ומתן
מתיש ,יצא הבן צוהל ושמח מחנות היודאיקה כשהחנוכיה הנדירה בידיו ,לאחר
שאביו שילם עבורה הון רב.
מיד בבואם הביתה ,הוציא הילד את החנוכיה
מצרורו ,והתיישב לנקותה ולמרקה .הוא לא ידע את
משמעותה ,לא היה לו שמץ של מושג מה תפקידה.
הקסם והרגש הטמונים בה כבשו את נפשו ,והוא ישב
והשתעשע בה ללא הרף.
ביום מן הימים ,כשסיים להשתעשע עם החנוכיה
וביקש להחזירה למדף העליון שבחדרו ,לפתע צנחה
החנוכיה מידיו והתפרקה על הרצפה לשברי שברים,
כשהילד נופל אחריה ופורץ בבכי מר ומתייפח' .אוי,
החנוכיה היקרה' ,התייפח הבן ביבבות מחרישות
אוזניים' ,מי יודע איך מרכיבים אותה בחזרה ,מי יודע
מה אפשר לעשות איתה עכשיו - '...לא פסק הבן
מבכיו ,עד שאביו הבטיח כי ישב עמו לנסות להרכיב
מחדש את החנוכיה...
הם אספו בזהירות את השברים מן הרצפה ,והעמידו
את החלקים כולם על השולחן .לא היה לפאזל הזה
הוראות הרכבה ,הם אפילו לא ידעו מהיכן להתחיל.
ניסו לחשוב כיצד לבצע את מלאכת ההרכבה ,והחזיקו
בידיהם בחלקי העצים ,מהפכים בהם מכל הצדדים.
ואז הבחינו ,כי שדרת החנוכיה המובילה לנר השמש
חלולה ,ובתוכה מונח פתק קטן ומצהיב...
בלי מחשבה מראש לאן הפתק הזה עלול להוביל ,ובלי
לתאר לעצמו מה הפתק הזה טומן עבורו ,ניער האב
את שדרת החנוכיה בסקרנות ,מנסה למשוך את הפתק
החוצה .הבן הביט באביו בסקרנות גוברת ,והאב מוסיף
ומושך את הפתק בזהירות ,לבל יתפורר...

'מנורה זו נבנית כאן בתוך מחנה ההשמדה ,תוך סכנה עצומה ומסירות נפש .אינני
יודע אם אזכה להדליק בה את נרות החנוכה ,כי כל יום במקום הזה הוא שאלה של
חיים ומוות בהרף עין .ואף אם אזכה להדליק בה את הנר הראשון ,אין לדעת אם אזכה
לשרוד ולהדליק בה את הנר השני והשלישי...
לפיכך ,אני מבקש בכל לבי ,ממי שהמנורה הזו תגיע לידיו ,שיידע כמה כח ומסירות
נפש השקעתי בה ,וידליק בה נרות שיהיו לעילוי נשמתי המיוסרת ,ולעילוי נשמת אבי
ואמי וכל בני משפחתי ,אשר לא נותר מהם שריד ופליט'.
האב ביקש את הפתק ,ושב וקרא אותו ,שורה אחר שורה ,בהתרגשות אין קץ
וכשדמעות זכות זולגות מעיניו .ואז ,הפנה את מבטו לבניו ושאל בקצרה' :ואתם
יודעים מי חתום על המכתב הזה?' - - -
כולם פערו עיניים במתח נורא .אחרי המכתב המטלטל והמסעיר ,מי יודע מה עוד
יכול להפתיע כאן ,מיהו החתום האלמוני על השורות המטלטלות הללו .וכאן חתך
האב את המתח באזמל מנתחים ,וקרא בסערת נפש:
'אבא שלי ,אבא שלי הוא שחתום על המכתב הזה!'  -גילה את הסוד הנורא ,ופרץ בבכי
מתייפח למשך דקות ארוכות - - -

דמי חנוכה שמימיים...
אוצר ייחודי ומלא בשפע טמון בימי החנוכה ,וכדאי כל כך
להכירו ולדעת לנצלו היטב .הרי כולנו זקוקים לסייעתא
דשמיא מופתית ,לכולנו יש עניינים וצרכים הזקוקים לפתרון.
יש הממתינים לערוך שמחה ,יש שמצב בריאותם זקוק
לשיפור ,יש כאלה הזקוקים לפתיחת שפע כלכלי ,וכולם
כולם מקוים לנחת מהילדים.
בחנוכה נפתח 'צינור' שפע מיוחד משמים ,צינור בעל תוקף
של שמונה ימים בלבד .נתינת צדקה בימי החנוכה ,היא
המפתח לצינור השפע הייחודי של ימי החנוכה ,ומהווה
סגולה כבירה לזכות בחסד ובישועה שמימית.
נתינת הצדקה בחנוכה מובאת בהלכה ,ובעל ה'עבודת
ישראל' זי"ע ,מגלה פן נוסף :בהלכה מובא כי נוהגים לתת
צדקה לנערים בימי החנוכה ,למה דווקא לנערים? והרי
העניין הוא לתת צדקה לכל מבקש נדבה ,ומדוע מוזכרים
הנערים בדווקא?!
הוא משיב בחשיפה שכדאי לדעת :בימי החנוכה נותנים
משמים עזרה ונדבה גם למי שהם בבחינת 'נערים' .אנשים
החשים קטנים ,מנוערים מזכויות ,נטולי השכלה .גם לכאלה
נפתח צינור השפע בימי החנוכה!
הבה ננצל את הימים העילאיים האלה ,להעניק נדבה הגונה
ככל יכולתנו לכל מבקש עזרתנו .אלו רגעי מתנה בהם נוכל
לפתוח לנו צינור שפע ייחודי ,וליהנות מ'דמי חנוכה' שמימיים,
בשפע אור ושמחה ,בריאות ונחת ,פרנסה והרחבת הדעת!
חנוכה שמח ומלא באור ,בשפע ,בישועות!

וכשהפתק יצא - - -
האב החל לקרוא את הכתוב בו באותיות עבריות ,עיניו רפרפו במהירות על פני
השורות הצפופות ,והוא פרץ בבכי מר ונסער .הוא הוסיף להתבונן בפתק במבט
מבולבל ,וכשהגיע לשורת החתימה  -צנח ארצה והתעלף!
בני הבית נזעקו למקום ,ניסו להשיב את נפשו .איש מהם לא הצליח להבין את הכתוב
בפתק ,הואיל ונכתב באותיות עבריות .לאחר שעה ארוכה של מאמץ בעזרת כוחות
הצלה שחשו למקום ,התעורר האב מעלפונו ,אך לזמן קצר בלבד .שכן מיד כשהתעורר
ביקש שוב את הפתק ,ושוב נפל והתעלף...
בית המשפחה הפך למרקחה ,שכנים ,רופאים ,כוחות הצלה  -כולם ניסו להבין מה
קרה ,מה יש בפתק הזה שגרם לסערת רגשות כה קשה ,והפילה את האב לעילפון
חוזר ונשנה .לבסוף ,אחד הרופאים הציע להזריק לאב חומר מרדים כדי שיישן
מספר שעות ויירגע ,ורק אחר כך יקיצו אותו אט אט וישאלו אותו למשמעותו של
הפתק המסתורי.
שעות ארוכות ישן האב ,כשרעייתו וילדיו מנסים לפענח את הפתק ללא הצלחה.
האותיות נראו מוזרות ,איש לא הבין את משמעותן .היה ברור כי הפתק הזה נושא
בחובו סוד מסתורי ,משהו מטלטל ביותר שהחריד את נפש האב וגרם לו לסערת
רגשות כה עזה.
ואז ,כשהתעורר האב ,החביאו ממנו את הפתק עצמו וביקשו ממנו להסביר מהזיכרון
מה היה כתוב בו ,מי חתום עליו ,ומדוע גרם לכזו חרדה וסערה .האב התיישב ולגם
מים קרים ,ואז החל לספר על תוכן הפתק ,בו נכתב:

שלושת ילדי המשפחה היו המומים .הם כלל לא
ידעו כלום על יהדותם ,בוודאי לא העלו בדעתם כי
סבם היה יהודי המקפיד על קלה כבחמורה ,שבנה
חנוכיה במסירות נפש בתוככי עמק הבכא ,וגם
הטמין בה את צוואתו האחרונה .הם ביקשו לדעת
עוד על צור מחצבתם ,וצעד בצעד החלו לשוב
למקורותיהם היהודים...
ולא עברו ימים רבים ,עד שהמשפחה כולה עקרה
ממקום מושבה הנידח ,והתיישבה בפרבר יהודי גדול.
הם שבו בתשובה שלימה אל אביהם שבשמים ,קיבלו
על עצמם עול תורה ומצוות בשמחה והתרגשות.
מסירות נפשו של הסב בשנות האימה למצוות
הדלקת נר חנוכה ,היא שעמדה לבנו ולצאצאיו לשוב
לדרך התורה ,לחזור ולהתרפק בחיק בורא עולם,
ואף לומר קדיש וללמוד משניות לטובת נשמתו
בגנזי מרומים.
הסיפור המסעיר ,שהביא הרה"ג רבי צבי נקר שליט"א
בספרו 'אמונה שלימה' ,גרם בשעתו לסערה רבתי
בקהילות היהודיות בארצות הברית ,ומובא כאן כדי
להאיר לנו אור נפלא וייחודי הבוקע מנרות החנוכה:
בעומק הלהבה המרצדת בפתילת נר החנוכה ,מתחבא
מסר של רוח ,של עוצמה יהודית בלתי נדלית .בכל
הדורות היה החג הזה נס להתנוסס ,הדלקת הנרות
היוותה רגע מכונן הממחיש עד כמה העוצמה
היהודית חזקה ורבת כח ,ובטווח הארוך או הקצר -
היא גם תנצח.

הסיפור הזה ,ממחיש את המסר העמוק הטמון בנרות החנוכה .כשביקש האב למסור
מסר לדור הבא בלי שיידע כי הוא יגיע בדיוק לכתובת הדרושה ,הוא בחר למסור את
המסר בעזרת מנורת החנוכה ,בעזרת העובדה שלא ויתר על הדלקתה גם בעיצומם
של ימי האימה ,ולמרות הסכנה הקיומית הנשקפת לחייו .כי ידוע ידע ,שאור החנוכה
חזק מכל אלה ,וגם אם גופו יוכנע בידי המרצחים ימ"ש  -הרי שהרוח היהודית
האיתנה תוסיף לפעום ולפעול ,ונצח ישראל לא ישקר.
את המסר הזה ,חשוב וכדאי כל כך שנמחיש לילדינו .בהדלקת הנרות אנו לא רק
מציתים אש חגיגית ,אנו מעבירים מסר שכדאי לחורטו בעצמות ולהפנימו אל עומק
הנשמה :ליהודי יש כוחות ,יש בו עוצמה אדירה .לכולנו יש קשיים ,יש התמודדויות,
יש נסיונות ,היצר קם עלינו ברוחניות וסכנות לא מועטות נשקפות בגשמיות .ועדיין,
ולמרות זאת ,ובכל אופן -
אנחנו חזקים הרבה יותר! אנחנו מפרסמים את הנס ומטמיעים בנפשנו ובנפש ילדינו,
כי כל כלי יוצר עלינו לא יצלח ,אנו נעמוד בכל הקשיים והנסיונות ונוכל להם בנצחון
סוחף .יתכן שזה לא יהיה קל ,אבל כך יקרה .כי כמו בימים ההם  -מול אפילה יוונית
סמיכה וחסרת סיכוי ,כך גם בזמן הזה  -עם ישראל יוסיף ויתקיים ,יצמח ויתפתח,
יגדל לתפארה.
כמה כדאי להבליט את המסר הזה ,בהדלקת הנרות המשפחתית ,במסיבות הביתיות,
בערבי הלביבות הלבביים .מעל ומעבר לכל החגיגיות ,עומד מסר החנוכה ומאיר :יהודי
יכול ,הוא מסוגל ,יש בו כוחות .הקדוש ברוך הוא עימנו ,בורא עולם נמצא בצד שלנו.
עם ישראל חי וקיים לעד ולעולמי עולמים!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

לקבלת העלון במייל6182918@gmail.com :

לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו073-2951342 :
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בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

כי בן זקונים הוא לו (לז ,ג)
וברש"י" :ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה ,כל מה שלמד בבית שם ועבר מסר
לו".
ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל ,שאל:
יעקב אבינו למד תורה גם מאברהם ויצחק ,וגם משם ועבר .את יוסף הוא לימד,
לפי המבואר ברש"י ,את מה שלמד משם ועבר .ויש להבין מה ההבדל בין שתי התורות
הללו? מדוע את יוסף לימד יעקב את "תורת שם ועבר" ,ואת יתר השבטים ,כך משמע,
לא לימד תורה זו אלא "תורת אברהם"?
הוא מבאר :תורתו של אברהם אבינו היתה להשפיע אמונה בעולם ,להשפיע
אידישקייט" .תורת אברהם" היתה מסכת עבודה זרה של ארבע מאות פרקים...
לא כן תורתם של שם ועבר .להם היה סוג אחר של "עבודה" .שם חי בתקופת דור
המבול ,דור מושחת" ,כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" .עבר חי בתקופה של
דור הפלגה ,דור שהולך להילחם עם ה' ,כביכול .תורתם של שם ועבר היתה שלא להיות
מושפעים מן הסביבה ,שהסביבה הקלוקלת לא תחלחל ,חלילה ,אל תוך בית המדרש
שלהם.
"תורת אברהם" היא להשפיע על אחרים" .תורת "שם ועבר" היא לא להיות
מושפע מאחרים.
יעקב אבינו ,בטרם לכתו לבית לבן הארמי ,ישב בבית מדרשם של שם ועבר ,שם
למד כיצד מפתחים את הכוחות לחיות בתוך סביבה קלוקלת ולא להיות מושפע ממנה
לרעה .ל ימוד זה שנמשך ארבע עשרה שנה ,נתן לו את הכוחות לשהות במחיצתו של
לבן הרמאי ולא ללמוד ,חלילה ,ממעשיו הרעים.
את התורה הזאת" ,תורת שם ועבר" ,לימד יעקב רק את יוסף .יוסף שעתיד לחיות
עשרים ושתים שנה בתוך טומאת מצרים ,תועבותיה וערוותה ,צריך ללמוד כיצד לא
להיות מושפע מן הסביבה.
יתר האחים לא היו זקוקים ללמוד את התורה הזאת משום שכשהם ירדו למצרים
– הם ירדו כולם יחד ,ולמדו בישיבה שהקים יהודה לפני בואם מצרימה( .יחי ראובן)
והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה (לז ,ב)
כתב רש"י "את בני בלהה  -כלומר רגיל אצל בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן
והוא מקרבן" .יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני השפחות?
אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע ,שדרכו
היה ,שאם נצרך אחד לאיזה שליחות כגון לקנות משהו או לסדר היה אומר שיתנו לו
לסדר זאת כיון שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל השליחויות ,במשך הזמן עקבו
אחריו ,וראו שהוא בעצמו מבצע הכל .שאלוהו למה אמר שיש לו נער?
ענה ואמר ,שבדרך כלל כל אחד ,בהיותו בחור ונער צעיר ,מוכן לבצע שליחויות
לאנשים מבוגרים ,אבל כשגדלים ,מפסיקים מכך .אמר רבי מאיר ,אני ,נשארתי "נער"
לגבי המידה הזאת ,ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני...
לפי"ז ,כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה כפחיתות כבוד
להתרועע עימהן ולא עם אחיו בני האמהות ,אבל יוסף העדיף לעשות "מעשה נערות",
(ציוני תורה)
וזה מה שאמר הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה".
וישמע ראובן ויצלהו מידם (לז ,כא)
במדרש רבה (רות ,ה ,ו) "אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו
וישמע ראובן ויצילהו מידם ,על כתיפו היה מוליכו לאביו" .וכבר נלאו כל המפרשים
למצוא פשט בדברי המדרש.
והנה בגמ' שבת (כב ,א) " והבור ריק אין בו מים – אבל נחשים ועקרבים יש בו" .יש
להבין אם יש בו נחשים ועקרבים ,אם כן מה הצלה שייך בזה? הרי ימות מחמת הנחשים
והעקרבים.
ויש לישב על פי דברי הזוהר הק' שתמיד יותר קל להציל מיד מזיק שאינו בעל
בחירה מאשר להציל מיד אדם שהוא כן בעל בחירה .לכן אמר ראובן להשליכו אל
הבור שאז צריך להינצל מידי נחשים ועקרבים שאינם בעלי בחירה ,כיוון שראובן סמך
על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע ,יזכה להינצל.
והנה ראובן עצמו היה מסופק האם באמת יוסף אין בו נדנוד של לשה"ר או שמא
הדין עם אחיו השבטים הקדושים .לכן אמר להשליכו אל הבור כאמור .אמנם ,אם היה
יודע ראובן בוודאות שיוסף אין בו שום נדנוד של לשה"ר ,היה מצילו בידיים .וזה מה
שאמר המדרש ,שאם היה יודע ראובן שעצתו להשליך את יוסף אל הבור היא הצלה
גמורה שהרי התורה אומרת "ויצילהו מידם" ,אם כך וודאי שיוסף אין בו שום חטא,
(זהב שבא)
ואם כך היה מצילו בידיו.
וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף (לז ,כה)
בפרקי דרבי אליעזר כתב שמכרו את יוסף בעשרים כסף וחלקו את המעות ביניהם
והגיע לכל אחד שתי כסף ולקחו מהמעות נעליים .ותמוה למה לקחו דוקא נעליים,
ומה רומז החשבון של שתי כסף.
ונ"ל דאיתא במדרש הנה בעל החלומות הלזה בא שעתידין בניו לעשות בעלים
לע"ז .ואיתא בהרבה מהמפרשים שהטעם שלכך רצו השבטים להרג את יוסף היה

פרשת וישב תשע"ח



בשביל ירבעם שעתיד לצאת ממנו ,ויגרם חרבן ביהמ"ק מכח שלא היה מניחם לעלות
לרגל ונתרבה ע"ז .וזה הרמז בנעליים עפ"י הכתוב "מה יפו פעמייך בנעלים" שבני
ישראל משתבחים בעלייתם לרגל בנעליים ,לכן קנו נעליים מיד לאחר המכירה לרמז
שכעת יוכלו בנ"י להתהדר בנעליים בעלייתם לרגל .וקנו דוקא בשתי כסף כדאי' בגמ'
(בן פורת יוסף  -תקנ"ו)
שקרבן חגיגה עולה לפחות שתי כסף.
במה שכתב שקבלו עשרים כסף ,וכל אחד קנה נעליים בזה ,יש להבין ,מה עשו עם
שתי הכסף המיותרים ,שהרי הרי בשעת המכירה היו רק תשעה שבטים וצירפו את
הקב"ה עימהם כמובא ברש"י.
איתא חידוש נפלא ב"מדרשי תימן" :באותה שעה לקחו השבטים את שתי הכסף
וזרקו כלפי מעלה ,כביכול ליתן להקב"ה את חלקו ,שהרי צירפו את הקב"ה לחרם כנ"ל.
המעות שזרקו נפלו באיזה מקום בסביבתם .לאחר הרבה הרבה שנים ,בא יוסף אבי
התנא הק' רבי עקיבא ,ויוסף זה היה גר ,עני ואביון ,יוסף זה רצה לישא אשה ולא היה
לו במה לקדשה ,אותה האשה ג"כ היתה עניה מרודה ולא היה לה נעליים לרגליה .יוסף
זה מצא מטבע – את אותה מטבע שזרקו השבטים – וקנה עם זה 'נעליים' וקידש את
אשתו בנעליים אלו .ונולד להם רבי עקיבא.
והנה ידועים דברי הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי ב'מעשר בהמה' ,הרמז
שמביא שם שרבי עקיבא היה מעשרה הרוגי מלכות ,והרי לא היה מצאצאי השבטים
ולמה נתפס בעוון זה? אלא שהוא כנגד הקב"ה .ולפי דברי המדרש הרי זה מובן ביותר
(הגרמ"י רייזמן)
שהרי באמת נולד ר"ע בזכות הכסף שהיה כביכול עבור הקב"ה.
וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא (לז ,ל)
במדרש" :ואני אנה אני בא במעשה בלהה" ,וצריך ביאור.
בספר "ארץ חמדה" להמלבי"ם ,וכן הוא בחומת אנך להחיד"א ,ביארו עפ"י דברי
האריז"ל שכשהניח יעקב מיטתו באוהל בלהה אחר פטירת רחל ,חשב להעמיד ממנה
עוד ב' שבטים .וכשבלבל ראובן את יצועי אביו ,שוב לא העמיד עוד שבטים .אמנם,
הספיקה מחשבתו של יעקב ,בכדי שיתעקרו שתי נשמות ממקורם ,וכיוון שלבסוף לא
העמיד עוד שבטים ,נשארו תלויים ועומדים ,עד שבא יוסף והוליד את מנשה ואפרים.
וזה מה שאמר יעקב מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי ,שנשמתם שייכת אלי וכבני
הם.
והנה ראובן ,גם הוא ידע כל זאת ,וקיווה שאכן יוסף שהוא היה הדומה ליעקב בזיו
איקונין שלו ,דוקא יוסף יכול לתקן את הנשמות הנ"ל ,וכעת שראה שיוסף איננו בבור
נתבהל שלא יהיה תיקון למעשה בלהה ,וזה מה שאמר המדרש "ואני אנה אני בא
(ארץ חמדה)
במעשה בלהה".
היא מוצאת (לח ,כה)
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי :נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חברו ברבים .מנלן – מתמר ,שנאמר "היא מוצאת" (ברכות מג ,ב)
ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל ,כי רבי יהושע לייב דיסקין
זצ"ל ,מטעמי בריאות ,היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר.
ויהי היום ,ובעת השיעור הכניס לו השמש כוס תה שבטעות הניח שם מלח במקום
סוכר ,וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק להרבה ,הכניס הרבה מלח...
רבי יהושע לייב שתה את התה ,ולא ראו עליו שום תגובה חריגה ,שתה עד הסוף.
באמצע נכנסה הרעבצין בבהלה ולחשה לתלמידים" :אוי וי ,היכן התה? אני מגלה
שהשמש טעה והשתמש עם צנצנת המלח!"
התלמידים הרגיעו אותה ,ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.
"מהיכן אתם יודעים?" שאלה.
"כי הוא שתה את הכוס כמידי יום ,כרגיל ,ללא תגובות" ענו התלמידים.
היא טעמה את השיריים וצעקה" :כן כפי שאני אומרת ,הרי זה פקוח נפש
בשבילו!"
למחרת שאלוהו התלמידים" :ילמדנו רבינו ,אם זה פקוח נפש ,מדוע הרב שתה?"
והרב השיב בפשיטות" :למדנו ,נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא
(יחי ראובן)
ילבין פני חבירו ברבים"
ויהי אחר הדברים האלה (מ ,א)
וברש"י :לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו הביא להם
הקב"ה סרחונם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו .ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על
ידיהם.
הנה מכאן יקבל האדם הבטה והשקפה אחרת לגמרי על החדשות המפליאות
המופיעים על העתונים מידי יום ביום ,כי כולם מתרחשים ונשמעים במחשבה ובכוונה
מאת השי"ת נורא העלילות ,והוא היודע נסתרות סיבת פרסום כל דבר בעולם כקטון
כגדול ,כי יתכן ששני שרים גדולים ונכבדים כאלה הקרה לפניהם מכשול ונתפרסם בפי
כל אך ורק לתכלית מיוחדת להסיר חרפת נבל מאותו צדיק ,והמכשול וכן הפרסום הכל
(דעת תורה)
במכוון.
ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם :ויען יוסף ויאמר זה
פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים (מ ,יב יח)

א

כשפתר לשר המשקים כתוב "ויאמר יוסף" ואילו כשפתר לשר האופים כתוב "ויען
יוסף".
והנה הגמרא (סוטה לב ,ב) אומרת שכשכתוב לשון של עני'ה היינו שיש לומר בקול
רם כמו "וענית ואמרת" .אם כן יש להבין למה אצל שר המשקים אמר שלא בקול רם,
ואצל שר האופים אמר בקול רם?
מבאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,עפ"י הגמרא ברכות (נה ,א) "ואמר רב חסדא
חלמא בישא עציבותיה מסתייה -[ ,חלום רע ,העצבות ממתיקה אותו ,דהיינו מה
שהאדם מתעצב עליו מבטל את החלום] חלמא טבא חדויה מסתייה [חלום טוב,
השמחה מבטלת אותו].
יוסף הרי ודאי רצה שיהיה להם טוב .והנה כשמפרסמים על אדם שהוא הולך
לעלות לגדולה ,זה כבר גורם לו שמחה גדולה .כמו"כ כשמתפרסם על אדם שהוא
להיהרג ,כבר יש לו מזה עצב גדול.
לכן ,אצל שר המשקים רצה יוסף שיתקיים ,ושלא תהיה שמחה גדולה מדאי שלא
יתבטל אז רק "ויאמר יוסף" ,שלא אמר בקול רם .משא"כ אצל שר האופים ,שרצה
שיתבטל החלום" ,ויען יוסף" אמר זאת בקול רם ,כדי שיתעצב ואולי עי"ז יתבטל
(טעמא דקרא)
החלום.
בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו
כמשפט הראשון אשר היית משקהו :כי אם זכרתני אתך כאשר וגו' (מ ,יג ,יד)
יש להבין בפסוק זה ,מהו הלשון של "כמשפט הראשון" ,הרי כבר אמר והשיבך
וכו' ,כמו"כ מה שאמר "כי אם" וכי רק אם יזכרהו ישוב לתפקידו הראשון? עוד יש
להבין וכי יוסף אכן אמר זאת רק בשביל להינצל ,ולא סמך ח"ו על הקב"ה?
אלא ,מתרץ הגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע ,ידוע ש"הנכווה ברותחין נזהר בפושרין",
שר המשקים חשש שאף אם יחזור לתפקידו הראשון ,הרי שיוקשה עליו העבודה
מחמת הזכרונות וה"משקעים" שיש לו מהזבוב שנמצא ,ובגלל זה הושלך הרי לבית
האסורים ,ומעתה בכל פעם יעביר את היין בסינון אחרי סינון לאין גבול ומספר.
על זה הבטיחו יוסף "והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה כמשפט הראשון אשר היית
משקהו" אתה יכול לעשות את מלאכתך כבראשונה ,בלא שום חשש .כי כל מה שנגרם
לך כעת שנפל הזבוב אל תוך היין והושלכת לבית האסורים זהו רק "כי אם וזכרתני" רק
בשביל שתספר לפרעה בוא העת על פתרון החלום שאמרתי לך .וזה היה עם מטרה
(ע"פ זר סופרים).
מיוחדת משמים.

 מאוצרות המגידים 
וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו ,וגו' מדוע פניכם רעים היום"
(מ ,ז)
כשלומדים אנו פסוק זה ,צריך להבחין ולהתעורר בנקודה חשובה מאוד ,והוא,
שחובת האדם להיות מטיב פנים לחבירו בכל מצב ,וכדאמרו "לעולם יקדים אדם שלום
לכל אדם ואפי' לגוי שבשוק".
"לעולם" מהו? כי אצל האדם יש לפעמים מצבים קשים ,שרוחו שבורה בקרבו
מפני הצרות שיש לו ,וכשחבירו נפגש בו ומברכו ב"בוקר טוב" לבבי ,משיב לו בפנים
קודרניות ...וכ"ש אם כמה ערביים שבשוק יפנו אליו לברכו ,שלא יביט לעברם כלל,
וק"ו בן בנו של ק"ו לראות גוי במצוקה ולגשת אליו ולשאלו "מה אירע"? "מה אפשר
לעזור"? דברים כאלו לא עולים על דעתינו בזמני צער ויגון.
והנה ,יוסף במצרים מכור לעבד ,נתפס על מעשה שלא היה ולא נברא ,והוכנס
לבית הסוהר ,וכבר עשר שנים יושב שם ללא עוול בכפו ,ואינו רואה פתח הצלה משום
מקום ,ובוודאי שמצב כזה היה לכאן' צריך להעכיר את רוחו ,לפי מושגינו ,ובוקר אחד,
רואה יוסף שני הערביים שאתו בבית הסוהר ומבחין כי פניהם רעים היום הרי בהכרח
שהבין וראה כל אותם הימים יום יום וראה את שלומם ,שלכן הבחין שהיום אירע
משהו ,וכבר הוא מקדים לשאלם "מדוע פניכם רעים היום" ,ולא שהם באים להתייעץ
עמו ,ואינו ממתין יום או יומיים לראות מה מצבם אלא תיכף הוא שואל אותם למצבם.
ושנינו בברייתא (מסכת כלה רבתי) ר' יהודה אומר דרכן של ת"ח ,עניו ,ושפל רוח,
זריז ,וממולח .ומפרשינן התם ,דכתיב "ממולח טהור קודש" ,שצריך תלמיד חכם להיות
ערב לכל אדם ,ולא יהיה כקדירה שאין בה מלח!
כלומר :כי כמו כשחסר מלח בתבשיל הרי כל התבשיל אין בה טעם טוב ...כך גם
ת"ח שהוא מלא בעניוות שפילות רוח ,וכל שלל המעלות שמנו שם חכמים ,אבל אם
אינו "ממולח" אין בו טעם ...שאם שוקע הוא בתלמודו או רץ לעשיית מצוות ואפי'
גמ"ח ,ובדרכו פוגשו אדם ואומר לו שלום בפנים מסבירות ,והלה לרוב טרדתו עונה לו
בוקר טוב חמוץ ...הרי אין בו טעם טוב ,וא"א לקרא לו "טהור קודש" ואימתי נהיה
מושלם עם טעם וריח ,כשיודע להסביר פנים כראוי בכל מצב ,ולכל אדם ,בעריבות
ובשמחה ,ושלא יהיו פניו החמוצות בכור ברשות הרבים ...ובכך הרי הוא ממולח טהור
וקודש!
סיפר לי אדם אחד ,שבבחרותו תר אחרי ישיבה ללמוד בה ונסע לסלבודקה להכיר
את המקום ,וכשהגיע ,אמר בדיוק הסבא ז"ל שיחה לתלמידיו ,ושמע אז רעיון עמוק
ונחרתו הדברים בליבו ,וכך אמר הסבא ,נתאר לעצמינו שרואים אנו אדם שעומד
בפתח בית הכנסת עם כד חלב בידו האחת וכוס בידו האחרת ,ומוזג ומשקה לכל נכנס,
כוס מליאה חלב ...הלא היינו מתפעלים מאותו איש עד למאוד.
ואם כך ,סיים הסבא ,הרי תוכחה מוסרית לכל אדם ,שיכול בקלות להעפיל לדרגה
גבוהה יותר ,בפחות מאמץ! שאילו בכניסתו וביציאתו מביהמ"ד יאמר וישיב לכל אדם
בלבביות ,בחיוך עד שהלה ישיב כמו"כ חזרה כשחיוך על שפתיו ,הלא הוא גדול מאותו
זה שמשקה חלב ,ומפורש אמרו חז"ל (כתובות קיא) גדול המלבין שיניים לחבירו יותר
ממשקהו חלב!!! כנראה אפוא ,שמלאכה זו להשקות חלב כל בוקר עם כל המאמץ
וההוצאות הכרוכות בה קלה יותר מלחייך לחבר !...נביא אם כן מעשה נוסף המלמדינו
דעת ,ומידות דרך ארץ ומוסר ,אולי ישמעו באזננו ויפתח ליבנו.
ר' ראובן מלצקי שוחח פעם על גדולי הדור הקודם ,ונתגלגלה השיחה למעשה
נפלא ומוסרי על ר' לייב חסיד מקעלם ,וכך סיפר:
בהיותי אברך צעיר לימים ,חשקה נפשי להכיר את גדולי וצדיקי הדור  ,וללמוד
מדרכיהם ,ושמעתי על ר' לייב חסיד ,שהיה מפורסם לצדיק וחסיד בעיירת קעלם,
ש מתי פעמי אל העיירה ,חיזרתי על מקום מגוריו ודפקתי בדלתו ,בעודי דופק ,שומע

ב

אני מיד שמעבר לדלת "רץ" מאן דהו ,וכשנפתחה הדלת ראיתי שהיה זה ר' לייב חסיד
בעצמו ,שכיון ששמע דפיקות רץ תיכף לפתוח.
ובעודי משתהה על הדבר ,כבר הושטה לי ידו בשלום עליכם נלבב עד למאוד
ובמת יקות שלא תתואר בעט סופר ,ותיכף אחז בי בשתי ידיו והכניסני לביתו פנימה,
והניח ידו האחת על שכמי ,משל היינו ידידי נעורים ,והחל מתהלך עימי כך אנה ואנה
בחדרו והשאלות זרמו מאליהם ,מה נשמע ,מה עושים אתם ,איך אתם מרגישים ומה
שלום הילדים ואיך הפרנסה וכו' ,כך שוחח ושוחח כשחיוך נסוך על פניו וידו על שכמי
במשך עשרים רגעים!
וכאן פנה ושאל ,נו ...כעת תאמר לי בבקשה מי אתם? כלומר שלא ידע ולא הכיר
מי אני כלל ,מסביר ר' ראובן ,אלא מאי למדתי ,שהוי מקבל את כל אדם בסבר פנים
יפות" ,כל אדם" באשר הוא ,ובסבר פנים היפות ביותר! דרכן של תלמידי חכמים...
פלאי פלאות!
ולכשנתבונן בכל מה שאירע ליוסף למן היותו בבית אביו עד בואו אל מלכות
מצרים ,נראה שהכל שרשרת ניסים אחת גדולה ,מעשה גורר מעשה כל פרט אחוז
במשנהו ,יעקב עשה כתונת פסים האחים שנאוהו ,מכרוהו למצרים ,ומעשה דפוטיפר
ענין החלומות וכו'.
ואולם מעשה זה של שאילת שלומם של אותם שני המצריים ,יוסף עשה בעצמו
זאת בעצמו ומזוהר ליבו ,כמבואר לעיל באריכות והרי אם לא היה ניגש לשאול
בשלומם ,או שלא היה מבחין כל הימים במצבי הרוח של השנים הרי שלא היה נעשה
למלך מצרים ,ונמצא ששאילת שלום אחת הביאה וגלגלה את יוסף מן הבור עד "ויוסף
הוא השליט" ומכאן מה כוחה של שאילת שלום ולהיפך חומר מניעת מעלה זו עד היכן
(לב שלום)
מרחיקה לכת.

העיתון ההפוך  -רבי יעקב גלינסקי
אימי ע"ה הייתה מנוייה על עיתון של אגודת ישראל בפולין ,שקראו לו "טאג
בלאט" ,העיתון גמא מרחקים עד שהגיע אל בתינו בעיירה בשעות אחר הצהריים .הוא
היה מוקד משיכה לנשים רבות בסביבת מגורינו ,כדלהלן.
חרוט בזכרוני מימי ילדותי פרט מעניין שהתרחש סביב העיתון.
באזורינו התגוררו נשים שלא ידעו לקרוא בשפת המדינה הכתובה ,הן ידעו לקרוא
לשון הקודש ,ולדבר פולנית ,אבל לא ידעו לקרא ולכתוב בפולנית .וכיוון שהם – כמו
כולם -רעבים היו לחדשות מהעולם ,הרי שלפנות ערב ,היו אותם נשים מפנות לעמן
קצת זמן ונכנסות לבתינו לשעה קלה ,אימי הייתה קוראת להם את ה'חדשות' הכל טוב
ויפה.
ויהי ערב.
אחת השכנות ,אשה מבוגרת ,הקדימה לבוא .היא נכנסה לבית בשעה שאמא
עדיין הייתה עסוקה בקילוף תפוחי אדמה במטבח .כאשר ראתה שהעיתון כבר מונח
בפתח הבית ,הגביהה אותו והסתכלה על כתבה בעמוד הראשון ,בנושא בניית אניה
חדשה (האנגלים בנו אז אניה חדשה)
לפתע ,נזעקה הישישה בקול גדול ,האשה שלא ידעה לקרוא רצה פנימה עם
העיתון וצעקה:
 " דבורקי (לאמי קראו דבורה) מה קורה לך ,ספינה טובעת בים ואת עומדתומקלפת תפוחי אדמה במטבח?!...
אמא שעדיין לא עלעלה בעיתון ,מיהרה לקראתה ,יצאה מהמטבח עם הסינר.
נטלה את העיתון והביטה בו .מיד הבחינה בטעותה של הישישה:
כיון שלא ידעה לקרוא ,היא אחזה את העיתון הפוך – וראתה ספינה הפוכה...
אמי סנטה בה בידידות :מה איתך? כך קוראים עיתון?! הלא כתוב כאן שבונים
אניה! את לא יודעת לאחוז עיתון .תביני באנגליה בנו אניית פאר חדשה".
כילד ,המילים האלו נחרטו במוחי ,עם מוסר השכל שבהן:
האדם קורא את המציאות בצורה הפוכה ,הוא לא יודע לקרוא ,חושב שהספינה
טובעת ,בו בזמן שההיפך הוא הנכון – בונים אניה חדשה...
אין לנו השגה באבות הקדושים ,אך מה שאנו כן יכולים ללמוד מפרשתינו ,שהם,
ידעו לקרוא ואנו לא..
יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים ,מי בכלל יכול להעלות על הדעת
את הסבל שלו עשרות שנים .הוא החזיק מעמד למה כי "ה' עמו"" .יוסף ידע שה' מנהל
אותו ו"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" – לא אני מנהל את העולם .ולבסוף? התגלה
כי הצרות רק הועילו לו להרויח כפל כפליים.
גם עם יעקב אבינו ע"ה היה כך" .ביקש יעקב לישיב בשלווה" ולא עלה בידו .חייו
המשיכו להתפתל בשבילי הצער והייסורים ,והוא בטח באלוקי השמים והארץ ,וכידוע,
צרות אלו בנו את העתיד ,עתיד האומה – את כל שבטי קה.
מנגן רבי יעקב בקול בוכים מלא בטחון ואמונה – רבותי ,גם בימינו צריך לדעת.
האניה לא טובעת .ההיפך הוא הנכון – בונים אניה! .רק שבדרך כלל אנחנו לא יודעים
(להגיד)
לקרא את החדשות...
מן הראוי להסמיך לכאן מה שמביא בספר ציוני תורה בשם אחד מהצדיקים,
שביאר ,שספר השל"ה הק' עה"ת מחוברים ג' הפרשיות וישב ,מקץ ,ויגש ,לפרשה
אחת שלימה ,ומה הטעם? וביאר ,עפ"י המסופר על הרה"ק בעל ה"ישמח משה" זי"ע,
שנוהג היה שלא ללמוד מסכת בבא בתרא אלא אם כן יהיה לו זמן ללמוד מדף כ"ג עד
קס"ה ברציפות! ומדוע? מפני שבדף כ"ג מסופר שהוציאו את רבי ירמיה מבית
המדרש ,ובדף קס"ג מסופר שהחזירו אותו .ולא רצה להפסיק כשרבי ירמיה בחוץ ...כן
הדבר גם כאן ,בפרשת וישב התחיל מכירת יוסף ובפרשת ויגש כבר התוודע אל אחיו,
(ציוני תורה)
ולא רצה השל"ה הק' להפסיק באמצע.

"טרוד הייתי ביצרי" רבי שלמה לוינשטיין
ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה (לט ,י)
 ...רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי,
אומרים לו :כלום נאה היית מיוסף ,אמרו עליו על יוסף הצדיק ,בכל יום ויום היתה אשת

שפריז מלאה ביראת שמים .כי יהודים רבים הגיעו אליה ,והשאיר שם את היראת
שמים שלהם .אבל זה רק משל .והיה הולך בשדות שאנס אליזה ומכריז" :בעוד
ארבעים יום פריז נהפכת" .האם היה סיכוי שמישהו ישים אליו לב? שיקבל איזו פינה
בעתון?
יונה הנביא נשלח להחזיר את נינוה בתשובה ,כי הקדוש ברוך הוא חס על מעשה
ידיו .פחד יונה שאכן יחזרו ,ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל .לכן החליט לערוק
ולברוח .נניח שהיה הולך ,וקורא את קריאתו ,איזה הד היה לה? היו מושכים בכתפיהם
וממשיכים במעשיהם .ככלות ארבעים הימים היו נבלעים באדמה ,אות לבני מרי .והי
המתברר למפרע שחשש שוא חשש ,ולא התעורר כל קטרוג על העם .אדרבה ,יכול
היה להשתמש בענשם כאזהרה לישראל ,ככתוב" :הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי
חוצותם מבלי עובר ,אמרתי :אך תיראי אותי ,תקחי מוסר" (צפניה ג ,ו).
ובענין זה -
מסופר ,שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט ליבא בעצמו סחורות מאירופה.
הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים ,ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת ה"חפץ
חיים" .הציג עצמו :מסין הגיע.
סין ,בקצה העולם.
"מה נשמע בסין" ,התענין ה"חפץ חיים".
נאנח" :הענינים יגעים .היהודים מפוזרים .אין חינוך יהודי ,אין שחיטה כשרה ,יש
נסיונות קשים בשמירת השבת ,השם ירחם".
ה"חפץ חיים" לא התפעל .ענה" :צרתכם צרת רבים בדורנו ,בקהילות רבות,
מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה .חברתי עבורם את ספרי
"נדחי ישראל" .קח עמך כמה ספרים ,תפיץ אותם בסין .הם מורים איך להחזיק מעמד
בתנאים הקשים -
ומה עוד נשמע בסין"
תמה :על מצב היהודים כבר ספר ,על מה עוד ידווח? אמר" :זה כמה שבועות
שיצאתי משם" -
"אבל לפני שהפלגת ,על מה דברו שם .על מה דווחו העתונים?|
ענה" :הסינים בנו סכר ענק ,שפינה עמק שלם להתישבות חקלאית .אבל הסכר
נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה אותו .הוא קרס ,ומאה אלף סינים טבעו
למוות!"
ה"חפץ חיים" הזדעזע" :אוי ואבוי .מידת הדין מתוחה ,עד לסין הגיעה!"
"הרב ,מותר לשאול שאלה?"
"ודאי".
"כשספרתי על מצבת העגום של היהודים ,הגיב הרב בהשלמה .וכשספרתי על
טביעתם של קולים ,אכרים סיניים ,מזדעזע הוא כל כך?!"
"ברכות יחולו על ראשך! אמור לי ,בורשא היית?"
"ודאי!" לראדין ,מגיעים דרך ורשא.
"כמה יהודים גרים שם ,ומה חלקם באוכלוסיה?"
תמה ,אבל ענה" :מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים ,מתוך כמיליון תושבים"
"כן" ,אישר ה"חפץ חיים"" ,כך אומרים .אמור נא ,אילו היית רואה אדם עומד בככר
העיר ונואם באידיש ,אל מי היה פונה?"
"מה השאלה ,ליהודים העוברים ושבים!"
"אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!"
חייך" :אכן ,הגויים הם הרוב ,אבל אינם מבינים אידיש .אם דיבר באידיש ,ליהודים
דיבר".
"כדבריך" ,הנהן ה"חפץ חיים"" .אם כך ,הלא תבין .שטפון הגורף מאה אלף יצורי
אנוש" ,מי במים" ,השם ירחם ,שפת שמים הוא ,איתות ממרום .אך מי מבין אותו ,מי
יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו .הסינים? הרי אינם מבינים שפה זו! אם כן ,אל מי פנו ,למי
אותתו? לנו! אבל אנו ,בראדין אנו .ומהיכן נדע על האיתות ,איך נשמע אל הנאום
השמימי? הביאוך הנה ,שתספר אודותיו"…
זה המבט הנכון ,המפוכח .המבט של ה"חפץ חיים" זצ"ל!
זה מה שהיה קורה ,אילו מילא יונה את שליחותו.
אבל הקדוש ברוך הוא אכן ביקש שבני נינוה ישובו בתשובה .ולכך ,לכאורה ,אין
סיכוי.
ברח יונה.
ירד בספינה ,והתרגשה סערה .המלחים קראו איש לאלוהיו ,ולשוא .יונה התגלה
בירכתי הספינה וסיפר סיפורו ,וחרדו חרדה גדולה .הורידוהו לים ,ושקט מיד .העלוהו,
והסערה התחדשה .הורידוהו שוב ,ובלעו הדג" .וייראו האנשים יראה גדולה את ה',
ויזבחו זבח לה' ,וידרו נדרים" (יונה א ,טז) .התפלל יונה ממעי הדגה ,והקיאתו ליבשה.
שב ונצטווה ,והלך .קרא קריאתו" ,ויאמינו אנשי נינוה באלקים" .כתב הרד"ק" :כי אנשי
האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל ענינו כאשר היה ,לפיכך האמינו
בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" -
הרי לנו שכאשר האדם מנסה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא" ,יושב בשמים
(והגדת)
ישחק ,ה' ילעג למו" ואדרבה ,על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת ועוז!

"נכאת וצרי ולט"
יום אחד פגש בי ר' יצחק וידר ,יהודי בני ברקי ,חסיד בורשא .סיפר לי סיפור אודות
דין תורה מעניין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי( .היה זה לפני הגאון
המהרש"ם מברעזאן ,ומופיע בשו"ת מהרש"ם) ומעשה שהיה ,כך היה.
פרנס הקהילה זומן ללשכת המושל .זימון כזה לא בישר טובות .עלה ,וחששו
התאמת .המושל הודיעו שגדוד צבא עומד לערוך אימונים במחוז ,ויהודי העיירה
נדרשים לארח את החיילים ,חייל ושנים במשפחה .חשכו עיניו :לארח בריון גוי בבית,
על הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים .להאביסו ,ולהשביע רצונו ,שאם לא כן
מי יודע כיצד יביע מורת רוחו .ובבית נערות צנועות .בקצרה ,בשורת איוב .אבל גזרת
המלכות היא .כינס את יהודי העיירה והודיעם.

פוטיפר משדלתו בדברים ...ולא רצה לשמוע אליה ,נמצא וכו' יוסף מחייב את
הרשעים" (יומא לה ,ב)
לכאורה ,שואל רבי איצל'ה בלזר ,תשובת הרשע אינה מובנת כלל .שואלים אותו
מדוע לא עסק בתורה ,ומה הוא עונה? איך אלמד תורה ,הלא "טרוד הייתי ביצרי" –
הייתי עסוק בשטויות ...נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו:
"היכן היית אתמול ,מדוע לא באת ללמוד?" והוא יענה" :כבוד הרב ,כ"כ רציתי ללמוד,
אבל הייתי עסוק".
 "במה היית עסוק?" "ישבתי עם חבורת פרחחים על הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"...וכי תירץ הגיוני הוא זה? הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם
הטענה!
כדי לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו ,נזכיר מעשה שמספר ה'בן
א יש חי' ,על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום הכיפור ואמר" :באתי לבקש דרך
תשובה על מעשה עבירה שעשיתי".
 "מה עשית ,איזו עבירה?" "כבוד הרב ,לא נטלתי מים אחרונים". נו ,טוב ,זה באמת לא בסדר ,אך עדיין ביטול נטילת מים אחרונים אינו כהחמור"...
 כבוד הרב ,לא נטלתי מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפניהסעודה".
 "אכלת בלי נטילת ידיים?!" "כן". "מדוע?" "כבוד הרב ,אם אני אוכל מאכלי טריפה ,היעלה על הדעת שאטול ידיים לפניהסעודה?"
 "אכלת נבילות וטריפות?! מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות ,ומדועהוצרכת לאכול מאכלי טריפה?"
 כי כל החנויות היו סגורות ,זה היה בשבת"...ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים...
וכך ,שואל רבי איצל'ה ,כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה ,אומר הרשע:
"טרוד הייתי ביצרי" – עברתי עבירות ולא היה לי זמן ללמוד גמרא .איזה מן תרוץ הוא
זה?
התשובה היא ,שאכן כך הוא :עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם ,עוון ביטול
תורה עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול תורה .לכן ,אדם
מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת יצרו ,רק שלא יענישוהו של עוון ביטול
תורה שהוא החמור מכל!
מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם ,מזכירים אותו עם
שם אביו ,כגון כשקוראים יהודי לתורה אומרים" :יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר
כותבים :פה נטמן ראובן בן יעקב" וכו' .המקום היחיד שמזכירים את שם האמא הוא
בתפילה על החולה.
מדוע?
באר ה'בן איש חי' :משום שלאביו יש גם עוון ביטול תורה ,משא"כ הנשים שאינן
חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון זה .לכן כשבאים להתפלל על חולה ,מזכירים את
שם אימו ,כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף להזיק יותר כי יש בידו ביטול תורה
(ומתוק האור)

"עצת ה' היא תקום"
יוסף סיפר לאחיו על חלומותיו .התקוממו" :המלך תמלך עלינו [בהסכמתנו] ,אם
משול תמשל בנו" [בעל כרחנו] (בראשית לז ,ח) .ומכרוהו לעבד ,באמרם "ונראה מה
יהיו חלמתיו" (שם ,כ) .ומה ,בסופו של דבר? לא זו בלבד שלא מנעו קיומם ,אלא שעל
ידי המכירה נסתבכה המלוכה! "ואתם חשבתם עלי רעה ,אלקים חשבה לטובה!"
(בראשית נ כ).
פרעה שמע מאצטגניניו שעתיד להולד מושיען של ישראל וילקה במים [במי
מריבה] ,ואמר" :הבה נתחכמה לו" ,למושיען של ישראל .גזר "כל הבן הילוד היאורה
תשליכהו" .ולבסוף ,על ידי גזרה זו עצמה ,גדל בארמונו את משה רבינו ,ושם למד
טכסיסי מלכות (ראב"ע שמות ב ,ג)!
והספור הידוע בגמרא (שבת קיט ע"א) ביוסף מוקיר שבת ,שהחוזים בכוכבים
הודיע ולשכנו הנכרי עתיר הנכסים שיוסף ינחל כל רכושו .מה עשה ,מכר כל אשר לו,
את האחוזות והנחלאות ,הבתים והטירות ,התבואה והסחורות ,והמיר הכל במרגלית
יקרה .כדי שלא לאבדה ,טמנה בכובעו .כשעבר על הגשר באה רוח והעיפה כובעו
לנהר ,בא דג ואכלו .עלה הדג ברשת בערב שבת לנפות ערב .אמרו" :מי יקנה בכזו
שעה" ,והשיבום" :יוסף מוקיר שבת!" קנאו ,ומצא את המרגלית .מכרה בשלש עשרה
עליות מלאות דינרי זהב .אמר לו אותו סבא [אליהו הנביא (תוספות חולין ו ע"ב)] :מי
שמלוה לשבת ,השבת פורעת לו!
והנה ,אילו לא היה אותו נכרי מוכר כל נכסיו ומשקיע תמורתם במרגלית ,איך היה
יוסף זוכה בכל הנכסים הפזורים? נמצא ,שכאשר בקש להפר את הגזרה פעל למעשה
בשליחות עליון!
ובענין זה -
רבותינו נתנו טעמים רבים ,מדוע קוראים בספר יונה ביום הכפורים בין הערביים,
בשעה הדוחקת והקובעת ביותר בשנה .גם רבנו ה"חפץ חיים" זצ"ל נדרש לכך ("שער
הציון" תרכב ,ו) וכתב ,שספר יונה בא לומר שאין אדם היכול לברוח מה' ,ועצת ה' היא
תקום בכל מקרה .וכן אמרו בירושלמי (סוף מסכת ברכות) "ואתה מרום לעולם ה'"
(תהלים צב ,ט) ,לעולם ידך על העליונה!
ויותר מכך -
אשאל שאלה :אילו היה יהודי גדול ,צדיק ובעל רוח הקודש ,ה"חפץ חיים" למשל,
מגיע לעיר זרה במדינה זרה ,עיר של פריצות והוללות .פריז ,למשל .למרות ששמעתי
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הידיעה הממה ,אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד" :נפנה אל הרבי ,ויעתיר
להעביר רוע הגזרה!" היו שם 'מתנגדים' שהתייחסו בספקנות ,אך מובן שלא התנגדו.
הגיעה המשלחת אל הרבי ,שנענה" :כמה שווה עבורכם להעביר רוע הגזרה?"
אמרו" :כל מחיר ,רבי!" מלבד הפגעים הרוחניים ,הרי 'הארוח' יעלה הון עתק!
אמר הרב" :אני אוסף עתה כספים למצוה רבה של פדיון שבויים .אם תתנו לי אלף
קרונות  -אלף כתרים ,המטבע האוסטרית  -תוושעו!"
אורו עיניהם .אם יחלקו סכום זה בין המשפחות ,יצאו מורווחים .שבו לעיירתם
ובשרו על הישועה .החסידים שמחו ,וה'מתנגדים' פקפקו.
בטחו החסידים בכוחו של רבם ,והציעו עסקה :יתנו הכל את חלקם ,ואם הרבי לא
יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!
היתה זו הצעה שאין לסרב לה .שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בידה .שמח
והבטיח שבזכות המצוה "שאין לך מצוה גדולה כמוה" ומצוות אין ספור כלולות בה
(רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י) לא יהיו הם שבויים בכף אורחיהם.
כעבור ימים מספר נקרא פרנס הקהילה אל המושל .הודיעו שהגיע מכתב המבטל
את התכנית הקודמת .האימונים לא יתקיימו במחוז זה ,וגזרת הארוח בטלה .לחסידים
היתה אורה ושמחה וששון ויקר .אחת היא ,אם פעל זאת רב או זכות המצוה פעלה.
ה'מתנגדים' לא ויתרו .עלו אל המושל ,ובקשו לראות את המכתב שהגיע מעיר
המלוכה .עיינו בו ומצאו ,שנכתב לפני שבועיים ימים והתמהמה בשיגורו וכדרכי
הדואר .הווה אומר ,שהגזרה בטלה עוד לפני שהיו אצל הרבי .הווה אומר ,שלא הרבי
פעל את הישועה.
תבעו שהחסידים יעמדו בדיבורם וישיבו להם את כספם.
החסידים טענו שהרבי צפה הכל ברוח קדשו ,וביטל את הגזרה בשרשה עוד לפני
בואם .ה'מתנגדים ,בטלו ולעגו ,והעיירה היתה כמרקחה .החליטו להגיש תעצומותיהם
לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל .אבל לפני כן ,הצהירו נציגי ה'מתנגדים'" :רבי ,אין
רצוננו בפשרה אלא בדין תורה ,ונבקש לדעת 'מהיכן דנתנו' ,מה מקור הפסק!"
שמע את טענות הצדדים ,ואמר" :דינו לבקר משפט (ירמיה כא ,יב) ,שובו מחר".
הזכיר ה'מתנגדים'" :אך ורק דין תורה!"
מוסכם.
למחרת התיצבו ,והרב פתח" :התנ"ך ,הוא מקור מספק?"
בלי ספק.
"ובכן ,הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב ,ו) .דוד המלך ביקש להעלות את ארון
הברית מקרית יערים לירושלים .נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי ,וה' המיתו .כיון שכך,
פחד דוד מקדושת הארון ,מי יוכל להזהר בו ,והביאו לבית עובד אדום הגיתי שהיה לוי,
וראוי לשרת לפני הארון .ראה דוד שבית עובד אדום הגיתי התברך בעבור ארון
האלקים ,והעלהו לירושלים .עד כאן ,דברי כתוב.
ואמרו בגמרא (ברכות סג ע"ב) :מה היא ברכה שברו? זו חמות [הינו אשת עובד
אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונה בניה] שילדו ששה ששה בכרס אחד.
שנאמר (דברי הימים א ,כו) "ולעבד אדם בנים שמונה כי ברכו אלקים ,ששים ושנים
לעבד אדם" .כלומר ,היא וכלותיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים וארבע ,ועם
שמונה הבנים מנו ששים ושנים.
הבה נתבונן .כמה הם ריחי לדה ,תשעה .ויש מיעוט ,היולדות לשבעה (יבמות לז
ע"א) .וכמה זמן היה הארון בבית עובד אדום הגתי ,פסוק מפורש הוא" :וישב ארון ה'
בית עבד אדם הגתי שלושה חדשים ויברך ה' את עבד אדם ואת כל ביתו" (שמואל ב
ו ,יא) ,פרש רש"י :אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד " -ויגד לדוד
לאמר ברך ה' את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלקים ,וילך דוד ויעלהו
עיר דוד בשמחה" (שם ,יב).
והנה ,אם ילדו כעבור שלושה חדשים ,הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה לפני כן.
אם כן ,מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך ,שהקדוש
ברוך הוא מכין הברכה והישועה מראש כשכר עבור מה שיעשה בעתיד ,ובפועל בא
השכר לאחר המעשה הטוב -
כך בבית עובד אדום ,וכך בענינכם .שנתתם עבור פדיון שבויים ,והרבי התפלל,
ובאה הישועה .וגם אם הוכנה מראש ,עבור המצוה והתפלה הוכנה!"
נעניתי ואמרתי" :נאה פסק ,אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף,
והמתנגדים בקשו להוציא מידם"...
ר' יצחק וידר נדרך" :מה מבקשים אתם לרמוז ,שאם המתנגדים הבטיחו ועדיין לא
נתנו חלקם ,לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!"
אמרתי" :יכולים היו לטעון שאין משם ראיה .כי בתלמוד הירושלמי (יבמות פ"ד
הי"ב) ובמדרש (במדבר רבה ד ,כ .שיר השירים רבה ב ,יח) אמרו ,שילדו שנים בחודש,
ששה בשלושה חדשים .ואם כך ,אין משם ראיה" -
ומהרתי להרגיעו" :אבל היסוד ,עמוד של ברזל! ואביא לך ראיה .שספרו בגמרא
(כתובות סד ע"ב) :מעשה בעני אחד ,שבא לפני רבא .שאלו :במה אתה סועד? אמר לו:
בתרנגולת פטומה ,ויין ישן .אמר לו :ואינך חושש להטיל עצמך על הצבור .הרי מקושש
אתה נדבות למחיתך ,מי התיר לך להרגיל עצמך בכאלו מותרות על חשבונם? אמר
העני :וכי משלהם אני אוכל ,משל הבורא אני אוכל! שלמדנו" :עיני כל אליך ישברו
ואתה נותן להם את אכלם בעתו" (תהלים קד ,כז)' ,בעתם' לא נאמר ,אלא 'בעתו',
מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו!-
אדהכי ,בינתיים ,הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שנה,
והביאה איתה תרנגולת פטומה ויין ישן.
אמר רבא" :מאי דקמא" .פרש רש"י :מה דבר זה שארע לפני עתה ,שלא הייתי רגיל
בכך .שבאה זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידה" .נעניתי לך" ,דברתי יותר מדאי" ,קום
אכול"!

עד כאן דברי הגמרא .ואני שואל :יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של
ישראל ,עומד בראש הסנהדרין [כמבואר בקונטרס הסמיכה לרלב"ח ,אלא שלא היה
להם דין בין דין הגדול] ,ראש לכל החכמים (יומא נג ע"ב) ,חכם ועשיר (מועד קטן קח
ע"א) ,גדול בנגלה (ערובין כט ע"א) ובנסתר (סנהדרין סה ע"ב) -
ואינה מתראה אתו  -לא חודש וחודשיים ,לא שנה ושנתיים  -שלוש עשרה שנה?!
כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.
ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה.
והחליטה שלא תבוא בידיים ריקות .נשאה עמה תרנגולת פטומה ,ויין ישן.
מתי יצאה לדרך? לפני ימים .ומתי הגיע העני? לפני דקות .ואיך הגיעה האחות
בדיוק עתה ,הזדמנה ברגע הנכון ,ובידה התשורה המותאמת? "מאי דקמא"?! איזה
תזמון!
ומוכח בעליל ,שממרום מכינים מראש כל הנצרך ,שיגיע ברגע הנכון!" -
והוספתי" :בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא ,בין אם מהנביא ,ליכא מידי דלא
רמיזא באורייתא ,אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!"
והיכן ,כאן בפרשתנו .בענין מכירת יוסף.
האחים מתנכלים ליוסף להורגו ,בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם,
משכנעם להשליכו אל הבור .יהודה מציע למכרו לארחת ישמעאלים מזדמנת -
השתלשלות מקרים אקראית .והנה מתברר שהשירה לא נושאת נפט ועטרן ,אלא
נכאת וצרי ולוט ,שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה ,ישיב רוחו בבשמים
משובבי נפש!
מתי יצאה השירה מגלעד ,מתי רכשה והטעינה מטענה -
(והגדת)
אבל במרום מכינים הכל ,לזמנו ברגע הנכון!

"זה פתרונו"
ידועה השאלה ,שר המשקים ושר האופים חלמו חלומות כענין עבודתם .האחד
חלם שהוא סוחט ענבים עבור כוס פרעה ,והשני שהוא נושא סלי מאפה על ראשו.
שמע יוסף ,ופתר לשר המשקים לטובה ,שבעוד שלושה ימים ,כמנין שריגי הגפן
שראה ,ישיבו פרעה לשרת לפניו .ולשר האופים פתר שבעוד שלושה ימים כמנין
הסלים שראה יתלהו פרעה .כיצד ידע לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?
כאמור ,ידועה השאלה ותשובות רבות לה ,וכולן נכונות .אבל אנו ,להרגלנו,
חותרים לתשובה מחיבת ,שתזעזע ולו במעט את שויון הנפש .שתבקיע ולו כסדק את
שריון האדישות.
וכהרגלנו ,נפתח בספור.
איכר צרר יבולו בשק ,כתפו על שכמו והלך למכרו בעיירה הקרובה ,להרויח כמה
פרוטות .רוח נעימה נשבה ,וכובע הקש רחב התיתורא הצל מפני קרני השמש היוקדת.
הדרך השתרעה לפניו למלא העין ,והיה לו פנאי למכביר לחשוב .וכפי שנראה ,בחור
הוגה היה.
אמר לעצמו :אשרי שיש לי רגלים ,להלך בהן לעירה.
ואשרי שיש לי כתף ,לכתף עליה את השק הכבד.
ואשרי שיש לי גב ,לתמוך את השק הכבד.
אבל ראש ,למה?!
חשב וחשב ,ואשריו ,שהדרך ארוכה .יכול היה להקדיש זמן רב למחשבה.
הפך בה והפך בה ,יגע ומצא :ודאי ,מה השאלה -
הראש ,לחבוש עליו את הכובע הרחב ,להגן מפני קרני השמש הקופחת!
ואם זו המסקנה אליה הגיע ,באמת לא היה לראשו כל שמוש אחר!
אנו ,הרי יודעים עבור מה נועד הראש -
"שיר המעלות ,אשרי כל ירא ה' ההלך בדרכיו .יגיע כפיך כי תאכל ,אשריך וטוב
לך" (תהלים קכח ,א-ב) .ודרשו רבותינו" :יגיע כפיך" ,ולא יגיע מוחך .וכבר דרש רבנו
ישראל מסלאנט זצ"ל ("אור ישראל" אגרת טו) שירגיל האדם עצמו לעסוק במלאכתו
ובמסחרו וראשו יהיה שקוע בתלמודו.
וכבר היה מעשה -
בחור בן עליה ,מתמיד ושקדן ,בנה ביתו .חותנו הבטיח נדוניא נאה ,וחמש שנות
מזונות .נצל האברך את שנות השבע לשקוד על דלתות תורה ,הרחיב ובסס ידיעותיו.
בנתיים גדלה המשפחה ,ושנות המזונות כלו .בקש את כספי הנדוניה ,וחפש מלאכה
נקיה וקלה ,שתאפשר לו להמשיך ולשקוד על התורה במדת האפשר .יגע ומצא:
ירכוש סוס ועגלה ויהיה לעגלון .יסיע אנשים ויוביל משאות .לא עשה את הצעד בטרם
נסע לרבו ,לקבל רשותו וברכתו.
שמע הרב ,הסכים וברך.
קנה את הסוס והעגלה ,רכש את המקצוע והצליח בו .הסיע והוביל ,ונצל את
הדרכים הארוכות לשנון מזמורי תהילים ,פרקי משניות ודפי גמרא .לתקופת הימם נסע
לרבו .אך ראהו ,פסק פסקו" :תמכור את הסוס והעגלה ,ותחפש מלאכה אחרת" -
תמה" :הלא הייתי אצל הרב ונועצתי בו ,קבלתי הסכמתו!"
ענהו רבו" :אכן כן ,אבל לא שערתי בשעתו ,שאם תרכוש סוס ועגלה תעשה את
מוחך לאורווה!"...
איי ,כמה אברכים יש ,שראשם הוא מסלקת גמ"חים ,או קיטון של יעוץ השקעות.
קטלוג של ריהוט או מפת מסלולים...
שאלנו שאלה ,והנה התשובה -
שר המשקים פעל בידיו ,סחט ענבים והניח את הכוס על כף פרעה ,ניחא .אבל שר
האופים השתמש בראשו כבמדף ,שלושה סלי חרי על ראשי -
(והגדת)
וכי עבור זה נועד הראש?!...

 בדרך הדרוש 
וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען (לז ,א) וברש"י "ועוד נדרש
בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף" .יש לומר
עפי״ד הפלח הרימון דלכן ביקש יאע״ה לישב בשלוה דסבר דהגלות אינו
מתחיל מאביו ,והטעם שלכן לא יהיו בנ"י במצרים אלא רד״ו שנים ,הוא

משום דקושי השעבוד השלים הד' מאות שנים .וזה יתכן אי אזלינן בתר
חשבון ה'איכות' ,ובאיכות אכן נשלם הזמן .אבל אי אזלינן בתר חשבון
ה'כמות' ,קישוי השיעבוד אינו משלים הזמן .והנה הקדמונים ז"ל כתבו
דהא דנענש יוסף על שהוציא דבה ,אע״ג דבי״ד של מעלה אין עונשין

ד

פחות מבן עשרים ,דכיון שהי׳ 'בר חכים' א׳׳כ לפי חשבון האיכות הוא
כבן עשרים .ובזה מובן ,שביקש יעקב לישב בשלוה דאזלינן בתר חשבון
האיכות לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף שנענש כיוון דאזלינן בתר חשבון
(בנין דוד)
האיכות.

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ֵ ּי ׁ ֶשב

ֵמאוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יֹוסף
ַה ִּס ָּבה ֶׁשֹּלא ִּב ֵּקׁש יַ ֲעקֹב ַר ֲח ִמים ַעל ֵ
"וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב" (לז א)
יֹוסף"
יׁשב ְּב ַׁש ְלוָ הָ ,ק ַפץ ָע ָליו ָרגְ זֹו ֶׁשל ֵ
"ּב ֵּקׁש יַ ֲעקֹב ֵל ֵ
ִ
ָּפסּוק ב).
עּותּה ֶׁשל ְלׁשֹון ָ'ק ַפץ'?
ַמ ִהי ַמ ְׁש ָמ ָ
יּוס ְט ָמן ִמ ִּפ ְילץ:
ֵּב ֵאר ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי ִּפינְ ָחס ְמנַ ֵחם ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְ
ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ִה ְתּגַ ּלּו ּכָ ל ַה ָּצרֹות ֶׁש ֲע ִתידֹות ָהיּו ָלבֹא ָע ָליו וְ הּוא
יֹוסף
אּולם ָצ ַרת ֵה ָע ְלמּותֹו ֶׁשל ֵ
ִק ְּב ָלן ְּב ַא ֲה ָבה ְ(ר ֵאה ז ַֹהר וַ ּיֵ ֵצא קנח ב)ָ ,
אֹומּיּותַ .ה ִּס ָּבה ֶׁש ָּצ ָרה זֹו ֹלא
נֶ ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו וְ ִהיא ָק ְפ ָצה ָע ָליו ְּב ִפ ְת ִ
ִה ְתּגַ ְּל ָתה לֹוִ ,מּׁשּום ֶׁש ְּבׁשֹונֶ ה ִמּיֶ ֶתר ַה ָּצרֹות ֶׁש ִּק ְּב ָלן ְּב ַא ֲה ָבהַ ,על
עֹוצר ְּברּוחֹו ִמ ְּל ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים.
יֹוסף ְּבנֹו ֲאהּובֹו ֹלא ָהיָ ה ֵ
ָצ ַרת ֵ
ַ(ר ִׁש"י ְל ַה ָּלן

ִ'ׂש ְפ ֵתי ַצ ִּדיק'

מֹודד ְּב ַה ְצ ָל ָחה ִעם ַה ְּק ָׁשיִ ים
ְל ִה ְת ֵ
רּוׁש ַליִ ם:
ִס ֵּפר ַהּגָ אֹון ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ְׁש ִל ָיט"א ַר ֲא ַב"ד יְ ָ
מֹורי וְ ַר ִּבי ַה ַּצ ִּדיק
ּׂשּואיו נִ כְ נַ ס ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ַרי ְל ַח ְדרֹו ֶׁשל ִ
ֶט ֶרם נִ ָ
'ּתֹורת ֱא ֶמת' ְּבלֹונְ דֹון ִּוב ֵּקׁש ֶאת
יידר רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת ַ
ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ְׁשנַ ֶ
"איזֹו ְּב ָרכָ ה ְּת ַב ֵּקׁש?"ְׁ ,ש ָאלֹו רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ,וְ ַה ָּבחּור ָענָ ה:
ִּב ְרכָ תֹו; ֵ
מֹודד ִעם ְק ָׁשיִ ים".
ּׁשּורה וְ ֹלא ֶא ְצ ָט ֵרְך ְל ִה ְת ֵ
"ׁש ַהּכֹל יִ ְתנַ ֵהל ֶא ְצ ִלי ּכַ ָ
ֶ
"א ָב ֶרכְ ָך ֵאפֹוא
"זֹו ֵאינָ ּה ְּב ָרכָ ה!"ֵ ,הגִ יב ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַעל ֲא ָתרֲ ,
ימי ַחּיֶ יָך".
מֹודד ְּב ַה ְצ ָל ָחה ִעם ּכָ ל ַה ְּק ָׁשיִ ים ֶׁשּיַ ַע ְברּו ָע ֶליָך ִּב ֵ
ֶׁש ִּת ְת ֵ
ָ'חכְ ָמה וָ ַד ַעת'

"ס ְל ָחן ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָּומ ֳח ָלן ְל ִׁש ְב ֵטי יְ ֻׁשרּון"
ָ
יֹוסף ִמּכָ ל ָּבנָ יו ּכִ י ֶבן זְ ֻקנִ ים הּוא לֹו וְ ָע ָׂשה לֹו
"וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת ֵ
ּכְ תֹנֶ ת ַּפ ִּסים" (לז ג)
עֹולם ַאל יְ ַׁשּנֶ ה ָא ָדם ְּבנֹו ֵּבין ַה ָּבנִ יםֶׁ ,ש ִּב ְׁש ִביל ִמ ְׁש ַקל ְׁשנֵ י
"ל ָ
ְ
יֹותר ִמ ְּׁש ַאר ָּבנָ יו,
יֹוסף ֵ
[צ ֶמר ְמ ֻׁש ָּבח] ֶׁשּנָ ַתן יַ ֲעקֹב ְל ֵ
ְס ָל ִעים ִמ ַּלת ֶ
(ׁש ָּבת
בֹותינּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם" ַ
נִ ְת ַקּנְ אּו ּבֹו ֶא ָחיו וְ נִ ְתּגַ ְלּגֵ ל ַה ָּד ָבר וְ יָ ְרדּו ֲא ֵ
י ב).
הֹורית
ַה ֶ'ּמ ֶׁשְך ָחכְ ָמה' (וַ ּיִ ְק ָרא טז א) ִצּיֵ ן ּכִ י ַאף ִמ ְׁש ַקל ְלׁשֹון ַהּזְ ִ
ּפּורים ָהיָ ה ְ'ׁשנֵ י
ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ְּברֹאׁש ַה ָּׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח ְּביֹום ַהּכִ ִ
ְס ָל ִעים' ָ
יֹוסףּ ,כִ י ְל ִד ְב ֵרי
(יֹומא מב א)ּ ,כְ ֵדי ְלכַ ֵּפר ַעל ֵח ְטא ְמכִ ַירת ֵ
ֲחזָ "ל ('ׁש ֵֹחר טֹוב' ִמ ְׁש ֵלי א)ֲ ,ע ַדיִ ן ַקּיָ ם ֵח ְטא זֶ ה ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור.
ַעל ִּפי ַהּנָ "ל ֵּב ֵאר הּוא ֶאת ַהּנֻ ָּסח ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשּבֹו ְמכֻ ּנִ ים יִ ְׂש ָר ֵאל ,נֻ ָּסח
ּפּורים:
ֶׁשֹּלא ָמ ִצינּו ֻּדגְ ָמתֹו ְּבׁשּום ְּת ִפ ָּלה ִמ ְּל ַבד ִּב ְת ִפ ַּלת יֹום ַהּכִ ִ
לֹומר ּכִ י
ּומ ֳח ָלן ְל ִׁש ְב ֵטי יְ ֻׁשרּון"; וְ יֵ ׁש ַ
"ּכִ י ַא ָּתה ָס ְל ָחן ְליִ ְׂש ָר ֵאל ָ
בֹותינּו ִ'ׁש ְב ֵטי
ְּב ָלׁשֹון זֹו ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ְמ ִח ָילה ַעל ֶח ְט ָאם ֶׁשל ֲא ֵ
יֹוסף.
יְ ֻׁשרּון' ִּב ְמכִ ַירת ֵ
רּוׁש ַליִ ם:
יֹוסף ּכ ֵֹהן זָ ָצ"ל ָא ָב"ד יְ ָ
הֹוסיף ַר ִּבי ֵ
נ ֶֹפְך ְמיֻ ָחד ִל ְד ָב ָריו ִ
ּפּורים ,הּוא ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ְל ַהזְ ּכִ יר ֶאת
ִאּסּור נְ ִע ַילת ִמנְ ָע ִלים ְּביֹום ַהּכִ ִ
(עמֹוס
יֹוסף נִ ְמּכַ ר ַּב ֲעבּור נַ ֲע ַליִ םּ ,כַ ּכָ תּוב ָ
יֹוסףֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵ
ֵח ְטא ְמכִ ַירת ֵ
"על ִמכְ ָרם ַּבּכֶ ֶסף ַצ ִּדיק וְ ֶא ְביֹון ַּב ֲעבּור נַ ֲע ָליִ ם".
ב ו)ַ :
יֹוסף'
ִ'ּד ְב ֵרי ֵ

ּבֹוחן ּכְ ָליֹות וָ ֵלב
ה' ֵ
"וַ יְ ַקנְ אּו בֹו ֶא ָחיו" (לז יא)
רֹוזֹוב ְס ִקי זָ ָצ"ל רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת ּפֹונִ ֶיבז':
ְ
מּואל
ָּת ַמּה ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ְׁש ֵ

ָה ָ'א ֵמן'
זְ ִמינָ ה ְּומצּויָ ה
ִּבגְ ַלל
נְ ִחיצ ָּותּה

בֹוהים
יֹוסף ְטמּונִ ים ָהיּו ִענְ יָ נִ ים ּגְ ִ
ֲהֹלא ְּב ַהנְ ָהגַ ת ָה ַא ִחים ִעם ֵ
ּתֹורה
ּדּוע ַמגְ ִּד ָירה ַה ָ
ּומ ַ
רּוחנִ ּיִ ים ּכַ ְּמפ ָֹרׁש ְּב ִד ְב ֵרי ֲחזָ "לַ ,
וְ ֶח ְׁשּבֹונֹות ָ
ֶאת ַהנְ ָהגָ ָתם ּכְ ִׂשנְ ָאה וְ ִקנְ ָאה?
"עקֹב ַה ֵּלב ִמּכֹל וְ ָאנֻ ׁש הּוא ִמי
אֹומר (יִ ְר ְמיָ ה יז ט-י) ָ
וְ ֵת ֵרץַ :הּנָ ִביא ֵ
יֵ ָד ֶעּנּו; ֲאנִ י ה' ח ֵֹקר ֵלב ּב ֵֹחן ּכְ ָליֹות" – ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְב ְּדקּו ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ֶׁשל
יֹוסף ְּב ַעיִ ן ֶׁשל ַמ ְע ָלהְּ ,ב ִה ְס ַּתּכְ לּות ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה ֶׁש ִהיא
ֲא ֵחי ֵ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּׂשגַ ת ֱאנֹוׁש ,נִ ְמ ְצאּו ָּב ֶהם ָאכֵ ן נְ גִ יעֹות ֶׁשל ִקנְ ָאה .וְ ָאכֵ ן,
אֹומרֹו.
ּתֹורה ָּפסּוק זֶ ה ֹלא ָהיִ ינּו ַר ָּׁש ִאים ְל ְ
ִא ְל ָמ ֵלא ּכָ ְת ָבה ַה ָ
(הּנֶ ֱא ָמר
ִּביסֹוד זֶ ה נּוכַ ל ְל ָה ִבין ֶאת נֻ ַּסח וִ ּדּויֹו ֶׁשל ַר ֵּבנּו נִ ִּסים ּגָ אֹון ַ
אֹותי ּכְ ַמ ֲע ַׂשי ,וַ י ִליֲ ,א ָהּה ָע ַלי,
ְּב ֵס ֶדר 'יֹום ּכִ ּפּור ָק ָטן')" :וְ ִאם ַא ָּתה ָדן ִ
ּקֹותי ּכִ ְמ ַט ֵהר וְ כִ ְמ ָצ ֵרף ּכֶ ֶסףֹ ,לא
אֹויָ ה ַעל נַ ְפ ִׁשי .וְ ִאם ְּת ַב ֵּקׁש ְלנַ ִ
אּומה ;"...וַ ֲה ֵרי ַה ְּד ָב ִרים נִ ְׂשּגָ ִבים ִמ ִּבינָ ֵתנּו – ּכֵ ַיצד
יִ ָּׁש ֵאר ִמ ֶּמּנִ י ְמ ָ
ֹאמר
יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ְּקדֹוׁש ֶע ְליֹון ּכְ ַר ֵּבנּו נִ ִּסים ֶׁש ֵאין ָלנּו ַה ָּׂשגָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו י ַ
אּומה?!
ֶׁש ִאם יִ ְב ְּדקּו וִ ָיב ְררּו ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו ֹלא יִ ָּׁש ֵאר ֵמ ֶהם ְמ ָ
בֹוהה
ְל ִפי ָה ָאמּור יִ ְת ָּב ֵארֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְתּבֹונֵ ן ַצ ִּדיק זֶ ה ַּב ְּב ִחינָ ה ַהּגְ ָ
"אנִ י ה' ח ֵֹקר ֵלב ּב ֵֹחן ּכְ ָליֹות" – ְּב ַמ ֲע ַמ ִּקים ֶׁש ֵאין ַה ָּׂשגַ ת ָה ָא ָדם
ֶׁשל ֲ
נֹור ָאה זֹו ,וְ ָע ֶל ָיה ִה ְת ַחּנֵ ן
ַמּגִ ָיעה ֲא ֵל ֶיהם ּכְ ָללֲ ,אזַ י ִה ְב ִחין ִּב ְמ ִציאּות ָ
ְּבוִ ּדּויֹו.
מּואל' עמ' תקמז
'זִ כְ רֹון ְׁש ֵ

יֹוסף ְּבסֹוד ָ'א ֵמן'
יַ ֲעקֹב וְ ֵ
יח" (לט ב)
יֹוסף וַ יְ ִהי ִאיׁש ַמ ְצ ִל ַ
"וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
'יֹוסף' ְּב ֵצרּוף ִמנְ יַ ן ֵׁשם
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'א ֵמן וְ ָא ֵמן' ,וְ ַאף ֵ
'יַ ֲעקֹב' ְּבגִ ַ
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'א ֵמן' .וְ ַעל ּכֵ ן ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ֵּבן צ"א
ֲהוָ יָ "ה הּוא ְּבגִ ַ
יֹוסףְ ,ל ִפי ֶׁש ִהנְ ִחיל ִל ְבנֹו ֶאת סֹוד ָ'א ֵמן'.
ּנֹולד ֵ
ָׁשנָ ה ּכְ ֶׁש ַ
יֹוסף" – ּכֵ יוָ ן
ּכָ ְך נִ ְר ָמז ּגַ ם ַּב ָּפסּוק ֶׁש ְּל ָפנֵ ינּו" :וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
יח".
יֹוסףְ ,ל ִפיכָ ְך "וַ יְ ִהי ִאיׁש ַמ ְצ ִל ַ
ֶׁשּצ ַֹרף ֵׁשם ה' ִל ְׁשמֹו ֶׁשל ֵ
ְמגַ ֶּלה ֲע ֻמקֹות; ָּברּוְך ַא ְב ָר ָהם

ִל ְׁשמֹר ְּול ַצּפֹות ְל ָא ֵמן
"וְ ָא ִביו ָׁש ַמר ֶאת ַה ָּד ָבר" (לז יא)
"היָ ה ַמ ְמ ִּתין ְ
ָ
ּומ ַצ ֶּפה ָמ ַתי יָ בֹא ,וְ כֵ ןׁ' :ש ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים'" ַ(ר ִׁש"י).
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (קיט ב) ָּד ְרׁשּו ֲחכָ ִמים ִמן ַה ָּפסּוק (יְ ַׁש ְעיָ ה כו ב):
"ּפ ְתחּו ְׁש ָע ִרים וְ יָ בֹא גֹוי ַצ ִּדיק ׁשֹמֵר ֱא ֻמנִ ים"ֶׁ ,ש ַּׁש ֲע ֵרי ּגַ ן ֵע ֶדן
ִ
נִ ְפ ָּת ִחים ִּב ְפנֵ י ָהעֹונֶ ה ָא ֵמןְ .לאֹור ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י ּכָ אן יֵ ׁש ְל ַה ְקׁשֹות,
ּדּוע ִמ ֵּבין ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה – ַרק ְל ָא ֵמן יֵ ׁש ְל ַה ְמ ִּתין
ַמ ַ
ּול ַצּפֹות?
ְ
דֹולי ְמ ֻק ְּב ֵלי ִא ַיט ְליָ ה:
ּומּגְ ֵ
טֹובה ִ
ֵּב ֵאר ַר ִּבי מ ֶֹׁשה זַ ּכּות ַר ָּבּה ֶׁשל ָמנְ ָ
יֹומית ַל ֲא ִמ ַירת
ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש (תיקו"ז ָח ָדׁש ,קלב א) נִ ְק ְּב ָעה ִמכְ ָסה ִ
ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ִהיא'ַ :צ ִּדי"ק' – צ' ֲא ֵמנִ ים ,ד' ְק ֻדּׁשֹות ,י'
יׁשים
יׁשים וְ ק' ְּב ָרכֹותּ .כְ ֵדי ַל ֲעמֹד ְּב ִמכְ ַסת ַה ְּק ֻדּׁשֹותַ ,ה ַּק ִּד ִ
ַק ִּד ִ
וְ ַה ְּב ָרכֹות ֵאין צ ֶֹרְך ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ִּב ְמיֻ ָחד ,וְ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּת ִפּלֹות
צֹובר ֶאת ַה ִּמכְ ָסה ַה ְּמ ֻב ֶּק ֶׁשת .וְ ִאּלּו
ְּב ִמנְ יָ ן ְּבכָ ל יֹוםְּ ,ב ֶד ֶרְך ּכְ ָלל ֵ
ּכְ ֵדי ִל ְצּבֹר ִּת ְׁש ִעים ֲא ֵמנִ ים ַעל ְּב ָרכֹות ַ(ּב ִּמכְ ָסה ַהּנָ "ל נִ כְ ָל ִלים ַרק ֲא ֵמנִ ים
ַעל ְּב ָרכֹות – ׁשּו"ת ְר ָמ"ע ִמ ָּפאנֹו סי' קט) צ ִָריְך ָה ָא ָדם ְל ַה ְמ ִּתין ְּול ַצּפֹות
ּמּובא
ְלכָ ל ְּב ָרכָ ה ,וְ ַאף ִל ְׁשמ ַֹע ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ִמּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים (ּכַ ָ

ַּב ֻ'ּׁש ְל ָחן ָערּוְך' או"ח ו ב)ְ ,ל ִפיכָ ְך נֶ ֱא ָמר ְלגַ ֵּבי ָה ָא ֵמן ְלׁשֹון ְׁש ִמ ָירה
וְ ִצ ִּפּיָ ה.

ֵּפרּוׁש ָה ְר ָמ"ז ַעל ַהּז ַֹהר ,וַ ּיֵ ֶלְך רפה א

ׁשּובה ְּבֹלא ֵח ְטא
ְּת ָ
אּובן ֶאל ַהּבֹור" (לז כט)
"וַ ּיָ ָׁשב ְר ֵ
עֹולם ֹלא ָח ָטא ָא ָדם ְל ָפנַ י וְ ָע ָׂשה
"א ַמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא'ֵ :מ ָ
ָ
ׁשּובה ְּת ִח ָּלה'" (ב"ר פד יט).
ׁשּובה ,וְ ַא ָּתה ָּפ ַת ְח ָּת ִּב ְת ָ
ְּת ָ
ַר ִּבים ָּת ְמהּו ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָרׁשֲ :ה ֵרי ָמ ִצינּו ֶׁש ָא ָדם ָה ִראׁשֹון וְ ַקיִ ן
ׁשּובה ְּת ִח ָּלה?
אּובן ּכְ ִמי ֶׁש ָּפ ַתח ַּב ְּת ָ
ּדּוע נֶ ְח ָׁשב ְר ֵ
ּומ ַ
ׁשּובהַ ,
ָעׂשּו ְּת ָ
ֵּב ֵאר ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי ִׂש ְמ ָחה ּבּונִ ם ִמ ְּפ ִׁש ְיס ָחה:
אֹומר
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (נה ב) ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם ִל ְב ָרכָ הּ" :כָ ל ָה ֵ
אּובן
טֹועה"ְ .ל ִפי ּגְ ָמ ָרא זֹאת נִ ְמ ָצא ֶׁש ְר ֵ
אּובן ָח ָטא ֵאינֹו ֶא ָּלא ֶ
ְר ֵ
ּומּתֹוְך יִ ְר ַאת
ֹלא ָח ָטא ֶּב ֱא ֶמתֶ ,א ָּלא ַרק נִ כְ ַׁשל ְּבנִ ְדנּוד ֲע ֵב ָרהִ ,
מּורהְּ .ב ַהנְ ָהגָ ה זֹו
ׁשּובה ּכְ ִאּלּו ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ֲח ָ
ָׁש ַמיִ ם ֶׁשּבֹו ָע ָׂשה ְּת ָ
ׁשּובה' – ַאף ֶׁש ָח ְטאּו ַרק
'ּפֹות ִחים ִּב ְת ָ
אּובן ִראׁשֹון ַל ְ
ָאכֵ ן ָהיָ ה ְר ֵ
ְּבנִ ְדנּוד ֲע ֵב ָרה.
עֹולם ֹלא ָח ָטא ָא ָדם
"מ ָ
ַה ְּד ָב ִרים ַאף ְמ ֻדּיָ ִקים ִּב ְלׁשֹון ַה ִּמ ְד ָרׁשֵ :
לֹומר
ׁשּובה" – ֹלא ָהיָ ה ָא ָדם ֶׁשּיָ כֹול ָהיָ ה ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמט וְ ַ
ְל ָפנַ י וְ ָע ָׂשה ְּת ָ
ׁשּובה.
ֶׁש'ֹּלא ָח ָטא' ,וְ ַל ְמרֹות זֹאת ָע ָׂשה ְּת ָ
ִ'ּד ְב ֵרי ָא ִבי"ב'

יָ ָפה ְּת ִפ ַּלת ָה ָאב ַעל ְּבנֹו
"וַ ּיֵ ְבּךְ אֹתֹו ָא ִביו; וְ ַה ְּמ ָדנִ ים ָמכְ רּו אֹתֹו ֶאל ִמ ְצ ָריִ ם" (לז לה-לו)

ּכָ ַתב ַר ֵּבנּו ַא ְב ָר ָהם ַס ָּבע ִמ ְּמג ְֹר ֵׁשי ְס ָפ ַרד ְּב ִס ְפרֹו ְ'צרֹור ַהּמֹור':
עֹותיו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
סּוקים נּוכַ ל ִל ְלמֹד ֶׁש ִּד ְמ ָ
ִמ ְּס ִמיכּות ַה ְּפ ִ
יֹוסף ִל ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם,
אלים ֶאת ֵ
הֹועילּו ,וְ ַת ַחת ֶׁשּיִ ְּקחּו ַהּיִ ְׁש ְמ ֵע ִ
ָאכֵ ן ִ
רֹובה ִלכְ נַ ַען ,וְ כָ ְך ַא ַחר ָׁשנִ ים ַרּבֹות
ְמכָ רּוהּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ָהיְ ָתה ְק ָ
יֹותר.
יֹוסף נֶ ֶע ְׂש ָתה ַק ָּלה ֵ
דּותם ֶׁשל יַ ֲעקֹב וְ ֵ
ִה ְת ַא ֲח ָ
ּומ ָּצבֹו
אֹוהיֹוַ ,
סֹורֹוצ ִקין ,רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת ֶט ְלז ְּב ָ
ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָח ָלה ַר ִּבי ָּברּוְך
ֶה ְח ִמיר ַעד ְמאֹדִ ,ה ְת ַל ְּבטּו ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִאם ְל ַס ֵּפר זֹאת ְל ָא ִביו
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי זַ ְל ָמן זָ ָצ"ל ,אֹו ֶׁש ָּמא ְל ִה ָּמנַ ע ִמּכָ ְך ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ְל ַצ ֲערֹו.
הּוב ָאה ַה ְּׁש ֵא ָלה ִל ְפנֵ י ָה ַר ִּבי ַּב ַעל ֵ'ּבית יִ ְׂש ָר ֵאל' ִמּגּור ֵה ִׁשיב
ִמ ֶּׁש ְ
מּוריםּ ,כִ י ַא ְד ַר ָּבה,
ָה ַר ִּביְּ ,ב ִה ְת ַּב ְּססֹו ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ְ'ּצרֹור ַהּמֹור' ָה ֲא ִ
ּלֹותיו ַּת ֲעמֹד ִל ְבנֹו
ּכְ ַדאי ֶׁשּיְ ַס ְּפרּו זֹאת ְל ָא ִביוְּ ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁשּזְ כּות ְּת ִפ ָ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיֵ ָר ֵפא.
ְ'ּפ ֵאר יִ ְׂש ָר ֵאל' ח"ב עמ' קנט

ְּב ֶעזְ ַרת ה' נַ ֲע ֶׂשה וְ נַ ְצ ִל ַיח
יֹוסף" (לט ה)
"וַ יְ ָב ֶרְך ה' ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְצ ִרי ִּבגְ ַלל ֵ

ָּד ַרׁש ַה ַּמּגִ יד ַר ִּבי ַחּיִ ים ְמ ַל ֵּמד ֵמ ַא ְמ ְס ֶט ְר ָּדם:
ֶאת ְלׁשֹון ַה ָּפסּוק ְ(ל ֵעיל יב יג)" :וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ִׁשי ִּבגְ ָל ֵלְך" ִּת ְרּגֵ ם
אּונְ ְקלֹוס" :וְ ִת ְת ַקיֵ ם נַ ְפ ִׁשי ְּב ִפ ְתגָ ָמיְ כִ י"ַ .אף ּכָ אן נּוכַ ל ְל ָפ ֵרׁש:
יֹוסף'ִּ :בזְ כּות ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ָהיָ ה ָׁשגּור ְּב ִפי
יֹוסף' – ְ'ּב ִפ ְתּגַ ם ֵ
ִ'ּבגְ ַלל ֵ
ֵ
לֹומר ְ'ּב ֶעזְ ַרת
יֹוסףּ ,כְ ִפי ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ַר ִׁש"י ְל ֵעיל (פס' ג)ֶׁ .ש ָהיָ ה ָרגִ יל ַ
ה''ִּ ,ובזְ כוּת ּכָ ְך ִה ְת ָּב ֵרְך ֵּביתֹו ֶׁשל ַה ִּמ ְצ ִרי.
זֹוהי ּגַ ם ּכַ ּוָ נָ תֹו ֶׁשל ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך ְּב ְ
ִ
"ּוב ֵׁשם
אֹומרֹו ִּב ְת ִה ִּלים (כ ו)ְ :
פּותנּו
לֹותיָך" – ִאם ִּב ְׁש ַעת ִה ְת ַא ְּס ֵ
ֹלקינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמ ֵּלא ה' ּכָ ל ִמ ְׁש ֲא ֶ
ֱא ֵ
לֹומר ֶט ֶרם ּכָ ל ְּפ ֻע ָּלה ְ'ּב ֶעזְ ַרת ה'',
ִ(ּב ְדגָ ִלים) ַל ִּמ ְל ָח ָמה נַ ְרּגִ יל ַע ְצ ֵמנּו ַ
טֹובה.
לֹותינּו ְל ָ
ֻמ ְב ָטח ָלנּו ּכִ י יְ ַמ ֵּלא ה' ּכָ ל ִמ ְׁש ֲא ֵ
ְ'ּת ִה ַּלת ה'' ְּת ִה ִּלים כ ו

ִּד ְב ֵרי ָמ ָרן ַה ַּמ ְׁשּגִ
ִמּתֹוְך ִּד ְב ֵרי ִחּזּוק ֶׁשּנִ ְמ ְסרּו ִמ ִּפיו ַיח ִל ַ ְכהּגְ ַה"צ ַר ִּבי ּדֹב יָ ֶפה זָ ָצ"ל
בֹוד ִּכּנּוס
ִ
"הּנֵ הַ ,
ְ'ּבנֵ י ֱאמּונִ ים' – ֱאלּול תשע"ו
ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּב ָרא ָ
עֹולמֹו ְּבא ֶֹפן ֶׁש ַה

ְּבי ֵֹותרָ .א ַמר ַ
ּנִ ְצ ָרְך ְּבי ֵֹותרְּ ,כ ַח ְמ ָצן ַ
ּומיִ ם ,הּוא ַה ָּמצּוי
ַעל ֵּכן ִהיא ַקה ַּס ָּבא ִמ ֶּק ֶלם ֶׁש ָּכְך ּגַ ם ְּב ָ
רּוחנִ ּיּותֵּ ,כ
יוָ
ן
ֶ
ׁש
ָ
ה
ֱ
א
מּונָ
ה
ִ
ה
יא
ָ
ּל
ְ
ּב
ה
ִ
ס
ְ
ל
ַ
יס
ה
ָ
ַ
חּיֵ י ָה ָ
ּׂשגָ הׂ'ְ :שאּו ָמ
רּוחנִ ּיּות,
נִ ְפ ָלא ְל ִהּוָ ַכח ֶׁש ַאף ָה ָ'א ֵמן' ֶׁש ְּב רֹום ֵעינֵ ֶיכם ְּוראּו ִמי ָב ָרא
תֹוכּה ְטמּונִ ים ָּכל יְ סֹודֹות ָה ֱ ֵא ֶּלה' (יְ ַׁש ְעיָ ה מ כו)ָ .מה
ָ
ְּב ָכל ָמקֹוםְּ .ב ָכל ֲענִ ּיַ ת
אמּונָ הִ ,היא זְ ִמינָ ה ְ
ּומצּויָ ה
עֹולםִ ,ל ְחיֹות ָא ֵמן יֵ ׁש ָלנּו ִהזְ ַּד ְּמנּות ִלזְ ּכ
ֹר
ֶ
א
ת
ַ
ה
ָ
ּק
ד
ֹוׁש
ָ
ַּת ְפ ִק ֵידנּו ָּב ָ
ּב
רּוְך
ה
ּוא,
ִעם ֵ
ִל ְחיֹות ִעם
ּבֹורא ָ
עֹולם".

ָא ֵמןִ .ל ְחיֹות ֶּב ֱאמּונָ ה.

שה ֱאמ ּו ִנים
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

ּכִ י ְת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹו"ב
ׁשֹומ ָעיוֻ ,ס ַּפר ִמ ִּפי יֹו"ר
עֹורר ֵה ִדים ַר ִּבים ְּב ֶק ֶרב ּכָ ל ְ
ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְפ ָלא ֶׁש ִּל ְפנֵ יכֶ םֶׁ ,ש ֵ
מֹור ְש ֵׁטיין ֶׁשּיִ ְחי' ִּב ְד ָב ָריו ַה ְּמ ַרּגְ ִׁשים ֶׁשּנָ ָׂשא ְּב ַמ ֲה ַלְך
ְ'ּבנֵ י ֱאמּונִ ים' ָה ָר"ר יַ ֲעקֹב ּדֹב ַמ ְר ְ
ַהּכִ ּנּוס ַה ְּׁשנָ ִתי ִלנְ ִציגֵ י ֵמיזַ ם ַ'ׁש ַחר ֲא ַק ֶּד ְמָך' ְּב ֵהיכְ ֵלי ַהּיְ ִׁשיבֹות ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ָה ַא ֲחרֹון.
ּדּודם ֶׁשל
ֵמיזַ ם ַ'ׁש ַחר ֲא ַק ֶּד ְמָך' ֵה ֵחל ִל ְפעֹל ְּב ֵהיכְ ֵלי ַהּיְ ִׁשיבֹות ִל ְפנֵ י ּכְ ַא ְר ַּבע ָׁשנִ יםְּ ,ב ִע ָ
יט"אּ ,כְ ֵח ֶלק ִמ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ְּפ ִעילּות ָה ֲענֵ ָפה ֶׁשל ְ'ּבנֵ י ֱאמּונִ ים'
אֹורי ַהּדֹור ְׁש ִל ָ
ּומ ֵ
דֹולי ְ
ּגְ ֵ
ְל ִחּזּוק ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחרּ .כַ ּיֹוםָּ ,ברּוְך ה'ִ ,מ ְׁש ַּת ְּת ִפים ּבֹו ְר ָבבֹות ִמ ְּבנֵ י
ַהּיְ ִׁשיבֹות ַה ְּק ַטּנֹות וְ ַהּגְ דֹולֹות ֶּד ֶרְך ֶק ַבע.
ַה ֵּמיזָ ם ַהּנִ ְפ ָלא ּפֹונֶ ה ִּב ְמיֻ ָחד ִל ְבנֵ י ַהּיְ ִׁשיבֹות ַה ְּקדֹוׁשֹות ַה ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְל ִה ְת ַחּזֵ ק ַּב ֲא ִמ ַירת
דֹולי יִ ְׂש ָר ֵאל,
יֹותּה ִמנְ ָהג ָקדֹוׁש ֶׁשּבֹו נָ ֲהגּו ּכָ ל ּגְ ֵ
רּותאֶׁ ,ש ִּמ ְּל ַבד ֱה ָ
ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ְּב ַח ְב ָ
ּפֹות ִחים ֵהם
עּותּה ְ
יֵ ׁש ָּבּה ַמ ֲע ָלה ְמיֻ ֶח ֶדת ַהּנֹוגַ ַעת ִל ְבנֵ י ַהּיְ ִׁשיבֹותֵ :הן ְּבכָ ְך ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
רּוחנִ י
ּדֹומה ָלּהּ ,כָ זֹו ֶׁש ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת 'יְ סֹוד' ַל ִּבנְ יָ ן ָה ָ
יֹומם ְּב ַה ְצ ָה ַרת ֱאמּונָ ה ֶׁש ֵאין ֶ
ֶאת ָ
נֹוׂשא ַה ְּת ִפ ָּלה
ּגֹור ֶרת ִע ָּמּה ִה ְת ַחּזְ קּות ְּב ֵ
ֶׁשל ַהּיֹום ּכֻ ּלֹו ,וְ ֵהן ָּב ֻע ְב ָּדה ּכִ י ַה ִה ְת ַחּזְ קּות ָּבּה ֶ
ּובזְ ַמּנָ ּה.
ְּבכַ ּוָ נָ ה ִ
רּוׁש ַליִ ם
ִמנְ יַ ן ָהנֵ ץ ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ִהּנֹו ֵׁשם ָּד ָבר ְּב ֶק ֶרב ְּבנֵ י יְ ָ
יח ֶׁשהּוא ִמנְ יַ ן ָהנֵ ץ ַהּגָ דֹול וְ ַהּוָ ִתיק
ּוס ִב ָיב ָתּה .נִ ָּתן ַאף ְל ַהּנִ ַ
ְ
עֹולם ֹלא ָח ַדל
עֹולםַּ .ב ַּקיִ ץ ַּובח ֶֹרףַּ ,ב ֶּׁש ֶלג ַּוב ַח ְמ ִסיןֵ ,מ ָ
יֹותר ָּב ָ
ְּב ֵ
ַה ִּמנְ יָ ן ִמ ְּל ִה ְת ַקּיֵ ם.
ַר ִּבים ִמ ִּמ ְת ַּפ ְּל ֵלי ַה ִּמנְ יָ ן ַמּגִ ִיעים ֶאל ַהּכ ֶֹתל ָׁשעֹות ַרּבֹות ק ֶֹדם
ּתֹורהִ ,מי ְל ָהגּות
ָלכֵ ןָּ .בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נֶ ֱא ָס ִפים ֵהםִ ,מי ְל ִלּמּוד ַה ָ
ּומי ַל ֲא ִמ ַירת ְּת ִה ִּלים נִ ְרּגֶ ֶׁשת
ַמ ֲע ִמ ָיקה ְּב ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ִ
ׁשֹוהים
ִ
יׁשּועת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .א ָח ִדים ֵמ ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַאף
ִל ַ
ַּב ָּמקֹום ּכְ ָבר ֵמ ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלהַ ,ל ֲא ִמ ַירת ִּתּקּון ֲחצֹות.
ּומ ְת ַע ֵּצםִ .מּכָ ל
הֹולְך ַה ָּׁשאֹון ִ
ּכְ כָ ל ֶׁש ְּק ֵר ָבה ָּוב ָאה ְׁש ַעת ַהּב ֶֹקר ֵ
רּוׁש ַליִ ם ִמ ְתּכַ ּנְ ִסים ְמאֹות ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַה ַּמ ְרּכִ ִיבים יַ ְח ָּדו
ַק ְצוֹות יְ ָ
נֹוׁשי ַמ ְר ִהיב ֶׁשל ְק ָה ִלים ׁשֹונִ ים וְ ֵעדֹות ׁשֹונֹות.
ְּפ ֵס ָיפס ֱא ִ
ּקֹוד ֶמת ְל ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמהּ ,כְ ֶׁשּכָ ל
ִׂשיאֹו ֶׁשל ַה ָּׁשאֹון ִהּנֹו ַּב ַּד ָּקה ַה ֶ
קֹור ִאים יַ ְח ָּדו ֶאת ַה ְּק ִר ָיאה ַהּנִ ְצ ִחית:
ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד ְ
הּודה
ּופ ֵדה כִ נְ ֻא ֶמָך יְ ָ
קּומה ְּב ֶעזְ ַרת יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ָ
"צּור יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ...ברּוְך ַא ָּתה ה'"...
וְ ָאזְּ ,ב ֶרגַ ע ֶא ָחד ִמ ְׂש ָּת ֵרר ֶׁש ֶקט ָע ֶבה וְ ָס ִמיְך.
ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד ְּב ֵלב ֶא ָחד ,נֶ ֱע ָמ ִדים ֵמאֹות ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִל ְת ִפ ַּלת
עֹולם ֹלא
ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרהִ ,ל ְׁשּפְֹך ָצקּון ַל ֲח ָׁשם ִל ְפנֵ י ִמי ֶׁש ֵּמ ָ
יׁשּועת ַהּכְ ָלל
ּול ַה ְע ִּתיר ִל ַ
ֵה ִסיר ְׁשכִ ינָ תֹו ִמ ְּמקֹום ִמ ְק ָּדׁשֹו ְ
וְ ַה ְּפ ָרט.
ְל ֻע ַּמת ְמאֹות ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַה ִּמזְ ַּד ְּמנִ ים ַל ָּמקֹום ְליֹום אֹו
ְליָ ִמים ִמ ְס ָּפר ,יֵ ׁש 'ּגַ ְר ִעין ָק ֶׁשה' ֶׁשל ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֶׁש ֶח ְל ָקם ֹלא
ִה ְפ ִסידּו ְּב ַע ְׂשרֹות ַה ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות וְ לּו ְּת ִפ ָּלה ַא ַחת ְּב ִמנְ יָ ן
ּקֹורנֶ ת ֶׁשל ָה ַרב
ּבֹול ֶטת ְּדמּותֹו ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת וְ ַה ֶ
זֶ הֵּ .בינֵ ֶיהם ֶ
ַא ְב ָר ָהם ֶמנְ ְד ְלסֹון ֶׁשּיִ ְחיֶ הְּ ,בנֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפינְ ָחס זָ ָצ"לִ ,מי ֶׁשּזָ כָ ה
יֹומּיִ ים ִמ ִּפי ָמ ָרן ַהּגְ ִרי"ׁש
עּורים ִ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ִל ְׁשמ ַֹע ִׁש ִ
חּורים' וְ ָהיָ ה
ּנֹודע ְּב ֶ'ח ְב ַרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַּב ִ
ֶא ְליָ ִׁשיב זִ ָיע"א ַּב ִּׁשעּור ַה ָ
ְל ַת ְל ִמידֹו ֲח ִביבֹו.
ּומ ָּת ִמיד ָה ַרב ֶמנְ ְד ְלסֹון ִהּנֹו ֶא ָחד ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים
ּכָ ָאמּורֵ ,מ ָאז ִ
אּולם ַּב ָּׁשנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ְּדמּותֹו
יֹותר ְּב ִמנְ יַ ן ָהנֵ ץָ ,
ַה ֻּמּכָ ִרים ֵ
חּודיְ ,ל ַׁש ֵּמׁש
ִה ְת ַּפ ְר ְס ָמה ִּב ְמיֻ ָחדּ ,כְ ֶׁשּנָ ַטל ַעל ַע ְצמֹו ַּת ְפ ִקיד יִ ִ
ּכְ 'גַ ַּבאי ָא ֵמן' ְּב ִמנְ יָ ן זֶ ה.
יֹוׁשב ָה ַרב ֶמנְ ְד ְלסֹון
ְּבכָ ל ּב ֶֹקר ,זְ ַמן ַרב ֶט ֶרם ְּת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה ֵ
ִּב ְמקֹומֹו ָסמּוְך ִל ְמקֹום ַה ִּמנְ יָ ן ֶׁשּבֹו הּוא ָרגִ יל ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל,
ּומזֻ ָּמן ִל ְׁשמ ַֹע ְּב ָרכֹות ִמ ִּפי ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים.
ּכְ ֶׁשהּוא מּוכָ ן ְ
ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נִ ּגָ ִׁשים ֲע ָׂשרֹות ִמ ִּמ ְת ַּפ ְּל ֵלי ַה ִּמנְ יָ ן ֶאל ְמקֹומֹו
ּומ ָב ְרכִ ים ְל ָפנָ יו ֶאת ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ,וְ הּוא עֹונֶ ה ָ'א ֵמן' ַא ַחר ּכָ ל
ְ

מֹור ְש ֵׁטיין קּום ֶט ֶרם
ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית ְמיֻ ֶח ֶדתְּ ,בב ֶֹקר יֹום ַהּכִ ּנּוס ִה ְׁשּכִ ים ָה ַרב ַמ ְר ְ
ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ,וְ הּוא ָׂשם ְּפ ָע ָמיו ֶאל ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביָׁ .שם ִּב ֵּקׁש ִל ְׁשּפְֹך ִׂש ַיח ִל ְפנֵ י
ּומ ְׁש ַּת ְּת ָפיו.
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְל ַה ְצ ָל ַחת ַהּכִ ּנּוס ִ
ָל ִראׁשֹונָ ה ְּב ַחּיָ יו ָׁש ָהה ְּב ָׁש ָעה ֻמ ְק ֶּד ֶמת ּכָ ל ּכָ ְך ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביְ .ל ַא ַחר ֶׁש ָא ַמר ֶאת
ּגֹודדּות ֲח ִריגָ ה
רּותא' ּכְ ִמנְ ָהגֹו ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָימהִ ,ה ְב ִחין ְל ֶפ ַתע ְּב ִה ְת ְ
ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ְּב ַ'ח ְב ָ
עֹור ָרה ֶאת ַס ְק ָרנּותֹו.
ֶׁש ְ
ּגֹודדּות ְמיֻ ֶח ֶדת זֹו ִה ְת ָּב ְר ָרה ּכְ 'תֹור' ָארְֹך ֶׁש ִה ְׂש ָּת ֵרְך ְס ִביב ְמקֹומֹו ֶׁשל ֶא ָחד
ִה ְת ְ
לֹומר ְל ָפנָ יו ֶאת ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחרּ ,כְ ֵדי
ִמ ִּמ ְת ַּפ ְּל ֵלי ִמנְ יַ ן ָ'הנֵ ץ' ְּב ַמ ָּט ָרה ַא ַחת וִ ִיח ָידה – ַ
ֶׁשּיַ ֲענֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָ'א ֵמן'.
הּודי ֶאת ִה ְת ַּפ ֲעלּותֹו
מֹור ְש ֵׁטיין ִּב ְפנֵ י אֹותֹו יְ ִ
ְל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִה ִּב ַיע ָה ַרב ַמ ְר ְ
אֹומ ִרים ְל ָפנָ יו ֶאת ַה ְּב ָרכֹות וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶׁשר ִמנְ ָהגֹו זֶ ה ,נַ ֲענָ ה
ִמּכַ ּמּות ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ֶׁש ְ
ְּב ִסּפּור ְמיֻ ָחד ְּב ִמינֹו...

ְּב ָרכָ ה ְּוב ָרכָ ה ִּב ְמ ִתינּות ְּובכ ֶֹבד רֹאׁשְּ .ת ִח ָּלה ָהיּו ֵאּלּו ּכִ ְׁשנֵ י
אּולם ִמּיֹום ְליֹום ְק ַהל ַהּפֹונִ ים ֵא ָליו
ִמנְ יָ נִ ים ֶׁשל ִמ ְת ַּפ ְּל ִליםָ ,
ּומ ְת ַר ֵחב.
הֹולְך ִ
ֵ
ּכְ ַמ ֲענֶ ה ִל ְׁש ֵא ָל ֵתנּו ָמה ֱה ִביאֹו ְל ַהנְ ָהגָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת זֹוָ ,היָ ה ְּב ִפיו
ּומיֻ ָחדֲ .ה ֵרי הּוא ִל ְפנֵ יכֶ ם ּכִ ְמ ַעט
ֶׁשל ר' ַא ְב ָר ָהם ִסּפּור ֻמ ְפ ָלא ְ
ּכִ ְלׁשֹונֹו:
פּואי ִׁשגְ ָר ִתי
אּובןֲ ,ח ָתנִ י ַהּיָ ָקרִ ,טּפּול ְר ִ
"ל ְפנֵ י ּכְ ָׁשנָ ה ָע ַבר ְר ֵ
ִ
ְל ַמ ַּדי .הּוא ָׁשב ְל ֵביתֹו ָּב ִריא וְ ָׁש ֵלםֶ ,א ָּלא ֶׁש ְּל ַא ַחר ּכַ ָּמה
אֹומי ֶׁש ִה ְצ ִריכֹו ְל ִה ְת ַא ְש ֵּׁפז ַּב ֵּׁשנִ ית.
יָ ִמים ִה ְת ַר ֵחׁש ִסּבּוְך ִּפ ְת ִ
ְל ַד ֲאבֹון ֵלבּ ,תֹוְך זְ ַמן ָק ָצר ִה ַּד ְר ֵּדר ַמ ָּצבֹו ַעד ֶׁש ִא ֵּבד ֶאת ַהּכָ ָרתֹו
רֹופ ִאים נֶ ֶא ְלצּו ְל ַח ְּברֹו ְל ַמכְ ִׁשיר ַהנְ ָׁש ָמה.
וְ ָה ְ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ח ֶֹדׁש יָ ִמים ָׁשכַ ב ֲח ָתנִ י ְּב ַמ ְח ֶל ֶקת ִטּפּול נִ ְמ ָרץֲ ,ח ַסר
הֹוׁשיעֹו.
רֹופ ִאים נִ ְל ִאים ִמ ְּל ִ
ּומנְ ָׁשםּ ,כְ ֶׁש ָה ְ
ַהּכָ ָרהֻ ,מ ְר ָּדם ֻ
קּופה זֹו ָע ִׂשינּו ַהּכֹל ּכְ ֵדי ְל ַסּיֵ ַע לֹו; ֹלא ָמ ְׁשנּו ִמ ִּמ ָּטתֹו
ְּב ַמ ֲה ַלְך ְּת ָ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹותּ ,כְ ֶׁש ָאנּו ָׁש ִרים לֹו ִׁש ִירים,
עֹוררֹוַ ,אְך ְלֹלא ַה ְצ ָל ָחה.
ּומנַ ִּסים ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך ְל ְ
ְמ ַד ְּב ִרים ִעּמֹו ְ
פּואּיִ ים ְּב ִת ְקוָ ה
רֹופ ִאים וְ ָה ַע ְס ָקנִ ים ָה ְר ִ
דֹולי ָה ְ
נִ ִּסינּו ִל ְפנֹות ִלגְ ֵ
אּולם ַעד ְמ ֵה ָרה ֵה ַבּנּו ּכִ י יָ ָדם ָק ְצ ָרה
ֶׁשּיִ ְמ ְצאּו ָמזֹור ְל ָח ְליֹוָ ,
רֹופ ִאים
נֹואׁש ,וְ רֹב ָה ְ
פּואית ָהיָ ה ַמ ָּצבֹו ָ
הֹוׁש ַיעִ .מ ְּב ִחינָ ה ְר ִ
ִמ ְּל ִ
רּוע
אֹותנּו ַלּגָ ַ
ֶׁש ָּפנִ ינּו ֲא ֵל ֶיהם ָּפכְ רּו יְ ֵד ֶיהם ְּבח ֶֹסר אֹונִ ים וְ ֵהכִ ינּו ָ
ִמּכֹל.
יהּודים ַמ ֲא ִמינִ ים ְּבנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים ַׂש ְמנּו ְלנֶ גֶ ד
ֹלא ִה ְתיָ ַא ְׁשנּוּ .כִ ִ
ֵעינֵ ינּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹות (י א)'ֲ :א ִפּלּו ֶח ֶרב ַח ָּדה
ֻמּנַ ַחת ַעל ַצּוָ ארֹו ֶׁשל ָא ָדם ַאל יִ ְמנַ ע ַע ְצמֹו ִמן ָה ַר ֲח ִמים',
וְ ֶה ְח ַל ְטנּו ֶּפה ֶא ָחד ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְל ַרּכֵ ז ֶאת ַמ ֲא ָמ ֵצינּו
יׁשּועתֹוִ ,א ְרגַ ּנּו
ְּב ַב ָּק ַׁשת ַר ֲח ִמים ִמ ִּל ְפנֵ י ה'ִ .ה ְר ֵּבינּו ְּת ִפ ָּלה ִל ָ
ִמנְ יְ נֵ י ְּת ִה ִּלים ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביַּ ,ובד ְּב ַבד ָּפנִ ינּו ְלכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
דֹולים וְ ַצ ִּד ִיקים ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְּתנּו ֶאת ִּב ְרכָ ָתם וְ ַה ְד ָרכָ ָתם.
ּגְ ִ
ְּב ַא ַחד ַה ְּב ָק ִריםֵ ,עת ִהּגַ ְע ִּתי ֶאל ַהּכ ֶֹתל ּכְ ֶה ְרּגֵ ִלי ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר,
יהּודי ַּת ְל ִמיד ָחכָ ם
בּועְ .ל ֶפ ַתע ִה ְב ַחנְ ִּתי ִּב ִ
ּמּודי ַה ָּק ַ
ִה ְת ַח ְל ִּתי ְּב ִל ִ
אתי ַמ ָּב ִטי ֵא ָליו .הּוא ִה ְב ִחין ִּבי
וְ ַצ ִּדיק ֶׁש ָע ַבר ְּב ִק ְר ָב ִתי וְ נָ ָׂש ִ
ְּוב ָפנַ י ַהּנְ פּולֹות וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶׁשר ַּד ֲאגָ ִתי.
רֹוטרֹוט ֶאת ַה ָּצ ָרה ֶׁש ִה ְת ַרּגְ ָׁשה ָע ַלי ,וְ הּוא ִה ְר ֵהר
ִס ַּפ ְר ִּתי לֹו ִּב ְפ ְ
ְל ֶרגַ ע וְ ַא ַחר ָא ַמר:
אּולם ְמ ֻס ְּפ ַקנִ י ִאם ּתּוכַ ל
בּורָךָ ,
'יֵ ׁש ְּביָ ִדי ֵע ָצה נִ ְפ ָל ָאה ַּב ֲע ְ
ימה ָק ָׁשה; ָע ֶליָך ִל ְׁשמ ַֹע ִּב ְרכֹות
ְל ַב ְּצ ָעּהֶׁ ,שּכֵ ן ְמ ֻד ָּבר ִּב ְמ ִׂש ָ
ַה ַּׁש ַחר ְּבכָ ל יֹום ִמּטֹו"ב (ֲ )71אנָ ִׁשים וְ ַל ֲענֹות ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן.
ִאם ַּת ֲע ֶׂשה ּכֵ ןְּ ,ב ֶעזְ ַרת ה' ִּתזְ ּכֶ ה ִל ְראֹות ֶאת ַה'ּטֹוב' ּכְ ָבר ַּבּיֹום
ָה ִראׁשֹון'.

ִמ ְת ַּפ ֵּלל יָ ָקר,

יׁשּועה?
ַה ִאם ּגַ ם ַא ָּתה ָח ֵפץ ִלזְ ּכֹות ִּב ָ
ּגַ ם ַא ָּתה ְמ ֻענְ יָ ן ִל ְצּבֹר ְמאֹות זְ ֻכּיֹות ְּב ָכל יֹום
ְּול ִה ְת ָּב ֵרְך ִּב ְב ִריאּותַּ ,פ ְרנָ ָסה וַ ֲא ִריכּות יָ ִמים?

ָך ֵה ָּמה יִ ְת ָּב ְרכּון"
"ּו ִמ ִּב ְרכֹות ִּפי

ִה ְצ ָט ֵרף עֹוד ַהּיֹום ְל ִלגְ יֹונֹו ֶׁשל ֶמ ֶלְךְ ,מזַ ֵּכי ָה ַר ִּביםַ ,מ ֲע ַרְך ּגַ ָּב ֵאי ָא ֵמן ְּב ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת.

ְל ִה ְצ ָטְרפּות ַחּיֵ ג.058-325-91-91 :

אֹומ ִרים ָא ֵמן!
ַמ ֲא ִמינִ ים ְּבנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים ,עֹונִ ים וְ ְ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

(אּגֶ ֶרת ָה ַר ְמ ָּב"ן)
ִ
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ָא ֵמן – ִמ ָ ּלה ְק ַט ּנָה זְ כוּת ְ ּגדוֹ ָלה

ּנֹוׂשא
ִה ְת ַרּגַ ְׁש ִּתי ְמאֹד ִל ְׁשמ ַֹע ַּדוְ ָקא ֶאת ָה ֵע ָצה ַהּזֹוֶׁ ,שּכֵ ן ַה ֵ
ָקרֹוב ְמאֹד ְל ִל ִּבי; ָא ִבי ַהּגָ דֹול זָ ָצ"ל נָ ַהג ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר
הׁ-ש ְב ָעה ֲאנָ ִׁשים ,וְ גַ ם ֲאנִ י ִה ְׁש ַּת ַּד ְל ִּתי ְל ַה ְק ִּפיד
ְּב ָרכֹות ִמ ִּׁש ָּׁש ִ
עֹולם ֹלא
ַעל ּכָ ְךַ ...אְך ַעל ּכַ ּמּות ֶׁשל ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֲאנָ ִׁשיםֵ ,מ ָ
ָח ַׁש ְב ִּתיֵ .איְך ֶא ֱע ֶׂשה זֹאת?!
ְּבכָ ל זֹאת ֶה ְח ַל ְט ִּתי ְלנַ ּסֹות .נִ ּגַ ְׁש ִּתי ִמּיָ ד ְלכַ ָּמה ֲח ֵב ִרים ֶׁש ִע ָּמם
אֹומר ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ִמ ֵּדי ּב ֶֹקרִ ,ס ַּפ ְר ִּתי ָל ֶהם ֶאת ָה ֵע ָצה
ָהיִ ִיתי ֵ
ֶׁשּיִ ֵעץ ִלי אֹותֹו ּגָ דֹול וְ ָׁש ַא ְל ִּתי ִאם יּוכְ לּו ְל ַסּיֵ ַע ְּביָ ִדי ְל ַקּיְ ָמּה.
ִמי ּכְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל! יְ ִד ַידי ֶׁש ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהח ֶֹדׁש ָה ַא ֲחרֹון ּכָ ֲאבּו יַ ַחד
ִע ִּמי ְּב ָצ ָר ִתי ,נַ ֲענּו ְּב ִׂש ְמ ָחה ָל ֶא ְתּגָ ר ,וְ עֹוד ְּבאֹותֹו ּב ֶֹקר ִמ ֲהרּו
ְלגַ ּיֵ ס ֲאנָ ִׁשים ִמּכָ ל ַק ְצוֹות ַהּכ ֶֹתלּ ...כַ ָּמה ִה ְת ַרּגַ ְׁשנּו ּכַ ֲא ֶׁשר
ימה ֻה ְׁש ְל ָמה ְּב ַה ְצ ָל ָחה!
ַה ְּמ ִׂש ָ
זָ כִ ִיתי ַל ֲענֹות ָ'א ֵמן' ַא ַחר ּכְ ֶע ְׂש ִרים ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָא ְמרּו ְּב ָפנַ י ֶאת
כֹות ֶיהם.
ִּב ְר ֵ
חֹוליםּ .כָ ל ִּבּקּור ְּב ַח ְדרֹו
ְל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ַה ְר ִּתי ִלנְ ס ַֹע ְל ֵבית ַה ִ
אּולם ַה ַּפ ַעם נִ כְ נַ ְס ִּתי ִּב ְצ ָע ִדים
ֶׁשל ֲח ָתנִ י ְמ ֻלּוֶ ה ָהיָ ה ְּב ֶמ ַתח ַרבָ ,
טּוח ָהיִ ִיתי ּכִ י ַה ַּמ ֲא ָמץ ֹלא ָהיָ ה ְל ִחּנָ ם וְ כִ י
אֹוׁש ִׁשיםָּ .ב ַ
ְמ ָ
רֹובה ָלבֹא .נִ ּגַ ְׁש ִּתי ְל ִמ ָּטתֹו ֶׁשל ֲח ָתנִ י ֶׁש ָּׁשכַ ב ָע ֶל ָיה
ׁשּועה ְק ָ
ַהּיְ ָ
ּדּומםֲ ,ח ַסר ַהּכָ ָרהְּ ,ובקֹול ָמ ֵלא ַחּיּות ָא ַמ ְר ִּתי לֹו:
ּכְ ֶא ֶבן ָ
פּוא ְתָך :זָ כִ ִיתי ִל ְׁשמ ַֹע
אּובןַ ,הּב ֶֹקר ָע ִׂש ִיתי ַמ ֶּׁשהּו ּגָ דֹול ִל ְר ָ
ְ'ר ֵ
ּפֹוע ֶלת ּכָ ְך
ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ִמ ִּפי ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ֲאנָ ִׁשיםַ .ה ְּסגֻ ָּלה ֶ
ֶׁשּכְ ָבר ַהּיֹום יִ ְהיֶ ה ָלנּו טֹובָ .אּנָ א ְּפ ַקח ֶאת ֵעינֶ יָך'.
ּומ ְׁש ַּתּנֵ ק ,וְ ָאז
הֹולְך ִ
ּקֹולי ֵ
ָחזַ ְר ִּתי ַעל ַה ְּד ָב ִרים ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמיםּ ,כְ ֶׁש ִ
ָק ָרה ַהֹּלא יֵ ָא ֵמן –
ְל ַא ַחר ח ֶֹדׁש ָׁש ֵלם ֶׁשל ח ֶֹסר ַהּכָ ָרהָּ ,פ ַקח ֲח ָתנִ י ֶאת ֵעינָ יו.
ֶאת אֹותֹו ֶרגַ ע ְמ ַרּגֵ ׁש ֹלא ֶא ְׁשּכַ ח ּכָ ל יָ ַמי.
הֹוריו ֶׁשל ֲח ָתנִ י ֶׁש ִהּגִ יעּו יֹום ק ֶֹדם ֵמחּו"לֵ ...הם
ִה ְת ַק ַּׁש ְר ִּתי ְל ָ
רּוע ִמּכֹל ,וְ נִ ְד ֲהמּו ְל ֶׁש ַמע ַהּנֵ ס ַה ְּמ ַרּגֵ ׁש.
ָח ְרדּו ִמ ְּפנֵ י ַהּגָ ַ
ֵמ ָאז וְ ַעד ַע ָּתה ֹלא ָח ַד ְל ִּתי וְ לּו יֹום ֶא ָחד ֵמ ַהנְ ָהגָ ה זֹו ,וְ ַאף ַמ ָּצבֹו
ּומ ְׁש ַּת ֵּפר ְּב ַה ְד ָרגָ ה ִמּיֹום ְליֹום".
הֹולְך ִ
ֶׁשל ֲח ָתנִ י ֵ
הֹוד ָאה ַח ָּמה ַל ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֶאת ְּד ָב ָריו ִסּיֵ ם ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ְּב ָ
ַעל רֹב נִ ָּסיו וַ ֲח ָס ָדיוִּ ,וב ְק ִר ָיאה ְלכָ ל ַמּכָ ָריו וִ ִיד ָידיו:
יׁשּועהַ ,ה ְק ִּפידּו ַעל ַהנְ ָהגָ ה נִ ְפ ָל ָאה זֹו,
קּוקים ִל ָ
"אם ּגַ ם ַא ֶּתם זְ ִ
ִ
טּוח ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם טֹוב! ֵהן ִמ ְּב ָׂש ִרי ֶא ֱחזֶ ה זֹאת!"
ָּב ַ
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"וכל אשר הוא עושה ד' מצליח בידו"

מה הקירטריונים להתקבל למוסדות החסידות בה"א הידיעה??.
בחנוכה אנחנו נפגשים עם תופעה שאנחנו שלא כ"כ פוגשים אותה במשך השנה ...בחנוכה יש עיקר הדין ...ויש
מהדרין ...ויש מהדרין מן המהדרין ...ולא סתם ...אלא כל ההידורים האלו הם מעוגנים כחלק בלתי נפרד מהצורה
של המצוה ...למה?? מה יש דווקא בחנוכה?? למה בכל מצוה גם אם יש הידור ...הוא בצד ...הוא שמור בפינה
וממתין לאנשים המתאימים שיבואו לעשות אותו ...ואילו בחנוכה המהדרין ,והמהדרין מן המהדרין זה משהו
שנכנס בתוך השו"ע ...ובינינו ...אני לא מכיר אפילו יהודי מסורתי שלא מקיים את המהדרין מן המהדרין?? למה??
התשובה היא :כל השנה כולה יש לקב"ה תורה ...התורה היא שלו ...והוא מצוה אותנו לקיים אותה ...ואנחנו ב"ה
מסכימים לקיים את התורה ...אבל בחנוכה קרה משהו חדש!!!! בימי מתתיהו בן יוחנן כה"ג ...כשעמדה מלכות יוון
הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ...בקיצור :מלכות יוון יצאה במלחמה נגד התורה
של הקב"ה!!! היוונים לא נלחמו אישית נגד העם היהודי ...הם רק נלחמו נגד התורה ...נו ...מי צריך להשיב מלחמה
שערה?? הקב"ה ...זה הרי תורה שלו ...נכון??? ויש לו הרי כח ...נכון?? אז שהוא ילחם נגד היוונים ...אבל לא!!!!
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם!!! עם ישראל לקחו את זה באופן אישי ...זה היה הצרה הפרטית
שלהם ...התורה זה עסק פרטי שלנו ...ואם אתם נלחמים נגד התורה אנחנו בצרה צרורה ...כי אנחנו לא נוותר ...גם
אם "ולחצום לחץ גדול "...אנחנו נלחץ עד הקיר ובאש ובמים אנחנו נקיים את רצון ה' ...ככה??? זה הצרה הפרטית
שלכם??? אתם נמצאים בצרה צרורה?? מיד עמדת להם בעת צרתם ...רבת את ריבם דנת את דינם ...אם זה היה
צרה פרטית של הקב"ה ...היוונים היו יכולים להמשיך לרמוס את התורה עוד שנים רבות ...כי סו"ס מי כמוך
באלמים ה' .לקב"ה אין לו בעיה להתמודד מול עוברי רצונו ...ה' בשמים ישחק ...אבל ברגע שיש כאן עם שלוקח
את התורה ללב!!! זה העסק הפרטי שלו!!!! וזה הצרה האישית שלי ...מיד נתת ליראיך נס להתנוסס ...הקב"ה מיד
דן את דינם ...למען יחלצון ידידיך...
---

חנוכה זה החג של עובדי ה' האמיתיים!!! חג של הבני תורה!!!
מה ההבדל בין בן תורה ליהודי פשוט?? אצל בן תורה עבודת ה' זה העסק האישי שלו!!! הוא לוקח את התורה קרוב
ללבו ...ואם מערימים עליו קשיים בלקיים את התורה זה הצרה הפרטית שלו ...ממילא חנוכה זה חג שכל נקודת
ההתחלה זה נימה אישית!!! נימה שאומרת :נכון ...אני לא חייב מעיקר הדין ...אבל ..אז מה אם אני לא חייב ...פה
התחום שלי ...פה הבית שלי ..פה אני מוציא את כל האנרגיות ...תן לי ...תן לי להתבטא ...תן לי להדר ...תן לי להיות
מהדרין מן המהדרין...
--חנוכה הוא חג של תזכורת!!!! יהודי יקר :זכור!!! נכון שיש דרך ארוכה בעבודת ה' ...המסילה של הישרים מתחילה
בזהירות ...ואח"כ זריזות ...ואח"כ נקיות ..ואח"כ טהרה ..ואח"כ פרישות ורק אח"כ באה החסידות ...אבל!!!! אם
תשים לב ...למרות שזה סדר מאוד מדורג ...אבל בכל זאת איך מתחיל ספר מסילת ישרים? "יסוד החסידות ושורש
העבודה התמימה! מה יש? למה רבינו מתחיל מיד מ"יסוד החסידות "...והרי הוא עצמו מאוד נאמן לסדר הקפדני
של מסילת ישרים ...והוא לא מרשה לנו לקפוץ לזריזות לפני שאנחנו משתלמים בזהירות ...אז למה על ההתחלה
הוא כבר מיד "קופץ" לחסידות??

מה התשובה???? נכון שיש סדר ויש דירוג!!! אבל צריך לדעת לאן אני רוצה להגיע ...אומר לך המסילת
ישרים ..כבר מהתחלה חשוב שתדע :שהיעד הרצוי שצריך לעמוד לך מול העיניים זה חסידות!!!! לא ...אל
דאגה ...זה אולי לא מחייב אותך עכשיו ...כי אתה נמצא הרבה לפני כן ...אבל לפחות תדע שלשם פנינו
מועדות ...שיהיה לך פעם בשנה איזה חנוכה שבו תעשה מידי פעם טעימות להנהגה של חסידות...
להנהגה של מהדרין ומהדרין מן המהדרין ...שיהיה לך מדגמים ...שתדע לאן אנחנו רוצים להגיע) ..שים
לב :אחרי החסידות יש עוד כמה מדרגות עוד יותר נשגבות ...ענוה ..יראת חטא ...ורוח הקודש ...אבל בכל זאת בראשית הדרך
לא זה מה שאנחנו צריכים להציב לעצמנו כיעד ...רק מה?? חסידות!!! לשם כן אנחנו צריכים לחתור כבר מראשית הדרך!!!
למה?? לא יודע ...עזוב כעת למה ...עכ"פ אלו הם הנתונים(...

---

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל:
a8447168@gmail.com

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321

זו הזדמנות לפתוח אחת ולתמיד את הנושא ששמו ח ס יד ו ת ! ! !
מה זה חסידות?? והאם אני נקרא חסיד?? מה המודד של חסידות?? מה הם התנאים להיכנס למוסדות של
החסידות ...כמובן החסידות בה"א הידיעה???

פרטים נוספים בעמוד  3-4בגיליון זה...

תודה מראש!!!
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יוסף הצדיק ...אבל לא פחות מצדיק ...הוא גם מוצלח מספר ...1

ñøèðå÷ä úà úåð÷ì ïúéð

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המתמודד הראשון בענייני קדושה!!! התורה מכריחה אותנו לשתוק
בקריאת התורה ולהקשיב טוב טוב לבעל קורא ...על ההתמודדויות של יוסף ...התורה לא מוכנה שנדלג
על זה ...התורה רוצה שכולם ידעו שיש כזה דבר ...וגם לזה יש תורה!!! ויש הדרכה איך להתנהג
בסיטואציות כאלו ...כלפי מה הדברים אמורים???
ישנם בחורים שאף אחד לא הכין אותם מראש ...והם נופלים בבת אחת להתמודדויות אלו ...ולא
יודעים מאיפה זה נוחת עליהם ...אז זהו!!! שהתורה מעוניינת שאנחנו נדע שזה קיים ...ולא להבהל...
גם לצדיק הגדול ביותר ...הסמל והדוגמא לצדקות ...גם לו היו התמודדויות כאלו ...וזה חלק בלתי
נפרד מעבודת ה'...
--אף אחד מאיתנו לא מסתכל על יוסף הצדיק בעין עקומה על הניסיונות שהיו לו ...נכון??? ולמה לא??
כי ...כי זה לא היה הוא ...זה היה היא!!! אשת פוטיפר!! היא היתה הדובה )כלשון חז"ל (...היא זו
שניסתה להחטיא אותו ...ואילו הוא??? הוא אדרבה ואדרבה ...בהתמודדות הזו הוא רק התגלה יותר
ויותר באצילות רוחו ובגבורת נפשו שצלח את הניסיון הזה ...אז אותו דבר כל אחד ואחד מאיתנו ...זה
שיש לך כאלו ניסיונות ...וזה שיש לך התמודדויות בנושאים אלו ...זה לא מביש בכלל ...אין פה סיבה
להתבייש ...כי זה לא אתה!! זה היצר הרע שלך!!! הוא זה שמקשקש בך ...וכל מה שנדרש ממך זה רק
למאן!!! לא להיות הפראייער שלו ...יש בחורים שלא מעיזים להתייעץ ...מתביישים מאוד מאוד לגשת
לעזרה בנושאים אלו ...ולמה?? כי איך הרב יסתכל עלי ??...שיש לי כאלו התמודדויות ...כאלו
ניסיונות??? בן עליה יקר :אתה טועה!!! כי שוב ...כמו שאתה לא מסתכל על יוסף בעין שלילית ...כי
אתה מבין מצוין שזה לא היה הוא ...אלא מישהו אחר ...ככה גם פה ...אתה עצמך יוסף הצדיק! אתה
עצמך בחור בן עליה ...רק מה?? יש לך יצר הרע ...ש-לו אין גבולות ...הוא חסר כל מכובדות ...והוא
מזמין לך כל מיני ניסיונות ...כשאתה מגיע לבקש עזרה ...אל תגש נבוך ותאמר יש לי בעיה ...יש לי
ניסיונות ...לא!!!! תבא בתלונה ...יש פה מישהו שמתנכל אלי ..רוצה להרוג אותי ..הוא רוצה להרוס לי
את החיים ...זה מישהו אחר!
וימאן!!! אני ממאן לתת לו את התענוג הזה ..אני לא רוצה למכור לו את עצמי ...ככה לגשת.

חובת כל היצורים

---

יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לדעת אותה :כשיוסף הצדיק ממאן לחטא ...יש לו דרשה
שלימה ...הוא מנמק את עצמו למה לא ...הוא מסביר באריכות למה הוא לא יכול לחטא ...ורק בסוף!!!
במשפט האחרון!!! אז הוא מסיים ואומר :ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים ...שים לב:
הנימוק של בין אדם למקום נאמר אחרון!!! אתה יודע למה??? כי אנחנו משום מה חושבים שלהיות
קדוש זה ...זה ...זה סוג של קדושה כזו ...להיות צדיק זה סוג של צצצצדיק כזה ...אני בישיבה הייתי
נקרא ה"צדיק "...ואל תדאג ...לא נכשלתי אף פעם בגאווה ...הייתי רק נעלב מה"כינוי" הזה ...כן ...בימינו
יש הרבה כאלו שכשהם אומרים על בחור שהוא צדיק ...הוא מתכוונים שהוא סוג של "תיש" "...יש לנו
צדיק לצדיק יש זקן "...ככה זה היום!!! צדיק מצטייר אצלנו כסוג של פראייער ששומר על העיניים כי
הוא תמים ...ואין לו מושגים בענייני העולם הזה ...ולכן אין לו בעיה לשמור על העיניים כי בלאו הכי
אין לו מה להפסיד ...אז בשביל זה!!! )הוזכר כאן בגיליון זה כמה וכמה פעמים (-בדיוק בשביל זה!! הסמל
והדוגמא שלנו לצדיק יסוד עולם זה יוסף הצדיק ...שהוא האחרון שאתה יכול להגיד עליו שהוא היה
תמים ...הוא היה יפה תואר ויפה מראה ...מוצלח בקנה מידה ...דיפלומט מספר אחד שמסתדר עם כל
אחד -מי שזה יהיה ...מספר אחד בכלכלה העולמית ...חכם ונבון ...יודע שבעים שפות ...משנה למלך..
)חוץ מזה שהוא גם היה "אברך ("...בקיצור :האחרון שאתה יכול לחשוד בו שהוא היה תמים ...והוא!!!!
בדיוק הוא :הוא הסמל והדוגמא לצדיק יסוד עולם!!!! שלא חטא!!! יוסף הצדיק מלמד אותנו שלא
לחטא זה לא רק עניין של צדקות ...זה גם עניין של מוצלחות .אדם מוצלח לא חוטא!!! כי לחטוא
בנושאים אלו ...הרבה לפני שאתה חוטא לאלוקים ...אתה חוטא לעצמך ...אתה דופק לעצמך את
החיים ...בן אדם שנופל בנושאים אלו זה בן אדם שלא שולט על עצמו ...ובן אדם שלא שולט על עצמו
זה מתכון לבן אדם לא מוצלח שאף פעם לא יהיה עקבי ותמיד ידפוק לעצמו את החיים...
וזה בדיוק מה שטען יוסף לאשת פוטיפר :מצטער מאוד ...אני בן אדם מוצלח! אני אדם ששולט על
עצמו!!!! ולכן אני לא חוטא ...יוסף לא חוטא כי הוא בן אדם מ ו צ ל ח ! ! ! !
יוסף לא משאיר הכל ליראת שמים ...יוסף לא מחכה רק לספרי מוסר שהם ישכנעו אותו לא לעשות
עבירות ...ליוסף יש עוד מה להפסיד הרבה הרבה לפני היראת שמים...
ומאוד חשוב שנדע את זה!!!!! כי יש כלל במוסר :להקטין את הניסיון ...אין שום עניין לקום בבוקר
ולהיתלש מהמיטה רק בגלל קריאת שמע ...צריך לקום בבוקר כי אני בן אדם ...ואחרי שאני בן אדם
אז צריך לקרא ק"ש בשעה שבני אדם קמים ...אין שום עניין לחפש מקור בשו"ע מנין שאסור לחטט
בפחים ...אין עניין למצא לזה מקור מדין "והיה מחניך קדוש !!!"...אני לא מחטט בפחים כי אני בן אדם
ולא חתול ...וזהו ...זה מספיק לי ...אם זה לא יעזור ...אז נצטרך להגיע גם ל"איך אעשה הרעה הזאת
וחטאתי לאלוקים "...אבל כל זמן שהאנושות מחייבת את זה ...אין צורך להפיל על התורה את כל מה
שהייתי רוצה ואני לא יכול ב"אשמתה "...אז הנה!!! זה מה שיוסף הצדיק מלמד אותנו ...למה לא כדאי
לעשות עבירות?? אתה שואל למה ...עונה יוסף :אני בתור יועץ לענייני הצלחה בחיים אומר לך שזה לא
כדאי ...מי שעושה עבירות מתחרט על זה ...חבל לך ...אני יודע מה שאני אומר ...אני בן אדם מאוד
חכם ...מכל העולם מגיעים להתייעץ איתי ...כולם עומדים משתוממים מהמוצלחות שלי ...ואני אומר
לכולם :אתם רוצים לדעת את סוד ההצלחה שלי בפרשת מקץ?? בבקשה ...תפתחו פרשת וישב ותראו
שהקדושה שלי והשליטה על עצמי בנושאים אלו היא סוד ההצלחה שלי ...אז כמובן ...שבשלב מסוים
יש שלבים מסוימים שהנימוק הזה לא עובד עליהם ...ואז נצמדים לקיר ...ואז נאלצים להוציא את
הכרית אויר האחרונה" :ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים "...אבל את זה צריך לשמור
לסוף!!!!
בקיצור :תכל'ס :מה אני בא לומר??? בחור יקר ...תוציא לעצמך מהראש ...לשמור על העיניים ...ולשמור
על קדושה ...ולהזהר מגלישה באינטרנט ...זה לא עניין של צדקות!!!! זה הרבה לפני כן ...זה ביזנס!! זה
מוצלחות!!! זה שליטה במצב!!! זה ההבדל בין בן אדם מוצלח לסמרטוט ...יש לך הזדמנות להיות
מוצלח וגם להיקרא צדיק יסוד עולם ...כדאי לך...

לפניך ה' ...להודות להלל לשבח לפאר לרומם"...

ובו מאמרים בעניני ימי החנוכה והמסתעף.

0548446691 :'àìôá
íéðåîîä íéâéöðä ìöà åæ úøáåç âéùäì ïúéð ïë åîë
.úåáéùéáù
---

:äøéëî éã÷åî
'á äîå÷ 29 ÷ðøô áøä 'çø ïâå úéá :íéìùåøé
0548419684 'á äîå÷ 47 ïéáåø úåîø øåæà
úåðçá íéðåìòå úåøáåç âéùäì íåéäî ïúéð :íéìùåøéá ùãç
"÷ïéá çåúô ,ïìéà øá úðéô 99 àéáðä ìàåîù 'çø "øìåìñ øù
áøòá 9.00ì ø÷åáá 11.00 úåòùä
0548450998 éåì éîø øåæà 'á äòáâ øúéá
0548498057 -9 úåéåìâ õåá÷ :÷øá éðá
.11 äùåìùä áåçø íéåá úçôùî
ìá÷ì ïúéð) 0527117271 -øìñã áøä ùéà ïåæç øåæà

úåðåéìéâ

(åæ úáåúëá òåáù éãéî íéãéçé

íéðåìòå úåøáåç âéùäì íåéäî ïúéð ë"åîë :÷øá éðáá ùãç
àøæò úðéô 28 äéîçð 'çø ,úåîåìàä øåæàá "øìåìñ øù÷" úåðçá
áøòá 9.30 ãòå íéøäöá 2.00î
0504120311 -ãåãùà
÷052-7174781 3 äãù éîåøî :øôñ úéø
(äîìù úøèò ììåë) 0533109169 -ãìôëøá
0534112035 àøéôù :íé÷ôåà
(áøòá 7-9 ïéá) 0548473542 :úåáéúð
.øúéá áåçø úéìåôëù ,øãä :äôéç :ïåôö
é÷ñðéùåìæ úçôùî 81 äúéðç :ïðàù äååð
0548415410 :íàúì àð øìöéø÷ 'ôùî 'à 4 íéãøåä :íéñëø
.ïîééèù úçôùî 0527136165 -ìàéîøë
.áøòä úåòùá 1 ïåéöò ùåâ áåçø 0504163727 :äéøáè
---

øôñä úà âéùäì ïúéð ïë åîë
"ì"ðä íéã÷åîá "éúáäà

ð"òì íøúð òåáùä ïåìòä
ìééò óééù ,ãéñç ééä åéðò ééä àøé÷é àøáâ éàä
,ïùéä øåã éãéøùî ÷éôð óééù

òùåäé äùî ç"äøä ïá øæòìà íäøáà 'ø ç"äøä
,åéìñë ç"é ïåùàøä ö"àéä ìâøì ,ì"æ ìéùòä

ìãðééù úøî äáåùçä äùàä åúâåæ ð"éòìå

úá ãáëåé

,åéìñë â"é íéùåìùä íåé ìâøì ä"ò äîìù ø"øä

ìëì øùåé éöéìî åéäé ,íäéùòî úáåèå íìòåô úåëæå
.íäéëøãá íéëéùîîå íéëìåää íäéàöàö
.íäéúåîùð 'ä øåøöé íééçä øåøöá
íééç 'ø ç"äøä åðá ìù íéðîàð íéãéãé é"ò çöðåä
éãéñç úãò ìä÷ éùàøî å"éä èøéååðòö á÷òé
á"äøàá à÷ååéøèñîçàø
ההנצחה מנוסחת ע"י התורמים שיחיו.
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מה זה ח ס י ד ו ת???...
ההגדרה של רבינו הרמח"ל מה זה חסידות היא
כך ...זה לשונו בדילוג ובקיצור נמרץ..." :מי שאוהב את
בוראו אהבה נאמנת הוא מסוג האוהבים ..שלא יאמר לא נצטויתי
יותר די לי במה שנצטויתי בפירוש אלא יקרה לו כמו שיקרה אל
בן אוהב אביו שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ
בדבר מן הדברים כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה

ההוא כל מה שיוכל ..ותהיינה לו המצוות לגילוי דעת
בלבד לדעת שאל העניין ההוא נוטה חפצו ורצונו יתברך שמו
וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו" עכ"ל )אגב :מומלץ
מאד ללמוד את פרק י"ח במסילת ישרים בעיון ...ולדייק
בלשונו של הרמח"ל הדק היטב כפי שמקובלנו בשם
הגר"א זיע"א שאין בספר מסילת ישרים כפילות לשון
ואפילו לא מילה אחת מיותרת( כלומר כך :יש כאלו

שברגע שהם מגיעים לתחום הלכתי ...הם ניגשים
לזה כמו איזה מוצר מתכתי שצריך להעביר אותו
בבר קוד ...נכון!!! הם לא לגמרי טועים ...המצוה
הבסיסית!! השלד הבסיסי של המצוה ...יש לו
באמת בר קוד ברור ששמו הלכה! בארבעים סאה
הוא טובל ...בארבעים סאה חסר קורטוב לא עלתה
לו טבילה ...כן ...מקוה שיש פה  40סאה חסר
קורטוב הוא לא עובר בבר קוד של התורה ...ציצית
שחסר בה שני חוטים היא אויס'!!! היא לא עוברת
בבר קוד ...סכך שנפתח בו אויר שלושה לאורך
כולה ...סוכה כזו לא עוברת בבר קוד ...אתה יכול
להפוך אותה מכל הכיוונים כמו הקופאית ...ושוב
דבר לא יעזור ...המחשב לא נותן ...כל זה נכון
כשמדובר בבסיס!!!! בגדרים הבסיסיים
והמינימליים ביותר של המצוה ...אבל!!!! מותר
לדעת שאחרי!!!! אחר שאת הבסיס אתה כבר
מקיים ..והמצוה כבר נעשית לפי כל פרטיה
ודקדוקיה ...מכאן ואילך מתחיל עולם שלם של
רגשות ...שכאן אפשר להתבטא איך שאתה רוצה
ומה שאתה רוצה...
אני אתן לך דוגמא :לפני כמה שנים נפטר אחד
מגדולי הדור ...הגאון ר' חיים פנחס שיינברג
זיע"א ...כולם הכירו אותו מההנהגה הלא שגרתית
שהיתה לו ...שהוא נהג ללבוש המון המון ציציות...
עכשיו :כולם שוברים את השיניים ואת הראש
להסביר למה ....למה הוא עשה את זה?? מה היה
העניין שלו ללבוש כ"כ הרבה ציציות??? אז יש כל
מיני השערות ...יש כאלו שטענו שזה היה סוג של
נדר ...או לצאת ידי כל מיני שיטות ...ותסלח לי...
אבל בלי לדעת ובלי להכיר ובלי לברר אם אני צודק
או לא ...אני יודע בוודאות מה הסיבה שהוא עשה
את זה ...אתה יודע למה?? כי מרן הרב שיינברג
פשוט מאד מאד אהב את מצות ציצית ו ...ו...
ולכן!!! לכן הוא לבש מלא מלא ציציות ...מה צריך
יותר מזה?? מה לא ברור פה?? למה צריך לחפש
עוד הסברים מתחת הריצפה??? סליחה :אם אני
אכנס לחנות פיצה ...ואני אזמין משולש פיצה אחד
בלבד ...ואח"כ אני אבקש עוד משולש פיצה...
ואח"כ אני אזמין עוד משולש פיצה ...יש מישהו
שלא מבין למה עשיתי את זה ??...מה פירוש
למה??? כי כנראה שאני אוהב פיצה ...ומי שאוהב
פיצה אוכל פיצה ...ואח"כ מבקש עוד פיצה ועוד
פיצה ...אז מה לא מובן שכמו שאני אוהב פיצה...
ככה הרב שיינברג זיע"א אהב את מצות ציצית...
ואהבתו הגדולה למצות ציצית הביאה אותו כל
פעם להוסיף עוד ציצית ועוד ציצית ועוד ציצית

כאשר יוכל שאת ..מה פה לא מובן??? למה כ"כ קשה
לנו להסביר את ההסבר הפשוט הזה??? אתה יודע
למה??? אני אגיד לך למה...
כי כשאני מגיע לפיצה ...כולם מבינים שהגעתי כעת
לתחום הפרטי שלי ...כאן אני הוא זה שאוהב פיצה...
וכאן זכותי לאהוב כמה פיצה שאני רוצה ובאיזה
רוטב שאני רוצה ...אבל כשמגיעים למצוות??? בראש
שלנו תקוע שכשמגיעים למצוות כאן אני עומד מול
רצון ה' ...וממילא כאן אני יוצא מהתמונה!! כאן רק
הקב"ה מזמין ...ואני פסיבי לגמרי!!! אני לא
מתערב ...אני רק פותח שו"ע ובודק בדיוק מה אסור
ומה מותר וזהו...
אז זהו שלא!!!! רק ביחס לקוים האדומים של
המצוות ...רק שם אני צריך לפתוח שו"ע ולתאם
עמדות שאני מקיים את רצון ה' ואני לא מוסיף ולא
גורע )מה שנקרא "מלמד שבחו של אהרן שלא שינה"( אבל
בתוך הטריטוריה של המצוה ...בתוך הקוים האדומים
של המצווה ...כאן זה כבר שטח פרטי שלי ...כאן אני
יכול להתבטא ולהשתולל כמה שאני רוצה ...כאן
מותר לי להיות אמריקאי!!!! כשאמריקאי החליט
לשפץ את הבית ...אין לו שום סטנדרטים ...הוא
עושה את זה לפי איך שבא לו ...איך שנראה לו ...איך
שהוא אוהב!!!!! זה בדיוק הסיפור עם הרב שיינברג
זיע"א ...הוא ניגש למצות ציצית לא רק כמו רצון ה'
שצריך לקיים אותו בקרירות ...הוא הגיע לשם כמו
שאמריקאי מגיע לשטח הפרטי שלו ...עם כל ההובי...
עם כל הרגש ...ועם כל האהבה ...ואת זה משום מה
קשה לנו לקלוט!!!!
זה הפירוש הפשוט של חסידות!!!!! השלב שאחרי
ההלכה!!!!
אני כבר יודע את ההלכה ...אני כבר מקיים את
ההלכה ...אני מידי פעם שוב מוודא שמרוב עצים אני
לא מאבד את היער ואני לא חוצה את גבולות
ההלכה ...אבל אחרי שוידאתי שאני בתוך הגבולות...
מכאן ואילך זה השטח הפרטי שלי ...זה מקום הביטוי
שלי בעבודת ה' ואני אמור להתחבר לזה באופן
אישי ...ולהכניס שם את כל הישות שלי...
עכשיו תקשיב טוב טוב לציטוט מילה במילה
מהמסילת ישרים) :בביאור חלקי החסידות( וז"ל :ועל
דבר זה נאמר 'לעולם יהא אדם ערום ביראה' לדעת ולהתבונן
דבר מתוך דבר ולחדש המצאות לעשות נחת רוח
ליוצרו בכל הדרכים שאפשר להראות" אתה שומע מה
אומר המסילת ישרים?? לחדש ה מ צ א ו ת ! ! ! !
כן ...מותר לך להמציא המצאות ...איפה?? בתוך
היהדות שלנו...
אוי ואבוי שה' ירחם ...המצאות ביהדות?? איך אפשר
לומר כזה דבר?? והרי "חדש אסור מן התורה"...
ו"זאת התורה לא תהא מוחלפת"??
מה התשובה??? אין שום קשר!!!! כשמדובר על
הגבולות הבסיסיים של המצוה בזה אין מקום
לשינויים ...ואין מקום להמצאות ...אבל מכאן ואילך
זה כבר ההובי שלי ...המגרש האישי שלי ...כאן??? זה
החליל הפרטי שלי ...זה הריקוד האישי והיחודי שלי
איך אני מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה' ...וכאן אני
צריך להיות מקורי!!! כאן אסור לו לחקות אנשים

אחרים ...חסידות זה משהו מאד מאד אישי ביני
לבין אבא שבשמים ...זה לא משהו שאפשר לחקות
אותו ...כאן כל אחד מגיע עם התכונות שלו ...ר'
חיים פנחס שיינברג מתבטא עם הציציות הרבות
שלו ...ואני?? אני אלמד ממנו??? חלילה!! אם אני
אלמד ממנו ...זה לא יהיה חסידות ..זה יהיה חיקוי
של גדול בישראל ...אני אעשה את החסידות שלי
בשטח האישי שלי ...במצוה המסוימת שאליה אני
הכי "מתחבר "...במצוה שבה אני מרגיש שאני הכי
מתעלה ...ומה אני בדיוק אעשה?? תסמוך עלי ...יש
לי מספיק רעיונות יצירתיים איך אני מבטא את
עצמי כשאני רוצה ...בקיצור :נא לא להתערב לי
בעסקים האישיים שלי עם הקב"ה...
כאן זה השטח הבלעדי שלי!!! כאן אני יכול
להשתולל ולהתבטא לפני אבא שבשמים כמו שרק
אני והוא מבינים אחד את השני ..זו חסידות!!!
--חנוכה זה החג של החסידים!!! מה שנכון נכון ...אם
אתה רוצה להרגיש חנוכה ...אם אתה רוצה
להשתתף במעמד של פרסומי ניסא שבו עומדים
סוד ישרים ועדה וומהללים לקב"ה ...הכתובת היא
בהדלקה המרכזית של חצרות האדמורי"ם ...אבל!!!
אתה ...החסיד הקטן ...האחד חלקי מאות אנשים
שעמדו שם במרומי הפערנצע'ס ...כשאתה מגיע
הביתה להדליק נרות חנוכה ...איך אתה מדליק???
האם אתה מחקה את מה שראית אצל הרבה??
האם אתה עושה בדיוק מה שראית בהדלקה של
הרבה?? אם ככה אתה עושה אתה אולי חסיד של--
הרבה ...אבל מתי כבר תהיה חסיד אמיתי??? חסיד
אמיתי זה "להמציא המצאות !!!!"...חסיד אמיתי
השטח הפרטי והאישי שלי מול אבי שבשמים
ולהתבטא שם כמו שאני יודע להתבטא ...בינינו...
כשאתה מתעצבן אתה לא מחקה אף אחד ...אתה
יודע לבד לצעק כמו שאתה יודע טוב מאד לצעוק...
כשאתה נתקף בתאוות אכילה ...אתה יודע לעשות
את העבודה לבד ...אתה לא צריך לחקות אף אחד...
אז אותו דבר במצוה ...אם אתה חסיד ...ואתה נתקף
ברגשות חסידיים אמיתיים ...מותר לך להתנהג
באופן טבעי כמו כל שטח אחר בחיים שאתה
מתנהג בו בטבעיות ...זה השטח האישי שלך מול
אביך שבשמים ...עד כמה שידוע לי הוא רוצה גם
אותך ...הההראיה ...שגם אתה מדליק נרות חנוכה...
כנראה שהקב"ה לא מסתפק בהדלקה של הרבה.
הוא רוצה גם אותך.
--עד כאן חסידות מהמקום של אהבה!! אבל להוי
ידוע לך שחסידות מתבטאת גם בצורה של כבוד
ויראה ...כאן אנחנו מגיעים לתחום ששמו
חומרות!!!! יש כאלו ש ...שברגע שהם פוגשים
מישהו שקצת מחמיר בהלכה ..הם פתאום מקבלים
ראש קטן קטן ...והם "לא מצליחים" להבין מה
העניין להחמיר ...אם מותר אז מותר ...מה העניין
לחפש חומרות מתחת הריצפה??? וזה נהיה סוג של
חוסר תקשורת!!! המחמיר לא מבין איך המיקל
מיקל ...והמיקל לא מבין מה העניין להחמיר ...אם
אתה רוצה להחמיר אז למה אתה יושב ...תחמיר על

עצמך ותעמוד...
והחוסר תקשורת הזו היא פשוט מפגש לא מוצלח
בין שני עולמות ...עולם של חסיד מול עולמו של
היהודי הפשוט ...ש ...שלא מתחסד עם קונו...
אני אתן לך דוגמא :כידוע במטוס יש נערווען מאד
גדולים!!! אני לא מאחל לך ...אבל אם פעם תטוס
במטוס ...ויהיה שם לפתע תקלה טכנית הכי
שולית בתאורה או במסכים של המטוס ..הטייס
לא יקח סיכון!!! הוא ינבא את הגרוע מכל ...ומיד
הוא ידליק אותות חירום כאילו אנחנו עוד רגע
מתרסקים ...ובהזדמנות הראשונה הוא יעשה
נחיתת אונס ...ואז יגיע טכנאי ויבדוק את התקלה
ויתברר שזה שום דבר ..סתם תקלה נקודתית ...ו...
וטוב ...בסדר ...אפשר להמשיך הלאה...
אה ...מה קרה??? מה זה הנרעווען האלו??? וכי
הטייס בבית שלו ...גם שם הוא עושה עסק מכל
איזה פלורוסנט שהתחיל להבהב?? האם גם בבית
שלו הוא מרחיק לכת ...ועל כל איזה צפצוף הכי
קטן הוא מתחיל לדמיין שעוד שניה כל הבית
עולה בלהבות ...נכון שלא?? נו ...אז למה פה
הטייס פתאום כן נהיה נערוויסט??? נו ...מה
התשובה???

כי אדוני!!!! אנחנו באוויר!!!!! ובאויר לא
לוקחים סיכונים...
כל זמן שאנחנו מקורקעים ...נמצאים עם שתי
רגלים על הריצפה ...כאן אפשר לחיות עם רשימה
ארוכה של לקויות ...כי ...כי מה כבר יכול לקרות..
אין לנו מה להפסיד ...נחכה לטסט השנתי ...ואז
יתכן שנקבל דו"ח שלם על רשימה ארוכה של
מחדלים שהיו לנו ...נו נו ..אבל כשנמצאים
באויר?? כאן אי אפשר לקחת סיכונים ...אבאלע...
אנחנו ב א ו י ר ! ! !
אותו דבר כאן :יהודי ירא שמים באמת ...שניגש
ליידישקייט ברצינות ...בן תורה שמבין שכשהוא
מקיים מצוות הוא כעת ממריא!!!! הוא מחזיק
בהגה של מטוס אדיר רב עוצמה שיש לו יעד!!
הוא צריך להגיע איתו עד כסא הכבוד!!!! אז באויר
לא לוקחים סיכונים ...אני חייב להגיע בשלום
למחוז חפצי ...המצוה הזו חייבת להגיע ולפעול
את הפעולה שלה במקום הנכון ...ואני לא מסוגל
לסבול אופציה שאולי אני טועה בגדול...
כן ...מי שהיידישקייט שלו מקורקעת ושואפת
לריצפה ...בטח שהוא רגוע ...מקסימום ...במקרה
הכי גרוע ...אם יקרה משהו ...הביטוח ישלם ...אני
כבר אמצא את מי להאשים בעבירות שלי ...את
הכשרויות שמעלו בתפקידם ...ואת הרבנים שלא
מספיק אמרו לי שזה חמור ...יופי ...מצאתי
אשמים ...אבל בן תורה נמצא באויר!!!!! זה עסק
שלו!! הוא הולך על כל הקופה!!! הוא צועד יחד
עם המצווה!! זה מטוס פרטי שלי ...אני כעת
מוביל אותי ואת כל המשפחה שלי לחיי נצח
ואסור לי לטעות בכל מחיר!!!! אני רוצה שתבין :בן
תורה שאת כל חייו הקדיש לתורה ולעבודת ה'...
הוא לא עושה חיל כאן בקרקע ...הוא הקריב את
חיי הקרקע שלו ...לטובת מה??? לטובת ההמראה
של בן עליה!!!! אני ממריא לאויר ...ואני כעת
עושה את דרכי עד כסא הכבוד ...ו ...ו ...ו ....ואם

פה אני טועה?? אז מה יהיה איתי?? אני מפסיד שני
עולמות...
את העולם הזה כבר הפסדרתי ...כי אני כבר הקרבתי
את כל חיי המותרות שלי בשביל להמריא לעולם
הבא ...אני כבר המראתי מעל מהקרקע ...ואם לשמים
אני גם לא מצליח להגיע ...אז נשארתי תקוע באויר...
לא בשמים ולא בארץ ...בלי העולם הזה ובלי העולם
הבא...
נו ...עכשיו אתה מבין למה בן תורה מחמיר ולא לוקח
סיכונים???
בטח אתה ...לך אין שום נערווען ...כי אתה התמקמת
פה מאד יפה בעולם הזה ...מה שבטוח בטוח...
עכשיו ...חוץ מהעולם הזה ...אתה לא מתנגד להשקיע
גם בחברת ביטוח ששמה העולם הבא ...אתה מנדב
מידי פעם לקרן פנסיה של העולם הבא שלך ...כי למה
לא ...נו ...בסיידר ...אז מקסימום העולם הבא שלי
הוא לא מובטח לי בטריליון אחוז ...אלא רק במיליון
אחוז ...נו ...העיקר ש-פה אני ממוקם בסייידר!!!!
אבל!!!!!! בא נראה מה יקרה אם פתאום יגיעו אליך
כל מיני שמועות לא מוסמכות בכלל ...שהבנק שכל
הכסף שלך מופקד אצלו הולך לפשוט את הרגל ...אבל
אל תדאג ...זה סתם שמועות באויר ..עורבא פרח ...אל
תעשה עסק ...אל תתייחס לשמועות האלו ...אף אחד
לא לוקח אחריות על השמועות האלו ...תהיה רגוע...
נו ...אתה תהיה רגוע???
ממש ממש לא!!!! למה?? כי הפעם הגיע תורך להרגיש
באויר!!!! פתאום הקרקע שעליה אתה עומד מתחילה
טיפה להתערער ...אז כמובן שזה רק נרווען ...כי זה רק
שמועות וזה לא אומר כלום ...אבל הנרווען האלו
מספיקים לך ...זה הקפיץ לך את הלחץ דם לגבהים...
אז הנה!!!! כל אחד נערוויסט בתחום שלו!!! כל אחד
לא לוקח סיכונים בתחום היקר ללבו!!!! וזה!!!! זה
בדיוק מה שנדרש מהחסיד השלם :שעבודת ה' תהיה
התחום היקר ללבך!! שזה יהיה תחום ההתפתחות
שלך!!! ואם כבר כל אחד מאיתנו סובל מקצת
כפייתיות ...וקצת חוסר בטחון עצמי ...וקצת חרדות...
אז שזה יהיה כאן!!! תהיה חרדי!!!!
חרדי לדבר ה'!!! אה ...חרדות באופן כללי זה דבר לא
בריא ...חרדות זה סוג של בעיה נפשית ??...אתה
צודק!!! חרדות זה באמת לא בריא ...וצריך לטפל
בזה ...אבל לפני שאתה שולח אותי לטיפול על
החרדיות והחרדה שלי בעבודת ה' ...לפני כן אני רוצה
שתשלח את המשקיע הגדול שרועד וחרד על המניה
שלו שבזמן האחרון התחילה לרדת ...והוא התחיל
לפתח חרדות מי יודע לאיזה קטסטרופה זה יכול
להידרדר ...אני רוצה שקודם תשלח אותו לטיפול
בחרדות!!! אה ??....אותו אתה לא תשלח לטיפול ...כי
אתה מבין אותו ...אתה מבין שיש פה הצדקה
לחרדה ...ולא רק הצדקה אלא החרדה הזו היא
במקום ...היא מונעת ממנו להיות אדיש ולא לנוח על
זרי הדפנה אלא לעשות הכל כדי לעצור את הקריסה
בעוד מועד ...אז הנה ...בשביל זה אני חרדי גאה!!!
חרדי על חיי עולם!!! חרדי על חיי הנצח שלי!!! אני
חושב שיש לי הרבה יותר ממה להיות חרד מאשר
הוא ...אני הכל שולח במטוס!!! אני לא משאיר פה
כלום ...את הכל אני משגר לחיי הנצח שלי ...אני
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בהחלט חרד על העסקים הנצחיים שלי ...זה
חסידות!!!!!
אז כמובן שיש כאלו שמאד נבהלים ממשפט כזה...
והם מיד מסתייגים ...וטוענים שדרך החסידות לא
אוחזת מנערווען וחרדות...
הוי ...שתהיה לי בריא ...אף אחד לא אוחז מחרדות
ולא מנערווען...
אנחנו מדברים פה על תוצאה!!! החסידות אומרת
שעבודת ה' זה העסק הפרטי שלי!!! זה עסק שלי!!
עסק שאני לוקח אותו ללב!!! זה מגיע לידי ביטוי
בכל דבר ...באהבה וביראה ...באהבה זה מתבטא
בזה שאני מחובר לזה בכל נשמתי ...ואני ממציא
המצאות וחושב כל הזמן איך לייעל את העבודת ה'
שלי ...ואילו ביראה זה מתבטא שאני מפחד על
העסק שלי ...כן ...אמא בישראל שחזרה הרגע
מהבית חולים עם התינוק הזעיר ...כמה אהבה יש
לה לתינוק ...אבל באותה מידה ..ברגע שיפתחו את
החלון ותנשוב רוח סגרירית ...באותו רגע האהבה
הגדולה תתחלף ליראה ...תסגרו ...תסגרו מהר את
החלון ...קררר לילד...
זה הולך ביחד!!! אין אפשרות להפריד אהבה
מיראה!!!! לשניהם יש שורש אחד ...והוא :חיבור
אמיתי!!! חסידות!!! אדם שמחובר למה שהוא
עושה ...הוא ניגש אליו כמו בעל עסק שאוהב את
העסק וחרד לשלומו...
--והמדגם השנתי שלנו לחסידות זה ימי החנוכה
החביבים!!!

זו הזדמנות לכל אחד ואחד מאיתנו לקפוץ
בבת אחת מדרגה ופתאום להיות מהדרין מן
המהדרין ...כי לשם אנחנו שואפים להגיע...
ובמדרגה הזו גם אחזנו בימים ההם בזמן הזה...
שלקחנו באופן אישי את המלחמה שהיוונים
נלחמו בתורה ...ראינו בזה צרה אישית שלנו ...וזה
מה שעורר את כל הנס של חנוכה!!! זה מה שדוד
המלך מתחנן לקב"ה :ה' נגדך כל תאותי ואנחתי
ממך לא נסתרה ...גלוי וידוע לפניך שהתאווה שלי
זה עבודת ה' ...וגם האנחה שלי זה על הקשיים
שלי בעבודת ה' ...אם זה בעיה אישית שלי ...אז
אנא תרחם עלי ...נעמוד מול נרות החנוכה ונתחנן
לקב"ה :אנא!!! אני רוצה לעבוד אותך ...הפעם זה
אני!!!! אנא ממך ...תעזור לי ...זה רצון שלי ...זה
עסק שלי ...אזי מובטח שקרוב ה' לכל קוראיו לכל
אשר יקראוהו באמת ...מתי אנחנו קוראים לקב"ה
באמת?? רק כשזה נוגע אלינו באמת!!!! ודו"ק...
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בקרוב ממש

ה"קופסא השחורה" של הטהרה נפרצה ...מה יהיה עכשיו??...
ישיבת עטרת הלויים ...התקבלה קריאת חירום להתארגן מהר מהר ולבא לירושלים ...מה יש?? נס גדול היה פה...
החשמונאים נצחו ...וכעת בית המקדש השתחרר לאחר תקופה ארוכה שהיוונים טימאו אותו ...כעת כככולם עולים
לבית המקדש ...ואומרים הלל המצרי!!!! כל הלווים עולים לירושלים ...לשורר ולשמוח לפני ה'..
אבל סוף סוף רוב כלל ישראל טמאים ...כי תבין :ברגע שבית המקדש עצמו טמא אז אין שום מוטיבציה להתאמץ
להיות טהורים ...סו"ס בשביל מה יהודי מתאמץ להיטהר מטומאת מת?? כי כל יהודי שהולך לישון בלילה ...הוא לא
נרדם עד שהוא לא חולם בהקיץ ש ...לך תדע ...אולי מחר חבר שלי יזמין אותי לאכילת שלמים לירושלים ...וברגע
שמגיעה כזו הזמנה היא תמיד נענית בחיוב ...בלי לחשוב פעמיים ...לכן כל יהודי שנטמא במת ...קצת יותר קשה לו
להירדם בלילה ...כי מה שברור הוא שבשבוע הקרוב אני לא יכול להגיע למקדש ...גם לא בחלומות!!!!! ממילא זו
הסיבה שיהודי נורמלי לא משהה טומאת מת אפילו יום אחד נוסף ...וברגע שמגיע יום השלישי לטומאה הוא מגיע
כבר בשבע בבוקר להזאה ...ומשתדל לסיים עם הטומאה הזו בהקדם האפשרי ...כל זה כשיש בית המקדש ...אבל
בתקופה האחרונה שהיוונים חיללו את בית המקדש ...כל המורל של עם ישראל ירד ...אף אחד לא ממהר לשום מקום...
וממילא כעת!!!! שבאופן כ"כ פתאומי הייתה ישועת ה' והחשמונאים ניצחו ...מה הפלא שיש המון יהודים טמאים
שלא חלמו שישועת ה' תהיה עד כדי כך כהרף עין ...אבל בכל זאת אנחנו תנאים ...שלומדים בישיבה ...ולכן גם בימים
הקשים האלו לא הפסקנו מהנהגת הפרישות שלנו לאכול חולין בטהרה ולהיזהר מטומאה ...ולכן יש כעת מחסור בכח
אדם טהור!!! ולכן הוזעקנו מהר לבית המקדש בתור לווים ...להודות ולשבח ולהכות בחליל ולגמור את ההלל על הנס
הגדול שקרה פה!!!! מה שמעניין הוא :שכולם מתפעלים מהנס הגדול ש"מסרת רבים ביד מעטים" שכ"כ קצת אנשים
נצחו כ"כ המון אנשים ...אבל לא!! אנחנו בתור לויים ...שיש לנו הרבה שיג ושיח עם הכהנים קדושי ה' ...אנחנו
מתפעלים ממשהו הרבה יותר ניסי שקרה כאן ...אנחנו מתפעלים מעצם העובדה שכהנים עשו פה את המלחמה ו ...ו...
ועוד נצחו ..זה נס עצום!!! כי לכהנים אין שמץ של ניסיון במלחמות ...סוף סוף כהנים מוזהרים באופן כללי שלא
ליטמא למת ...ממילא לא שולחים אותם אף פעם לשום מבצע צבאי שיש בו חשש הכי קטן להתפתחויות מסוג של
נשק ארטילרי של חיים ומוות ...ממילא האנשים הכי הכי פחות מנוסים בקרבות משמעותיים זה הכהנים ...ובדיוק
הם!!! שבעת בני חשמונאי ...האחרונים שהיינו מאמינים עליהם שהם יעשו מלחמה ...דווקא הם ...בהוראת שעה תפסו
חרב לראשונה בחייהם ...ועשו מלחמה וניצחו כמו שאף לוחם הכי מנוסה לא הצליח ...זה על הניסים ועל המלחמות...
עכ"פ קרה פה משהו מאוד מאוד לא שגרתי ...תמיד מי יוצא למלחמה?? הישראלי והלוי!!! ואילו הכהן גדול נשאר ספון
ושמור בבית המקדש ...צריך אותו שישאר פה ...צריך אותו שישאר טהור ...שיהיה מי שיתפלל עלינו ויקריב בשבילנו
קרבנות ...שיהיה לנו את הזכות .לנצח ..וחוץ מזה!!! בכל מלחמות ישראל יש שיקול איסטרטגי מאוד מאוד כבד משקל:
מה השיקול?? אז ככה :אחד מהאיומים הגדולים ביותר שמדירי שינה מהמערכת הבטחונית של מלכות ישראל זה מה
יקרה חלילה וחס אם תהיה מלחמה ו ...ו ...וכולם כולם כולם יטמאו בטומאת מת ...תאר לעצמך שכל כלל ישראל ללא
יוצא מן הכלל נטמאים במת ...אתה יודע מה זה אומר??? שהטהרה מתה!!!! אין יותר טהרה בעם ישראל!! ולמה?? כי
בשביל להיטהר מטומאת מת צריך הזאה של מי חטאת ...והמזה חייב להיות טהור מטומאת מת שנא'" :והזה הטהור
על הטמא "...עכשיו :לו יצוייר שככככולם נטמאים ללא יוצא מן הכלל ...ואין לך אפילו אדם אחד טהור לרפואה שיכול
להזות ...אז זהו!!! מתה הטהרה!! זה בלתי הפיך!!! עד ביאת גואל לא יהיה טהרה!!!! אה ...זה מלחיץ ...נכון?? )ובאמת זו
הסיבה שהיום אין לנו טהרה ...כולם בטוחים שזה בגלל שאין לנו פרה אדומה ...לא!!! זה הבעיה הקטנה ...הבעיה הגדולה היא שאין לנו את הטהור
שיעשה לנו את הטהרה הזו ...ולעתיד לבא הנס שלנו שיש אדם אחד ויחיד שיוכל להתחיל את הטהרה מחדש ...הלא הוא אליהו הנביא ...שהוא
אדם!!! שלא מת!!! והוא טהור!!! והוא יוכל להזות עלינו ...ועד אז אין טהרה (...וממילא!!!! כתוצאה מהחשש הבטחוני הכ"כ כבד

משקל הזה ...אז כל פעם לפני שמתחילים מלחמה ...דבר ראשון מגייסים יחידה מיוחדת של כהנים שהם בלאו הכי לא
ששים בלהיטמא בטומאת מת ..והחזית שלהם במלחמה זה להיכנס לתוך בונקר של טהרה!!!! והמשימה שמוטלת
עליהם להישאר בתקן ה"קופסא השחורה" של הטהרה!!!! להישאר טהורים בכל מחיר ...שגם במידה והעסק חלילה יצא
מכלל שליטה ...ויהיו מלא מלא הרוגים וכל הארץ תהיה טמאה במת ...הם ישארו מה שנקרא "פך השמן הטהור"...
שתמיד נוכל מהם להתחיל מהם שוב את הטהרה ...בשביל זה תמיד כשיש מלחמה ...גם אם החזית נמצאת אי שם
הרחיק מחוץ לגבולות ארץ ישראל ...אבל בכל זאת בית המקדש נהפך להיות המוצב הבטחוני של הטהרה!!! בית
המקדש זה הבונקר הכי שמור והכי מאובזר של הטהרה!!!! ושם מתבצרים צבא שלם של כהנים שתפקידם להיות
ה"קופסא הטהורה " של כלל ישראל...
אבל דא עקא!!!! שהפעם לשם שינוי ...החזית התחילה מתוך בית המקדש בעצמו ...נקודת ההתחלה של היוונים הייתה
מתוך שליטה על המקדש בעצמו ...והם טימאו את בית המקדש בכבודו ובעצמו בשיטתיות ...הם ידעו בדיוק מה שהם
עושים ...הם ידעו שברגע שהם נוגעים ב"קופסא השחורה" של בית המקדש הם מערערים את כל יציבות הטהרה בעם
ישראל ...ממילא!!!! לכהני בית חשמונאי כבר לא היה מה להפסיד ...והיות והם כבר לא יכלו להתבצר בעמדה הטהורה
והשמורה שלהם ...אז הפעם דווקא הם לקחו את החוק לידים .ולראשונה בחייהם הם החזיקו כלי מלחמה בידים שלא
הורגלו לכך ויצאו לקרב...
והנס היה באמת בלתי נתפס!!! מסרת גבורים ביד חלשים ...וטמאים ---ביד טהורים ...ממתי טהורים יודעים להילחם??
וזה גופא הנס הגדול!!! והקב"ה הוכיח שכשתשועת צדיקים מה' ...אזי גם כהן שלא הורגל מעודו בתכסיסי מלחמה
מנצח בגדול ...הצחוק הגדול הוא שהפעם כל כלל ישראל נשארו טהורים ...ודווקא מי נטמא?? הכהנים!!!! תחשוב מה
זה לראות מחזה שהמזה הוא ישראל ...והמוזה זה יוחנן כהן גדול ? ! ? זה מחזה לא שגרתי בעליל ...זה ממש ונהפוך
הוא ...אבל זה מה שקרה ...ולא סתם זה קרה ...כי באמת עם ישראל הגיעו לשפל כזה של "לחצום לחץ גדול" שהם כבר
היו בגדר "גבר לא יוכל להושיע "...ודווקא הכהנים משרתי ה' נשארו עם התעצומות נפש שהם יכלו להניף דגל של מי
כמוך באלים ה' ולצאת למלחמה מול הצורר היווני ...תחשוב מה זה לראות כהן גדול מופיע ...ולא עם בגדי כהונה אלא
עם סייף קשת ותריס אלה ורומח ושיריון ...ותחשוב שברגע שאנחנו רואים אותו כולנו בורחים ...ולמה?? לא מרוב פחד
שלא נטמא חלילה את קדוש ה' ...אלא אדרבה ...מפחד שמא הוא יטמא אותנו ...סוף סוף הוא מחזיק בידיים שלו כלי
מתכות ...שחרב הרי הוא כחלל ...והרי הבגדי מלחמה שלו מטמאים כמו אבי אבות הטומאה ..זה מחזה שלעולם לא קרה
ולעולם לא יקרה!!!! כהן גדול בחחחיים לא נטמא למת ...גם אם אחד מהשבעה קרובים שלו מת אסור לו אפילו לצאת ללוויה ...כ"ש
שלא להיטמא לו ...והנה כאן ...לפניך יוחנן כהן גדול שמסתובב כבר שבוע ימים בלי בגדי כהונה ...כי הוא בתוך שבעת ימי טומאה...
ולבנתיים מחליף אותו הסגן שלו שהוא ה"מרובה בגדים" במקומו ...והוא מקריב חביתין במקומו ...ובסוף שבעת ימי הטומאה ...אז
יוחנן כהן גדול שוב חזר למעמדו ..שוב לבש שמונה בגדי כהן גדול ...והופיע בהדרתו ...ואח"כ באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך
וטיהרו את מקדשיך ...חנוכה שמח...

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.
הסיטואציה :כולנו יודעים שחנוכה זה נרות ...שמנים..
פתילות ...סופגניות ...אבל!!! יש כאלו ששוכחים שיש
דין נוסף בחנוכה שהוא חשוב אפילו יותר מהדלקת נר
חנוכה ...הלא הוא הלל השלם!!!! שמונה ימים של הלל
השלם!! זה דבר שיש אותו רק בחנוכה ובסוכות ?...ובכן:
איזה הלכות מעכבות ישנם באמירת ההלל ...שאולי לא
ידעתי??
---

בהלל יש כמה וכמה הלכות שאנחנו ממש לא יודעים
אותם...
א .אז דבר ראשון :להוי ידוע לך :שיש עניין מיוחד
לומר הלל דווקא ב מ נ י ן ! ! ועד כדי כך!!! שהמ"ב
כותב שאם קמת מאוחר ואתה כעת עומד לפני
התפילה והציבור אומר כעת הלל ...עדיף להגיד הלל
לפני התפילה העיקר שתאמר אותו בציבור )עיין סי' תפ"ח
סק"ג ותכ"ב סקט"ז ...ואגב :לבני אשכנז בר"ח זה עוד יותר חשוב
לומר במנין כי ישנם שיטות ששלא במנין א"א לברך על מנהג(

ב .עוד מידע חשוב מאוד :בימים שגומרים את ההלל
צריך להקפיד להגיד כל מילה וזה מעכב כמו קריאת
המגילה!!! כלומר :אם החסרת מילה אחת לא יצאת ידי
חובת הלל!!! )מ"ב שם ,ועיין בביה"ל סי' מ"ט --רק שתבין :אם
הדלקת נר חנוכה בנר אחד צבעוני של ילדים יצאת יד"ח .אבל אם
אמרת את כל ההלל בשירה ובהשתפכות ,אבל בטעות השמטת איה
)נא( אלוקיהם...ולא אמרת את המילה נא? לא יצאת יד"ח ...כמו כן אם
בטעות אמרת "אזנים להם ולא יאזינו? )במקום ולא ישמעו( לא
יצאת ...ואגב :זו הסיבה שבני אשכנז לא אומרים "לגמור" את ההלל
שאם חלילה החסרת תיבה ,נהי שלא יצאת יד"ח הלל ,אבל לכה"פ זה
לא יהיה גם ברכה לבטלה ,מ"ב תפ"ח שם(

ג .את ההלל צריך מדינא לומר מעומד!!! ולהישען כל
זמן שאם ינטל הסטנדר לא תפול מותר ,ואם תפול
אסור.
ד .כשמגיעים להודו לה' ,יש בזה כל מנהגים חלוקים,
עכ"פ המנהג שנכתב בגמ' )סוכה לח (:הוא שהציבור עונה
הודו על כל קטע שהש"ץ אומר ,כלומר :הש"ץ אומר
יאמר נא ישראל ...והציבור עונה הודו! הש"צ ממשיך
יאמרו נא בית אהרן ...והציבור עונה הודו ..וכך גם
ב"יאמרו נא יראי ה'" )ועקרונית הציבור לא צריכים לומר
בכלל יאמר נא ישראל ויאמרו נא בית אהרן כי הש"ץ אומר
והם יוצאים מדין שומע כעונה ,רק היות ויש חשש שאנחנו לא
מכוונים ,לכן צריך לומר בשקט יחד עם השליח ציבור) .מ"ב
סי' תכ"ב סקי"ח( אבל העיקר הוא "הודו לה'" שאנו עונים
לעומת הש"ץ ,,עכ"פ כך המנהג שהובא בגמ'(

ה .עכשיו :מה קורה אם אני אומר הלל ביחידות ואין לי
פה ש"ץ שאני אענה אחריו? אז לא תאמין!!! אבל
הרמ"א )תכ"ב ס"ב( לא מוותר לך על המנהג והוא
מצריך אותך בתור יחיד לחזר אחרי שני אנשים :שאתה
תהיה הש"ץ ותאמר הודו ויאמר נא ,והם יחזרו אחריך
הודו לה') ,ומה הדין אם אני מתפלל בציבור ,רק אני מפגר אחרי
הש"ץ שהפליג הלאה ואני עדיין לפני הודו ,האם גם כאן אני צריך
לחכות לשנים שסיימו הלל שיענו אחרי או לא? צ"ע אני שאלתי והורו
לי שלא צריך אבל אל תסמוך עלי(

ו .עוד תופעה מצויה ...הש"ץ כבר סיים הלל ,ואני עדיין
באמצע ...והוא מתחיל קדיש ,ואח"כ קריאת התורה ,מה
מותר לי לענות באמצע ההלל ומה לא? אז מהיום תדע
שזה בדיוק כדין ברכות ק"ש ...קח דף ועט ותרשום מה
מותר לענות :א .יהא שמיה רבה .ב .אמן של "דאמירן
בעלמא" ,ג .תיבות "מודים אנחנו לך" בלבד .ד .קדושה-
דהיינו קדוש וברוך ,ה .אם מעלים אותך לתורה מותר
לך להפסיק ולעלות) ...והכי טוב שאם אתה באמצע הפרק ,הרי
תזדרז תוך כדי לסיים את הפרק כדי שתהיה בין הפרקים שזה יותר
קל ,ואפילו אם הגבאי שואל אותך מה שמך מותר לך לענות ,רק אל
תקרא עם הבעל קורא אלא תכוין לשמוע ולצאת ממנו כדין שומע
כעונה כ"ז מבואר בסי' ס"ו(

ה .אי לכך :שליחי ציבור יקרים! אנא מכם!! רחמנות על
המתפללים ...הלל זה לא פסוקי דזמרה ...גם אם
בפסוד"ז אנו התרגלנו למנות מעות כמו המכונה של
הצ'יינצ' ...אבל עדיין הלל זה קצת פחות שכיח ,וקצת
הרבה יותר חמור ...מותר להוריד הילוך בהלל ..סו"ס יש
צורה איך להגיד הלל ...חוץ מזה שלכתחילה צריך להקפיד
בהלל אפילו בחסרות ויתירות...

ו .יש מקומות שנהגו לזמר בהלל בכל מיני קטעים ,ויש
מקומות שטוענים שזה "לא מספיק ישיבתי ,"...מה
האמת?? לא ברור ...מה שבטוח הוא :שבית המקדש היה
ודאי לא ישיבתי ...כי הרי הלווים שוררו בו את ההלל...
)עכ"פ בהלכה מצינו שבדורות עברו נהגו להאריך הרבה
בניגונים בשעת התפילה ,והאחרונים לא ראו לנכון
לבטל את זה אלא רק הזהירו לקרא ק"ש קודם
התפילה עיין מ"ב תקכ"ט סקי"ד ושו"ע סי' נ"ג סי"א(,

בחור יקר ....ההורים דואגים לך ..תרגיע אותם...

”
כשהתורה מדברת על מכירת יוסף ...התורה מתייחסת רק לצרה של יעקב ...ש"ויקרע
יעקב שמלותיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים "...יעקב הוא המתאבל...
הוא שרוי בצער" ...כי ארד על בני אבל שאולה "...מי יורד שאולה?? יעקב ...רגע ...ומה עם
יוסף??? אם יעקב יורד שאולה בגלל יוסף ...אז יוסף בעצמו ...כ"ש שהוא ירד שאולה...
סו"ס יוסף הוא פה המסכן הגדול ..הוא זה שנזרק לבור ...הוא זה שנמכר מאחד לשני...
הוא זה שירד למצרים בודד ומושפל ...אז למה עדיין כל פעם שהתורה מדברת על
מכירת יוסף ...זה נשמע כאילו כל הצרה מתייחסת רק ליעקב ...קפץ עליו -על יעקב
רוגזו של יוסף ...נו ...מה עם רוגזו של יוסף בעצמו??? אלא מוכרחים לומר וכך גם
משמע לאורך כל הדרך:
שכמה שליוסף היה קשה ...וכמה ש"עינו בכבל רגלו ברזל באה נפשו "...וכמה שהוא היה
עבד מושפל ומורחק מכל משפחתו ...עדיין!!!! זה עדיין לא התקרב בכהוא זה לצערו של
אביו יעקב!!!! כלומר :בשביל יעקב אבינו לחיות  22שנה מתוך תחושה ש"טרוף טורף
יוסף "...וחיה רעה אכלתהו ...שהמדרש אומר :שחיה רעה הכוונה לנסיונות בקדושה...
החרדה של יעקב אבינו על שלומו של יוסף וכמה קשה לו הניסיונות האלו ...ומי יודע
האם הוא מצליח לעמוד בניסיונות אלו ...המחשבות המיסרות האלו שלא הירפו מיעקב
אבינו במשך  22שנה ...היו כ"כ קשים ומרים שיעקב אבינו היה מוכן להחליף עשר
פעמים עם הצרה הפרטית של יוסף ...כלומר :אמנם ליוסף היתה את הצרה שלו ...אבל
הצרה של יעקב בתור אבא שנפשו יוצאת מדאגה לבנו אהובו היתה קשה ומרה עשרות
מונים ...וזו הסיבה שכשהתורה מתייחסת למכירת יוסף ...הרי לא רואים את הצרה של
יוסף ליד הצרה של אביו יעקב!!!
ובאמת אנחנו רואים שהיתה תביעה על יוסף ...שאחר שיוסף הגיע לבית פוטיפר ...אומר
רש"י..." :התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו ,אמר הקב"ה :אביך מתאבל ואתה מסלסל
בשעריך?? אני מגרה בך את הדוב מיד ותשא וגו' "...כתוב כאן שכמה שליוסף היה
קשה ...והוא עשה מאמצים להתעלות ממצבו השפל ולהחזיק מעמד ולעודד את עצמו...
אבל עדיין הוא היה גם צריך להשתתף בצערו של אביו שיעקב לשם שינוי לא הצליח
להתעלות ולעודד את עצמו ...כי ליעקב היה הרבה יותר קשה מיוסף...
---

כלפי מה הדברים אמורים???
בחור יקר :אתה מתמודד מול כל מיני ניסיונות!!! וקשה לך!!! קשה מאוד!!! בחור ממוצע
בדורנו ...שהוא לא הצדיק הגדול ביותר ...אוטומטית הוא מתמודד עם ניסיונות של יוסף
הצדיק) ...רק כמובן שיחי ההבדל הקטן ...שאצל יוסף זה הגיע מתוך כפיה ועבדות ...ואילו אצל בחור ישיבה
זה מגיע מחוסר מאמץ ורצינות (...אז כמובן ...קשה לך ...ואתה מתמודד ...אבל!!! מותר לך
לדעת אחת ולתמיד ...שיש פה עוד מישהו בתמונה ...יש את ההורים שלך!!! את אבא
ואמא שלך ...שהם דואגים עליך!!! זה לא משהו אישי נגדך ...זה לא שיש להם חוסר
אימון דווקא בך ...אלא סו"ס יש תופעה גלובלית שהרחוב היום מסוכן ...והמדרון
חלקלק ...והורים נורמליים שהבן שלהם בטבעו לא מספיק פתוח ולא נוטה לשתף
אותם ...הם דואגים!!!! הם יכולים לשבת בסתם ערב ..ככה בארוחת ערב ולדבר :מה
קורה עם מוטי שלנו?? איפה הוא מסתובב עכשיו?? מי יודע איזה חברים יש לו?? מה
המצב הרוחני שלו??
ושוב :זה נובע נטו מדאגה אמיתית!!! זה אותם הורים ששמרו עליך בתור ילד קטן שלא
תקפוץ לכביש ...אז הם ממשיכים להיות הורים ...והם מפחדים מכל מיני כבישים לא
רצוים וכל מיני מפגעים שלא יאבדו להם אותך ...אנא ממך :תרחם על ההורים
הדואגים שלך ...ואם אתה ברוך ה' עושה חיל ויושב ולומד ...תספר להם את זה ...תראה
להם את זה...
מה איכפת לך!!! לך זה לא עולה כסף ...ולהם??? להם זה עולה בחיים ...בבריאות...
אל תתקמצן במידע ...תנדב להם את זה שאתה לומד בזמן האחרון עד שעה מאוחרת
בלילה ...תספר להם שהמשיב בישיבה ניגש אליך וביקש ממך שתעזור לו לתרץ איזה
קושיה שהוא לא מצליח לתרץ אותה ...כאן לא המקום לענווה ...ההורים שלך צריכים
את זה ...זה חשוב להם...
-במסכת פסחים יש פרק שקוראים לו "האשה "...הנושא שם הוא שהאשה בשנה
הראשונה לאחר נישואיה היא רדופה לילך לבית אביה להודיע שנמצאת שלימה בבית חמיה "...כי
חשוב לה שהם יראו שהיא מרוצה וטוב לה בחיי הנישואין וב"ה היא התקבלה
והשתלבה יפה במשפחה של בעלה ...כדי לעשות להם טוב על הלב ...כן אבא ואמא...
תהיו רגועים ...אני יודעת שאתם דואגים ...אז הנה ...באתי להראות לכם שטוב לי כאן...
)וזה נפ"מ לעניין קרבן פסח ...שבשנה הראשונה היא נמנית באופן אוטומטי על הפסח
של משפחת הוריה ...אפילו אם היא לא הודיעה מראש (...אותו דבר אתה :אתה מגיע
בחנוכה הביתה ...תהיה רדוף -תשתדל ...תתאמץ להראות להורים שלך שנמצאת שלם
בבית ה'!!! תראה להם שאתה בסיידר!!! שאתה שתול בבית ה' ...שאתה מונח בלימוד...
והכי חשוב שתראה להם שאתה שמור ...זה בסדר אבא ואמא ...אני ממשיך ללכת בדרך
שלכם בלי ללכת שמאלה..
--אגב :אני לא מתכוין שתרמה אותם ...אם זה לא אמיתי ...אם אתה כעת במצב לא
אידיאלי ...אין טעם לנסות לרמות אותם שהכל בסדר ..כי להוי ידוע לך ...כלל בחיים:
מאז רבקה אמנו הוכח מדעית שאת אמא אי אפשר לרמאות!!! אם באמת משהו עובר
עליך ...אתה לעולם לא תצליח לשחק אותה ולרמות את אמא שלך שהכל בסיידר) ...את
אבא אולי כן אפשר קצת לרמאות אבל אמא?? בחיים לא (...אז אני לא מדבר פה על
רמאויות!! אני מדבר על משהו אמיתי ...מדובר שבאמת אתה יושב בסה"כ ולומד ...ואתה
באמת שמור בישיבה ולא עושה מי יודע מה שטויות ...רק אתה לא טיפוס יחצן ולא
מתאמץ להראות את זה כלפי חוץ ...וזה חסר להורים שלך!!!! מותר להתאמץ להראות
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להם את זה...
--לדוגמא :ישנם הרבה בחורים שאוהבים להתלבש עדכני ...אין בעיה ...אני לא
מהסוג שאכתוב בגיליון זה בעד או נגד ) ...בא נניח שאין בזה שום בעיה ...תלבש את זה
בישיבה ...תרגיש מצידי מיליון דולר ויערב לך (...אבל ההההלו ...קח בחשבון שהלבוש
העדכני הזה הוא זר להורים שלך ...מידי זר להם!!!! מה הם אשמים שהם לא
לגמרי בעניינים ...והם לא לגמרי מעורים בישיבישקייט העדכני ...ולא יודעים
שככככככולם הולכים ככה ...וממילא כשהם רואים את הגיזרה העדכנית הזו
שמרוחה עליך הם נבהלים ...זה עושה להם רע ...זה מלחיץ אותם ...זה נראה להם
שאתה מתרחק מהם ...והם בסה"כ צודקים!!! )כי בינינו ...גם אתה לא היית הולך עם זה ...אם
לא היית רואה שכולם הולכים ככה ...בינינו לבין עצמנו ...זה הרי לא באמת יפה ...אבל שישאר בינינו...
אני לא אגלה לאף אחד שהסכמת איתי ח"ו (...אז תחשוב עליהם ...תשקיע קצת מחשבה

בהורים שלך ...שמחכים לך ורוצים לראות שאתה בסיידר ...הדוגמא מהלבוש
העדכני שהבאתי עכשיו זה דוגמא קטנה לשלל רחב של כל מיני דפוסי התנהגות
שאצלך זה לא בעיה בכלל ...ובאמת לא בעיה ...אבל עם קצת מחשבה אתה יכול
להבין שאצל ההורים שלך זה יכול להתפרש כמשהו מלחיץ ...כמו כן :בכל מיני
מוזיקות למיניהם ש"היום זה רץ "...אבל הההלו ...תתחשב בהורים שלך ...למה
להדליק להם נורות אדומות מיותרות ...למה להביא לבית חפץ חשוד ...שההורים
שלך בטוחים שמי יודע מאיזה מחוזות מפוקפקים הבאת אותם ...תאמין לי שאני
מבין אותך ...מוקדם מידי בשבילך לחשוב בראש של ההורים שלך ...אבל שיהיה לך
ברור שאתה לא תהיה יותר טוב מהם ...אתה גם תרצה שהילדים שלך ישמרו קשר
עין ...ואתה גם תבהל עד עמקי נשמתך כשהם יופיעו לפניך עם המושגים
שמקובלים בשנת התשצ"ג ...אבל בא נקווה שעד אז המשיח יגיע ...בינינו ...איך
אפשר שלא ...אין אפשרות אחרת...
---שמעתי פעם וורט ...בפרשת ויגש כשבאו לבשר ליעקב אבינו שעוד יוסף חי כתוב:
"ויפג לבו ---כי לא האמין להם "...אומר הרמב"ן :ויפג לבו ...שהוא התעלף ופסקה
נשימתו) ...לא כפירוש רש"י( מה כתוב כאן???
שיעקב התעלף ונבהל ...למה?? כי הוא לא האמין להם...
יש לי קושיה פשוטה :אם יעקב לא מאמין להם ...אז ממה יש להתעלף??? ממה יש
לו להיבהל?? לדוגמא :אם מישהו יבא אלי ויגיד לי שהתחילה מלחמת העולם
השלישית ...אם אני מאמין לו ...יש לי בהחלט מה להיבהל ...אבל אם אני לא
מאמין לו אז לא ...לא עשינו עסק ...לא אמרת כלום ...אני ממשיך עסקים כרגיל...
אותו דבר כאן :אם יעקב אבינו באמת לא מאמין למה שאומרים לו ...אז הוא אמור
להמשיך עסקים כרגיל ...אז איך יכול להיות שויפג לבו ---כי לא האמין להם??

התשובה היא:
שישנם דברים שבן אדם דווקא כן נוטה להאמין ...אבל הוא מפחד להאמין!!! מרוב
פחד הוא מעדיף שלא להאמין ...מה שנקרא בשפה המקצועית" :הדחקה"!!!!
כלומר :מרוב פחד הוא דוחה את הדברים ומעדיף לא להאמין למידע החדש ...וזה
מה שקרה עם יעקב אבינו 22 ...שנה יעקב אבינו חי ומתבשל עם הצער הנוקב
שטרוף טורף יוסף ...והנה יום אחד מגיעים אליו ומבשרים לו :עוד יוסף חי ...אוי...
איזה בשורה טובה ...איפה? איפה הוא חי?? במצרים!!!! אוי ואבוי ...מה אמרתם...
במצרים??? יעקב נבהל עד עמקי נשמתו ...רבש"ע ...אם יוסלה שלי חי במצרים לבד
לבד במשך  22שנה ...מי יודע מה המצב הרוחני שלו...
אוי אוי ...יעקב נחרד ...אני לא רוצה לדמיין איך הוא נראה עכשיו ...אז לא ...לא...
מוייחל טויבות ...אני אוטם את האזניים ...אני מעדיף להשאר במצב הנוכחי ...לא
חי ...לא כלום ...אני מעדיף להמשיך להשאר בבררוך שטרוף טורף יוסף חיה רעה
אכלתהו ...מאשר לפגוש את יוסלה שלי עם אייפון בידיים ועם גו'קים בראש מכל
הלכלוך שנטמע בו ממצרים...
אבל יוסף לקח את זה בחשבון!!! הוא ידע שיעקב אבינו יעדיף לא להאמין שהוא
חי מאשר להאמין ולהיחרד מה עלה בגורל הרוחניות של בנו ...בשביל זה יוסף
שלח לאביו קודים ישיבתיים ...קודים בלומד'ס ...אבא ...זה בסדר ...תהיה רגוע ...אני
עדיין מונח בלימוד ...את האלוקים אני ירא ...ככה???? אם ככה ...ותחי רוח יעקב
אביהם ..הסתלק המוקש שחסם אותי מלהאמין ...עד עכשיו פחדתי להאמין ...מרוב
פחד לא רציתי האמנתי ...עכשיו שאני יודע שהבן שלי נשאר בצדקותו ...אני קורן
מאושר...
עכשיו :האם הוורט הזה נכון או לא ...לא יודע ...אבל מה שברור הוא שהמסר כמות
שהוא הוא ודאי נכון ...בחור יקר :שתדע לך שפחד של הורים לחשוב שהבן שלהם
לא הולך בדרך הנכונה ...ברוב המקרים הוא יותר מר ויותר בלתי נסבל מחיה רעה
אכלתהו ...אתה יכול לשאול את ההורים שלך ...הם יאמתו לך את זה ..בקיצור :מה
אני בא לומר לך??? שאתה יושב על חבית נפץ!!!!! ובידיך ...ובקלות ...אתה יכול
להחיות את רוח ההורים שלך ...ועוד יותר בקלות אתה גם יכול לעשות ההיפך
ולהפיג את ליבם ...בידיך הדבר!!!! ותאמין לי שאין כיבוד הורים גדול ונשגב מזה...
ברגע שמגיע אליך איזה חבר רע ורוצה לפתות אותך ללכת למחוזות לא רצויים...
תדמיין את דמות דיוקנו של אביך בחלון ...ותגיד לחבר שלך בזה הלשון :כי איך
אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברעה אשר ימצא את אבי ...ותאמין לי:
שאתה לא מגזים!!! ותאמין לי שיש הרבה בחורים שעשו שטויות ...ואם הם היו רק
יודעים כמה צער ועגמת נפש תהיה להורים שלהם ...זה היה מרתיע אותם גם מול
הניסיונות הכי קשים ...אז בשביל זה נכתב לך כאן מאמר זה...
אנא ...אתה לא הפקר ...מישהו מחכה לך בבית ...בינה זאת...
---

בס"ד

הגלי

ון לכל בית יהודי | בנשיאות הרה”צ שלום ארוש שליט”א פרשת| וישב

ישנה נקודה יסודית מאוד בהבנה של
כל חובת האדם בעולמו שצריכים לחזור
עליה שוב ושוב ולהחדיר אותה היטב
לעומק הלב .לא מדובר בנקודה שולית,
אלא מדובר ממש בלב לבה של היהדות.
לכן צריכים לחרוט את הדברים על לוח
לבנו ,שהם יהיו המצפן שמו ֶֹרה ומכוון
את כל מעשינו ושהדברים ייהפכו לחלק
בלתי נפרד מצורת החשיבה שלנו.
יש לדעת ,שהשמחה שבתורה ובמצוות
היא רצון ה' הרבה יותר מעצם קיום
התורה והמצוות בעצמן ,ולכן עיקר
החשיבות של המצווה היא לפי השמחה
שהאדם שמח במצווה ,וכן עיקר השכר
של המצוות הוא על השמחה; ולפי
השמחה של האדם בעבודת הבורא
נקבעת כל מהותו ומדרגתו.
כדי לסבר את האוזן נאמר ,שאם על
המצווה משלם הקב"ה עשרה שקלים
– הרי שעל השמחה שבמצווה משלם
הבורא מיליון דולר! זהו היחס בלי
שום הגזמה .אין שום פרופורציה ושום
השוואה בין הערך של מצווה שנעשית
ללא שמחה לבין ערך מצווה הנעשית
מתוך שמחה.
יכול להיות ששני אנשים מקיימים את
אותה מצווה באותה רמה של הידור
ובכל זאת המרחק ביניהם הוא מרחק
שמיים וארץ ,כי האחד שמח ומאושר
בקיום המצווה והאחד לא מרגיש את
האור ואת האושר שבעשיית המצווה.
הדבר הראשון שה' רוצה מאתנו ,הוא
שפשוט נשמח לעשות את רצונו.
שמחים וחיים
השמחה והאור והחיים הם דבר אחד
כמובא בליקוטי מוהר"ן (כג) שפנים
מאירים הם בחינת חיים ,בחינת שמחה.
וכן מובא שם (ל)" :ועיקר החיות הוא
מאור הפנים ...עיקר אור הפנים הוא
שמחה" .שמחת המצווה היא האור
הפנימי של המצווה .מצווה בלי שמחה
היא מצווה מתה ,כלי ריק מתוכן.
ולעומת זאת מצווה מתוך שמחה היא
מצווה חיה ,כלי מלא בשפע רוחני ,מלא
בדעת ה' ,בחיבור עם ה' .וכך הוא בכל
היהדות ,יהדות בלי שמחה היא יהדות
מתה ר"ל ,יהדות חיה זו
יהדות שכל כולה שמחה
ואושר.
רבות נכתב בספרים
בעניינים
הקדושים
אלה ,והדברים האלה
צריכים להיות לנגד עיניו
של כל מבקש ה' ,לנגד
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אור צדיקים ישמח

עיניו של כל יהודי שרוצה לעשות רצון
בוראו באמת .כמו שמשקיעים בלימוד
ובהבנת ובקיום הצדדים המעשיים של
התורה והמצווה – כך והרבה הרבה יותר
מכך חייבים להשקיע בקיום המהות
הפנימית ,שהיא קיום המצוות בשמחה.
כוונת המצוות
כבר זכינו להסביר פעמים רבות בכמה
אופנים מהו העומק שבעניין זה .ובהכרח
לחזור כאן על הדברים בקצרה .המילה
ִ'מ ְצוָ ה' היא מלשון ציווי ,כאשר אדם
מקיים ִמ ְצוָ ה הכוונה הבסיסית ביותר,
לפני כל הכוונות ,היא להכיר בכך שיש
שמ ַצוֶ ה אותו ואנו עושים את רצונו.
מי ְ
כאשר יהודי לא שמח ,זה מראה שהוא
לא מכיר בכך שהוא עושה את רצונו
של בורא עולם ,הוא לא מכיר ַּב ְמ ַצוֶ ה
המ ְצוָ ה,
– וזה חיסרון עצום בכל מהות ִ
כי איך אפשר לקיים את רצון מלך
מלכי המלכים ולהישאר אדיש? נמצא
שקיום המצוות בלא שמחה הוא ביזיון
גדול לקב"ה כפי שכבר הסברנו בעבר
בארוכה ,ולכן כל הקללות שבספר
דברים הן על כך שלא עובדים את ה'
יתברך בשמחה ובטוב לבב.
נמצא שהיסוד של השמחה הוא הקשר
בין האדם לבוראו ,לכן לא ניתן לשמוח
במצוות בלי אמונה ,בלי הרגשת הקשר
החי והמוחשי עם הבורא ,בלי להרגיש
שאנו אכן עושים נחת רוח לבורא
יתברך .אדם שרואה במצווה 'מטלה' או
'חיוב' גרידא ,רחוק מאוד מאוד ,ואפילו
נמצא ממש בהיפך הגמור ,מכוונת
ַה ְמ ַצוֶ וה ברוך הוא.
החלק שלנו במצוות
המ ְצוָ ה הוא כפי הכרת הטוב
כמו כן ערך ִ
של האדם לבוראו .כפי שיהודי מרגיש
בכל רגע את חסדי הבורא ,והוא כל כך
אסיר תודה – כך הוא רק מצפה להשיב
לבוראו ולשלם לו כרוב חסדיו וכעל כל
אשר גמל ִעמו ,ועל ידי זה הוא מקיים כל
מצווה בחשק נורא ונפלא מתוך הרגשה
למ ִטיבו הגדול.
שהוא מחזיר מעט ֵ
כל השמחה בתורה ובמצוות נובעת
מהכרת הבורא ברוך הוא ,כי הבורא

הוא האור כמו שכתוב" :ה' אורי וישעי".
ִמ ְצוָ ה מתוך קשר וידיעת הבורא היא
ִמ ְצוָ ה עם אור ,ואז היא ִמ ְצוָ ה מלשון
'צוותא' וחיבור ,והיא בוודאי נעשית
בשמחה גדולה ועצומה מאוד.

ולמעשה אם נתבונן בעומק ,ה' יתברך
הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים,
ה' בעצמו הוא מנהל את כל העשייה
שלנו ,נמצא שעשיית המצוות בעצמה
היא החלק של בורא עולם שמזכה אותנו
לעשות; אם כן מה הוא החלק שלנו?
מה הבורא רוצה מאתנו? מאתנו הבורא
רוצה את הלב כמו שאומרים חז"ל
"הקדוש ברוך הוא ִל ָּבא בעי" ,והלב הוא
השמחה וההתלהבות בעבודת ה' .נמצא
שבלי שמחה ,העיקר חסר מן הספר.
להשכיחם שמחתך
כאשר האמת הזאת נעלמת מעיני
היהודי – לזאת קוראים התייוונות,
זה נקרא מה שרצו היוונים "להשכיחם
תורתך" .הורגלנו לחשוב שהיוונים לא
רצו שיהודים יקיימו תורה ומצוות בכלל,
אך האמת אינה כן ,היוונים היו רשעים
מתוחכמים ,הם לא קנאו בנו בגלל
התרבות היהודית העשירה שלנו ,הם
קנאו בנו כי הם זיהו את הקשר הפנימי
של כל יהודי עם הבורא ,הם לא יכלו
לסבול את העיניים הבורקות של יהודי
פשוט שעושה קניות לשבת ,שמניח
תפילין ,ושלומד תורה.
לא היה אכפת להם שילמדו את התורה
כמו כל חכמה ,אדרבא הם אהבו והעריכו
חכמה .לא היה אכפת להם שנקיים
טקסים דתיים ,הם אהבו פולחן דתי.
אבל האור הפנימי של היהודי ,אותה
שמחה פשוטה ששום דבר לא ישווה
אליה – זה הפריע להם.
היוונים ידעו שאם יצליחו להחליש את
השמחה שבמצוות ,אז ייחלש האור
הפנימי של כל היהדות ,וכל המצוות
ייהפכו להיות חשוכות ומרוחקות;
מנעימוֹת ומתוקוֹת הן יהפכו לטורח
ולמשא כבד ,ואז כל החושך ש"בחוץ"
יאיר ליהודים הרבה יותר מאשר חיי
תורה ומצוות .ולכן עיקר מלחמתם
הייתה על השמחה שבתורה ובמצוות
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שעל ידי זה יפלו היהודים בקלות
לרשתם ח"ו.
וכך מבואר במהרש"א בתענית כח.
שעיקר מלחמת היוונים הייתה על
המצוות הנעשות בשמחה .ורמז נאה
לדבר אמר ה'אמרי חיים' שהמצוות
שביקשו היוונים לבטל היו שבת
מילה וחודש שהן ר"ת שמח ,כי עיקר
מלחמתם הייתה על השמחה שבמצוות.
ועל ידי שמאבדים את השמחה
שבמצוות בקלות נופלים לעבודה זרה,
כמובא בחת"ם סופר שמי שעבודת ה'
עליו לטורח ולמשא סופו לעבוד ע"ז
ר"ל.
חנוכה הוא התרופה
ולכן קבעו לנו חכמים שמונה ימים
של תודה והודאה ,שזו פסגת האמונה
ופסגת הקשר עם הבורא .על ידי
שמכירים בחסדי ה' עלינו ומאמינים
בו יתברך – חוזר לנו "הצבע ללחיים"
בקיום המצוות ,חוזרת אלינו השמחה
בעבודת ה'.
וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שזה
האור החזק ביותר ,התרופה הגדולה
ביותר למחלת אותו הדור ולמחלות
של כל הדורות .והעיקרון הזה מוצא
את ביטויו בהלכות החנוכה .את נרות
החנוכה אנו מדליקים בפתח הבית
מבחוץ ומתחת לעשרה טפחים:
'מתחת לעשרה טפחים' בא לרמז על
האנשים הנמצאים במקומות הכי
נמוכים ובמדרגות הכי שפלות ,אנשים
שלא מרגישים קשר לתורה וליהדות –
אבל גם הנפש שלהם מתגעגעת לאור
ולשמחה ,ואור ושמחה אמתיים קיימים
רק בתורתנו הקדושה ובמצוותיה;
וכאשר מדליקים את האור שביהדות,
זה מאיר ומעורר גם את הרחוקים
והנמוכים ביותר ,בבחינת "גם כי אשב
בחושך ה' אור לי".
כמו כן את נרות החנוכה מדליקים מחוץ
לבית .מחוץ לבית נמצאים כל הפיתויים,
כל התאוות ,כל הרוחות הרעות .וזה לא
רק ׁ ֶשאור החנוכה הוא החיסון נגד כל
ה"חיצונים" הללו שלא יזיקו ולא ישפיעו
ולא יעשו בנו שום רושם –
אלא אור החנוכה יוצא
אליהם ומבער אותם ומבטל
ועוקר אותם מהשורש,
בבחינת "עד שתכלה רגל מן
השוק".
וכן מה שמדליקים את
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גן
הדעת

הבגדים
על הכתוב "וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵשׂ ה ּו ְ ּב ִבגְ דוֹ " (בראשית
ל"ט) מסביר רבנו הקדוש (ש"ה ק) שדרכו
של הבעל דבר לתפוס את האדם דרך
הבגדים ,להטריד אותו בטרדת בגדיו,
וזהו "וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵשׂ ה ּו ְ ּב ִבגְ דוֹ " היינו שהקליפה
נאחזת באדם ,מפילה אותו ברשתה,
דרך ההתעסקות שלו בחיצוניות ,בענייני
הבגדים ,שחשוב לאדם תמיד להראות
טוב לבוש במותגים יקרים ,אך מי שהוא
בעל נפש ,היינו שיש לו בעלות על נפשו,
והוא אינו נכנע לפיתויי עשיו המתחלפים
ומשנים צורה בכל עת ורגע ,אינו משגיח
על זה ,מתרכז בפנימיות ,מסתפק במועט,
"וַ ַ ּי ֲעזֹב ִ ּבגְ דוֹ ְ ּביָ ָד ּה וַ ָ ּינָ ס וַ ֵ ּי ֵצא ַהחו ָּצה"
שמניח עניין בגדיו ,נס ובורח מהבחינה
הנקראת "חו ָּצה" ,ועושה את שלו בעבודת
ה' כפי מה שיכול.
וזה שאומר רבי נתן (ערלה ה) שעיקר הגאות
וההתנשאות של האדם הוא בבגדים ,וזה
בגלל שהבגדים בשרשם גבוהים מאד,
וכשהאדם מחפש להתכבד בחיצוניות
של הבגדים ,הוא לוקח לעצמו כביכול מן
הכבוד העליון ,מבחינת הלבושים העליונים
שעליהם נאמר "ה' ָמלָ ְך ֵ ּגאוּת לָ ֵב ׁש".
לכן תראה שאפילו הכהן הגדול שהיה
לובש שמונה בגדים יקרים ,ועל כולם

החושן והאפוד שהיו משובצים באבנים
טובות ויקרות מאד ,אע"פ כן ,בשעה
שנכנס ביום הכפורים לפני ולפנים ,היה
פושט את בגדי הזהב ונכנס בבגדים לבנים
ופשוטים ,כי למקום הגבוה ביותר שהוא
בתכלית הקדושה עליונה אפשר להיכנס רק
בפשיטות גמורה ,והאדם אחוז התפעלות
מה"חו ָּצה" ,קשה לו להתחבר ל"פנימה"
ולכן הכהן הגדול שצריך לכפר לכל עם
ישראל ,אינו יכול להיכנס אל הקודש
פנימה בבגדיו המכובדים שיסיחו דעתו,
עליו להיות קודש ,להיות פשוט ,ופשוט
פרושו אחד ,כ"ש "ו ָּפ ׁ ַשט ֶאת ְ ּבגָ ָדיו" היינו
שאין עליו מעטפת ,והוא מאוחד באישיותו
לה' ,ולא מושפע מבגדיו בעבודתו "פנימה".
וזה שמביא בספר אגרא דכלה (דף רז)
שכאשר מתבוננים בדרכי בני האדם רואים
בחוש שראשית בגידתם בדרך אבות
מתחילה "בבגדים" כנרמז בדברי הנביא
(ישעיה כ"ד) "ו ֶּבגֶ ד בּ וֹ גְ ִדים ָ ּבגָ דו" .ומיד
כאשר אדם מסיר מעליו בגדי יהדותו
ומתלבש בבגדי נכרים ,בנקל לבעל דבר
ללכוד אותו ברשתו ,ולכן אחד הדברים
שעמדו לאבותינו בארץ מצרים הוא
שלא שינו מלבושיהם (ויק"ר פל"ב) ,כמו
שאומרים בהגדה של פסח "וַ יְ ִהי ׁ ָשם לְ גוֹ י"
מלמד שהיו מצוינים שם ולא שינו בגדיהם
ושמותם ולשונם (ויק"ר ל"ב) וכל רואיהם

הכירו שהם יהודים ,ובגלל זה נשמרו מן
העריות ויצאו כעמר נקי ,כי הפריצות
בעריות נקראת בגידה ,כמ"ש (מלאכי
"א ׁ ֶשר ַא ָּתה ָ ּבגַ ְד ָּתה ָ ּב ּה וְ ִהיא ֲח ֶב ְר ְּת ָך
ב) ֲ
ית ָך" ותחילת הבגידה מתחילה
וְ ֵא ׁ ֶשת ְ ּב ִר ֶ
דרך הלבושים והבגדים ,המובילים לפגם
בגידים..
וזה שכתוב "וְ יָ ָר ְב ָעם יָ ָצא ִמירו ׁ ָּשלָ ם ,וַ ִ ּי ְמ ָצא
אֹתוֹ ֲא ִח ָ ּיה ַה ּׁ ִשיל ֹנִ י ַה ָ ּנ ִביא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ הוּא
ִמ ְת ַּכ ֶּסה ְ ּב ַשׂ לְ ָמה ֲח ָד ׁ ָשה" (מלכים א י"א)
"שלְ ָמה ֲח ָד ׁ ָשה" היינו
כי על ידי שהיה לו ַ
שהיה מתפאר בלבושים חדשים נתפסה בו
טומאת הגאווה עד שנכשל וחטא ,וכשכבר
נטה מן הדרך ,ביקש הקדוש ב"ה להשיבו
מדרכו הרעה ,כמו שדרשו רז"ל (שם) על
"א ַחר ַהדָּ ָבר ַה ּ ֶזה,
הפסוק (מלכים א י"ג) ַ
ל ֹא ׁ ָשב יָ ָר ְב ָעם ִמדַּ ְרכּ וֹ ָהרעה" אחר איזה
דבר? שתפסו הקדוש ב"ה לירובעם בבגדו
ואמר לו ,חזור בך ונטייל אני ואתה ובן ישי
בגן עדן ,ולא הסכים ,כי רצה להיות בראש,
ומדוע אמרו ש'תפסו בבגדו' ,ללמד אותנו,
שכל קלקולו התחיל דרך הבגדים ,בגלל
"ב ַשׂ לְ ָמה ֲח ָד ׁ ָשה" ואם יחזור
שהיה מתכסה ְ ּ
ויחשוב על תכליתו ולא על הכבוד והשררה
יוכל לטייל בגן עדן ,בלי קנאה ושנאה
ותחרות ,אבל הוא לא כן בחר לעשות ,וירד
מדחי אל דחי ,והכל התחיל מהבגדים ,שלא
השכיל כמו יוסף ,לנוס ולצאת החוצה מהן.

י-שלוֹ ֵמנ ּו ֶאת ַר ִ ּבי
ׁ ָש ְמע ּו ּ ַפ ַעם ַאנְ ׁ ֵש ׁ ְ
"א ֶתם ֲה ֵרי
ייקל ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ַעל ַה ִ ּצ ּיוּן וְ ּאוֹ ֵמרַ :
ַח ְ
אדם ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד ו ְּמ ַס ֵ ּים ֶאת ָּכל
ּ ֲא ַמ ְר ֶתם ׁ ֶש ָ
ַה ׁ ּ ַש"ס ֵאין ֵמ ִאיר ָעלָ יו צֶ לֶ ם ֱאל ִֹקים ,ו ְּבכֵ ן ַה ְמלִ יצ ּו
יס ְ ּימ ּו ֶאת ָּכל
טוֹ ב ְ ּב ַעד נְ כָ ַדי ׁ ֶש ִ ּיזְ כּ ּו וְ יִ לְ ְמד ּו וִ ַ
ַה ׁ ּ ַש"ס"( .שיש"ק ג-רא)
נָ ֲהג ּו ַאנַ ׁ"ש לִ לְ בּ וֹ ׁש ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ֵעת ַה ְדלָ ַקת נֵ ר
ֲחנֻ ָּכה( .שם ד-רנב )
ָא ְמר ּו ִ ּב ְב ִדיחו ָּתא ,עוֹ ד ִס ָ ּבה יֵ ׁש לָ נ ּו לִ ְׂשמוֹ ַח ְ ּב ַחג
ַה ֲחנֻ ָּכהֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶאפְ ׁ ָשר לָ לֶ כֶ ת ָאז לִ ׁישוֹ ן מו ְּק ָדם
ימת ֲחצוֹ ת
יוֹ ֵתר ִמ ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,ו ְּבכָ ְך לְ ִהזְ דָּ ֵרז יוֹ ֵתר ְ ּב ִק ַ
לַ יְ לָ ה( .שם ד-רנג)
א ב של החיים
ְ gצ ִר ִיכים ְל ַה ְק ִּפיד ׁ ֶש ַה ְּבגָ ִדים יִ ְהיוּ ָּת ִמיד ְמ ֻס ָּד ִרים
וּ נְ ִק ִּיים.
ַ gה ֵּי ֶצר ָה ָרע ּתו ֵֹפס ֶאת ָה ָא ָדם ֶּד ֶר ְך ַה ַּמ ְל ּבוּ ׁ ִשים
שהוּ ְּב ִבגְ דוֹ" (בראשית לט).
ִּב ְב ִחינַ ת "וַ ִּת ְת ְּפ ֵ ׂ
ַּ gכ ֲא ׁ ֶשר ֵמ ִסיר ָא ָדם ִּבגְ ֵדי יַ ֲהדוּ ת ֹו וּ ִמ ְת ַל ֵּב ׁש
ְּב ִבגְ ֵדי נָ ְכ ִריםְּ ,בנָ ֵקל ַל ַּב ַעל ָּד ָבר ְל ָל ְכדוֹ ְּב ִר ׁ ְש ּתוֹ.
ַ gה ְּבגָ ִדים ֵהם ְּבסוֹד ַה ַח ׁ ְש ַמל ,וּ ְכ ׁ ֶש ָא ָדם לו ֵֹב ׁש
ִצ ִיצית ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִמ ְת ַח ׁ ְש ֶמ ֶלת וּ בו ַֹר ַחת ִמ ֶּמנּ וּ .
ְּ gכ ָכל ׁ ֶש ַהגּ וּ ף ְמכֻ ֶּסה יו ֵֹתר ,הוּ א ׁ ָשמוּ ר יו ֵֹתר.

הוסכם שיתן מעות לפלוני ומסרם לשלוחו – ח"ב

דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א
ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"
בשבוע שעבר ,הובאה במדור
שאלה אודות פנחס שנתן הלוואה לראובן,
והוסכם בין פנחס לראובן שבמקום לפרוע
ישירות לפנחס ,יעביר ראובן את הכסף
ישירות לאחותו של דניאל הנמצאת בחו"ל,
ולאחר שאחותו של דניאל תקבל את
הסכום הנ"ל ,דניאל ישלמו לפנחס ופנחס
יקרע את שטר החוב של ראובן.
הצדדים הסכימו על כך ,ואחותו של דניאל
שהיתה חולה ,שלחה את בנה הגדול והנשוי
לאסוף את הכסף ,אבל דא עקא שבדרך
חזור לבית אמו עם הסכום הנ"ל ,הוא היה
מעורב בתאונת דרכים והכסף נאבד.
כעת נחלקו ראובן ודניאל מי צריך לשלם
לפנחס :ראובן טוען שהוא נתן את הכסף
לשלוחה של אחות דניאל וקיים את חלקו
בהסכם ולכן פנחס צריך לקרוע את שטר
החוב ,ואילו דניאל טוען שהוסכם שהכסף
יועבר "ישירות לאחותו" וכיון שתנאי זה לא
התקיים – דניאל פטור מלמלא את חלקו
בהסכם ולא צריך לשלם לפנחס.
בחלק הראשון של התשובה ,המדור דן
בדין שליח ,ובראיה מדברי הרשב"א
בתשובה שדן בדיני גיטין ,שאכן יש מושג
של "קפידא בדברי המשלח שהדבר הנשלח
יגיע דווקא לידי פלוני ולא לידי שלוחו".
ג .שיטת ערוך השולחן שמחמיר טפי
מהרשב"א
ערוך השולחן [אה"ע סי' קמ"א ס"ג] אכן כותב
שבדין קפידא של המשלח שיגיע דווקא
ליד פלוני – אין לחלק בין שליחות בגיטין
וקידושין לבין שליחות אחרת ,אלא שחולק
על הרשב"א [בח"א סי' אלף ר"ז] ומחמיר טפי
וסובר שהחילוק בין לשון "ליד אשתי" או
"לאשתי" הוא רק בגט ,אבל בשאר דיני
שליחות גם אם נקט לשון "אשתי" גרידא
יש קפידא מצד המשלח שיגיע דווקא
לידה ,דדווקא בשליחות הגט שיש ריבוי
בפסוק ממנו לומדים שמותר לשליח של
הבעל למסור לשליח של האשה למרות
שזה לכאורה נגד פשט לשונו של הבעל –
יש מקום לחלק בין לשון "ליד אשתי" לבין
לשון "אשתי" ,אבל בשאר דיני שליחות
שאין ריבוי בפסוק ממנו ניתן ללמוד
שאפשר לשנות מפשט לשונו של המשלח
– אין לחלק בין "ליד פלוני" או "לפלוני"
ובכל גוונא אזלינן בתר פשט הלשון ואמרינן
שהמשלח מקפיד שיגיע דווקא לידי פלוני

ממש.
א"כ בנידו"ד ,גם אם דניאל לא היה אומר
שיגיע "ישירות לאחותו" אלא רק היה
אומר שרוצה שהכסף יגיע "לאחותו",
הוי קפידא שיגיע אליה בדווקא ,וכל זמן
שלא הגיע אליה ממש אפילו שהגיע לידי
שלוחה ,השליח (שהוא ראובן) לא קיים את
חלקו בהסכם וממילא דניאל פטור מלשלם
לפנחס ,וראובן יצטרך לשלם לפנחס שוב
את אותם  10,000$שחייב לו.
ד .שיטות הפוסקים החולקים על הרשב"א
וסוברים שאין קפידא של המשלח
על אף שהובא לעיל [באות ב'] שהרמ"א ועוד
פוסקים הביאו את הרשב"א להלכה ,מ"מ
פוסקים אחרים חולקים על הרשב"א
וסוברים שגם כשהמשלח נוקט לשון "ליד
פלוני" אין כאן קפידא כלל שיגיע לידי
שלוחו.
 )1ספר קהלת יעקב [לג"ר ישראל יעקב ב"ר יום
טוב אלגאזי זצ"ל ,מענה לשון לשון בני אדם לשון לימודים

סי' שכ"ו] מוכיח מתוך דברי הרשב"א עצמו
בתשובה אחרת ,שבדין קפידא של המשלח
שיגיע דווקא ליד פלוני – יש לחלק בין
שליחות בגיטין וקידושין לשליחות אחרת,
דדווקא בגיטין יש לומר שלשון "ליד פלוני"
מוכיח שמקפיד על כך ,אבל בשאר שליחות
לא מקפיד שיגיע ליד שלוחו .א"כ בנידו"ד,
הדרנא למה שנכתב לעיל [באות א'] דמיד
כשהגיע הכסף לידי בנה הגדול של אחות
דניאל ,נחשב שהגיע ישירות לידה למרות
שבפועל הכסף הלך לאיבוד בדרך ,וא"כ
ראובן קיים את ההסכם עם פנחס ופרע את
החוב במלואו ,ולכן על דניאל כעת לקיים
את חלקו ולשלם לפנחס במזומן את כל
ה 10,000$-שעליהם סוכם.
 )2שו"ת צמח צדק [ליובאוויטש ,אה"ע סי' ר"פ]
כותב שמסברא גם בגט אין מקום לומר
שלשון "ליד אשתי" מראה על קפידא של
הבעל שיגיע דווקא לידה ממש ולא ליד
שלוחה ,אלא כיון שאין בכוחו לחלוק על
הרשב"א ,יש לכל הפחות להורות בדיני
שליחות בגיטין שבמקום אונס שלא יכול
לתת לידה ממש ,להתיר לתת ליד שלוחה,
ונחשב שהשליח קיים את שליחותו כראוי.
ויש לדון בדברי הצמח צדק לגבי נידו"ד,
ואכמ"ל.
 )3מוהר"ח אלפאנדרי זצ"ל [דבריו הובאו בספר
בני חיי אה"ע סי' קמ"א ,ובספר צור תעודה לג"ר מנצור

מרזוק זצ"ל על הרמב"ם בהל' שלוחין ושותפין פ"א ה"א

ד"ה "והנה ראיתי למוהר"ח אלפאנדרי"] חולק על
הרשב"א וסובר שלשון "ליד אשתי" אינה
מורה כלל על קפידא של הבעל שיגיע
דווקא ליד אשתו ממש ,ומוכיח זאת מלשון
הפסוקים ,עיי"ש .אלא שבנידו"ד שדניאל
נקט לשון "ישירות לאחותי" ,נלע"ד שאף
מוהר"ח אלפנדרי זצ"ל יודה שלשון זה
מורה על קפידא ,כמו לשון "את הולך גט זה
לאשתי – את ולא אחר" ,וא"כ ראובן לא
קיים את חלקו בהסכם ודניאל לא יצטרך
לשלם את הכסף לפנחס אלא ראובן יצטרך
לשלם את החוב (שוב) .וצ"ב?!
 )4הג"ר מנצור מרזוק זצ"ל בספרו צור
תעודה [הנ"ל ד"ה "והנה הרשב"ש"] ,סובר
שהרשב"ש חולק על הרשב"א ,ודווקא
באיש המגרש שאומר "ליד אשתי" י"ל
שמקפיד שיגיע לידה דווקא משום שכוונתו
לצערה ,מה שאין כן באשה שאומרת "מיד
בעלי" שכל רצונה הוא להפקיע עצמה מיד
בעלה ולכן אינה מקפדת ששלוחה יקבל
את הגט דווקא ממנו .ולכאורה ה"ה בשאר
דיני שליחות לדעת הרשב"ש ,שנראה לומר
שאינו מקפיד אא"כ פירש כן בהדיא באופן
שלא ניתן לטעות בדבריו .ובנידו"ד נצטרך
לדון האם כשדניאל אמר להעביר את הכסף
"ישירות לאחותו" ,משמע שמקפיד על כך,
וא"כ ראובן לא קיים את חלקו בהסכם
ודניאל לא יצטרך לשלם את הכסף לפנחס
אלא ראובן יצטרך לשלם את החוב שוב;
א"נ שלשון זו אינה מורה על הקפדה אלא
זו מטבע לשון בלבד ,וא"כ ראובן קיים את
ההסכם עם פנחס ופרע את החוב במלואו,
ולכן על דניאל כעת לקיים את חלקו ולשלם
לפנחס במזומן את כל ה 10,000$-שעליהם
סוכם .וצ"ב?!
ה .מי נחשב כמוחזק בנידו"ד
קיי"ל [טור חו"מ סי' כ"ה ס"ב ,רמ"א שם ס"ב ,ועוד]
"דכל היכא דאיכא ספיקא דדינא אין
מוציאין ממון מיד המוחזק" .לכן בנידו"ד
יש לברר מי מוגדר כמוחזק – ראובן או
דניאל ,ויהיה פטור מלשלם לפנחס מצד
טענת "קים לי".
לגבי דניאל ,נלע"ד שאין ביכולת פנחס
להכריחו לשלם ,שהרי דניאל מוחזק בכסף
שעדיין לא נתנו לפנחס ,ויכול דניאל לומר
"קים לי כפשט לשון הרשב"א וסיעתו
וכערוה"ש שבדין קפידא של המשלח שיגיע

דווקא ליד פלוני – אין לחלק בין שליחות
בגיטין וקידושין לבין שליחות אחרת ,ואני
שאמרתי לתת את הכסף 'ישירות לאחותי'
– כוונתי הייתה להקפיד על כך" ,וכיון
שבפועל הכסף לא הגיע ישירות לאחותו
של דניאל ,דניאל עצמו אינו חייב לקיים
את חלקו בהסכם ולא צריך לתת את הכסף
לפנחס.
אמנם לגבי ראובן ,נלע"ד שיש ביכולת
פנחס להכריחו לפרוע את חובו (שוב)
והפעם ישירות לפנחס שהוא בעל חובו,
משני טעמים )1( :ראשית ,מאחר וראובן
מודה שפנחס אמר לו שיקרע את שטר
החוב רק לאחר שיקבל את הכסף מדניאל,
הרי שכל עוד שהכסף לא התקבל מדניאל –
בפועל החוב לא נפרע ,ומאחר ודניאל אינו
מתכנן לשלם הרי שהחוב גם לא ייפרע ,ולכן
ראובן צריך לשלם את חובו לפנחס ולתבוע
את דניאל )2( .שנית ,יכול פנחס לומר "קים
לי כפוסקים הסוברים שמי שמוחזק בשטר
נקרא גם מוחזק בממון ,וכיון שהשטר עדיין
אצלי ואתה מודה שלא שילמת לי דבר,
ממילא החוב בעינו עומד ,ד'שטרך בידי
מאי בעית?'".
למעשה
כיון שראובן לא העביר את הכסף ישירות
לאחותו של דניאל ובפועל הכסף גם לא
הגיע לידיה כלל ,אין ביכולת פנחס לחייב
את דניאל למלא את חלקו בהסכם ולשלם
לו  ,10,000$משום שדניאל מוחזק בכסף
ויכול לומר "קים לי כפוסקים שבדין
קפידא של המשלח שיגיע דווקא ליד פלוני
– אין לחלק בין שליחות בגיטין וקידושין
לבין שליחות אחרת ,ואני שאמרתי לתת
את הכסף 'ישירות לאחותי' – כוונתי
הייתה להקפיד על כך".
אבל כיון שפנחס עדיין מוחזק בשטר חוב
של ראובן והחוב בפועל לא שולם ,יכול
פנחס לכפות את ראובן לפרוע לו את החוב
(שוב) ישירות ,וראובן יכול לפנות לבי"ד
ולתבוע את השליח שאיבד את כספו
ולשמוע דבר ה' זו הלכה.
ועל אף שמצד המושכל הראשון נראה
שאין לחייב את ראובן לשלם סכום כסף כה
גדול בפעם השנייה ,שהרי מסר את הכסף
לשלוחה של אחותו של דניאל ,הנלע"ד
כתבתי ,וצור ישראל יצילנו משגיאות
ויראנו מתורתו נפלאות.

חנוכה במחיצת המגיד

החסידים שגדשו את בית המדרש
במזריטש המתינו בציפייה דרוכה לרגע שבו
ייצא רבם ,המגיד ממזריטש ,מפתח חדרו ויחל
בהדלקת נרות חנוכה בחנוכייתו המיוחדת
שניצבה על הסף .ליל כ"ה כסלו הוא הלילה .נר
ראשון של חנוכה .אך משום מה ,הרבי התמהמה
מלהגיע  .מחוגי השעון נעו קדימה ,וצפיית
החסידים כמו גם תהייתם גברו והלכו מרגע
לרגע" .שמא ממתין הוא לר' זושא" ,לחש אחד
החסידים ,ומיד הפכה הלחישה לנושא שהכול
דנו בו.
אכן כן ,מדי שנה נהג המגיד לכבד את אחד
התלמידים בהדלקת נר
השמש והגשתו לו ,ובשנים
האחרונות מסר הרבי את
התפקיד לרבי זושא ,אלא
שהא גופא קשיא – מדוע
רבי זושא נעדר בשעה זו
מבית המדרש?
e e e
מנהג מיוחד היה לו לרבי
זושא – בכל שנה ושנה,
בתום תקופת החגים,
חודש תשרי ,שהיה שוהה
במחיצת רבו המגיד .היה
יוצא למסע ביישובים
ובכפרים הנידחים כדי
להאיר את נשמותיהם
הדוויות של היהודים
הפשוטים ולחמם את
ליבותיהם בדברי אמונה.
או אז מספר לכפריים
סיפורים נפלאים על
המגיד ממזריטש ועל
הבעש"ט הקדוש מחזקם
בדברי אמונה ובטחון
ומקרב ליבם לאבינו
שבשמים .אלה היו יושבים לפניו בפיות פעורים
ובאוזניים כרויות ושותים בצמא את סיפוריו.
דברים אלה ששמעו מפי רבי זושא היו להם
בבחינת טל של תחייה ,שחיזק אותם מול קשיי
היום יום .לאחר מכן היה רבי זושא מתכנן את
צעדיו כך ,שלקראת חג החנוכה יסיים את
סיבובו וישוב אל מזריטש לשהות במחיצת רבו.
הוא לא יכול היה להרשות לעצמו להחמיץ את
המעמד הנשגב של הדלקת נרות חנוכה על-ידי
הרבי.
e e e
הפעם ,כאמור ,נפקד מקומו של רבי זושא מבית
המדרש .רבי זושא איננו ,וגם המגיד מתעכב.
האומנם ממתין הרבי לתלמידו האהוב? קרוב
לחצות הלילה יצא המגיד מחדרו ,פניו קורנות
באור מיוחד ושתי עיניו בוערות כלפידים .ניגש
לחנוכייה והכין עצמו להדלקה .כעבור כמה
דקות נוספות הביט הרבי על החסידים הניצבים
במרחק מה ,סקר את פניהם ,ולבסוף סימן
לאחד התלמידים המסורים להתקרב ולהדליק
את השמש .חדי השמיעה טענו לאחר מכן ,כי
שמעו את הרבי כמו לוחש לעצמו" ,זושא כבר
לא יהיה כאן הערב"…
רק למחרת בבוקר ,בעת שהמגיד והחסידים
סיימו להתפלל תפילת שחרית ,נפתחה לפתע
דלת בית המדרש ,ובפתח נראה רבי זושא.
בצעדים מהוססים נכנס פנימה ,הסיר את שקו
מעל כתפו והביט בחבריו במבט לאה .עד מהרה
הוקף בחבריו ,ששאלוהו לפשר היעדרו אמש.
"הרבי התעכב מאוד בהדלקה ,ויש אומרים כי
המתין לך!" אמר אחד מהחבורה בנימה קלה
של טרוניה .רבי זושא נתן בחבריו מבט רך וטוב
לב ואמר" :הערב אם ירצה ה' ,בשולחן שיערוך
מן הסתם הרבי לאחד הדלקת הנרות ,אספר
לכולכם את קורותיי אמש".
e e e
היום חלף והערב רד .בחנוכיית הרבי ריצדו

לכבוד יומא דהילולא המגיד ממעזריטש זיע"א י"ט כסלו

שלהבותיהם של שני הנרות והשמש ,שהפעם
אכן הודלק על ידי רבי זושא .עתה ישבה
החבורה סביב שולחן ארוך ,כשהרבי בראש.
הרבי סימן ,והחסידים פצחו בשירת "הנרות
הללו" .לאחר מכן רמז לו הרבי לרבי זושא לספר
את סיפורו.
רבי זושא נע על מושבו באי-נוחות .ניכר היה
עליו כי לא קל לו לדבר בנוכחות הרבי ,אך הרבי
ציווה ורבי זושא מקיים.
"ובכן" ,פתח בסיפור" ,כמדי שנה גם הפעם
יצאתי למסעי בכפרים ובעיירות .פגשתי יהודים
רבים טהורים ויקרים ,שמול האמונה הפשוטה

והתמה שלהם חשתי קטנות ערך עצומה.
בכל מקום ומקום השתדלתי כמיטב יכולתי
להשמיע דברי תורה וחסידות ולעורר יהודים
להתחזקות בלימוד התורה ובהידור במצוות.
"באמצע חודש כסליו התחלתי לחשב את
צעדיי כדי שאספיק להגיע לכאן ,אל הרבי ,לפני
החנוכה .אך ביום שבו התכוונתי לצאת לדרך
כמו נפתחו ארובות השמיים וגשמי זלעפות
ניתכו ארצה .משפסק הגשם ,החל לרדת שלג.
השלג נערם בכמויות גדולות ,ואי-אפשר היה
לצאת לדרך .הרגעתי את עצמי ,שעל אף העיכוב
אספיק להגיע לכאן בזמן.
ואמנם ,כעבור יום ומחצה פסק השלג ואני
יצאתי לדרכי ,מחיש את צעדיי  .אתמול
בצהריים ,שעה שהייתי רחוק מכאן מרחק של
כמה שעות הליכה בלבד ובליבי ובמחשבותיי
הייתי כבר כאן ,פרצה שוב סופת שלגים ,חזקה
אף מקודמתה .תחילה סברתי ,כי אוכל לשלג,
ובכל כוחי התאמצתי לצעוד הלאה ,אך עד
מהרה נוכחתי כי הדבר אינו אפשרי ואף מסוכן.
החלטתי לנסות למצוא מחסה לשעה קלה
עד יעבור זעם ולהמשיך מיד בדרכי .בהכירי
את הסביבה ,זכרתי כי לא הרחק משם ביתו
של ר' יענק'ל ,יהודי כפרי שהכרתיו מביקוריי
הקודמים באזור .לאחר צעידה קשה וממושכת
הגעתי לכפר .איש לא נראה אותה שעה בחוץ.
הכפריים ישבו מכונסים בבתיהם ,מתחממים
ליד התנורים.
הגעתי לפתח ביתו של ר' יענק'ל ,נקשתי על
הדלת ולא שמעתי מענה .רק לאחר נקישות
חוזרות ונישנות שמעתי מבפנים קול חנוק
קורא" :מי שם"?" .זושא" עניתי כעבור רגע
נפתחה הדלת וראיתי לפניי את רעייתו של ר'
יענק'ל עיניה היו אדומות מבכי ,ופניה נראו
מתוחות מדאגה .שאלתי אותה ,מה אירע והיכן
בעלה והיא פרצה בבכי נרגש .התברר ,כי בעלה
יצא בבוקר לעבודתו ,ועדיין לא שב הביתה.

"חוששת אני שדבר מה נורא קרה לו" ,אמרה
תוך כדי בכיי .ניסיתי להרגיעה בדברי אמונה
וביטחון בה' ,אך היא הייתה נסערת .לבכייה
הצטרפו גם ילדיה הקטניים ,והמחזה כולו עורר
רחמים.
לא ידעתי את נפשי .מצד אחד ,בכל מאודי
השתוקקתי להיות נוכח בעת הדלקת הנר אצל
הרבי ,מאידך גיסא ,אי אפשר להישאר אדיש
מול צרתו של יהודי אחר ומול דאגתם ובכיים
של האם וילדיה .לבסוף החלטתי ,כי יהיה
עליי לוותר על העונג הרוחני ,ועל כל הגילויים
שהייתי זוכה להם אצל הרבי .הודעתי לרעיה
כי יוצא אני לחפש אחר
בעלה .אפלה שררה בחוץ,
וסופת השלגים הוסיפה
להשתולל .הבנתי שאין לי
שום ברירה ,מפני שייתכן
כי חייו של יהודי נתונים
בסכנה .צעדתי על פי
מסלול ההליכה שהתוותה
לי רעיית ר' יענק'ל.
היער
לכיוון
פניתי
שבפאתי העיירה ,לא
הרחק מביתו של ר' יענקל
תוך כדי תפילה לה' שיהיה
בעזרי ,עוד אני מגשש את
דרכי בשלג ,נתקלו רגליי
בגוש גדול .בחדרה רבה
התכופפתי ,והסרתי מעליו
שכבה של שלג .היה זה לא
אחר מאשר ר' יענק'ל.
בדיקה מהירה הבהירה
לי ,כי עדיין יש נשמה
באפו .בכל כוחי גררתי
אותו עד לפתח ביתו
והכנסתיו פנימה .במאמץ
מרוכז הצלחתי לאוששו.
בינתיים השעות נקפו .ושעת חצות הלילה
התקרבה .הבנתי ,כי לבית מדרשו של הרבי
כבר לא אזכה להגיע הלילה ,ועל כן ניגשנו ,אני
ויענק'ל להדלקת הנר הראשון של חנוכה ".רבי
זושא השתתק לרגע והביט סביב .אחר המשיך
בסיפורו" :בשעה שהדלקנו את הנר בחנוכייה,
חשתי בחמימות רבה העוטפת אותי .הייתי
מוקף ביענק'ל ,רעייתו וילדיהם ,אבל ברוחי
הייתי כאן עם הרבי ואתכם .הבנתי שעשיתי את
המעשה הנכון ,וכבר לא הצטערתי על שאינני
פה…"
לפתע פקח המגיד את עיניו ,וחיוך של נועם
התפשט על פניו" .זושא יקירי ,דע לך כי גם
בשמים המתינו לך עם הדלקת הנר הראשון,
עד אשר תדליק אתה את הנר ביחד עם אותו
יהודי .זכות המצווה עמדה לך ,ונשמתך זכתה
בשפע אורות עילאיים בחנוכה זה" .או אז הורה
המגיד לחסידים לפצוח בניגון של שמחה לכבוד
החנוכה.

הנרות בפתח .הפתח מרמז ליצר הרע
בבחינת "לפתח חטאת רובץ" .וזה רומז
לנו שכל כוחו של היצר הרע להחטיא
את האדם הוא רק כאשר חסר לו האור
הפנימי של השמחה בתורה ובמצוות.
יהודי ששמח באמת ביהדותו ,שובר את
כוחו של היצר הרע .ועם האור הזה אנו
יוצאים אל הפתח שהוא מקומו של היצר
הרע ומכניעים אותו.
על פי זה נבאר שמה שכתוב בגמרא:
"בראתי יצר הרע בראתי לו תורה
תבלין" ,וכן מה שאמרו" :אם פגע בך
מנוול זה ,משכהו לבית המדרש" – כל
זה דווקא בתורה מתוך שמחה ואושר,
לא רק כחכמה בעלמא ,כפי שלמדנו,
שתורה בלי שמחה זו תורה בלי אמונה
ובלי אור ה' ,ואז היא אינה תבלין ואינה
עצה כנגד היצר הרע( .וכן מובא בשם
האדמו"ר האמצעי מחב"ד שסגולת כל
המצוות היא כפי השמחה שבעשייתן).
הכוח שבימי החנוכה
רבותינו קבעו שמונת ימי החנוכה
בהלל ובהודאה .משמעות הקביעה היא
כפולה .משמעות ראשונה היא שרבותינו
הכניסו כוח בימים אלה להאיר את
התורה והמצוות לכל אדם ,וכל אחד כפי
שכוסף ורוצה ומשדל להמשיך על עצמו
את האור – יכול לשאוב אור ושמחה
במצוות לכל השנה כולה .ומשמעות
שנייה היא שקבעו זאת כעבודה לכל
אחד ואחד במשך שמונה ימים ,שיעבוד
על הנקודה הזאת כלומר יחפש ויבקש
את האור של ההודאה והשמחה במצוות
ושימשיך את העבודה הזאת לכל השנה
ולכל החיים.
ידוע שהחפץ חיים היה עורך חשבון נפש
ארוך בכל יום ,והעידו תלמידיו ששמעו
אותו מדבר בקול בינו לבין קונו ,שעיקר
חשבון נפשו היה על כך שלא שמח
מספיק בעשיית המצוות .לכן נתחזק
כולנו לנצל את הימים הקדושים האלה
להאיר בקרבנו את אור ה' ,את אור
השמחה בתורה ובמצוות ,כי בנפשנו
הדבר.
שבת שלום מלא אור
לכל בית ישראל.

נא להתפלל לרפואת
משה בן אידה ,גילה בת
ציפורה ,תמר בת מרים

חינוך
באהבה

אצל הורים לילדים שאובחנו עם
"הפרעת קשב" מנסרת תמיד בחלל "שאלת
השאלות":
מהו הפתרון "הטבעי" לטיפול בהפרעת הקשב,
או האם חוץ מטיפול תרופתי ,ישנה איזה
שהיא שיטה או דרך שבאמצעותם נוכל להגיע
להישגים לימודיים או תפקודיים ולשיפור
בבעיית הקשב או ההיפראקטיביות של הילד?!
שאלת השאלות
שאלות מעין אלו ,מטרידות אף את ההורים
שמוכנים לתת לילד שלהם ריטלין או קונצרטה
באופן קבוע ,ושאלותיהם בדרך כלל הם כאלו:
האם כשאתן לילד כדור ריטלין זה יעזור
לו להגיע להישגים לימודיים או תפקודיים
ותופעת ההתנהגות המוזרה תיעלם לו לגמרי?!
שאלה נוספת :האם הכדור יצליח רק "להרגיע"
את הילד או שהוא יוכל גם לשפר את הדימוי
העצמי הנמוך או את הבעיה החברתית שלו?!
הן להורים שמסרבים לתת ריטלין והן להורים
שמוכנים לתת ריטלין ,התשובה הקצרה היא-
בפירוש לא .אין יכולת ביד הריטלין או הפתרון
הטבעי לטפל במכלול הבעיות.
אך התשובה הארוכה היא -שבעקיפין דווקא
כן.
התפתחות בעיות נוספות
סביב בעיה מרכזית
בשבוע שעבר ,הסברנו בס"ד כי :הפרעת הקשב
לסוגיה השונים (חוסר קשב ,היפראקטיביות,
אימפולסיביות) מורכבת מ"גרעין אורגני"
(בעיה מובנת במוח ,כתוצאה מליקוי במערכת
התקשורת והעברת הנתונים במוח הקשור
לחומר דופמין-זוכרים?!) ,סביב בעיה
ראשונית זו מתפתחות עם השנים "שכבות"
של תגובות פסיכולוגיות ,רגשיות וחברתיות,
"היו ְֹצרוֹת" והגורמות בסופו של דבר את
שהן ַ
"המבנה השלם" של ההפרעה שאנו מכירים.
במילים אחרות :הילד עם כל מכלול בעיותיו
היום ,הוא תוצר של "התפתחות".
התפתחות של מספר גורמים:
 .1פרק הזמן שעבר ללא טיפול בבעייתו (טיפול
מכל סוג שהוא)
 .2תנאי הסביבה שבה גדל-דהיינו הבית שלו.
 .3ההתייחסות שהתייחסה אליו משפחתו.
 .4ההתייחסות שהתייחסה אליו החברה.
 .5התובנות והמסקנות שהוא הפנים בעקבות
תנאי הסביבה וההתייחסות אליו.
התפתחות הפנינה
ניתן להשוות את התפתחות הבעיה ,להתפתחות
"פנינה" בתוך צדף:
הפנינה עצמה עשויה מחומר אורגני קטנטן
כמו גרגר חול שנכנס בטעות לצדפה בעת שזו
פוערת את שריונה ,או מחומר אחר הנוצר
מהפרשות הרכיכה שנוצרות כתוצאה מגירוי
החודר לצדפה .הפרשות שונות נערמות אחת
על השנייה בשכבות ויוצרות עם הזמן את כדור
הפנינה.
אותו הדבר קורה עם הפרעת קשב ,כאשר
"גרגר החול החודר אל הצדפה" הוא "הבסיס
האורגני" של ההפרעה ,דהיינו הנטייה המוּ ֶל ֶדת,
הבעיה במערכת התקשורתית במוח .סביב
בעיה מולדת זו ,נוצרות עם השנים ,בעיות
נוספות המורכבות מבעיות אישיות עצמיות
ועם הבעיות המורכבות של הסביבה-דהיינו

לא בבית ספרנו פרק יד

מאת הרב יצחק אבוחצירא .יועץ חינוכי ,מאבחן ומטפל.
הבית והחברה בה הילד גדל ,עד להיווצרות
"הפנינה הסופית" ,דהיינו הבעיה ה"מועצמת"
הסופית המוצגת לעינינו עכשיו.
מכך ניתן להבין ,כי כפי שאין שתי פנינים
זהות ,אין שתי הפרעות קשב זהות .הפרעת
הקשב ,גם אם "עוצמתה האורגנית" דהיינו
הבעיה הראשונית במוח ,תהיה זהה בשני
ילדים ,היא תתבטא לאורך השנים והנסיבות
בשניהם באופן "שונה לחלוטין" כאמור
בהתאם ליתר תכונותיהם ולסביבה בה גדלו.
התועלת בטיפול תרופתי
ולכן התשובה הקצרה היא -בפירוש לא .אין
יכולת לכדור הריטלין או הכדור הטבעי לעזור
למכלול הבעיות ,הכדור מטפל נקודתית רק
בהפרעת הקשב האורגנית במוח.
אך התשובה הארוכה היא -שבעקיפין דווקא
כן.
הריטלין ,או כל טיפול אחר בבעיה האורגנית,
עשוי לאפשר לילד להיהפך באותו הזמן שבו
הוא נמצא תחת השפעת הטיפול להיות כאילו
"ילד רגיל" ללא הפרעת הקשב ,ובזמן זה ניתן
לטפל גם בשאר הבעיות שנוצרו כתוצאה
מהפרעת הקשב כמו :בעיית הסדר והארגון,
בעיית ההתנהגות ,החוצפה ,המרדנות,
העצלות ,הבעיות הרגשיות והחברתיות.
תוך כדי הטיפול בריטלין או בכדור הטבעי,
אנו מטפלים גם בשאר הבעיות הנלוות (ע"י
תוכנית פסיכולוגית/רגשית פרטנית) .בזמן
זה שהילד נמצא באימון ועם הזמן עולה לו
הדימוי העצמי והוא "חווה הצלחות" הוא
גם צריך להפנים (ע"י שיטות שונות) בצורה
טובה את הלמידה המחודשת של יכולותיו,
ושל דרכי התמודדות עם התחושות הקשות
שנבנו בטעות לאורך השנים (דהיינו הורדת
הדימוי של :אני לא יכול ,לא מסוגל ,לא
יוצלח ,אני הטיפוס הבעייתי ,המציק ,המפריע,
העצלן ,השכחן וכו' והפנמה מחודשת של
יכולת ההתמודדות עם מצבים ,תסכולים,
פרדוקסים ורגשות).
העבודה הזו היא העבודה העיקרית והקשה
ביותר -ואת העבודה העיקרית והחשובה
ביותר בד"כ מפספסים כולם ,כי היא
דורשת שינוי בתפיסה של שלושת המוקדים
המשפיעים על הילד ,שהם .1 :ההורים
והמשפחה .2 ,החברה .3 ,צוות הגן/בית
הספר.
ואת כל אלו משיגים בע"ה בתחילה על ידי
העלאת המודעות של ההורים ושל הילד לכך
שיש בעיה אובייקטיבית שמקשה על מימוש
הפוטנציאל בתחומים שונים ומגוונים .ועליו
להתמודד עם קשייו בצורה שונה ומיוחדת
רק לו ,ורק לקראת סוף הטיפול ,אפשר ללמוד
שהבעיה היא בעצם "לא בעיה" אלא אפילו
מתנה ייחודית.
השפעות נוספות
על בעיית הקשב
במסגרת מכלול הגורמים להפרעת הקשב,
בקרב רוב העוסקים ברפואה טבעית ,ישנה
הסכמה לגבי גורמים סביבתיים נוספים
שתורמים להחרפת הפרעות הקשב והריכוז,
שטיפולם בסביבת הילד ,יכולה לסייע רבות
בתהליך הטיפולי וחשוב שנהיה מודעים להם.
יש הטוענים בצדק" :מה קרה שפתאום

התופעה הזו של "הפרעת קשב" תפסה תאוצה ,מי
שמע עליה לפני עשרים שנה?!
לידיעתכם ,הפרעת קשב זו תופעה שנחקרת כבר
למעלה ממאה שנים ,וכבר משנות ה 60-70קבעו
בצורה ברורה את המונח "הפרעת קשב וריכוז"
אם כי מחוסר מודעות המערכת החינוכית,
אותם תלמידים שסבלו מהפרעת קשב ,נקראו
בשמות ומונחים מעט שונים ,ובד"כ גם פוגעניים
ומעליבים :לתלמיד ההיפר קראו-מופרע ,לתלמיד
עם הפרעת קשב קראו -עצלן.
בכל אופן ישנה תמימות דעים בין החוקרים ,כי
מידי עשור נוספים עוד מס' אחוזים ניכר לאחוז
התלמידים המאובחנים כבעלי קשב ולא רק בגלל
המודעות לתופעה אלא בעיקר בגלל מספר סיבות
והשבוע נזכיר את הגורם הראשון:
 .1רמת גירויים טכנולוגית גבוהה:
העולם שבו אנו חיים נמצא ב"התפתחות"
מתמדת .אם עד לפני מאה שנה עדיין נסעו
בכרכרות היום כבר טסים על מטוס הקונקורד
( )Concordeשבינתיים הוא מטוס הנוסעים
המהיר ביותר בעולם .הוא טס במהירות של
 2180קמ"ש (פי  2ממהירות הקול!) ביחד עם
התפתחות הטכנולוגיה ,גם האנושות מתפתחת,
מתקדמת ומשתכללת ,כך ש"הקצב" נעשה מהיר
יותר.
ואז ...אם נשים לב מה קורה סביבנו אפילו רק
בשלושים השנים האחרונות נבחין כי אנחנו
מתקשים "לעמוד בקצב החיים" נשמע לכם קשור
להיפראקטיביות או אימפולסיביות?!
מה שקורה בשנים האחרונות הוא ש :אנחנו עוד
לא מספיקים להתרגל לדבר מסוים וכבר יש
משהו אחר ,שהוא יותר מהיר וחדיש.
הקצב המהיר הזה חודר לתודעה שלנו בעיקר
באמצעות הטכנולוגיה והמדיה .ובעיקר ע"י
סרטים או משחקי מחשב ,שמשודרים בקצב
מטורף עם אינסוף ריצודים על המסך.
אך לא רק מדיית הצפייה ,אלא גם מדיית
השמיעה :המוסיקה נעשתה יותר קצבית ומהירה
עד כדי "טירוף הדעת" וכו'.
לכן ,ככל שאנו נסחפים לקצב המהיר של העולם,
כך המח שלנו ,לומד להתאים את עצמו ולהתרגל
לאותו קצב.
בעידן של היום ,כבר מגיל הינקות ,התינוקות
חשופים לצעצועים עם אורות מהבהבים וצבעים
זועקים ,מוביילים מנגנים וזוהרים ,דיסקי צפייה
לפעוטות שהתמונות בהן מאד מהירות ,ומלאות
באורות וצבעים.
כל האמור כיחידה אחת ,הופך את האדם להיות
עם צורך חזק מאוד לגירויים חדים ,בולטים,
קצביים ומהירים.
גורם פסיכולוגי/גנטי נוסף הוא שמצב נתון של
"חוסר רוגע ושקט" ,של הילד עוד בתקופת היותו
ברחם ,כאשר אימו בעצמה לא רגועה וחסרת
שקט ,תורם את תרומתו השלילית לטבעים
והנטיות של הילד.
וכך ,הילד גדל "בסחרחרה" ונכנס לגן חובה,
למכינה או לבית הספר ,ופתאום עיניו נתקלות
במורה רגיל ,המורה מעביר שיעור רגוע ,ומשהו
ב"קצב" של העברת השיעור מאוד איטי ומשעמם
את הילד ,מוחו הרי רגיל לקצב הרבה יותר מהיר,
עם כמות גירוי פי כמה וכמה.
ולכן לעיתים בכדי להחזיר עצמו את הקצב
"הטבעי" שהוא מכיר ,הוא מתחיל לייצר "גירויים

חיצוניים" בכדי שיהיה לו את אותו "רעש"
שמוחו רגיל אליו.
זה יכול להתבטא בלהתנדנד על הכסא ,להציק
לילדים אחרים ,לעשות מספר פעולות ביחד,
לפטפט ,לאבד ריכוז או לפעמים פשוט להתנתק
ולרחף.
הדרך להתמודדות:
הפתרון הנקודתי לבעיה זו הוא :להוריד את
רמת הגירויים והרעש בבית .מה שפחות "רעש",
צעקות ,מתח ,מחשב ורדיו דולקים ופחות
אורות מרצדים.
עלינו להתרגל לא רק לחיות ברוגע ובשקט,
אלא גם לדבר יותר לאט ובנחת.
נתחיל את השינוי אנו ההורים .נהיה בע"ה יותר
רגועים ,ונשדר את הרוגע והנחת בחיים גם
לילדינו.
המשך בע"ה בשבוע הבא.
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

המאורסת שואלת את המשודך,
לאחר החתונה כמה זמן תלמד בכולל,
יום שלם או חצי יום ,אומר לה המשודך
בשבילך אני מוכן ללמוד אפילו יום
וחצי...

וישב תשע"ח
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 16:18 16:06 16:15 16:00
יציאה 17:17 17:13 17:16 17:14
ר"ת 17:53 17:49 17:49 17:52

הפטרה עמוס פרק ב'פסוק ו' עד פרק ג'פסוק
ח' כה אמר ה' על שלשה פשעי

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש כא כסלו תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  4:00תל-אביב 4:14 :חיפה 4:03 :מוצאי שבת :ירושלים 5:15 :תל-אביב 5:16 :חיפה 5:14 :ר"ת5:51 :

להשריש את מדת האמת
באופן שיהיה "תוכו כברו" ולא
לדבר "אחד בפה ואחד בלב" !
נלמד מהפסוק" :וישנאו אותו ולא יכלו
דברו לשלום" )פרק לז-ב(
וכתב רש"י :מתוך גנותם למדנו שבחם ,שלא דיברו
אחד בפה ואחד בלב .עכ"ל .וידועים דברי חז"ל :כל
תלמיד שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם .ויש אומרים:
נקרא נתעב )יומא עב .(:ואחד משלושה שהקב"ה שונאן
הוא המדבר אחד בפה ואחד בלב )פסחים קיג.(:
פסק הרמב"ם )פ"ד מהל' דעות הלכה ו(" :אסור לאדם
להנהיג עצמו בדברי חלקות ופתוי ,ולא אחד בפה ואחד
בלב אלא תוכו כברו ,והענין שבלב הוא הדבר שבפה.
ואסור לגנוב דעת הבריות אפילו דעת הגוי ...ואפילו
מלה אחת של פיתוי ושל גניבת הדעת אסורה ,אלא
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות".
ודוגמא לכך הביא הפלא יועץ" :המראה חיבה יתירה
לחברו ואין פיו ולבו שוין ,גניבת דעת מקרי".
ידועים דברי חז"ל שמקדש ראשון חרב מפני ג'
עבירות חמורות ,ומקדש שני חרב מפני שנאת חינם.
הבדל יסודי ביניהם :בג' העבירות הטומאה נראית
בחוץ .אך בשנאת חינם הטומאה מבפנים .שכן כך
טבעה של שנאת חינם :בפיו שלום את רעהו ידבר,
ובקרבו ישים ארבו .גם כדי להבדיל בין הטומאה
והטהרה בבהמה ,ישנם שני סימנים .האחד בחוץ
]מפרסת פרסה[ והשני בפנים ]מעלת גרה[.
מעתה נוכל לרמוז כל זאת בלשון חז"ל )יומא ט:(:
"טובה ציפורנן של ראשונים מכריסן של אחרונים".
כלומר :טוב הסימן טומאה של הראשון ]בבית מקדש
ראשון[ שהיה מבחוץ ,גלוי לעין כל .מ"כריסן של
אחרונים"  -מהטומאה של האחרונים ]שנאת חינם
בבית שני[ שהיה טמון ונסתר בתוכם.
וכל כך למה? משום שכאשר הרשעות גלויה לעין כל,
יודעים להזהר ולהתרחק ממנה .לא כן כאשר טומן
הרשע את הטומאה בקרבו ,הריהו למכשול ולאבן נגף
וגדולה הסכנה להתחבר אליו וללמוד ממנו.

מעלה נשגבה להודות על האמת בפני
הזולת אף אם מתבזה על ידי כן !
נלמד מהפסוק" :ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני"
)פרק לה-כו(
ואמרו חז"ל יהודה הודה ולא בוש ,מה היה סופו? נחל חיי העולם הבא
)סוטה ז .(:כיוצא בזה אמרו חז"ל על הפסוק "יהודה אתה יודוך אחיך"
 מקרא זה לא אמרו אלא כנגד צדיקים שכובשים את יצרם ומודיםבמעשיהם ,שכל המודה במעשיו זוכה לחיי העולם הבא )מד"ר( .עוד
אמרו חז"ל :יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת
משמו של הקב"ה ,שנאמר )תהלים סא( "עדות ביהוסף שמו" יהודה
שקידש שם שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה
)סוטה י(:
קשה לו לאדם להכיר באמת ולהודות עליה .מידותיו הרעות ותאוותיו
מקשות עליו מאוד .על הפסוק שבפרשת בראשית )פרק ג-ו( "ותרא
האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ
להשכיל" ,העיר הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל :מילא "טוב העץ
למאכל :מובן .ו"תאוה הוא לעינים" ,גם כן מובן .אבל מהו הענין של
"ונחמד העץ להשכיל"?
והשיב רבי שמחה :האדם נגרר אחרי תאוותיו ,וכי כל רצונו לאכול
מפרי עץ הדעת הוא רק משום תאותו הפשוטה ש"טוב העץ למאכל
והוא תאוה לעינים" ,אלא שקשה לו להכיר באמת הזו ולא נעים לו
להודות עליה ,על כן הוא מוסיף לכך את ה"נימוק" כאילו שהמניע
שלו הוא האידיאל של "להשכיל" בעוד האמת הוא שהוא פשוט נגרר
אחרי תאוותיו הגסות והאפילות ,והתירוץ של "ונחמד העץ להשכיל"
אינו אלא רמיה עצמית.
שנינו במסכת אבות )פ"ה מ"ז( :אחד משבעה דברים שבחכם הוא
"מודה על האמת" .ולכאורה תמוה ,שהרי כדי להודות על האמת
צריך גבורה ]כפי שנשתבח יהודה[ ולאו דוקה חכמה ,וכיצד זה משייך
התנא את מודה על האמת לדברים שבחכמה?!
וביאר הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל )בספרו דעת תורה( עפ"י
ביאורו של הסבא מקלם :כשפתר יוסף את החלומות לפרעה אמר
פרעה" :הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו ...אתה תהיה על
ביתי"...
ופלא הוא ,הכיצד פרעה הרשע מלך מצרים שהיו שונאים את
העבריים כפי שנאמר "כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים
לחם" ,לפתע פתאום מסתלקת לו השנאה באחת ,עד כדי לתת ליוסף
כזו משרה נכבדה?!
וביאר הסבא הקלם ,כי בכך מגלה לנו התורה כי פרעה חכם
גדול היה ,ומדרכם של חכמים להודות על האמת! זו כוחה של
החכמה ,שבשלימות מדתה ,גם בלי יראת שמים ,יש בה כדי לשבור
את המדות .המדות בטילות בפני החכמה! הוא שאמר התנא שאחד
משבעה דרכים שבחכם "הוא מודה על האמת".
בתוך דברי תשובה שכתב החתם סופר ,כתב בזה הלשון" :צריך
אני להודיע מאיזה טעם אני פוסק ,כדי שאם יבדוק אחרי וימצא
טעות ,שאחזור ואומר דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי .כי
כל אדם עלול לטעות .ועל כן מחוייב אני להודיע טעמי ונימוקו ...אך
אם טעיתי עלי לחזור בי".
בספרו "צוואה מחיים" כותב הגאון רבי חיים פלאג'י לבניו" :אם
נראה לאיזה חכם איזה קושיה או סתירה בספרי ,איני מקפיד על
זה כלל ,כי כך היא דרכה של תורה .ואם תהיה הקושיה או הסתירה
בפסק דין ,ובפרט מהיתר לאיסור ,אל יבוש ואל יכלם המשיג,
לפרסם הדברים ,כדי שלא יבואו ח"ו להכשל בדבר איסור ,כי האמת
יותר אהובה אצלנו"...
והגאון האדר"ת כתב בצוואתו )בספרו נפש דוד(" :כן מעודי
האמת נר לרגלי ,ואת השקר שנאתי ,ואתעבנו בלבי עד מאד .לא
אחפה על אוהבי ,ולא על קרובי ,במקום שהוא מתנגד לאמת ,ולא
אעשה שקר בנפשי ,שלא להודות על האמת .אינני עושה סנגורין
למעשי ,במקום שיצא ממני שלא כהוגן בשגגה .ולא אכחד תחת
לשוני שגגתי.

להרגיש מחוייבות ושעבוד למי
שהרבה להטיב עמו ,ולהשיב לו כגמולו!
נלמד מהפסוק" :ולא חשך ממני מאומה ...ואיך
אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים
)פרק לט-ט(
מפרש הספורנו" :איך אעשה הרעה הגדולה הזאת  -לשלם רעה
תחת טובה" .ומה שסיים יוסף "וחטאתי לאלוקים" ]ולא "וחטאתי
לאדוני"[ יתכן שרמז לנו בזה כאמרת חז"ל )במשנת ר"א  -פרק ז(
ש"כל הכופר בטובתו של חברו לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה".
אכן אפשר לבאר עוד ,שכל דברי יוסף נסבו ביחס להקב"ה ,שכיון
שהטיב עמו כל כך בזה שנתן בלב אדונו לתת כל אשר בידו ...איך
יתכן שיחטא לו וימרה את פיו .על כך היה אומר הגה"צ רבי הלל כגן
זצ"ל ,כי "טענה פשוטה והגיונית כזו גם גוי יכול להבין"...
מלבד כל זאת ,רואים עוד מעלתו הנשגבה של יוסף שראה בכל
מה שעובר עליו את טובתו הגדולה של הקב"ה עמו ,שהרי הטובה
המקומית הזו בבית פוטיפר הגיעה לו בתוך ים של צער ודמעות
על ניתוקו מאביו שנפשו היתה קשורה בו וכן מתוך כל הצער
והרדיפה שהיתה לו עד עתה מאחיו ,וגלותו לארץ הזרה לו ,ועם
כל זאת ראה את גודל הטובה בחסד וברחמים שהקב"ה עושה
עמו בכל עת ,ורק זה מה שהביא אותו להרגשתו הטובה ולבטחונו
המופלא בחסדי ה' ולכן שם שמים היה שגור בפיו בכל מקום,
גם בהמשך בבית האסורים וגם בעומדו לפני פרעה .כי על כן,
הכיר וידע נאמנה שכל מה שעושה הקב"ה עמו הכל לטובה ,וגם
הצער עצמו הוא שמצמיח לו את הישועה .כפי שהוכח לבסוף,
וכמו שאמר לאחיו "אלוקים חשבה לטובה") ...וראה מסגרת על
הגרא"מ שך זצ"ל(.
וזאת כפי שכבר כתב רבינו בחיי זצ"ל )בספרו חובת הלבבות
שער הבחינה פ"ה( :וכן ראוי שתבחין את נפלאות ה' בהנהגת
העולם ,ע"י שתסתכל תמיד בתוצאות הסופיות של המאורעות
העוברות עלינו הנראות כרעות בתחילתן ,ותראה בהן פלא גדול .כי
הרבה ממאורעות אלה הבאות עלינו שלא ברצוננו הופכות בסופן
לטובה ,וכן להיפך ,לפעמים נדמה לנו שנזדמנה לנו טובה ואח"כ
היא הופכת לרעה ]למראה עינינו[.
וכדוגמת המסופר על חבורת עוברי דרכים שישנו ליד קיר אחד,
ובא כלב ועשה את צרכיו על אחד מהחבורה .התעורר הלה משנתו
ומיד קם לרחוץ את עצמו .וכאשר התרחק מחבריו הישנים נפל
עליהם הקיר ומתו והוא ניצל .והרבה פעמים קורים מקרים דומים...
וענין זה מתבאר בפסוק "אודך ה' כי אנפתי בי ישוב אפך
ותנחמני" כי נוכח לראות שהצער שהיה מנת חלקו ,הוא שהצמיח
לו את הישועה והביאו על זה חז"ל במדרש משל לאדם שרצה
לשוט בספינה ונתקע לו קוץ ברגלו ואיחר את הספינה ,והיה
מצטער על זה .לימים שמע שהספינה טבעה בים .שמח האיש
והודה להקב"ה על אותו קוץ שנתקע ברגלו ,שכן נתברר עתה,
שקוץ זה נשלח בחסד ה' כדי להצילו.
וזה שיוסף הכיר והודה שכל מה שעבר עליו "אלוקים חשבה
לטובה להחיות עם רב" ]וממילא אין לו כל תרעומת על אחיו[ וזו
היתה גם הודאתה המיוחדת של לאה אמנו כשילדה את יהודה
ואמרה "הפעם אודה את ה'" .אשר על זה אמרו חז"ל )ברכות ז(:
"מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה עד
שבאת לאה והודתו" ,והיינו שהודתה על שקיבלה יותר מחלקה
באמהות כפירש"י שם ,והבינה שזכתה לכך בגלל הצער הגדול
והדמעות הרבות שהיו מנת חלקה ומזה צמחה ישועתה וטובתה
הגדולה.
מטעם זה היה אומר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל שאפילו
לשונאו חייב אדם הרבה הכרת הטוב !...שכן פעמים בא על ידו
טובה מרובה .הכיצד? אם שונאו חורש עליו רעה .מה עושה
הקב"ה? מפר עצתו והופך את הרעה לטובה ,והלא טובתו של
הקב"ה שלימה היא ומרובה מטובתו של אוהבו בשר ודם .וא"כ
למה יטור איבה לשונאו שאף כי אמנם חשבה לרעה ,אבל אלוקים
חשבה לטובה!

המאמר הנוכחי שונה בתוכנו מסגנון המאמרים הרגילים,
וזאת משום "אין מסרבין לגדול" .פנה אלינו אחד מזקני וותיקי
רבני השכונות בירושלים ,אשר ביקש לעורר על ענין שמירת
השבת .מזה עשרות בשנים שהרב שליט"א מקדיש את חייו לתקן
עולם במלכות ש-ד-י ,ולקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים.
סיפור אמיתי :שוחחתי עם יהודי מסורתי אשר סיפר את קורות
חייו .בצעירותו למד בישיבה ,היה לו ראש טוב והוא הצליח
בלימודים .אבל העוני! העוני בבית היה קשה ומציק .אחיו הגדול
גר בחו"ל ,הצליח ועשה חיל .אז הוא החליט "לקפוץ" אל האח,
ולעשות משהו לשיקום המצב הכלכלי של הבית .בחשיבה של
בחור צעיר סבר שבכוחו לתמוך במשפחה כאן.
עד מהרה טפחה המציאות על פניו .בחור צעיר ,ללא מסגרת.
ההתדרדרות הרוחנית מיהרה לבוא עד שמצא עצמו מחלל שבת
בפרהסיה רח"ל .הקים בית וגם חנות .והיא  -פתוחה בשבת .אלא מה.
"זה היום הכי מוצלח בביזנס .אז מגיעים כל התיירים מהמלונות".
אמרתי לו :תסתכל על מיליוני שומרי השבת בעולם כולו ,הם לא
מתפרנסים יפה? והם לא עובדים בשבת! הקב"ה עצמו שברא את
העולם כולו בשישה ימיםָ ,שבַ ת ביום השביעי ,כפי שאתה עצמך
אומר בקידוש בליל שבת  -לא לשכוח :מדובר ביהודי מסורתי! -
הוא זה שציווה אותנו לשבות ביום הזה ,כמו שהוא שבת  -האם
לפי דעתך נמנע ממנו לתת לך פרנסה יפה בששת ימי החול?!
תשובה לא הייתה בפיו .אך דומה שה"תשובה" הגיעה בצורה
אחרת.
*

*

*

באחת השבתות ,בהן המשיך לעבוד בחנות ,התרחש שוד עם
נשק חם .השודד ברח עם כל הכסף ,והוא נמלט משם חיוור
ורועד .בשבת הבאה הוא כבר הגיע במקום לחנות  -לבית הכנסת.
אבל היצר הרע לא מוותר על אף קליינט :תקופה קצרה לאחר
מכן חזר לסורו.
את ילדיו שלח לחינוך דתי .אבל הם לא היו טיפשים ,הבחינו שבבית
משתדלים לשמור על שבת מסורתית .מכינים פלטה ,לא מבשלים וכו'
אך בחנות הכל מותר ...הערכים הכפולים הללו לא התיישבו על ליבם.
בסופו של תהליך התחתן בנו עם גויה רח"ל ,והביא לעולם ילדים
גויים ,לבתו אין ילדים כלל  -השם ישמור ויציל.
אם רק היה מוותר על חילול השבת בחנות ,הכל היה עשוי
להראות אחרת .במקום שהילדים יהיו מתוסכלים בשבת מכל מה
שכביכול "אסור" היו זוכים לרוח של מנוחה וקדושה .לאווירה
משפחתית חמימה .והשבת הייתה שומרת עליהם  -כפי שהם
שומרים עליה .השבת היא הרי "מקור הברכה" ,צינור שפע ברכה
והצלחה וכל טוב.
*

*

*

ידועה שאלת הזוהר הק' ,אם השבת מקור הברכה אז מדוע לא
ירד מן בשבת? מבאר הזוהר :אל תסבור שהשבת מזרימה ברכה
גשמית סתמית  -אלא הרבה מעבר לכך .כשם שיש בארץ

'ימים' כך יש בשמים 'ימים רוחניים' .השבת מזרימה שפע
של אנרגיה רוחנית לששת הימים הרוחניים ,ומהם משתלשלת
בהמשך הברכה הגשמית .כללו של דבר :לטרוח בשבת על גשמיות
זה הדבר הכי מופרך בעולם ,שכן כל מהות השפע של שבת הוא
שפע רוחני ,והטרחה הגשמית היא סתירה לאפשרות לזכות בשפע
הזה! ההיפך הוא הנכון :דווקא כאשר אנו שובתים בשבת ,עורכים
סעודות שבת כדת ,אזי אנו מתחברים לצינור השפע וזוכים דרכו
לרוב שפע גשמי בששת ימי השבוע!
חבל חבל על כל היהודים שמפספסים בידיהם את מקור
הברכה .אם במקום זה היו מתאחדים עם המשפחה בשולחן
שבת ,הרי זוכים לשפע כפול ומכופל בכל התחומים .והעיקר :היו
זוכים שגם ילדיהם אחריהם יישארו מחוברים לאבא בשמים
ויקימו דורות נאמנים.
מה זה נוגע לנו הקוראים? בידנו הכח להשפיע! הבה נזמין לביתנו
אחים תועים ,שיראו את העונג! שישמעו את הזמירות! שיחושו
במטעמים! שירגישו פעם אחת בחייהם שבת מה היא!
*

*

*

לסיום ,שתי נקודות בנושאים אחרים:
א( קצב אחד פגע באמורא 'רב'  -מספרת הגמרא ביומא )דף
פ"ז ע"א( .בערב יום כיפור לא הגיע הקצב לבקש סליחה ,חשש
רב שהקצב ייענש והוא פנה אל האיטליז .הקצב לא השכיל
להתנצל בפני רב ,ובאותה שעה שביקע ראש של בהמה עף נתז
אל ראשו והרגו.
מדוע נזכרנו בסיפור? משום שלאחרונה פרסמנו סיפור על יהודי
יקר שתלה את פטירת אשתו ,בכך שבטעות לא העביר לרבי
מפ ֶשעוָ וארסק זצ"ל כסף שהיה חייב לו  -והרי "בעוון נדרים מתה
ּ
אשתו של אדם" )שבת דף ל"ב ע"ב(
קורא נכבד עורר :כיצד ייתכן דבר כזה שהרבי לא התפלל על
החולה  -כאשר בעלה שכח להעביר לו בשוגג את הסכום?!
עלינו להבהיר ולהדגיש שמדובר ברושם מוטעה :אין ספק
בעולם שהרבי התפלל על החולה ,אלא שהוא לא יכל לפעול
ישועות ללא הסרת הקטרוג מהמשפחה .בדומה לאמורא רב שלא
יכל להסיר את הקטרוג מעל הקצב ,ולמרות שהשתדל בכיוון לא
השכיל הקצב לנצל את ההזדמנות .גם במקרה שלנו ההתעוררות
הייתה חייבת לבוא מצידו של היהודי ,והרבי רק יכל לנסות
לגרום לו להתעורר.
וכך הרי התבטא בעל המעשה
הזהיר אותי הרבי כל כך בתחילת
הרבי חיפש אותי שוב ושוב  -כדי
הגזרה .רק כך הוא יכל לעורר עלי
את הרמזים"- - -

עצמו" :למפרע הבנתי מדוע
הדרך .כעת גם קלטתי מדוע
שאשלם את החוב ואנצל מן
רחמים ,אבל אני לא הבנתי

ב( במאמר בריאות האחרון נפלה טעות בשורה האחרונה של שקלול
תוצאות המבחן העצמי .הכוונה שציון  45ומעלה ]ולא  34כפי שנכתב[
מעיד על הצורך הדחוף לבצע שינוי דראסטי באורח החיים.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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ליקוטים נפלאים
פרשת וישב
"וישב יעקב" (לז ,א)
פירש רש"י ,הפשתני הזה ,נכנסו גמליו טעונים פשתן ,הפחמי
תמה ,אנה יכנס כל הפשתן הזה היה פיקח אחד משיב לו ,ניצוץ
אחד יוצא מהמפוח שלך ששורף את כולו ,כך יעקב וכו'.
לכאורה ,הפחמי שואל "אנה יכנס הפשתן" והפיקח משיב כי
יישרף ,וכי זו תשובה ממין השאלה .אלא אין פשתן האמור כאן
אלא המוני עם ,שלא זכו לשכל התורה ונתרחקו ממחנה שכינה,
והשאלה לגביהם ,כיון שלא קראו ולא שנו ,איך יכנסו לטרקלין
ויהא גם שבתם בבית ד' ,על כך משיב הפיקח ,אפילו פשוט
שבפשוטים ,אם רק יתלהב לעבוד את קונו בכל להט נפשו ,יש
לו תקוה .ניצוץ אחד יוצא ממפוח הקדושה של הצדיק "ושורף
את כולם" ,כלומר ,מדליק בלבבות כולם שלהבת אדירה,
הלוחכת כל שיורי זוהמתם ומבעירה את נשמתם עד לב
השמים( .הרה"ק ר' אברהם יעקב השני מסאדיגורה זי"ע)

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"
(לז ,א)
פירש רש"י ,ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף.
יש להבין זה הלא כתיב (תהלים קמה ,יט) רצון יראיו יעשה.
ויש לבאר דברי רש"י על פי מאמר חז"ל (בראשית רבא פו ,ב),
ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל ,גלגל
הקב"ה את הדבר על ידי יוסף וירד בכבוד גדול למצרים .לפי זה
אפשר לפרש שיעקב ידע שהוא ראוי לירד למצרים
בשלשלאות של ברזל לגלות ,מחמת סיבה הידועה להבורא
ב"ה ,ולכן ביקש יעקב לישב בשלוה ,היינו פירוש שהתפלל מה'
שישב בשלוה ,וה' ברוב רחמיו עושה רצון יראיו וגלגל הדבר
שיקפוץ עליו רוגזו של יוסף כדי שירד למצרים בכבוד.
זה שאמר הקב"ה ,לא דיין לצדיקים במה שמתוקן להם בעולם
הבא ,אלא בוודאי צריך אני לקבל בקשתם ותפלתם שמבקשים
לישב בשלוה גם בעולם הזה ,כן יהי רצון אמן( .בת עין)

"וישנאו אתו" (לז ,ד)
אומר ה"בן איש חי" בספרו "אדרת אליהו" :התורה מספרת לנו
מה היתה סיבת השנאה" :ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל
אחיו וישנאו אתו" ,ולכאורה ,במה אשם הבן שהאב אוהב אותו
יותר מאחיו?
לכל היותר זהו חסרון באב ,אבל בודאי אין זה חסרון בבן עצמו!
יתר על כן ,הלא התורה בעצמה מגלה לנו כי הסיבה לאהבתו
הגדולה של יוסף אצל אביו היתה "כי בן זקנים הוא לו" ,ואם כך
בוודאי אין מקום לשנאה! התשובה היא ,שהם סברו שחביבותו
הגדולה של יוסף בעיני אביהם איננה משום היותו בן זקונים,
שאם כן הרי יש בן זקונים קטן יותר-בנימין ,ומדוע אותו אין
אביהם אוהב יותר משאר אחיו ,על כרחך שלא זו הסיבה ,אלא
יש סיבה אחרת לגמרי :יוסף מוציא את דבתם רעה אל אביהם
ועל ידי כך הוא צד את לבו וקונה את אהבתו ,ומשום כך שנאו
את יוסף שנאה גדולה .לאחר מכן מספר להם יוסף על חלומו:
"והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסובינה אלומותיכם

ותשתחוין לאלומתי" .כשראו האחים כי הם נדמים בעיניו כקש
וגבבא ,הגביר הדבר עוד יותר את שנאתם אליו" :ויוספו עוד
שנא אתו".

"ויחלם יוסף חלום ...ויאמרו לו אחיו המלך
תמלך עלינו אם משול ממשל בנו ...ויחלם
עוד חלום ויספר אותו לאחיו ...ויספר אל אביו
ואל אחיו״ (לז ,ה-י)
פירוש ,שהנה כשראו האחים בחלום ראשון שפתרו לו חלומו,
והרי איתא בגמרא שכל החלומות הולכין אחר הפה ,יוצא שע״י
שפתרו לו חלומו ואמרו ״המלך תמלוך עלינו אם משול תמשול
בנו״ אם כן יתקיים באמת החלום ,ולכן בחלום השני כתוב
״ויספר אותו לאחיו״ אבל לא נזכר שענו לו על זה.
וזהו כנ״ל שלא רצו לפתור לו ,שהרי עי״ז יתקיים באמת חלומו.
אלא שיוסף שב וספר את החלום לאביו ולאחיו ״ויספר אל
אביו .ואזל אחיו״ ,ויעקב אבינו פתר לו את החלום ,וגם חלום זה
נפתר בפה ״הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה״,
רק שגער בו אביו כדי לא להרבות שנאת אחים ,אבל מכל
מקום פתרו.
ולכן כתוב (יא) ״ויקנאו בו אחיו״ שכיון שראו שיעקב אע״ה
פתר גם כן החלום ,הבינו שכך גם יקויים ,שהחלומות הולכין
אחר הפה( .בשם הגרי״ד סולוביצ׳יק ר״י בריסק ,טללי אורות)

"על חלמתיו" (לז ,ח)
בגלל החלום על האלומות ,אשר הוסיף שנאה לשנאה שכבר
שנאוהו "ועל דבריו"-על הדבה שהוא מוציא עליהם אצל אביו.
אלא שאחר כך בא החלום השני" :והנה השמש והירח ואחד
עשר כוכבים משתחוים לי".
עתה נוכחו לדעת שאין הוא מחשיבם לאלומות קש אלא
לכוכבי שמים ,אם כן ,מה שהביא את דבתם רעה אל אביהם,
אין זה מכיון שהוא מבטלם לגמרי והם אינם נחשבים בעיניו
כלל .לא כן הדבר ,שהרי הוא מחשיבם ככוכבים מאירים
וזוהרים ,אלא שעם כל מעלתם הוא סבור שהוא עולה עליהם.
כאשר אדם סבור שאחיו אנשי מעלה הם ,וכל 'חסרונו' הוא
בכך שהוא סבור כי הוא נעלה מאחיו ,אין זו סיבה לשנאה אלא
לקנאה ,ולכן "ויקנאו בו אחיו".

"וישמע ראובן ויצילהו מידם" (לז ,כא)
אילו היה יודע ראובן שהקב"ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצלהו
מידם בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו (ילקו"ש וישב
קמא) ,כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"ם זי"ע וז"ל 'וודאי לא היה
הכוונה ח"ו לגאות וכבוד – שהכתוב יכתוב כן עליהם .אלא ,כי
אין האדם יודע עד כמה מגיעין מעשיו ,ואילו היו יודע שמעשיו
מגיעין עד להשי"ת – שיכתוב עליהן כן ,היה עושה ברצון יותר'.
וכן בכל אדם אם היה יודע איך מעשיו גורמים טובה לכל
העולמות ולכל הנבראים היו עובדים ברצון וחשק יותר ,עכ"ל.

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת וישב
"ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו
אתו אל הבור הזה אשר במדבר" (לז ,כא)
דרשו חכמינו מהפסוק 'והבור ריק אין בו מים' שרק מים אין בו
אבל נחשים ועקרבים יש בו .ולכאורה קשה ,אם כן איזה הצלה
יש בזה ,ומה ההבדל אם האחים יהרגוהו ,או שהנחשים
ועקרבים יהרגוהו???
ומתרץ רבנו האור החיים הקדוש ,האדם הוא בעל בחירה יכול
להרוג חבירו אפילו אם חבירו לא נתחייב מיתה בידי שמים,
אבל בעלי חיים שאין להם בחירה אינם יכולים להזיק לאדם רק
אם נתחייב בידי שמים ,ולכן כשהציל אותו מיד אחיו שהם
בעלי בחירה והכניסו לבור נחשים ועקרבים נקרא הצלה.
והיה לראובן חשבון נוסף עמוק בזה ,שהרי האחים רצו להורגו
ובכך לסתור את חלומו שהוא ימלוך עליהם ויהיה הוכחה
שהחלום של יוסף הצדיק שקר ,אבל האמת הוא שאם היו
האחים הורגים אותו אין הוכחה שאין החלום אמת ,שבעל
בחירה יכול גם לבטל את העתיד לבוא על האדם בידי שמים.
ולכן זרק אותו לבור של נחשים ועקרבים ,ואז יצאו השבטים
שהם בני בחירה מהעניין ,ואז תהיה הוכחה אם חלומו אמת או
לא ,אם ימות בידי נחשים ועקרבים ,סימן שאין חלומו אמת,
ואם יחיה ולא יגעו בו לרעה ,סימן שחלומו אמת ,וכן היה.

"ויפשיטו את יוסף את כתונת הפסים אשר
עליו" (לז ,כג)
מעיר רבי שלום שבדרון זצ"ל :מה ראו להפשיטו את כתונת
הפסים מיד כשבא אליהם? וכי מחמת שנאה עשו זאת?
ושמעתי לבאר ,דלא בגלל שנאה עשו זאת .אלא מאחר
ומבואר במסכת שבועות (לא ).מנין לשניים שבאו לדין ,אחד
לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה,
שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך ,תלמוד לומר
"מדבר שקר תרחק" .למדין אנו שראיית העין עלולה להטות
דין ,א"כ אחי יוסף שדנו אותו אם הוא חייב מיתה ,חששו
שהכתונת פסים שעשה לו אביהם שגרמה להם השנאה נגדו
היא תטה את  -לבם מלדון דין אמת ,לכן הפשיטו מיוסף את
כתונת הפסים .ללמדנו שכל מה שעשו ,על פי דין תורתינו
הקדושה עשו.

"מה בצע כי נהרג את אחינו" (לז ,כו)
מה בצע – מה ממון (רש"י) כלומר ,מה יצא לנו מהריגתו ,בואו
נמכור אותו ,כך לפחות נרוויח כסף מהעניין ...היתכנו דבורים
כאלו אצל יהודים ,ובפרט אצל קדושי עליון ,שבטי ק-ה?
באר הרב ברונרוט בספר "אמר ודברים" :יהודה שאל אותם
שאלה :מדוע בעצם אנחנו כל כך רוצים שאבא לא ידע מהריגת
יוסף? הרי סוף כל סוף אמורים אנו להרוג אותו להשליכו באחד
הבורות ,ולאבינו נאמר ש"חיה רעה אכלתהו" .מדוע לא נבוא
אל אבינו ונציג בפניו את האמת :אבא היקר ,לא היתה בררה,
ישבנו היום לדין והחלטנו שיוסף הוא רוצח ,רודף ,פסקנו את
דינו למיתה והרגנוהו ,ברוך

דיין האמת .מדוע באמת איננו עושים זאת? – המשיך יהודה
ואמר – וכי מישהו שילם לנו על כך שלא נספר לאבא? ודאי
לא! אם כן מדוע איננו אומרים לו זאת? הסיבה ברורה :כי איננו
שלמים במאת האחוזים עם פסק הדין ,ואם כך" ,מה בצע כי
נהרוג את אחינו" ,מדוע לנו לעשות מעשה בלתי הפיך ,הבה
ונמכור אותו! זו היתה כונת יהודה" :מה בצע – מה ממון?" וכי
מישהו שילם לנו כסף על כך? לא! בהכרח אפוא שאיננו שלמים
עם הפסק ,ומדוע להרוג אותו?!
(ומתוק האור)

"וימאן"( ...לז ,לה) "וימאן"(...לט ,ח)
מעניין חינוך הילדים ,הנה כששמע יעקב אבינו ש'טרוף טורף
יוסף' ,כתיב 'וימאן להתנחם' .לאחר כמה כתובים מצינו שוב
'וימאן' – שיוסף עמד בגבורה בניסיון הקשה .יש שביארו
שייכות הדברים .כי בזה שמיאן להתנחם על יוסף בנו והמשיך
להתפלל עליו אף לאחר שהיה נראה שכבר איננו בין החיים.
בזכות זה זכה יוסף הצדיק לכוחות עצומים שלא ליפול בעת
ניסיון .ומכאן ילמד כל אב ,שכל כמה שיאמין בבניו שבכל מצב
שהוא יש להם עוד תקווה לעלות שוב על דרך המלך .תקוות
טוב זו תכניס בקרבם כוחות נפש עצומים שיצליחו בדרכי
הקדושה.
(באר הפרשה)

"ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית
הסוהר ...ויהי שם בבית הסוהר"( ,לט ,כ)
שואל הקדושת לוי ולכאורה נראה כייתור לשון ,שהרי אם
'ויתנהו אל בית הסוהר' פשיטא ש'ויהי שם בבית הסוהר',
ונראה ,דהנה כשהקב"ה שולח על אדם ח"ו דבר לא טוב ,אזי לא
יעשה שום פעולה גשמית ,רק יבטח בה' ובוודאי יהפוך לו
לטובה ,וזוהי המדה של נחום איש גם זו ,שהיה אומר תמיד 'גם
זו לטובה (עי' תענית כא ).וזהו הרמז 'ויהי שם בבית הסוהר',
אף על פי שהיה אפשר לו לעשות איזה פעולה שלא יהיה בבית
הסוהר ,לא עשה שום פעולה ,כי בטוח היה בה' שבוודאי יהיה
הכל לטובה.
(באר הפרשה)

"כמשפט הראשון אשר היית משקהו" (מ ,יג)
המדרש רבה מבאר מה היה חטאם" :רבנן אמרי :שר המשקים
– זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו ,שר האופים – צרור
(אבן) נמצא בתוך גלוסקין שלו.
אומר לו יוסף לשר המשקים  -תדע ,זה שנכנס לך זבוב זה
בשביל שתגיע לכאן ותוציא אותי מכאן ,לכן תראה" :אם
זכרתני והזכרתני לפני פרעה" אזי זו תהיה הפעם הראשונה
והאחרונה שיקרה לך דבר כזה .אך אם לא תעשה את מה שאני
אומר לך (להזכירני לפני פרעה) תדע שכמשפט הראשון אשר
היית משקהו שוב ייפול לך זבוב ושוב תגיע לכאן.
(ע"פ הספורנו)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת ויש ב
וישב יעקב (לז ,א)
אמר רבי חוני משל לאחד שהיה מהלך בדרך וראה כת של
כלבים ונתיירא מהם וישב ביניהם ,כך כיון שראה יעקב אבינו
עשו ואלופיו נתיירא מהם וישב לו ביניהם (בראשית רבה ד' ,ג')
מסופר על רבי יהונתן אייבשיץ רבה של פראג שפעם פנה אליו
כומר שונא ישראל מפורסם בשאלה ואמר לו :שמעתי שאתם
היהודים נוהגים כבוד ברב שלכם ,וכשרואים אותו קמים מפניו,
כמו כן שמעתי כי מנהגו של היהודי ,כשמתנפל עליו כלב ונובח
לקראתו ,לשבת על הארץ ,מתכבד אני לשאלך כיצד אתם
נוהגים כשמזדמנים לפניכם רב וכלב יחד?
כלל גדול הוא בידינו השיב לו הרב בשלווה ,כשההלכה מסופקת
בידינו ,אנו אומרים צא וראה איך העם נוהג? אדרבה בוא ונצא
שנינו אני ואתה יחד לרחוב היהודים ,ונראה כיצד העם נוהג.

"ויחלום עוד חלום אחר" (לז ,ט)
יש לשים לב לשינויים הדרמטיים שבין שני החלומות של יוסף.
בחלום הראשון-רק האחים משתחווים לו ,ואילו בחלום השני
גם ההורים משתחווים [השמש והירח].
בחלום הראשון ,יוסף אף מיוצג על ידי נמשל 'אלומה'-כלומר
ה'אלומות' שהם האחים משתחווים ל'אלומה' שהוא יוסף.
ואילו בחלום השני ,רק ההורים והאחים מיוצגים על ידי נמשל
'השמש והירח והכוכבים' ,ואילו יוסף מופיע כעצמו ללא נמשל
'משתחווים לי'.
והביאור פשוט  2החלומות מייצגים שני השתחוויות שהשתחוו
ליוסף ,הפעם הראשונה כשהאחים באו לקנות אוכל-וכבר אנו
מבינים מדוע ההורים לא מופיעים בחלום ,מהטעם הפשוט
שבשעת השתחוויה זו הם לא היו ולא השתחוו שכן רק האחים
ירדו לשבור אוכל .אבל החלום השני מתייחס להשתחוויה
השנייה שהשתחוו כאשר ירדו יעקב ובניו למצרים ,שם גם
השתחווה יעקב [ובלהה שגדלתו כאמו ,ראה ברש"י על הפסוק
'והנה השמש והירח'].
מעתה נבין גם את ההבדל השני ,בפעם הראשונה השתחוו
האחים ליוסף ,לא כי כבדוהו כמלך גדול אלא פשוט מאחר
שהם רצו 'אוכל' ועליהם היה להשתחוות כדי לקבל את האוכל,
יוסף היה מבחינתם 'אלומת תבואה'-אופציה לקבלת אוכל לכן
החלום היה אלומות תבואה שמשתחוות לאלומות אחרות ,לא
כן בפעם השנייה ,כשבאו יעקב ובניו למצרים ,ההשתחוויה
היתה ליוסף כמלך של כבוד ,שם החלום היה 'משתחווים לי' לא
לאוכל שאני מיצג ,אלא לאני עצמי ,המלך.

לו רבי חיים" רש"י הקדוש מפרש "ויאבק איש עמו" הוא שרו
של עשו ,ואילו "וימצאהו איש" זה גבריאל ,ומנין זאת לרש"י?
אלא מלאך הפוגש יהודי תועה בדרך ושואלו במה אפשר לעזור
לו? זהו גבריאל ,ואילו מלאך אשר אומר "שלחני נא" ,אין לי זמן,
צריך אני לומר שירה ,שם זהו שרו של עשו.

"היא מוצאת" (לח ,כה)
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי :נח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .מנלן –
מתמר ,שנאמר "היא מוצאת" (ברכות מג ,ב).
ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל ,כי רבי
יהושע לייב דיסקין זצ"ל ,מטעמי בריאות ,היה עליו לשתות את
התה שלו עם הרבה סוכר .ויהי היום ,ובעת השיעור הכניס לו
השמש כוס תה שבטעות הניח שם מלח במקום סוכר ,וכיון
שהשמש ידע שהוא זקוק להרבה ,הכניס הרבה מלח ...רבי
יהושע לייב שתה את התה ,ולא ראו עליו שום תגובה חריגה,
שתה עד הסוף.
באמצע השיעור נכנסה הרבנית בבהלה ולחשה לתלמידים:
"אוי וויי ,היכן התה? אני מגלה שהשמש טעה והשתמש עם
צנצנת המלח!" התלמידים הרגיעו אותה ,ואמרו כי כנראה היה
שם סוכר כרגיל" .מהיכן אתם יודעים?" שאלה" ,כי הוא שתה
את הכוס כמידי יום ,כרגיל ,ללא תגובות" ענו התלמידים .היא
טעמה את השיריים וצעקה" :כן כפי שאני אומרת ,הרי זה פקוח
נפש בשבילו!" למחרת שאלוהו התלמידים" :ילמדנו רבינו ,אם
זה פקוח נפש ,מדוע הרב שתה?" והרב השיב בפשיטות:
"למדנו ,נח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין
פני חבירו ברבים"( .יחי ראובן)

"והיא שלחה אל חמיה" (לח ,כה)

וברש"י לא רצתה להלבין פניו וכו' מכאן אמרו ,נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.
הרה"ק רבי אהרן מקרלין "הבית אהרן" זצ"ל ,הגיע לעיירה
מסויימת ביום ל"ג בעומר ,וערך שם את שולחנו הטהור לכבוד
ההילולא קדישא של רשב"י .בעת הסעודה ביקש להביא את
ספר "הזוהר" ,וכיבד את היושבים בשולחן לומר כל אחד קטע
מספר הזוהר .בין המסובים ישב אחד מרבני העיר ,וכשהגיע
תורו לומר ,הצביע הבית אהרן על היושב אחריו שימשיך
בקריאת הזוהר ,ועל הרב המכובד דילג ,כאלו לא ראה אותו.
לאחר שסיימו כל היושבים בשולחן לומר כל אחד לפי תורו.
פנה הבית אהרן לרב ואמר :כולם קראו בספר הזוהר חוץ
ממכם ,אולי תאמרו איזה מאמר מדברי רשב"י .הרב שהרגיש
"וימצאהו איש" (לז ,טז)
פגוע שדילגו עליו ,בחר במאמר רשב"י במסכת ברכות (מג):
מסופר על הרה"ק רבי חיים בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א,
אמר רבי יוחנן משום רבי
שפנה פעם אל תלמיד חכם
שמעון בן יוחי" :נוח לו לאדם
אחד וביקשו להצטרף אליו
שיפיל עצמו לתוך כבשן
לעי"נ
לאסוף כסף לדבר מצוה
האש ,ואל ילבין פני חבירו
נחוץ .דחה אותו הלה בטענה
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
ברבים"...
כי הוא עסוק בתלמודו .אמר

רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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פרשת ויש ב
נענה הרבי נו ...תסיימו את המאמר "מנלן? מתמר!" וסיים
הבית אהרן ואמר :תמר זכתה אח"כ ללדת תאומים ,וגם אתם
תזכו עוד השנה להיוושע ולהתברך בתאומים!...
עשרים שנה עברו מנשואי הרב ועדיין לא נושע בזרע של
קיימא ,והנה בשנה זו נפקד ונולדו לו תאומים ,שני בנים.
החסיד המפורסם רבי חיים מענדל קוסטמרצקי זצ"ל סיפר,
שהוא הכיר את התאומים ,וכל מה שסובב הבית אהרן כוונתו
היתה ,להמשיך ישועה על הרב ,להיוושע בזרע של קיימא.

"ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני" (לח ,כו)
כאשר הגה"ק רבי ישראל סלנטר זיע"א התחיל לומר שיעורים
בוילנה ,הוא הרעיש בחריפותו את כל לומדי העיר שהתפעלו
מגאונותו העצומה .הרבה מגדולי העיר היו באים לשמוע את
חידושיו ,והיו משתוממים ומוקסמים מדברי תורתו .לעומת
זאת ,קמו לו כמה מתנגדים שרצו למעט את דמותו ,מה עשו?
הם העמידו עילוי חריף ,שהיה מנסה למצוא סתירות לדברי רבי
ישראל ממקומות נידחים בבבלי ובירושלמי ,אך רבי ישראל
בגאוניותו ענה תמיד לשאלותיו.
פעם אחת שאל אותו עילוי שבא בקביעות לקנטרו קושיה
חמורה באמצע השיעור .ר' ישראל שמע ,חשב רגעים אחדים,
הודה שיש בקושיה זו פירכה על דבריו ,וירד מהבימה.
אח"כ גילה ר' ישראל לתלמידיו ,שברגע ששמע את הקושיה
עלו במוחו חמישה תירוצים שהיו מתקבלים על דעתו של אותו
מקשה ,אבל יודע הוא ,שלפי האמת אינם נכונים וכי הצדק עם
המקשן ,ולכן הוא ירד מהדוכן.
והוסיף ר' ישראל ואמר :אל תחשבו שהודאה זו עלתה לי בנקל,
חשבונות רבים של כבוד התורה ,של השפעה ועוד ,צפו ועלו
ברעיונו ,ומכוחם יכולתי להתיר לעצמי לדחות את הקושיה
בתירוץ שאינו לאמיתה של תורה .אבל גערתי בעצמי:
"ישראל! ישראל! הרי אתה לומד מוסר ומה עם מידת האמת?"
ומיד הודיתי על האמת וירדתי מהבימה.

"ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי
לאלוקים" (לט ,ט)
מפרש הספורנו :״איך אעשה הרעה הגדולה הזאת  -לשלם רעה
תחת טובה״.
סיפר חתנו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ״ל" :היה זה באמצע
הקיץ של שנת תשמ״ג .ישיבת נר ישראל בבולטימור חגגה אז
את שנת היובל שלה .אותו יום שרר חום כבד ומעיק .רבי יעקב
קמינצקי שהיה זקן מופלג וחלש וכבר עבר את גיל התשעים,
עם כל זאת הטריח עצמו במאמץ רב להשתתף בשמחת
הישיבה.
״שאלתי אותו מדוע מטריח עצמו כל כך ,הלא אינו בקו
הבריאותי והשיב לי :״אם אחד אין לו כסף ,הריהו פטור
מצדקה .אולם אם הוא בעל חוב ,הוא עדיין חייב לפרוע את
חובו .אני בעל חוב לישיבת נר ישראל ,זאת משום שבני הגאון
רבי שמואל שליט״א נעשה כאן ללמדן .אמנם עבר לאחר מכן

ללייקווד ,אולם תחילת עלייתו הייתה כאן .אני מרגיש עצמי
בעל חוב למקום הזה ,לפיכך חייב אני לפורעו גם אם אין לי
כוחות לכך״.
סיפר תלמיד מישיבת לומז׳ה בפ״ת :פעם כאשר נסע הגאון
רבי יחיאל מיכל גורדון זצ״ל לחו״ל ,ביקש קודם צאתו מהגה״צ
רבי אליהו לופיאן זצ״ל למסור שיחה בישיבתו לומז׳ה.
יש לדעת שהנסיעה מכפר חסידים ,מקום משכנו של רבי
אליהו לופיאן ,לפתח תקוה ,לא היה פשוט .בתחילה נסעו
לתחנה מרכזית בחיפה ומשם לתחנה מרכזית בתל אביב ,ומתל
אביב ,אם לא היתה ברירה לקחו מונית לפתח תקוה .אבל בדרך
חזרה ,גם מונית לתל אביב לא היה לו לרבי אליהו באותו ערב.
מספר התלמיד" :ליוויתי את רבי אליהו עד לתחנה המרכזית
בתל אביב .כשהגענו אמר לי רבי אליהו :אני חייב לשלם לך,
מיד עניתי ,חלילה ,אני מתבייש לקחת כסף על הזכות הזו״.
אמר לי רבי אליהו :״לא התכוונתי לכסף ,אלא להטיב עמך
בעצה טובה ברוחניות .אתה הרי יודע שגיהנום הוא קשה ,ירחם
ה׳ ,נורא! וחז״ל אומרים :כל הקורא קריאת שמע ומדקדק
באותיותיה מצננים לו גיהנום ,אם כן רצוני להציע לך ,כאשר
אתה קורא קריאת שמע  -תדקדק באותיותיה( .מתוך מאמר)

"אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה
בידו באשר ה' אתו" (לט ,כג)
רבי רפאל הלוי זצ"ל ,בנו של הרב מבריסק ,סיפר כי כאשר
ברחו לווילנה בשנת ת"ש ,שאל אביו על פסוק זה :הפסוק
מדגיש ,ששר בית הסוהר לא ראה כל דבר רע אצל יוסף ,באשר
ה' אתו .והרי לאמיתו של דבר ,כל עצם ישיבתו של יוסף בבית
האסורים הייתה מחמת עלילה ,ולא היה בידיו של יוסף כל עוון,
ומדוע אפוא נזקק לסייעתא דשמיא מיוחדת ,כדי שלא יראו בו
עוון ופשע?
אלא – אמר הרב מבריסק – רואים מזה ,כי לולא הסייעתא
דשמיא המיוחדת שהייתה לו ,שהיה ה' אתו ,כבר היה שר בית
הסוהר מוצא עוולות חדשות לטפול על יוסף בכל צעד ושעל.
רק "באשר ה' אתו" ,לא טפל עליו שר בית הסוהר עלילות שווא
להתאנות לו.

"ויהי אחר הדברים האלה" (מ ,א)
וברש"י :לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר
בו הביא להם הקב"ה סרחונם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו.
ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם.
הנה מכאן יקבל האדם הבטה והשקפה אחרת לגמרי על
החדשות המפליאות המופיעים על העיתונים מידי יום ביום ,כי
כולם מתרחשים ונשמעים במחשבה ובכוונה מאת השי"ת נורא
העלילות ,והוא היודע נסתרות סיבת פרסום כל דבר בעולם
כקטון כגדול ,כי יתכן ששני שרים גדולים ונכבדים כאלה הקרה
לפניהם מכשול ונתפרסם בפי כל אך ורק לתכלית מיוחדת
להסיר חרפת נבל מאותו צדיק ,והמכשול וכן הפרסום הכל
במכוון( .דעת תורה)
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 לפי-  ר' זלמן, פעם אמר אברך להגה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל מיקירי קרתא דשופריא בלכתו ברחובה של עיר.א
ÁÓ˘ ÍÎ ÏÎ Í ‰ ÔÎÏÂ ,ÍÏ ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈ˜ ·‰Â ˙ÂÈÂ Á‰ ÏÎ ÌÚ ¯ÈÚ‰ ·ÂÁ¯ ÂÏÈ‡Î) 'מצב רוחך' נראה כאילו די גאנצע גאס איז דיינע
 שלא אצטרך לשאת לבדי את, אלא שחס הבורא עלי, כל הרחוב שלי הוא, אכן נכון הדבר, ויענהו ר' זלמן,(·Ï ·ÂËÂ
 אחד יעמוד, על כן העמיד עבורי אנשים לשמש אותי בכל מקום ומקום,כל ה'עול' מניהול החנויות והבנקים למיניהם
, ונכנס עמו ר' זלמן לאחת החנויות, ואם תרצה אראה לך כי כנים דברי,' ומשנהו בבנק וכו,על משמרתו בסופרמרקט
 לאחמ"כ, תיכף נתן לו המוכר את מבוקשו כשר' זלמן נותן בעדם כמה פרוטות, הבה לי כיכר לחם,ואמר למוכר
 ביצאם משם הושיט ר' זלמן את ידו,נכנס עמו לבנק ויהי אך נקב בסכום מעות הנצרך לו מיד נתמלאה בקשתו
, הראית לדעת כי 'מלך' אנכי, אמר לו ר' זלמן בניגון של שמחה,˙( והנה הוא עומד לפניהם לשרתםÈ ÂÓ) לטעקס"י
 וכי מדוע לא אהלך כשבת שחוק נסוכה. כשרק אפצה את פי באיזה בקשה שהיא,וכל העם עומדים הכן לשרתני
...תמיד על פני
 לשמחה מה זו, ר' זלמן, פעם שאלו אברך,' שתמידין כסדרן היה 'שמח ומשמח אחרים,עוד מסופר על אותו צדיק
 כי פעמים יש מי אשר עולה בלילה על יצועו כשהוא, והנה ראיתי, התבוננתי בהנעשה בהאי עלמא, ענהו ר' זלמן,עושה
 יש מי שקם ומוצא עצמו בבית החולים לאחר שתקפו, לאידך,בבריאותו השלימה ובבוקר אינו פוקח את עיניו רח"ל
 על אף שכמעט ולא עצמתי עין אחר שבני הקטן בכה כל הלילה מאין, ואילו אני, ועוד כיוצא בזה,ליבו בעוד ליל
˘ÂÓÈ ‡Ï -) ' אם כן מן הדין ש'לא פסיק חוכיה מפומיה כל היום, מכל מקום הריני עתה שלם בכל רמ"ח ושס"ה,הפוגות
... ושמא תאמר שיש לי להיעצב על שלא ישנתי – וכי אבכה על שחנני ה' בבנים ואינני 'עקר' ל"ע,(ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÈÙÓ ˜ÂÁ˘‰
ı˜ÓÂ ,‡"Ò¯˙ ,Â"Ó¯˙ ·˘ÈÂ '¯Ù) ' כדאיתא ב'שפת אמת, גם יזכה באמונה זו לצאת מכל מיצריו ומ'בית האסורים' שלו.ב

באר הפרשה  -וישב – חנוכה

ìáé÷ àìéîîå ,â åúéøçàá åáéèäì úàæ äúéä 'ä úàîù
äøùäù ,óñåé úà 'ä éäéå - ïëìå äçîùáå äáäàá ìëä
.ã åúðéëù úà åéìò
á÷òé áùéå' (ä ãô äáø) ïúùøô ùéø ùøãîá àúéà êëå
 êøãá êìäî äéäù ãçàì ìùî àéðåç éáø øîàêë ,íäéðéá åì áùé ,íäî àøééúðå íéáìë ìù úë äàøå
åì áùéå íäî àøééúð åéôåìàå åùò á÷òé äàøù ïåéë
éèå÷éì' äàø) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå .'íäéðéá

á

øùôà éàù ïéîàäå òãé åðéáà á÷òé éë (ïúùøô ùéø 'î"éøä
ìëì âéäðîå àøåáä àåä éë ,ä"á÷ä ãâð êåìäì íãàì åì
- åì ùé úçà äöò ,íðîà ,ìëä ìò èéìùå ,íìåòä
úà àøåáä åì ÷éúîé æ"éòå ,äîéìù äðåîàá ÷æçúäì
- 'íéôåìà'ä ìë úà á÷òé äàøùë ,ïëìå ,äðìèáéå äøöä
éîë ,úòãä áåùéá 'á÷òé áùéå' àìà ,íäî çøá àì
,ãçôå àøåî ìë àìì íéáìëä ïéá áùééì åúòãî êìåäù
úà íé÷äå ,åéúåðåéñðå øöéä Y åéôåìàå åùò ãéî ìöéð äæáå
.ìàøùé úéá íøë

˙¯ " (Áשיוסף הצדיק קיבל את הכל באהבה ובאמונה שכך הוא רצון ה' ,ואמונתו זאת הוציאה אותו מ'בית האסורים'
קודם זמנו .וז"ל ה'שפת אמת' .וכן צריך איש ישראל לידע ולהאמין כי הכל בהשגחת הבורא ולא במקרה .וגם כשירד
למצרים ולבית הסוהר ידע שזהו שליחות הבורא ית' ובכל מקום שרצונו יתברך לשלוח האדם ,צריך האדם לעשות
שם שליחותו ולעשות רצון המלך .עוד כתב )' ,(˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈ˙‚¯„Ó ÌÂ¯Ï-שבודאי היה ביד יוסף הצדיק לעשות תחבולות
לצאת מבית האסורים ,כי חכם גדול היה ,וגם עשיר שהרי היה בידו כל אשר לפוטיפר ,ומסתמא היה יכול להציל
עצמו מבית הסוהר ,רק מאחר שהאמין כי כך הוא רצון ה' – שישב בבית האסורים ,על כן 'היה שם' בלא תחבולות
לצאת ,והיינו דכתיב 'ויהי שם בבית הסוהר  -בהווייתו היה שם' ,ואכן בזכות שלא ביקש לו תחבולות רק בטח בה'
לכן הייתה גאולתו קודם הזמן.
כדברים האלה איתא ב'קדושת לוי' בפרשתן על הפסוק )' (Î ËÏויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר ...ויהי
שם בבית הסוהר' ,ולכאורה נראה כייתור לשון ,שהרי אם 'ויתנהו אל בית הסוהר' פשיטא ש'ויהי שם בבית הסוהר',
ונראה ,דהנה כשהקב"ה שולח על אדם ח"ו דבר לא טוב ,אזי לא יעשה שום פעולה גשמית ,רק יבטח בה' ובוודאי
יהפוך לו לטובה ,וזוהי המדה של נחום איש גם זו ,שהיה אומר תמיד 'גם זו לטובה' ) ,(.‡Î ˙È Ú˙ 'ÈÚוזהו הרמז 'ויהי
שם בבית הסוהר' ,אף על פי שהיה אפשר לו לעשות איזה פעולה שלא יהיה בבית הסוהר ,לא עשה שום פעולה,
כי בטוח היה בה' שבוודאי יהיה הכל לטובה.
ג .כי הקב"ה משלם שכר טוב לכל הבוטחים בשמו באמת ,וכפירש"י על הפסוק )˙' (ÂË ÌÈÏÈ‰וקראני ביום צרה אחלצך
ותכבדני' ,וברש"י ,שזהו 'כבודי' שאושיע את הבוטחים בי .מכאן ,שכל הבוטח בה' יושיענו ה' בכל ענייניו ,כי זהו
כבודו של מקום.
הרה"ק מקאברין זי"ע )‡ (·ˆ 'ÓÚ ‰˘Ó ˙Â¯Óביאר את הכתוב )˙' (È ÊË˜ ÌÈÏ‰האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד' ,דקצת
תמוה מדוע פתח לדבר בלשון עתיד 'כי אדבר' ,וסיים 'אני עניתי מאד' בלשון עבר ,אלא ,כי האמנתי היהודי המאמין
אינו בוכה ונאנח על מצבו ,אלא הוא מתחזק תמיד שעוד אדבר  -יבוא היום שיושיעני הבורא ,ואז אען ואומר בלשון
עבר  -אני עניתי מאד ,כלומר היו זמנים שהייתי עני מרוד ולא היה לי לחם לאכול ,וזמנים אלו עברו וחלפו מאיתי
כי עתה כבר הוטב לי ונושעתי מכל צרותי .כי זהו כוחה של אמונה  -להמשיך לו לאדם עשירות והרווחה וכל טוב,
נחלה בלי מצרים.
ד .הרה"ק ה'שפתי צדיק' מפילץ זי"ע שאל פעם את גיסו הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע ,הנה איתא במדרש )·¯‡˘‰·¯ ˙È
 (Ê Òעל אליעזר עבד אברהם – 'על ידי ששירת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך' ,וכיוצא בו מצינו
גבי יוסף הצדיק )˘' (‡ ‡ ¯"˘‰רבי פנחס אמר בשם רבי שמואל בר אבא ,כל שהוא משמש את רבו כראוי יוצא לחירות,
מיוסף על ידי ששימש את רבו באמונה יצא לחירות' ) ,(ÛÒÂÈ È·‚ '‰ ÂÓ‡·' ·˙Î ‡Ï ˘¯„Ó· Â È ÙÏולכאורה תמוה ,דבשלמא
גבי אליעזר – יש חשיבות במה ששירת נאמנה את אדונו 'אברהם אבינו' ,אבל מה שבח הוא ליוסף ששימש נאמנה
את הערל והטמא כפוטיפר ,אמר לו ה'שפת אמת' – ֵאי ,כך הם דברי המדרש ,על ידי ששירת את רבו – הערל
והטמא ,והיה באמונה שלימה בה' ,היינו שלא נשבר לבו בקרבו על אשר כך עלתה בידו – בחיר בניו של יעקב ,לעבוד
ולשרת טמא זה ,אלא באמונה ,את הכל קיבל עליו באמונה ושמחה .בזכות האמונה בבוראו ,יצא מעבדות לחירות,
ולא עוד אלא שעלה ונתעלה לגדולה.
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ùåøååùçà éîéá øôàå ÷ù éëãøî ùáìå ...åéðá éðáîå
íò ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì òùøä ïîä ãîòùë
'ã ñ"úç úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä äù÷îå .(à ã øúñà) 'ä
÷ùä ïéðò åì áùçð 'äðúî' íàä ,øåàéá êéøöã ,(à äô÷
äîìå äî ìò ïéáäì ùé ùðåòë éàå ,'ùðåòë' åà ,úåøåãì
äéçù åáéáç åðá ìò ìáàúäì åì ïéà éëå ,ùðåòä åì àá
éäåæ éë ,(ù"ééò ,úåëéøàá) ñ"úçä øàáî àìà ,åäúìëà äòø
åîò úåøå÷ä ìë úà ìá÷ì - àîìò éàäá íãàä úãåáò
íãàä êëãæî íéøåñééä éãé ìò éë ,äçîùå äáäàá
äøöî óåñáì åðàéöåú åæ äçîùå ,åàøåá ìà áø÷úäì
ìá÷î äéä åðéáà á÷òé ïëàå ,äøåàì äìéôàîå äçååøì
ãò ...'åëå äðéãî ,ïáìå åùòî ,åéúåøö ìë úà äçîùá
,øúåéá á÷òéì øáãä øöéä äæáù ,óñåé úøéëîã ïåéñð àáù
é"ùøéôë åìù 'àáä íìåò' ìë éåìú äæáù òãéù øçà
àì íàù - äøåáâä éôî åéãéá øåñî äéä ïîéñù (äì æì)
,íåðäéâ éðô äàøé àìù àåä çèáåî åééçá åéðáî ãçà úåîé
úåøéøîá äëáå ÷ù ùáìå åáàë úà úàùì ìåëé äéä àìå
øåöòì åìëåé àì íä íâù åéðá ìò øæâð ,êë íåùîå ,åáì
ìáàúäì ÷ù íä óà åùáìéå ,íúåøö ìåò úà ìåáñì ìéç
úåéäì íãàä ìò úîàá ìáà ,íçúôì äøö úò àåáá
ìåáñìå åéìò àáä ìë úà äáäàá ìá÷ì ,'íéé÷å ìá÷ éåä'
.úåìéôú äîë ìò äìåò ãçà ïåìáñ éë ,äéîåãá

é"ò éë ,äàøð' .ì"æå ,(ã"ìøú) 'úîà úôù'á àúéà
åúðúåë úà åèéùôéå - íéèáùäî óñåé äæáúðù
ìëä éë ïéîàä àìà ,ú"éùä øçà øäøä àìå ,(âë æì)
òåéñ åì äéäù (áé èì) äöåçä àöéå ñðéå æ"éò ,äáåèì
ãåîìì ùéå .êøáúé àøåáä ïåöø øåáò åîöò úåæáì ìëåéù
úåâäðä ìë ìá÷ì êéà ,äøåúáù åììä úåéùòîî äáøä
.ì"ëò ,'äìéìò àøåð àåä éë äáäàå äçîùá êøáúé 'ä
äìåãâ äëéùç äîéà äðäå (ä âé ø"÷éå) ùøãîá àúéà äðä
é"ôò åæ äëéùç ìù äúåäî øàáúéå ,ïåé úåëìî åæ íùá à"éå ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä) úåøåãä é÷éãö åøîàù äî
éúòáè' (â èñ íéìéäú) ÷åñôá (ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä
êåúá ìàøùé éðá úà òé÷ùäì åàá íéðååéäù ,'äìåöî ïåéá
úçâùäá àìå ,'òáèá' íìåë ìë 'íéòå÷ù' åéäéù ,'òáèä'
äùòð 'òáèä éø÷îá' - åøîàé íäì äø÷é øùà ìëáå ,'ä
éøáã'á àúéà æ"éòë) 'íéîù éãéá ìëäù' åøëæé àìå ,êëå êë
.(ì"ðå ä"ãá äëåðç ùéø 'íééç

÷åñôä úà è"ùòáä ïøî ùøéô êëå
äìéìç äéäà àìù åðééä 'äòáèà ìàå èéèî éðìéöä'
úàöîð òáèá íâù òãà äáøãà àìà ,òáèä úðéçáá
ãåò ïéàå ,äìòîìî úéèøô äçâùäá ,ù"áúé 'ä úçâùä
,äòù ìëáå úò ìëá åîìåò úà âéäðî àåäå ,åãáìî
øúñà) 'êìîä úòáèá íåúçðå' ÷åñôá éàî÷ ìù íøåàéáë
øúñà äúùòù íòèä úà 'øôåñ íúç'ä øàáî äæáå
- êìîä éãé ìò çâùåîå âäðåî 'òáèä' ìëù òãéù ,(áé ,â
àéä éë úåøåäì ,êìîäå ïîäì 'äúùî' äëìîä
øð ÷éìãäì' éãé ìò åðì àåáú åæ äøàäå ,íìåò ìù åëìî
äî äæå ,ä àåáì äáåø÷ éë åúòåùéá úçèåáå ,'äá äçîù
íé÷çùá øéäáä äðåîàä øåàá åðééç úà øéàðù ,'äëåðç
äîë Y éúâàù éøáã éúòåùéî '÷åçø' (á áë íéìäú) øîàðù
.(å"ì úåà äëåðç 'ì"ùà éòèð' äàø)
,éúòåùé úà éîöòî ÷éçøà äãéî äúåàá ,÷òæàå âàùàù
éì äéîåã àìå äìéìå äðòú àìå íîåé àø÷à - äéàøå סבלון אחד – לסבול עול הצרות ולהודות לה' על הטובה
הגנוזה בגווה
'øôàå '÷ù' á÷òé ùáìù äîî éì àá äæ ìë .(â ÷åñô íù)
Y 'éðúéðò éë êãåà' (àë çé÷ íéìäú) øîàðä úà íéé÷ àìå åéðúîá ÷ù íùéå åéúåìîù á÷òé òø÷éå' ,(ãì æì) ïúùøôá
- íà éë ,'ä õôç äìàá àìå ,éåðéòäå äøöä úòá çáùì äáø) ùøãîáå ,'íéáø íéîé åðá ìò ìáàúéå
êåøá ùåã÷ä ,(ã áë) ìàøùé úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå åéðáî ææ åðéà êëéôì ,÷ùä úà á÷òé ñôúù éôì ,(ë ãô
(åè íù íéìéäú)

, כפי שאירע ליעקב ויוסף, כי המתבונן יראה שפעמים נראה הדבר כ'צרה צרורה' ובאמת כולו טובה גמורה הוא.ה
, ומיאן להתנחם... קרע יעקב שמלותיו-  וטרוף טורף יוסף,( דבעת שהיה נראה לו שחיה רעה אכלתהו‰Ï - ‚Ï ÊÏ)
 וניזונו יעקב, על פי אמת היה כאן הכנה לטובה כי על ידי 'מכירת יוסף' נתגלגלו הדברים שנתמנה למשנה למלך,והנה
 והיה נראה הדבר,' 'בעגלות אשר שלח יוסף- ' בעת אשר ירד יעקב למצרים 'בכבוד מלכים, לאידך,ובניו בשנות הרעב
 ללמדך שאין לאדם. בעבודה קשה בחומר ובלבנים- ' כאן היתה תחילת 'גלות מצרים, על פי אמת,כטובה גדולה
 כי פעמים ומה שנראה כייסורים כולו טוב, או להיפך – לפי ראות עיניו,למדוד את קורות חייו בעת בוא עליו טובה
. וכן להיפך,הוא
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íãà éãéá àìå íéîù éãéá àì øòèöé àì íìåòìå ,äãéîå äéäù åîë ,'àáñ ìàøùé úåìéäú' ìò äôöîå áùåé àåä
.æ äîéìùä åúáåèì åì òéâîäî øúåé íåùä úôéì÷ë åìéôà
.å àúùä ãòù åéúåøö ìëá çáùìå úåãåäì ìéâø
תכלה רגל מן השוק – ע"י האמונה יכלה רגליו מהליכה
יתירה בשוק בחיפוש אחר פרנסתו

 הכל קצוב ומדוד הן הצער ח"ו והן הנאות- קצובין לו

äîç ò÷ùúùî äúååöî - äëåðç øð (:àë úáù) àøîâá
àì äøåúä ìëá äðä ,÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò
éøáåò éìâøá äëìää úåìúì Y äæ ïéòî 'øåòéù' åðàöî
,'äòùä úéöçî ãò åøåòéù' åáúë àì òåãîå ,íéëøãä
ò"éæ áåñàñî ì"îøä ÷"äøä øàáîå .ì"æç éøåòéù øàùë
íé÷ååùá íéëìäîä ìëì æîøîù ,(áùéå ô"åñ ì"îøä úðùî)
,àð åòã ,àðúä íäì øîàå ,äñðøôä øçà øåúì úåáåçøáå
íëì ùé î"î 'úåìãúùä' ìò íúéååöèðù íðîåà óàä
àìù ãçà ïîù êôù ,åìà íéîéá åòøéàù íéñéðäî ãåîìì
ñð åá äùòð ,ãçà íåé ú÷ìãä éãë àìà ÷åôéñ åá äéä
àöåîá éåìú ìëäù êì éøä ,íéîé úðåîù åðîî å÷éìãäå
ùé äúòî .èòåîá óà äëøá çìùé åúåöøáå - 'ä éô
äìòé äøåçñá äáøîä ìë àìù ,ìéëùäìå ïéáäì íëì
àøåáä ïåöøá éåìú ìëä éë ,øùåàäå øùåòä éúîáì àåáéå
- '÷åùä ïî ìâø äìëú' ïë ìò ...èòî íà áø íà
äìéìå íîåé 'íëéìâø' úà êë ìë úúëì ÷éñôäì
ìëä éë ,äñðøôä øçà ùåôéçá ,úåáåçøáå 'íé÷ååùá'
åæ äòéãéáå ,èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà àøåáä úàî
.ç ÷åùä ïî (äøéúé úåìãúùä øîåìë) ìâø äìëú

úçøåà äðäå åàøéå íäéðéò åàùéå' (äë æì) ïúùøôá
íéàùåð íäéìîâå ,ãòìâî äàá íéìàòîùé
,íàùî úà áåúëä íñøô äîì' é"ùøáå ,'èåìå éøöå úàëð
íééáøò ìù ïëøã ïéàù ,íé÷éãö ìù ïøëù ïúî òéãåäì
íéîùá åðîãæð äæìå ,òø ïçéøù ïøèòå èôð àìà úàùì
äæë ìôù áöîá éëå ,äù÷ äøåàëìå .'òø çéøî ÷æåé àìù
,íìåò úåøåãì åéáà úéáî å÷éçøäìå åøëîì íéãîåòùë Y
æà ùéä ,úåéîùâáå úåéðçåøá åìøåâá äìòé äî úòã éìáî
åà áåè çéø íà åáéáñ óãåð çéø äæéà 'äðéî à÷ôð' äæéà
äàá åðãîììù (ãåòå íìò÷î àáñä) éàî÷ äá åæîø àìà .åàì
øúåé øòö íåù íãàä ìò àåáé àì íìåòì éë ,äøåú
àì 'òø çéø'ù ïååéëå ,àîéð àìîë åìéôà åéìò áö÷ðäî
åàùéù íéîùä ïî åááéñ ,'äøéëî'ä íöòì óñåðá åéìò øæâð
çéøé àìù ,íâäðîë àìù 'èåìå éøö úàëð' íééáøòä íîò
úåèåæ åáùçéé àì íãà éðéòáù óà .òø çéø ÷éãö åúåà
ìë ,ïãéãì á"åéëå) 'óñåé úøéëî'ë äìåãâ 'äøö úò'á àã ïåâë
äîò áöò óéñåé àìå 'åìòô íéîú øåöä' î"î ,(äéìéãá ãç
äáåèì åééç åðúùé äæ 'ø÷éò' òãåéä .äæ àåäëá åìéôà
ñìôá ãåãî åéìò àá øùà øòöä ìëù åòãåéá ,äëøáìå

( 'כל:ÊÈ ˙ÂÎ¯·) "·( בשם רבו הגה"ק בעל ה'הפלאה' זי"ע שאמר על דברי הגמראÙÂÒ ˙ÂÎ¯·)  כתב ה'חתם סופר' זי"ע.ו
, שאין הביאור שרבי חנינא בן דוסא הצטער בכך,'העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין
. ואינו נצרך ליותר מכך,אלא באמת הרגיש שדי לו בקב חרובין זה
( על רבי חנינא שביקש מן שמיא על הפרנסה אחר.‰Î ˙È Ú˙) ( דאמרו בגמרא.ÂÙ ÔÈÏÂÁ .·Ï ˙ÂÎ¯·) עוד מבאר החת"ס
 וראתה בחלום האיך שכל צדיקי עולם יושבים, ונתנו לו מן השמים רגל של זהב,שבני ביתו הפצירו בו ביותר
Â‰Â‡¯‰˘ Ô„È„ ‡¯Ó‚· ÔÈÈÚ) מסובים בשולחנות בעלי ארבעה רגליים ואילו הם יושבים בשולחן עם שלשה רגליים בלבד
 ביקש רחמים, מיד הבין שרגל זו שניתנה לו היא אחד מרגלי שולחנו לעולם הבא,('· ˜¯ ÂÏÂ ÌÈÏ‚¯ '‚ Ï˘ Ì‰Ï ˘È ÏÎ‰˘
' ומבאר ה'חתם סופר' ששלשה רגליים מכוונים כנגד ג, ואכן הרגל נלקחה מעמו בדרך נס,שיחזרו לקחתו מאתו
 ולכן כשלא סבל, ורגל הרביעי מורה על עניין הסבלנות ומידת ההשתוות, עבודה וגמילות חסדים, תורה,עמודי עולם
 כי הוא כנגד מידת,' ממילא נחסר משולחנו רגל הד,את מצבו וביקש שימתיקו לו את דינו ונתנו לו 'זהב' כראוי לו
 לקבל את כל, בשבח הסבלנות, לענייננו ילפינן. וחזרה הרגל לשולחנו, משהבין כל זאת חזר לסבלנותו,הסבלנות
.הבא עלינו בשמחה ושלווה
, באשר ה' אתו' ולכאורה צריך ביאור- ‚( 'אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידוÎ ËÏ)  כתיב, אמר החכם.ז
 אם לא היה יוסף חי עם, כי אכן, אלא,'וכי איזה רע היה ביד שר בית הסוהר לראות בו אם 'לא היה ה' אתו
 אך החי עם בוראו לא יחסר לו. כבר היה שר בית הסוהר מוצא עליו איזו עלילות דברים, באמונה תמימה- בוראו
. ולא יאונה לו כל אוון,כל טוב
 שאין דבר נעשה כאן, לרמז לן,(ÔÂ·È·Ò) ' דבר זה אף נרמז במנהג ישראל קדושים לשחק ביומי דחנוכה ב'דריידע"ל.ח
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ä

øúåé äá éùòî ìò êîåñ àåäù äàøî úåìãúùäá äáøîä éë
äéä íà 'êîöòá òâä' ,åúñðøô àåáú íäîù ,åéãé
,ñðøôîå ïæä àåä íìåò àøåáù åááì ìëá ïéîàî íãàä
åäàöîéå' (åè æì) ÷åñôä ìò ïúùøôá ï"áîøä áúë ïëå ìãåâì ñçééúäì éìáî åéìà àåáéå òéâé åì áö÷ðä ìëå
äøéæâä éë ,ãåò åðòéãåäìå' .ì"æå ,'äãùá äòåú ùéà
äìéìå íîåé èèåùîå ÷éøì òâéé äéä éëå ,åúåìãúùä
úåöéøçäå (äéäéå íå÷é ïë íãàä ìò ä"á÷ä áö÷å øæâù äî) úîà íà óàå è ...åúñðøô øçà øåæéçá úåáåçøáå íé÷ååùá
ä"á÷ä åì ïîéæ éë (ïàëî äééàøå) ,ø÷ù (úåìãúùää éåáéø) øùà ìëá êéúëøáå' áéúëãë àéä 'äååöî' úåìãúùää
åðååëúð äæìå .àé íãéá åàéáäì åúòãî àìù êøã äøåî óéñåé àì î"î (á ãé äáø à"áãðú 'éòå ,çé åè íéøáã) 'äùòú
'äùîç' ìèåðäë ....'óéñåú ìá' ìò øåáòé àìù éãë) éãéî
.é (åúéìèá úåéöéö 'äùîç' åà áìåìá íéðéî

בעולם ללא שיכריזו עליו מלעילא – כמו שאי אפשר לאדם להחליט האם ה'דריידעל' יפול לצד אות ה' או ש' וכו',
ואף אם יסובב את ה'דריידעל' בכל כוחו ,ובכל ה'נערווען' ) ,(ÌÈ·ˆÚגם לא יועיל לו דבר ,ורק דבר אחד 'ירוויח' ,שיצטרך
ה'דריידעל' להסתובב עוד סיבובים רבים ,בכדי להגיע אל מקומו הנגזר עליו ,כך הוא לדידן ,אין ביד האדם לשנות
אפילו כמלא נימא את מה שנגזר עליו ,וכל הריבוי בהשתדלות רק יגרמו לו שיסתובב עוד סיבובים רבים עדי בואו
אל המנוחה ואל הנחלה.
רמז נוסף מצינו בו ,כי ה'דריידע"ל' מסתובב למטה אך ורק על ידי הסיבוב מלמעלה ,כיוצא בו היא הנהגת העולם,
שכל מה שמסתובב כאן למטה מסובב על ידי שוכן מעלה.
עוד אמרו לרמז ,כי כפי שיסובב עצמו פנימה אל הבורא יתב"ש ) (¯ÚÙÚ˘‡· ÌÂˆ ÔÚÈÈ¯„ ÔÈÈ¯‡ ÍÈÊכך יזכה לסובב עצמו
החוצה מסבך צרותיו ).(ÔÚÓÚÏ·‡¯Ù ÚÏ‡ ÔÂÙ ÔÚÈ¯„ ÒÈÂ¯‡ ÍÈÊ
ט .כי זה האיש המרבה בהשתדלות יותר מדאי ,אינו דומה אלא לאותו פתי המחזיק חבית עגולה בראש ההר,
וברצונו להורידה לתחתית ההר ,והרי הוא נושאה על כתפיו בכוחותיו האחרונים עד כדי שבירת כל עצמותיו –
היש לך פתי גדול מזה ,כי כל בר דעת ידע שעליו לדחוף במעט את החבית והיא מתגלגלת מאליה .ולדידן ,הרי
הפרנסה הקצובה לו מן שמיא ממילא תתגלגל ותשחר לפתחו בין אם יעמול עליה ובין אם לא ,וכל מעשה
השתדלותו אינו אלא בכדי לצאת ידי חובת ה'השתדלות' ,ומדוע יכריח את עצמו לעמול עד צאת נשמתו.
י .ולא עוד ,אלא פעמים וריבוי ההשתדלות מגרע לו לאדם מהשפע ,וכמו שביאר הגר"א את מאמרם )(:‚È ÔÈ·Â¯ÈÚ
'המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת הימנו' ,שאין הכוונה דיקא על 'גדולה' וכבוד ,אלא כל דבר גשמי אשר האדם
יחזר אחריו יברח הדבר ממנו ,כגון המחזר אחר הכסף והממון הכסף בורח ממנו ,ורמז לכך ,כי האותיות הקודמות
לאותיות שבתיבת 'כסף' הם 'עני' )˜ ,('Ú Y 'ÛÏ Ì„Â˜Â ,' Y 'ÒÏ Ì„Â˜ ,'È Y 'ÎÏ Ì„Âוהיינו שהרודף אחר ה'כסף' יברח הכסף ממנו,
והוא יישאר לאחורי הכסף – אותיות עני ,ומידה טובה מרובה ,שמי שאינו רודף אחר הכסף )ÔÈÓ‡Ó˘ È„È ÏÚ ˜¯ ‰˘Ú ‰ÊÂ
 (ÏÚÓÓ „„Ó Â ·ˆ˜ ÏÎ‰ ‡ÏÈÓÓ ÈÎהכסף ירדוף אחריו וישיגנו.
וכך היה הרה"ק מנעשכיז זי"ע מבאר את דברי חז"ל )˜' (.·Ù ÔÈ˘Â„Èהריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי' שדיקא משום
שהרעותי את מעשי עשיתי מעשה רע בריבוי ההשתדלות וחסרון האמונה ,דיקא בגלל זאת קפחתי את פרנסתי )˙˜ÁˆÈ ˙Â„ÏÂ
 .(ÔÈ˘Â„È˜ Ò"˘‰ ÈËÂ˜ÈÏלאידך ,כפי מיעוט השתדלותו כן תרבה פרנסתו ,כדמצינו לה'יעב"ץ' )·· (Â ‚ ˙Â·‡Ï Â¯Â‡Èשהממעט בעסקים
יאכל וישבע ,והרודף אחריהם כל היום וכל הלילה יחסר לחמו .בהראותו כי בוטח הוא ב'השתדלותו' ולא בבורא עולם.
יא .רמז נאה רמז לה הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע כי לאחר שנתגלה יוסף לאחיו שלח לאביו 'עגלות' ,וברש"י  -סימן
מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו ,בפרשת עגלה ערופה ,זהו שאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף
ולא אמר אשר שלח פרעה )¯˘" .(ÊÎ ‰Ó Èופי' הרה"ק ה'בית ישראל' כי רמז לו שבעגלה ערופה נאמר )„·¯' (‡ ‡Î ÌÈלא
נודע מי הכהו' ,כיו"ב אמר לו יוסף ליעקב אפילו אם יהיה נראה לך שהאחים מכרו אותי ,אבל באמת לא נודע -
לעולם לא תדע מי הכני ומכרני ...כי הכל מיד ה' היה.
נוראות כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בפירושו על התורה ) ,(‚È ÊÏכי מתחילה שמר יעקב לבל יימצא יוסף עם אחיו
לבדם אחר שידע כי שונאים הם אותו ,ומי יודע ...ומכל מקום 'אין עצה ואין תבונה כנגד ה'' ,כי בהגיע העת שהועידו
מן השמים למכירתו הרי המשלחו לגוב האריות אינו אלא יעקב אבינו בעצמו ,שאמר לו 'לך נא ראה את שלום
אחיך' ,ומזה נתגלגל דבר המכירה למצרים.
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äìàä 'íéùéà'ä éë íøîàá (ãé ãô ø"øá) åðéúåáø
'ìò àìù ,'íéëàìî' íä ('ùéàä' øîàéå ,'ùéàä' åäìàùéå ,'ùéà
àéä 'ä úöò éë åðòéãåäì ,äæä øåôéñä ìë äéä íðéç
àìéîî åì íéàá íãàä éëøö ìëù åðééäå .ì"ëò ,'íå÷ú
éë' íéøîåà åðàù åîë äñðøôä ïéðòá èøôá ,íéîùä ïî
øùà åéúåéøá ìëì ïåæî ïéëîå ...ìëì ñðøôîå ïæ ì-à àåä
òôùäå äëøáä ïéàå ,íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î Y 'àøá
éøä ÷éøì òâéé òåãî ë"à íãà éãé éùòîá ììë íééåìú
(çé æè úåîù) áéúëãë 'åúáö÷ ìéãâú àì úåìãúùä' éåáéø
'àìù íâ äî) áé 'øéñçä àì èéòîîäå ,äáøîä óéãòä àìå
.(äæá òöá äîå ,äåöî ìù äòéæì åúòéæ áùçéú
)åäàöîéå

באורך נראה אור – הזמן גרמא לפקוח עיניים ולהתבונן
בהנהגת ה' בעולם

çå÷ôì' äëåðçä éîé(ì äðëää éîé) íéîéä åìàá àîøâ ïîæä
,íìåòá øáã ìëá 'ä úà úåàøì 'úåøååéò íééðéò
àìù äî ,(.âë úáù) 'êøáî äàåøä'ù äëåðç øðá åðéöî ïëå
úà 'íéé÷îä' ÷ø íäáù - úååöîä øàùá ïë åðàöî
Y åìà íéîé úãåáò ø÷éòù ïì æîøì ,êøáî äååöîä

å

'áèéä ïðåáúäì - äëåðç úåøð úçú ïåîèä úà 'úåàøì
àúéà êëå .'äëåðç úåøð'á íéæîåøîä åðîò 'ä úâäðä ìò
àñéð éîåñøôã (èö 'åîò äëåðç) ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøäî
.åéøáà ç"îøá ñðä íñøôì êéøö ãçà ìëù åðééä
ïåàâä øàáî êëå
úà ,('è ùåøã
íåçðú éáøã äéîùî éîåéðî øá ïúð áø ùøã àðäë áø
äëåñë äìåñô äîà íéøùòî äìòîì äçéðäù äëåðç øð
äéîùî éîåéðî øá ïúð áø ùøã àðäë áø øîàå ,éåáîëå
'íéî åá ïéà ÷éø øåáä' (ãë æì) áéúëã éàî íåçðú éáøã
àìà ,íéî åá ïéàù òãåé éðéà ÷éø øåáä øîàðù òîùîî
íéùçð ìáà åá ïéà íéî ,íéî åá ïéà øîåì ãåîìú äî
ãçà àøåîà éë íéøîàîä úà åëéîñä úåèùôá) ,'åá ùé íéáø÷òå
ìñéæ äçîù éáø éøáã úà àéáäì î"øâä íéã÷îå ,(íøîà
'óñåé úéá'ä ïøî ìù úòãåðä åúééùå÷ ìò ì"÷åöæ íì÷î
éøä íéîé äðåîù úåøð ïé÷éìãî òåãî (ò"øú 'éñ ç"åà) ò"éæ
éã äéä åàöîù ãëä åúåàá éøäù ,íéîé 'æ ÷ø äéä ñðä
.âé ãçà íåé åá ÷éìãäì éãë ïîù

äùî ùøã) ì"÷åöæ ïééèùðééô äùî éáø
øîà' (.áë :àë úáù) úåøîéîä úåëéîñ

יב .אמרו המושלים ,משל ל'רוכל' שהיו כל 'רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו' משוקעים בעסקי פרנסתו ,באחד הימים ,חבש
כדרכו על ראשו כובע קש גדול ,יצא לרחובה של עיר כשהוא טעון שקים מלאים בסחורה על כתפיו ,בעודו
מהלך החל לחשב בעצמו ,הנה את 'ידי' נצרך הנני לפרנסתי כדי לשאת בהם את משא ה'סחורה' ,כמו כן ה'רגלים'
נצרכות לי שהרי בהם מהלך אני בשווקים וברחובות ,ואף את 'הגב והכתפיים' צריך אני – להיות לי עזר ואחיסמך
בנשיאת הסלים ,אבל על זאת אתמהה לשם מה נצרך אנכי ל'ראש' וכי מה נותן הוא לי ומה מוסיף הוא לפרנסתי,
) ,('‰Ò ¯Ù'‰ ˙ÈÏÎ˙Ó ıÂÁ ˙ÈÏÎ˙ Ì„‡‰ È¯·‡ ÏÎÏ ˘È˘ ÏÏÎ Â˙Ú„ ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ,‰Ò ¯Ù‰ ˜ÒÚ· ÚÂ˜˘ ‰È‰˘ ·Â¯Ó ÈÎוכך 'העמיק' במחשבותיו
עד שמצא נוחם לנפשו – ובסייעתא דשמיא נתישבה 'תמיהתו' ,שאת הראש נצרך הוא בכדי לחבוש עליו את 'כובע
הקש' הגדול להציל על הסחורה מפני קרני השמש ,ואם לא היה לו 'ראש' על מה היה משים את הכובע ...מחובת
האדם בעולמו ,להתבונן היטב ,האם שונה הוא מאותו 'תם שאינו יודע לשאול' ,כי ה'יגע בראשו' לפרנסתו ,ואינו מבין
שראשו יועד לו מן שמיא לעבודת ה' ותורתו ,הריהו ממש כה'חכם' שבמשל הנ"ל.
יש שמיישבים על פי יסוד זה את ה'פתרון חלום' שפתר יוסף הצדיק לשר המשקים ושר האופים ,לשר המשקים
פתר שפרעה ישיבנו על כנו לגדולתו הראשונה ,ואילו לשר האופים פתר שישא פרעה את ראשו מעליו ויתלהו על
העץ ,ומניין לקח זאת ,אלא ,שכשיוסף שמע את 'שר המשקים' אומר )' (‡È Óוכוס פרעה בידי ,ואקח את הענבים
ואשחט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה' ,והיינו שהוא מייחס את כל פעולותיו ל'ידיו' ,אם כן
'פתרונו' שיעלה לגדולה ,כי זה מתן שכרו של הפועל לעסקיו רק ב'ידיו' ואילו מוחו וראשו מסורים לשמים .אך 'שר
האופים' שאמר )˘' (ÊË Ìוהנה שלשה סלי חורי על ראשי' )Ï˘Ó·˘ 'ÌÎÁ'‰ ˙Ó‚Â„Î '¯¯ÂÁÓ'‰ Ú·ÂÎ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈ˘‰Ï '˘‡¯'Ï ‡Â‰ Í¯ˆ Â
 ,(¯ÎÊ ‰וייחס את עסקו בפרנסה ל'ראשו ומוחו' ' -פתרונו' שתוך ג' ימים ימצא את עצמו על העץ.
וכבר אמרו ,על הפסוק )˙' (· ÁÎ˜ ÌÈÏÈ‰יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך' ,שדווקא אמרו יגיע כפיך ולא יגיע
ראשך ,לומר לנו שכל השתדלותנו תהא רק 'בידים' ,אבל זכור נזכור ב'מח שבראש' שלא 'מעשי הידים' מפרנסים את
האדם ,אלא לשעבד את ה'ראש' לאבינו שבשמים באמונה וביטחון.
יג .מפורסם תירוצו של הט"ז ) (‡"˜Ò Ú¯˙ ÔÓÈÒדיום הראשון קבעו זכר על עצם מציאת פך השמן )„·ÌÈÎÂÊ ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ‰ Â‡Ï
˙‡Ó ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈÏÎ ÍÏ ÈÏ‡˘ ÈÎÏ' (‚ „ '· ÌÈÎÏÓ) ‡È· ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÂÈˆ˘ ˙ÈÓ Â˘· ÔÁÎ˘‡„Î ,ÔÈ‡Ó ˘È ˙‡È¯·· Ò ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,Ò Ï

באר הפרשה  -וישב – חנוכה

íìåòä úàéøá íöò úîàá éë ,ìñéæ äçîù 'ø õøúîå
,íéñðä ìëî øúåé ùåãéç äá ùéå àìôå ñð àéä
íà ,'ùéî ùé' àåä ñðä åìéàå ,'ïéàî ùé' úàéøá àéä éë
éî'å ,äàéøáä íöòî øúåé 'ñð'î ìòôúäì ùé äî ïë
.(.äë úéðòú) '÷åìãéå õîåçì øîàé àåä ÷åìãéå ïîùì øîàù
áåøáå ,íåé ìëá íãàä äàåø äéòáèå äàéøáä úàù ,àìà
åðéà øáëå ,ïðåáúäì àìù ìâøåä åééç úöåøîå åéúåãøè
åùôð øøåòúú 'éåðéù' äæéà åúåàøá ÷ø .äæî ìòôúî
ìëù ïåëð ìà ïéáî øáë æàå ,àîìò éàäá äùòðá ïðåáúäì
ãåò ïé÷éìãî ïëìå ,àøåáä ìù åéãé éùòî äàéøáäå 'òáè'ä
íöò ìò - ñðä äéä íäáù íéîéä úòáù ãáìî íåé
ìù ïø÷éò åäæ ,òáèä êøãá ãéîú ÷ìåã 'ïîù'ù úåàéöîä
ìë úà äéçîå ,ìëä úà àøá 'äù ïéáäì Y åìà íéîé
.äæä íåéä íöò ãò
åéìò òéôùé àì éëä åìéôàå ,øéàé øåàäù ,ïëúé ïééãòå
ïéà íà ,àåäå Y êùåçä úà ùøâì úåøðä øåà
,óñåéã äùòîá åðéöîù ïéòëå ,éåàøë ïðåáúî íãàä
àì éëå óñåé úà íéèáùä åøëî êéà ,äù÷ äøåàëìã
íéùçðä ïî ìöéðù íúåàøá àåä 'øåîâ ÷éãö'ù åðéáä

æ

øñåçîù ,àìà ,åäåëéìùäù øåáá åéäù íéáø÷òäå
'ãîìð ïàëîå .íäéðôì øùà úà åðéáä àì 'úåððåáúä
ç÷ôé àì íà íãà ìù åéðô ìåîì äùòðä óàù ,ïãéãì
ïéáé àìå äàøé àì äùòðä úà úåàøìå ïðåáúäì íééðéò
äðåîà éãéì àåáì 'øåàä' åéìò òéôùé àìå ...äîåàî
.íéîìåòä éçá äîéìù
éçàù åîë ,íäì ãçà íòè éë Y íéðéãä 'úåëéîñ' åäæå
íäéðôì øùà ùéàäù úåàøì åððåáúä àì óñåé
'ëî äìòîì äçéðäù äëåðç øð' åá àöåéë ,àåä øåîâ ÷éãö
äéá àèìù àìù - íòèä åúåàî ,(.áë úáù) 'ìåñô äîà
úåàøì êðéò ç÷ô Y íãàì íéøîåàù éîë äùòðå ,àðéò
å"ç øùôà éë ,úåøðä úà çéðî êðä íå÷î äæéàá ïéáäìå
äùòðä úà åðéáé àìå åàøé àì 'êðéò'å ,úåøð ÷éìãúù
øéòáäì - äæ 'ø÷éò' ïéáäì øëæé àìù äìéìçå ,íäéðôì
íãà ïéàù ïéîàäìå åéðéò çå÷ôì ,äðåîàä ùà úà åîöòá
åìéôàå .äìòîìî åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà ó÷åð
ïåáùçá ìëä ÷ø ,àîìòá äø÷îá ìôåð åðéà ïìéàä ïî äìò
.ãé èøåôîå ÷ã÷åãî

 .(˘"ÈÚ ,ÌÈÓÈ ˙ ÂÓ˘Ï ˜ÈÙÒÈÂ ÔÓ˘‰ ‰·¯˙È˘ ˙ÂÎÊÏ ÂÏÎÈ Â‡ˆÓ˘ ÔÓ˘‰ ÍÙ È„È ÏÚ ˜¯Â ,'ÈËÈÚÓ˙ Ï‡ ÌÈ˜¯ ÌÈÏÎ ,ÍÈ Î˘ ÏÎוביאר הגאון רבי אריה
לייב צינץ זצ"ל את דבריו בספרו 'קומץ המנחה' )„¯ (Ê ˙Â‡ ‰ÎÂ ÁÏ ˘Âבדרך משל ,למה הדבר דומה ,לאחד שהיו לו
עשרה ארגזים מלאים דינרי זהב ,באחד הלילות פרצו גנבים לתוך ביתו וגנבו ממנו תשע ארגזים ,כשהבחין בעה"ב
בחסרון הכיס ָנדר ֶנדר לאמר ,שאם יהיה אלקים עמו וימציא לו את מעותיו ינדב מכל ארגז שלשה דינרי זהב לצדקה,
בד בבד עשה גם פעולות בדרך הטבע ועם המעות שנשאר לו שכר שוטרים שיחפשו ויתפסו את הגנבים ,ואכן שמע
ה' לקול שוועתו ובתוך זמן קצר נתפסו הגנבים והם נאלצו להחזיר את הגניבה לבעליה ,מיד קיים האיש מה שהבטיח
וקרא לגבאי צדקה ונתן לו כ"ז מטבעות עבור תשעה ארגזים שהוחזרו לו ,שלשה מטבעות לכל ארגז ,אולם הגזבר
ביקש ממנו שיתן לו עוד שלשה מטבעות ,תמה העשיר ושאלו מדוע ,שהרי לא גנבו ממנו כי אם תשעה ארגזים,
נענה הגזבר ,ק"ו שעליך להודות להשי"ת על הארגז שלא נלקח ממך מעיקרא ,ורק עי"ז היו בידך מעות לשלם
לשוטרים שיחפשו אחרי הגנבים .והנמשל מובן ,שעל זה גופא יש לנו להודות להקב"ה  -על שנשאר פך אחד של
שמן בחותמו של כהן גדול בטהרה ועל ידו נמשך הנס לשאר הימים ,ואדרבה ,על זה צריך להודות יותר שלא נגעו
בו הרשעים מעיקרא.
יד .יש להסמיך את דברי הגרעק"א )'„¯ (‰Ï 'ÓÚ ˙"‰Ú '‡"˜Ú¯ È˘Â„ÈÁÂ È˘Âבביאור הכתוב )' („È-‚È Óבעוד שלושת ימים ישא
פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו ,כי אם זכרתני
אתך' ,דלכאורה קשה אם כבר אמר ' -והשיבך על כנך' ,מדוע הוסיף לומר לו 'ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון',
הרי פשיטא הוא .ועוד ,היאך אמר לו 'זכרתני והזכרתני' הרי 'ארור הגבר אשר יבטח באדם' ) .(‰ ÊÈ ‰ÈÓ¯Èאלא ,כי ממנהגו
של עולם ,אם יושם האדם במשמר על איזה עוון ,מאותו היום בבוא לפניו שוב אותו עניין אשר בגינו נתפס יעשה
'משמרת למשמרת' ברוב זהירות ו'נערווען' ) ,(ÌÈ·ˆÚואף אם רק ידמה לו שמתקרב הוא לאותו הענין אפילו אחד מני
אלף יברח ממנו כל עוד נפשו באפו ,והבין יוסף שאף שר המשקים כן ,שלאחר שישב במשמר בית הסוהר על שהגיש
לפרעה כוס שזבוב בתוכו ,הרי מעתה כשישיבנו פרעה על כנו יחשוש בכל עת ויבדוק את כוס פרעה פעמים רבות
לאין ספור שלא נפל לתוכו זבוב ,על כן אמר לו יוסף  -דע לך ,כי בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך
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àìå ,'åçèáî ä"éåä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá'
לב נשבר – עיקר עבודת האדם היא הכנעה
ãçà ìëì øùôà úàæá éë ,'åçèáî 'äá äéäå' áéúë (â ãô ø"øá) ,ùøãîáå ,'á÷òé áùéå' (à æì) ïúùøô ùéøá
àåä áø÷úîù äøåîä ä"éåä íù íöòá - çåèáìå ÷æçúäì áåéà) æâåø àáéå éúçð àìå éúè÷ù àìå éúååìù àì'
.íéìôùä ìë ìà
,ïáìî - éúè÷ù àìå ,åùòî - éúååìù àì á÷òé øîà ,(åë â
כעיני עבדים אל יד אדוניהם – תקוה ותפילה מתוך
ìçð) à"ãéçä áúë ,'óñåéî - æâåø àáéå ,äðéãî - éúçð àìå
אמונה שרק לה' הישועה

...íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå' ,(ãë-àë æì) ïúùøôá
ïéà ÷éø øåáäå ...äæä øåáä ìà åúåà åëéìùä
åá ïéà íéî - íéî åá ïéà ÷éø øåáä' é"ùøáå ,'íéî åá
äæì éëå ,äòåãé ääéîúäå .'åá ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà
íà éì äîå íéçàä é"ò úåîé íà éì äî ,àø÷éé äìöä
ïáåàøù ,åøåàéá àìà .íéáø÷òå íéùçð ìù íäéôá úåîé
ïééãò åéçà éãéá àöîð åìøåâù äàøé óñåéù ïîæ ìëù òãé
íäì ïðçúäìå úåëáì ,íäéðôì ìôðúäì åãéá éë áåùçé
äîçìî áéùäì äñðé àñéâ êãéàì åà ,åùôðì åäåçéðéù
úèòåî äåå÷ú åìéôà äìúéù òâøáå ,äøòùä
åëéìùäì õòéé ïë ìò .ìöðéäì äëæé àì øáë 'åúåìãúùä'á
òãé øáë íùì ìèåéù øçàìå ,íéáø÷òå íéùçð àìî øåáì
ììôúéå ,ù"áúé àøåáä ìò àìà ïòùäì éî ìò åì ïéàù
äëæé äæáå ,äúéîä ïî åìéöéù åááì é÷îòî 'ä ìà
.åè äåä êëå ,ìöðéäì

('ñåúä éìòáî ì"æ íéøôà åðéáøî úåãé éáúëá äàøù äîî ,ô"ø íéîåã÷

óñåé åðééäã ,äéðùä úåàä úà òøåàî ìëî ç÷éú íàù
.'áùéå' úáéúì åéãçé åìòé ,ïáì åùò äðéã
åðàöîù äî éô ìò ,åéøáãá åôéñåä êôåð úôñåú
ìòá øéîæéàî ïäëä åäéìà éáøì) 'úåéôìú ùøãî'á
ìò åàáù úåøöä ìë ,'àæø éìâ' øôñ íùá ('øñåî èáù'ä
åùò ìò äàâúé àìù íòèä äéä ,óñåéå äðéãá á÷òé
úåàá á÷òé ìù åéúåøö åæîøð àîòè éàäî éìåàå ,åéçà
åàá åìà úåøö ìëù åðãîìì ,('áùéå' úáéúá) à÷éã äéðùä
...éðùä àìà ,'ïåùàøä' àäé àìù éãëá åðéáà á÷òé ìò

áúëãëå ,äéäéù éî äéäé ,àëã úà ïëåù ä"á÷ä éë
úîàì
¥ © éãëù (éìà áåø÷äå ä"ã õ÷î úùøô ùéø) 'ø÷é éìë'ä
úà åîùì ä"á÷ä øçá 'àëã úà ïåëùà éðà'ù ïéðòä úà
íéìåò íäéàåìéî íò åììä úåéúåà éë ,'ä"éåä' úåéúåàä
äìåò à"äã :úåéúåàä øàùî øúåéá èòåîä øôñîì
,'ë äìåò ã"åé íâå ,â"é äìåò å"àå ,'å àéøèîéâá
איננו גדול בבית הזה – ע"י שיחשיב את עצמו יקל
עליו להתגבר
àéøèîéâá äìåò ó"ìà ïåâë ,úåéúåàä øàù íúîåòìùë
ìë ìù åëøòá øéëéù ,íãà ìù åúãåáòá ïåùàø ììë øáçúî ù"áúé 'äù åðãîìì ,á"éú äìåòù ú"éá ïëå ,à"é÷
(æ æé äéîøé) áåúëä ùøôúé äæáå ,íéååðòå íéìôùì ìåëéáë
øöéä íà óàå ,ãàî ãò àåä íø éë ìàøùé ùéà
 אלא 'ונתת את, אין לך להוסיף זהירות על זהירות וחומרות על חומרות בחיפוש אחר הזבובים, אך,והשיבך על כנך
 כי רק מי שישב בבית האסורים על עוון זה הוא יש לו להיזהר, ללא כל שינוי- 'כוס פרעה בידו כמשפט הראשון
 ובבוא היום תזכירני, אלא כי אם בעבור שתראה אותי יושב כאן, אין ישיבתך כאן על עוון זה, אבל אתה,ולהישמר
...אצל פרעה
 שככל שהאדם מושגח יותר בזה העולם ע"י השגחות גשמיות, הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע היה אומר.טו
 כי חיות השדה אינן מצטערות בצער לידה אלא הם יולדות בנקל ללא, והראיה,כך הוא פחות מושגח מלמעלה
 כי חיות השדה יולדות באמצע, והיינו טעמא. שלא כדרך בני אדם המצטערים ומתייסרים בבוא עת לידתן,ייסורים כלל
 על כן אין הן, ואינם מקוות בלתי אל ה' ואליו עיניהם נשואות,השממה ואין להם מי שיעזור להם ויסייע בעדם
 ואילו הנשים יש להם מיילדת סמוך למיטתם ועל כן אף שוודאי מתפללות להקב"ה ואומרות.סובלות צער לידה
 כי התפילה צריכה. מכל מקום מאחר והן סומכות גם על המילדת לכן יש להם צער לידה,'בכוונה 'יענך ה' ביום צרה
.להיות באופן כזה שהוא נתלה רק בבורא כל העולמים
, שיתפלל האדם על כל משאלות לבו – אף בהשגות גדולות,עוד עלינו להוסיף בעניין התפילה – בפרט בימים אלו
 סימן לדבר בקשתנו ב'שבע ברכות' שמח תשמח רעים.ולא יחשוב לומר אין ראוי להתפלל על דברים גדולים מדי
 לא פחות מכשמחך יצירך בגן עדן מקדם – כשמחת אדם וחוה, שישמח הקב"ה את החתן ואת הכלה- האהובים
. והיינו כי על האדם לקוות ולהתפלל על הטוב ביותר,בגן עדן קודם החטא
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åøîàé êéàå ,íäé÷åìà àåä 'äù éøä ìàøùé é÷åìà åøîà
úôëéà äåä àìã 'úîà úôù'ä øàáîå .÷ìç íëì ïéà
àìà ,úååöîå äøåú ìàøùé åîéé÷éù íéòùø íúåàì åäì
åøîàù äî íò åîéìùä àì éë ùãåçä ùåãé÷ ìò åøæâù
éùòî é"òù ,øîåìë 'íéðîæì åäðéùã÷ã ìàøùé' (.èî úåëøá)
,úåîìåòä ìëá íéãòåîä úùåã÷ úòá÷ð äæä íìåòá é"ðá
,íéîùá íéøøåòî íäéùòîù ,'ìàøùé é÷åìàá ÷ìç' åäæù
ìò ,åîìåò úà ä"á÷ä úâäðä àäú åæéà úòá÷ð íãé ìòå
é÷åìà' ìù äæ ïéðòá ÷ìç íäì ïéàù åæéøëéù åøæâ ïë
åùéøùä íåçöéðå íéàðåîùçä åøáâ øùàë ìáà .'ìàøùé
àåä øùàá éãåäé ìëù íäéúåáìá åæ äðåîà ìàøùé éðá
èåùô éãåäéù äååöî ìëáå ,æé ãàî ãò åúåáéùç äìãâ
åð÷éú ïëìå ,äìòî ìù àéìîôá äøåáâå çë óñåúéð íéé÷î
åúéá çúô ìò úåøð ÷éìãé äéäéù éî äéäé éãåäé ìëù
äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë ,äøùòî äèîì õåçáî
åì ì÷ðá àåä ïë éë éãåäéä òãåéùë ïëàå ,äæ ïéðòá êééù
.úåøúñääå úåðåéñðä ìë ìò øáâúäì
éøáãá (áùéå ,äùî úåøîà) ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øàéá ïëå
úéáá ìåãâ åððéà' ìåãâä ïåéñðá ãîòùë ÷éãöä óñåé
ìòù åðééäå ,(è-ç èì ) '...äòøä äùòà êéàå ...éðîî äæä
÷éæçäì ,(å æé 'á é"äã) 'ä éëøãá åáì äáâéå' íéé÷ì íãàä
ìöðéé êë ÷øå ú"éùä úãåáòì éåàø åäåîë ïéà éë åîöòá
ïéà Y ïåéñðä úòá ÷éãöä óñåé ÷òæ ïëìå ,øöéä úùøî
éðåîë ìåãâ íãàì éåàøä ïî ïéàå äæä úéáá éðîî ìåãâ
.çé úàæë úìååéà úåùòì

úåáéùç ìë ïéàå àåä äúåçðå äìôù äéøá éë åäúôî
ìò úåøáâúäá íà 'ä úååöî íåé÷á íà åéúåìåòôá
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë ïëå .åì òîùé àì ,úåðåéñðä
(àî÷ áùéå ù"å÷ìé) ì"æç éøáã ìò (ïúùøôá í"éøä éèå÷éì) ò"éæ
íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå' (àë æì) ïúùøôá øåîàä éáâ
òîùéå åéøçà áúåë ä"á÷äù ïáåàø òãåé äéä åìéà Y
ìöà åëéìåîå åðòåè äéä åéôúëá íãéî åäìéöéå ïáåàø
Y ãåáëå úåàâì å"ç äðååëä äéä àì éàãåå .ì"æå ,'åéáà
ãò òãåé íãàä ïéà éë ,àìà .íäéìò ïë áåúëé áåúëäù
ãò ïéòéâî åéùòîù òãåé åéä åìéàå ,åéùòî ïéòéâî äîë
ïëå .øúåé ïåöøá äùåò äéä ,ïë ïäéìò áåúëéù - ú"éùäì
ìëì äáåè íéîøåâ åéùòî êéà òãåé äéä íà íãà ìëá
,øúåé ÷ùçå ïåöøá íéãáåò åéä íéàøáðä ìëìå úåîìåòä
åìù äðè÷ äìåòô ìëù øéëäì íãàä ìòù åðééäå .ì"ëò
åîöòì ÷ø íéòâåð íðéà Y úèòåî åìéôà úåøáâúä ìëå
úà ïéáé äæá ,íìåòä ìë úà íäá òðòðî àåä àìà
åéùòî ìë åéäé àìéîîå ,äìòîì äìòîì äìåãâä åúåáéùç
.æè øúåéá éåàøä ïôåàá åìù 'êìé êåìä'ä ìëå

ïåé úåìâ äæ - 'íåäú éðô ìò êùåçå' (ã á ø"øá) ùøãîá
,ïäéúåøéæâá ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù
íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë íäì úøîåà äúéäù
úà ùàééì íéðååéä åöø åæ 'úåëùç'á .ìàøùé é÷åìàá ÷ìç
äòåãé äðäå .íåìëì íééåàø íðéàù åáùçéù ìàøùé éðá
ä"ã 'æ ìéì å"ìøú ,äëåðç) ò"éæ úîà úôù'ä ÷"äøä úéùå÷
íà éøäù ,äéáå äéðéî äøéúñ ïàë ùé äøåàëìã (àúéà

( 'בעקבתא דמשיחא חוצפא:ËÓ ‰ËÂÒ)  לבאר את דברי חז"ל, כיוצא בזה מתאמרא בשם הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע.טז
 והיינו שבאחרית הימים די לו להקב"ה,' 'די- ' ועוד פירושה מלשון 'סגי, 'יסגא' הוא ריבוי-  פירוש תיבת,'יסגא
 שלא יביטו כלל על מצבם הרוחני, כלומר,(Â˙‚¯„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰˘ ÌÈ¯·„ ‰˘ÚÈ ÛÂˆÁ‰„) ב'חוצפה' שילבשו זקנים עם נערים
. ובזה יהיו להם כוחות הגוף והנפש לעבוד את ה' כראוי, קדוש אני,' אלא יענו ויאמרו 'צדיק אני,באמת
 כי מתחילה נקרא, שדבר נפלא מצינו בפרשת חיי שרה גבי אליעזר, הנה שמעתי מחכם גדול אחד שליט"א.יז
( כתיבÁÈ ˜ÂÒÙ) ' ואילו לאחר שאמרה לו רבקה 'שתה אדוני,(ÊÈ ;È „Î) ' וירץ העבד-  'ויקח העבד,בפרשה זו עבד
 כי בכינוי שכינתה אותו בלשון חשיבות 'אדוני' רוממה,(ÂÎ ;‡Î) ' ויקוד האיש-  'והאיש משתאה,כמה פעמים והאיש
 וכשהאיש מביט על עצמו בחשיבות הרי כל הנהגתו אכן, ולא כעבד,את רוחו וכוחותיו להביט על עצמו כאיש
...חשובה יותר
 מי התיר לכם, שמוע שמעתי על אחד שנכנס אל אחד מהאדמורי"ם בעיר בני ברק יצ"ו ושאל את פיו בהעזה.יח
 אף לי הייתה קשה קושיה זו – 'מי, ענהו הרבי,לבוא ולתפוס את כסא המלוכה לקרא את עצמכם בשם רבי
 בימינו אנו,' אמר לי ה'חזון איש, והלכתי לשאול בעצת מרן ה'חזון איש' זי"ע,אנכי' בעת שפתחתי את בית מדרשי
 כאשר פניתי לצאת מחדרו נענה, כך אמר לי בעת עמדי בסמוך לו.'כל מי שמחזק אחרים ראוי לו להקרא בשם 'רבי
... אפילו באם אינו מחזק כי אם את עצמו כבר ראוי הוא להיקרא בשם רבי,שוב ואמר לי
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íãàä øîàéù ,úåìùåë íééëøá ÷æçì åðéúåáø åøîà ãåò
éøä ,êéðôì ãîåò äù÷ 'ïåéñð'ù àôåâ àäî åîöòì
àì éëä åàìá éë ,êúîçìîì íéîùá ùé äìåãâ úåáéùçù
òãéùëå ,êúåà ìéùëäì åçåë ìëá õîàúî øöéä äéä
.äæá çéìöé äáåùç åúåøáâúäù íãàä
ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä áúë
.à .èé 'úìùìù' äøåúá ùé íéîòô 'â éë (èçùéå
éáâ ïàîéå ïúùøôá .á ,(æè èé ,èåì éáâ) äîäîúéå úáéúá
àø÷éå) èçùéå úáéúá åö úùøôá .â ,(ç èì) ÷éãöä óñåé
úååàúì íãàä àáùë ,'äãåáòä êøã' ìò æîøîå .(âë ç
Y åùôðá íéé÷é äìéçúî ,øúéäá åìéôà äæä íìåò
)ä"ã åö íäøáà úéá

é

'áåëéòù ùåùçé àìå ,åúååàú àìîì øäîé àìù 'äîäîúéå
íçìéù ,'ïàîéå' - ïëî øçàì ,ë åì ÷éæé äååàúä øåçéàå
êìéì äöøé àì øáëù ãò 'äöåø éðéà' ú÷òæá åøöé íò
íéëñé àì íå÷î ìëî äååàúé ïééãò åáìùë åðééä) åáì úååàú øçà
òøä åøöé èçùéù ,'èçùéå' Y äëæé æ"éòå ,àë (íäéøçà êìéì
.åéúåîòèîì ììë äååàúé àì øáëå
וינס ויצא החוצה  -בהתגברות על היצר זוכה לניסים
למעלה מכל גבולות הטבע

)åúéá çúô ìò äçéðäì äåöî äëåðç øð ïðáø åðú (:àë úáù
úðù äëåðç) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äá æîø ,'õåçáî
íìåò ïéð÷ úåð÷ì ìòîî òåéñ ùé åììä íéîéá éë (ä"ìøú
,åøöé úà çöðìå øáâúäì - 'íéîù úàøé' äùåãâ äãéîá

וכך מצינו שעשה רבינו הקדוש )·" (.‰Ù Óכשמצא את רבי יוסי בנו של רבי אלעזר בן רבי שמעון – וראהו עומד
בשפל המדרגה ,לקחו בדברים והושיבו עם התנאים ,הלבישו ב'איצטלא דרבנן' ואף קרא לו 'רבי' .ומאז כל אימת שהיה
רבי יוסי רוצה לחזור לדרכיו מקדם היה אומר לו – הכריזו עליך כי חכם אתה ,ו'רבי' קראו אותך ,היאך תאמר 'למעללי
אני חוזר '...הרי לפניך ,שכשיחשיב האדם את עצמו או את רעהו יהא זה למגן ומחסה מכל נפילה ח"ו ,וכן יעשה
כל איש בעמדו בנסיון – יהיה מי שיהיה באיזה נסיון שיהיה ,יעצור בעצמו ויחשוב הרי כה חשוב הנני לאבי שבשמים
– וכל פעולה קטנה שלי גורמת לו ל'נחת רוח' בגבהי מרומים ,ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים...
יט .כידוע שב'טעמי המקרא' טמונים ענינים גבוהים ורמים שאין לנו בהם כל השגה ,וחז"ל דרשו ) (.‚ ‰ÏÈ‚Óעל הכתוב
'ויבינו במקרא' שהכוונה היא על 'טעמי' התורה שניתנו למשה מסיני.
כ .וידוע ,מה שהורה הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע לבחור ששקע בעמקי תהום רבה ,אף אם יודע הינך שלבסוף
נפול תיפול ביד היצר הרע – מלך זקן וכסיל ,מכל מקום אל תתנהג עמו כמלך ,אשר בפצותו את פיו מיד
ממלאים משאלותיו ,אלא ,תדחהו בלך ושוב ,כי על כל רגע ורגע שהאדם דוחה מעמו את היצר אף אם נפל לבסוף
הריהו גורם נחת רוח מרובה להקב"ה לאין ערוך.
והאמת ,כי זהו כל ההבדל בין ישראל לעמים ,כדכתיב )˘' (ËÈ Á ˙ÂÓושמתי פדות בין עמי ובין עמך ,למחר יהיה
האות הזה' ,כי 'יש מחר לאחר זמן' („È ‚È ˙ÂÓ˘ È"˘¯) ,וזה הפדות וההבדל בין עם ה' לבין שאר האומות ,שהיהודי אומר
ליצרו ' -מחר יהיה האות הזה' ,עתה הניחה לי ולמחר אעשה כרצונך
עוד נרמז בהאי קרא ,כי ההבדל שבין ישראל לעמים הוא – למחר יהיה האות הזה ,כי בעת הנסיון מתבונן הוא
מה יהא ליום המחרת ,האם יתחרט על פעלו היום או לאו ,וכן בדבר מצווה בוחן הוא האם ישמח בזה למחרת ,כי
אם לאו סימן הוא שאין זה כל כך מצווה.
כא .וכן איתא מהרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע ,דהנה אמרו חז"ל )·¯"¯  (· ‰Ùשאשת פוטיפר ראתה באיצטרולוגין שלה
שעתידה להעמיד ממנו בן ,ואמר ה'דברי שמואל' דוודאי גם יוסף ראה מה שהיא ראתה שהוא עתיד להעמיד
ממנה בן ,והיה 'אובד עצות' ,כי השתומם בעצמו  -וכי ח"ו יהא כאן עבירה לישא נכרית זאת .וזה גופא היה תוקף
הנסיון ,לחשוב שממילא יכשל לבסוף אם כן אעשה זאת כבר עתה ...אמנם יוסף הצדיק השיב לעצמו ,וכי מה לי
לחקור אחר העתידות' ,כעת' ,יכול אני להתגבר ,אעשה כן ,ולא אחשוב על העתיד .ואכן ,בהתגברות זו זכה למדרגות
עד אין קץ ואין שיעור ).(˙ Ò‡ ‰˙· ˙‡ Â‡˘ · ¯ÂÓ‚ ¯˙È‰· ˙Â„ÏÂ˙ ‰ ÓÓ „ÈÓÚ‰˘ ‰È‰ ¯·„ ÛÂÒ
באופן אחר ביאר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )· ,(Ô˙˘¯Ùאת הפסוק )' (·È ËÏותתפשהו בבגדו' ,דבגדו הוא מלשון
'בגידותיו' ,כי היצר בא אל האדם לאמר הרי כבר בגדת בה' אלוקיך ,אם כן 'שכבה עמי' – בוא ועשה עוד עבירות
כי ממילא אפסה תקוותך ...לזאת יענה ויאמר 'איננו גדול בבית הזה ממני'  -קדוש אני ,ומעולם לא חטאתיÛ‡Â) ,
‡ ,(‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ‰·‚˘ È˙˘Â„˜Â È ‡ ÍÏÓ Ï˘ Â · ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,È˙ÏÙ Ìעל כן 'איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים'...
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éáâ åðéöî ïëå âë äøéáòä ïî çøåá àäéù äàøéä ììëáå úåæîåø úåéðåöéçä úåçúôîäã (:àì úáù) ì"æç åøîàù åîë
áåæòéå' (áé èì) áéúëã ,'ïåéñð'ä úòá ÷éãöä óñåé
.áë àèç úàøéå íéîù úàøé ìò

כב .מעשה ביהודי שהתאונן לפני הרה"ק ה'מגיד' הגדול ממעזריטש זי"ע כי אין בכוחו לעמוד ולהתגבר על כל
הרהורים ודמיונות שיצרו מפתהו לחשוב בהם בכל עת מצוא ובפרט בעת 'התפילה והלימוד' ,מששמע ה'מגיד'
את דבריו ,שלחו שיפנה אל בית ה'אור המאיר' זי"ע ,והוא יורה לו את הדרך הנכונה ,חיש מהר עשה היהודי את
דרכו אל בית ה'אור המאיר' ,משהגיע למחוז חפצו באישון ליל וראה שהאור עדיין שולט בבית החל מתדפק על
דלתות הבית ואין קול ואין עונה ,אין הדלת נפתחת ,מכיוון שהכפור שלט בחוצות ,והיהודי הרגיש שעוד מעט קט
וכולו נעשה כגליד קרח הוסיף לדפוק בדלת שוב ושוב ,ועדיין לא נפתחה הדלת ...אחר זמן שאל היהודי את ה'אור
המאיר' מדוע לא פתחת לי את הדלת הרי נשלחתי בשליחות מיוחדת אליכם ,ענהו הרה"ק ,הן אמת ,ובזה גופא
הנה...
עניתיך ,שבביתי אנכי הוא ה'בעל הבית'  -למי שארצה אפתח את הדלת ,ולמי שאין ברצוני להכניסו לא ייכנס ֵ ָ
כמו כן ,דע היטב שאתה הוא 'בעל הבית' על עצמך ,את מי שברצונך תכניס ומי שאינו מרוצה בפניך – אל תתן
לו דריסת רגל במוחך ולבך ,כי ביד בעל הבית לסגור את הדלת ולא לתת לאחרים להיכנס ,ברצותו פותח וברצותו
נועל ,ו'בעלות' כזו צריך יהודי להראות לשטן זה היצר הבא להכשילו בעוונות ,לסגור את הדלת בעדו.
ולכן נקטו חז"ל בהלכות ודיני חנוכה )˘‡' (.·Î ˙·˘ 'ÈÚÂ ;ÂÎ ÔÓÈÒ ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙Â˙ÏÈכדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה
בימין ,ובעל הבית בטלית מצוייצת ביניהן' ,ובדווקא אמרו ובעל הבית באמצע ,ולא והמדליק עומד באמצע וכיו"ב ,כי
בכדי שיוכל להעלות הנרות בכל פרטיהן ודקדוקיהן שתהא השלהבת עולה למעלה ותגרום נחת רוח לבורא יתב"ש,
צריך המדליק להיות בעל הבית השולט על עצמו ,ולא שיהיו רצונותיו ותאוותיו שולטות עליו ,וימי חנוכה מסוגלים
שיוכל כל אחד להשריש מדת הטהרה באבריו וגידיו לכל ימות השנה.
ולעולם לא תפול רוחו בקרבו – אם נפלו לו מחשבות וכיו"ב ,כי העיקר לסלקם מיד כלעומת שבאו .מעשה
בבחור שהתלונן שמחשבות זרות טורדות אותו ואינו מצליח להילחם בהם ,שלח הבחור את הגה"צ רבי זלמן בריזל
זצ"ל אל הקודש פנימה אצל רבי שלומק'ע לשאול את פיו כדת מה לעשות ,ויען הרבי ,אמור לו 'מלאכת מחשבת
אסרה תורה'  -התורה לא אסרה כי אם מחשבה רעה הבאה על ידי 'מלאכה' ובכוונה ,משא"כ מחשבה הבאה לו
ממילא  -בניסיון על ידי היצר הרע ,אין לו לשים את לבו כלל ,אלא ימשיך בדרכו ,וה' יהא בעזרו.
כג .הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )˘˘"˜  (˙ÂËÓ '¯Ù ‡"Áמפרש את דברי הגמרא )·¯' (:Â ˙ÂÎלעולם ירוץ אדם לדבר הלכה
ואפילו בשבת שנאמר ) (È ‡È Ú˘Â‰אחרי ה' ילכו כאריה ישאג' ,ותמוה ,שהרי בפסוק נאמר אחרי ה' ילכו ,ומנין
לן שיש לרוץ לדבר מצוה .אלא ביאורו ,משל לאחד מזקני וישישי העדה שהיה מהלך ברחובה של עיר ,וכל הילוכו
בקושי גדול כשהוא נשען על מקלו ,והנה לפתע הוא רואה שאריה השואג לטרף בא ומתקרב אליו ,וכי ימשיך להיות
'זקן' ...וכי ימשיך להלך כנמושות על מקלו ...לא ולא ,אלא יתגלו בקרבו כוחות אדירים ,ישכח מתשות כוחו ,יזרוק
את מקלו ,וינוס כנער אשר כוחו במתניו ...כי אכן בכל אדם טמונים כוחות אדירים נעלמים אשר יתגלו בפועל רק
כשנקלע לעת צר ומצוק .וזהו אומרם 'אחרי ה' ילכו' – כארי ישאג ,כאותם הכוחות שמתעוררים כשאריה ישאג,
ובפרט בבוא אליו נסיון בענייני 'יראת שמים' ,יעורר בעצמו את הכוחות הללו לברוח בכל כוחו כבורח מן הארי לנוס
אל ה' אלוקיו.
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה מספר את המשל הידוע בדרך צחות ,על 'ההיא סבתא' ששנתה ב'צאינה וראינה'
) (ÌÂÈ‰ „Ú) Ì„Â˜‰ ¯Â„Ó Ï‡¯˘È ˙Â˘ Â‚‰ Â ,'˘È„È‡' ÔÂ˘Ï· ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ¯ÙÒÓ‰ ¯ÙÒלהגות בו מידי שבת בשבתו( ,בהגיעה ל'מכירת יוסף',
לא היתה יכולה לעצור את בכייה ,וייללה בדמעות שליש על הנער שנמכר על לא עוול בכפיו ,לעבר הבלתי ידוע,
והנה לשנה הבאה ,בשובה לקריאת פרשת וישב ב'צאינה וראינה' נענתה לאמר ,יוסף ,יוסף ,בשנה הזאת לא אזיל
דמעה בעדך ,שהרי כבר ראית אשתקד מה אירע לך בלכתך אליהם ,ומדוע שבת על אותה הדרך ...והיה ה'בית ישראל'
אומר ,לא מליצה ולא צחות יש כאן כי אם קורטוב של אמת כואבת ,כי כך נמי מנהגינו ,פעמים ונכשלים אנו בהליכה
אחר יצרינו כסומים בארובה ,ואם ראית שבעבר נכשלת ,מדוע שבת לילך ולהתקרב אל מקום הסכנה – יצרך הרע...
ברח לך לבל תכשל שוב ,אחרי ש'בעל נסיון' אתה כי המקום מסוכן עבורך.
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íàù óñåé òãé éàãååáå ,'äöåçä àöéå ñðéå äãéá åãâá
åéìò ìéìòäì ìëåú àì äðîî åãâá úà óåèçì õîàúé
êùîá øáòù íéøåñéä úà åîöòî òðîé àìéîîå ,äîåàî
äîë åðéöî øúà ìò íéðåùàøá ïëàå] íéøåñàä úéáá äðù á"é
íééç éáø ïåàâä øàéáå ,[ïë äùò àì òåãî íéùåøéô
ìåãâ ïåéñðá óñåé ãîò åìà íéòâøáù ,ì"öæ õéáìàåîù
úà óåèçé è÷ òâøì áëòúéù åäúéô ø"äöéä éë ,àøåðå
íðäéâäù óñåé òãé êà ,äéúåìéìòî ìöðéå ñåðé æàå åãâá
òâø ìëå ,åéìâø úåôë úçú íéøòåá úéúçú ìåàùå
ìåôéì ïëåñî àåä äàîåèä íå÷îá ãåò ääùéù àøîéîë

áé

óëéú àìà ,íåìëá áùçúä àì êëéôì ,å"ç ìùëéäìå
õåçî ìà - 'äöåçä àöéå ñðéå' äìöà åãâá øéàùä
ìë íùî çøá õéîàå ìåãâ çåëáå ,ùôðäå óåâä úåìåáâì
.ãë åá åùôð ãåò
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ãîì äàìôð äöò
'åâå äë ïàîéå' øîàð íù (è-ç ,èì) áåúëä éøáãî
'åâå äîåàî éðîî êùç àìå åðîî äæä úéáá ìåãâ åððéà
éë ,'íé÷åìàì éúàèçå úàæä äìåãâä äòøä äùòà êéàå
ìëå åéøáà éë áèéä ïðåáúéå åúòã áùéé ïåéñð éãéì åàåáá
)(â"ìøú áùéå

כד .פעם הלך הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע עם משמשו ,בדרכם ניגש גוי אחד ושאל את המשמש 'מי הוא
רבינער זה' )'¯· ,(˙Â ·¯· ˘Ó˘Ó ‡Â‰ ¯ÈÚ ÂÊÈ‡· Ï‡˘ ˙Â ·¯ È„‚·· Â˙Â‡ ‰‡¯˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÂ‚ ÔÂ˘Ï· ·¯ Â È‰ '¯Ú Èהשיב המשמש ואמר
'הוא אינו רבינער ,אלא וואנדער-רבינערÈÎ ,ı¯‡‰ ·¯˜· ÌÁÂÎ· ÌÈÏÏÂÁÓ ÂÈ‰˘ ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â ˙Â˙Â‡‰ È ÙÓ ,ÌÈ¯"ÂÓ„‡‰ ˙‡ ÌÈ ÎÓ ÂÈ‰ ÍÎ) '...
 ,('‡ÏÙ' ‡Â‰ ˘È„È‡‰ ˙Ù˘· '¯Ú„ ‡ÂÂ' ˙ÂÚÓ˘Óתמה הגוי ושאל מה משמעות 'וואנדער-רבינער' ,נענה הרה"ק מהוסיאטין ואמר
 יש 'רבינער' על מדינה שלימה ,ויש 'רבינער' על עיר אחת ,ויש רק על שכונה אחת ,אולם יש 'רבינער' על עצמו) (ÂÈ˙Â Âˆ¯ ÏÚ ËÏÂ˘˘ Â ÈÈ‰והוא הנקרא 'וואנדער-רבינער' ...והסמיך לכך חתנו הרה"ק ה'אהלי יעקב' זי"ע ,שכן מבואר ב'אבן
עזרא' בפרשת נשא )· (· Â ¯·„Óדבנזיר כתיב לשון 'יפליא' מפני שעושה דבר פלא ,כי רוב העולם הולכים אחרי תאוותם
והוא פורש עצמו מהם ,וכמו כן זה שאינו הולך אחר תאוות לבו ,לו נאה ויאה הכינוי 'וואנדער רבינער'.
ואכן ,גדול שכרו של הנלחם ,כביאורו של הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )· (Ô‡ÓÈÂ ‰"„ Ô˙˘¯Ùב'טעם' שעל תיבת וימאן
 'שלשלת' .משל לפועל העובד אצל 'בעל הבית' אף אם יעבוד 'יומם ולילה'  -יצא אדם לפעלו מבעוד יום עדי ערבירוויח את שכרו בשכר נאה ,גם תהיה לו פרנסה בהרחבה גדולה ,אך עדיין רחוק הוא מן 'העשירות' ,ורק בהזדמן
לפניו איזה 'עסק' טוב ומוצלח המניב רווחים עשרת מונים מההשקעה ,בזה יעלה קרנו בפעם אחת למעלה למעלה
כמו השלשלת ,וייהפך להיות מעשירי העיר .כיוצא בו ממש הוא בענייני רוחניות ,תמידים כסדרן עובד הוא את ה',
ומתעלה מדריגה אחר מדריגה ,אך עדיין ארוכה לו הדרך ,אמנם ,בבוא אליו פעם אחת 'נסיון קשה ומר' אשר מרגיש
הוא ממש טעם מיתה בהתגברו על זה ,אם יעמוד האיש בזה הנסיון ,ב'וימאן' חזק ואדיר ,לשבר את כל כוחות
התאווה בגופו ונפשו – זאת היא ההשקעה בעסק טוב המביאה לו רווחים עצומים לנצח נצחים ,הרבה יותר מכפי
יגיעתו בתחילה.
וזה נרמז בטעם ה'שלשלת' העולה למעלה ,כי בהתאפקות אחת מתאווה רעה ובעצימת עיניים מהביט ברע זוכה
לעלות מעלה מעלה ,והיא ההשקעה הכי טובה בחשבון שלו ב'בנק' של מלך מלכי המלכים הקב"ה ,המשלם שכר
שעצם עיניו
טוב ליראיו ,והוא מאמרם )·' (Â „È ¯"·„Óאמר הקב"ה עלי לשלם שכר אותה העין' ,הכתוב גבי יוסף הצדיק ָ
מראות ברע ,כי הקב"ה לא נשאר 'בעל חוב' ,ועל כל התאפקות והתגברות נגד היצה"ר ב'וימאן' זוכה לשכר גדול
בבחינת עשירות.
כה .הנה ה'טעם' על תיבת וימאן הוא 'שלשלת' ,וביאר בה ה'אלשיך' )˙ (Ô˙˘¯Ù· Ó"Âכי הנה פעמים שהיצר מביא לאדם
'נסיון' ומבלבל דעתו בטענות שונות ומשונות ,עד שלא ימצא האדם את ידיו ורגליו ,ואם האדם מתחיל לענות
כנגדו מסוכן הוא מאד להכשל כי פעמים שהעומד לנגדו 'חריף' יותר ממנו והלה יענהו תשובות )‡(˙Â ÂÎ Ì È‡ È‡„ÂÂ·˘ Û
כנגד כל טענותיו ואז בע"כ יחטא )· ,(ÔÂ˘Ï ˙Â˜Ï˜ÏÁ· Â‰˙ÙÓ‰ Â˙ÂÓÎ 'Ì„‡' ‡Â‰ ¯ˆÈ‰ Ï˘ ÂÁÈÏ˘ ¯˘‡Î Ë¯Ùאין לו אלא עצה אחת
 לזעוק וימאן וימאן – בלא 'דין ודברים' ,כי ממילא לא אשמע לך ותו לא מידי ,כדוגמת הקושר עצמו ב'שלשלת'של ברזל ,ורק כך יעלה בידו לעמוד בנסיון.
כעי"ז אמר הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע כי בבוא אדם לעת נסיון ,ראשית דבר יזעק ג' פעמים )„˙Ï˘Ï˘‰ ˙Ó‚Â
 (ÌÈÓÚÙ '‚ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ‰ÏÂÚÂ ‰ÓÈÚ · ÏÒÏÒÓ‰איני רוצה .איני רוצה .איני רוצה ויינצל )‡.(Ô˙˘¯Ù· ˜ÁˆÈ ¯Â
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øçàì ÷øå ,åéùòîì íòè úúìå åúòã áùééì éìáî òøä ìåòôì çë éì ïéðî áåùçé íâ ,åì åðúéð àøåáä ìùî åéùåç
.úòãä áåùéé éãé ìò åá íçìéäì ìåëé àåä ïëî
àåä øùà ...åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä éãéî àì íà íäá
êì ïéàå ,éìâøå éãé úà òéðî àåäå íìåë úåçåëä ìòá
מאן – בשכר זה יזכה לשפע רב
.êøáúé åúøæò éãòìáî òéðî íãàäù äìåãâë äðè÷ äòåðú
úùøô) ÷åñôä úà øàáî ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä
éúåçåë úà éðîî ìåèé 'ä úåöøá éøä Y áåùçé äúòî
ïî éë ,'íçì åîéù øîàéå ÷ôàúéå' (àì âî ,õ÷î
,åéìà åòéâé úåàðä äîë ùéàå ùéà ìëì ïåáùç ùé íéîùä éúìáî íîåã ïáàë ìèåî äéäà æàå äøéáò øåáòì ùâàùë
'íëçä' äðäå ,åîìåòá ìåáñé ùôð úîâòå øòö äîëå éúåùøá ä"á÷ä ãé÷ôî ë"éôòàå ,éøáéà úà òéðäì úìåëé
úîâòå øòö äæî åì ùé éøäå åúååàú úåàìîìî ÷ôàúî äëëéà ïë íàå ,éðåöøë úåùòì ìëåàù úåçåëä ìë úà
,åì åáö÷ðù ð"îâòå øòö 'úáåç éãé' äæá àöé àìéîî ,ùôð íîò øåáòìå éì ïúðù úåçåëáå 'úé åá ãåâáàå íéðô àùà
'äèåù' àåäù éî ìáà ,'âåðòú' ÷ø åðåáùçá åì øàùðå ,íåãø÷ åøáç íòî ìàåùä íãàì ,äîåã øáãä éøäå] .äøéáò
,úçà íòôá - åì íéòéâîä íéâåðòúäî å÷ìç úà àìîî .åøáç ìù åäãù ìë úà ñøåäå ø÷åòå äæ åîåãø÷ íò êìåä àåäå
,åë íìåòá úåðäéì äàðä íåù ïëî øçàì åì øàùð àìå åì ìåîâìå åì ñåøäì éãëá åøáç ìùá ùîúùî àåäù àöîð
.[åæî äìåãâ äáåè úåéôë êì ïéàå äáåè úçú äòø
ìë øëî - åáì úååàúá åðå÷ ïåöø ìò øáåòäù àöîð
,ïë ìò ,íéùãò ãéæð ãòá àéîù ïî íéáåö÷ä åéâåðòú
ìéëùäìå ïéáäì ,äðåáúáå äîëçá åéúåçøà íåùé ìéëùîä åðîî äæä úéáá ìåãâ åððéà - ÷éãöä óñåé øîà äëå
åîîæ øçà êìéìî òðîéäì åì óéãò (íé÷ñò) 'ñòðæéá' ãöîù äòøä äùòà êéàå 'åâå äîåàî éðîî êùç àìå
íéøåñàä íéøáãá ÷ø àìå .åáø÷á øòåáä øöéä ìù ,íéîìåòä ïåáéø - éðåãà íà ,øîåìë 'åâå úàæä äìåãâä
íãà ìù åùôðù øáã ìëá àìà íéøåîà íéøáãä ìåîâì ìëåà äëëéà ,äîåàî éðîî êùç àìå úåçåë éì ïúåð
äàðäì äëæé íäî úåðäéìî òðîðå ÷ôàúî íà íúãîçî áåùéé ìáà ,'úîà úôù'ä íééñîå .äáåè úçú äòø åì
Y ÷ôàúéå àø÷ä øåàéá äæå ,æë íúçú íéîùä ïî äáåøî øöéì ïàîî àåäù 'ïàîéå'ä øçàì ÷ø àá ,äæìä úòãä
כו .ומביא שם ה'בית אברהם' שפעם הראה מרן הבעש"ט הק' זי"ע לתלמידיו על נסיך צעיר אחד שרכב על סוס
נהדר בהנאה יתירה ,הנה נער זה עפ"י מזלו היה עליו להתמנות כמלך על עם שלם ,אך זה הנער מילא ברכיבתו
על הסוס את כל ההנאה הקצובה לו ,והפסיד את 'מלכותו'.
מספרים שפעם הפציר אחד מבני ירושלים מהרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע שיפעול עבורו להפקד בדבר ישועה
ורחמים  -בזרע של קיימא ,אמר לו רבי שלומק'ע הנה בכל יום הנך עומד ב'מקוה' ,ומנהל שם 'אסיפות מרעים'
במסירת 'חדשות תבל' ,וכל כך רבה הנאתך מכך ,עד שאוכל אתה בזה את כל ההנאות הקצובות לך ובכלל זה – זרע
של קיימא ,חדל נא ממנהג זה ותראה ישועות ,וכן הוה.
ידוע דבר המעשה בעשיר קמצן נורא שנתעלף ביוה"כ ,והרופא אמר שעליו לשתות 'שיעורים' ,ושוב נסתכן ואמר
הרופא שעליו לשתות כדרכו 'כוס' שלם בפעם אחת ,מכיוון שכן נענה הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע ,שירכנו מעל
החולה וילחשו באזנו כי מותר לו לשתות כדרכו בשתיה מרובה – אמנם על כוס וכוס יצטרך לשלם לאחר צאת החג
'מאה רייניש' ,וראה זה פלא והפלא ,משלחשו כן באזנו ,נתחזקו כוחותיו של אותו 'קמצן נורא' ...וכבר לא הוצרך
לשתות אפילו ב'שיעורין' ...ללמדנו ,כי היודע שכל הנאה בזה העולם תעלה לו ביוקר כבר לא יצטרך להנאה זו...
כז .הרה"ק ]רבי יצחק[ מווארקא זי"ע ,ראה פעם שמשמשו העני מתהלך במנעלים קרועים ,אסף הרה"ק מעות מנדיבי
העיר בעד נעליים ,והניח את צרור המעות בארונו ,באותו זמן הבחין המשמש במעות הצרורין ופחז עליו יצרו
וגנבו לעצמו ,כאשר הבחין הרבי שהכסף איננו חקר ודרש היכן הם ,בסוף נודע לו שיד המשמש במעל הזה ,מיד קרא
לו הרה"ק מווארקא ואמר לו 'שוטה שבעולם ,אם היית ממתין קצת היו לך אותן המעות בהיתר'...
הרה"ק ה'בן איש חי' זי"ע מביא מעשה שהיה )  (‡Ú ÍÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ÏÙבבחור 'ירא שמים' שהיה דרכו ללכת בכל לילה
אחר חצות ללמוד עם 'ראש הישיבה' והחברים ,בדרך שבין ביתו לישיבה הייתה דרה 'אלמנה צעירה' שהייתה עשירה
גדולה והייתה ישינה עם משרתת שלה בחדר שבו היה מונח כל העושר שלה בתוך תיבה מלאה כיסים דינרי זהב
ושאר מחמדי תבל .באחת הלילות כשעבר הבחור הלז ראה שבית האלמנה נשאר בלילה זה פתוח לרווחה ,ופחז עליו
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øîàéå æà éøä ,åúååàú úåàìîìî ÷ôàúî ìàøùé ùéàùë
 äñðøô ,áø òôù åéìò ÷éøé Y íçì åîéù ,ä"á÷ä.çë åì øñçé øùà ìëë äìëìëå äáçøäá
וגם שם לא שקטתי  -שלא יהיה כארעא סמיכתא אלא
יזיז עצמו בעבודתו

äìòîì êà äøùòî äèîì äçéðäì äëåðç øð úåöî äðä
æ"éòë) íé÷éãö äá åæîøå ,(àòøú 'éñ) íéçôè ùìùî
øáëù éî óàù úîà ïäã (åì úåà äëåðç 'ìàåîù úøàôú'á

ãé

åãéá ,äðåúçúä àèåéãá - 'äøùòî äèîì' àöîð
,äøùòî äåáâ íå÷îì òéâäìå åììä íéîéá úåìòúäì
êåîñ äùìù êåúá ÷éìãäì íéîëç åøñà íå÷î ìëî
ìòù åðééäå .àéîã àúëéîñ àòøàëå ãåáì íåùî ò÷ø÷ì
éãë çúô çåúôìå åéìò ìèåîä úà úåùòì íãàä
úåéäì èòî íîåøúé åîöò àåä øùàëå ,úåìòúäì
'ìáà ,èë äáøä åäéáâé ä"á÷äù äëæé 'äùåìùî äìòîì
åëåúá ÷éìãé àìå ì ùòî ñôàáå íéãé ÷åáéçá áùé íà
,÷éìãéù úåøðä ìë åì åìéòåé àì éæà ,ùãå÷ä õåöéð úà

יצרו ונכנס לתוך הבית – בעלת הבית והמשרתת לא הקיצו משנתם בעת שנכנס ,מיד החל הבחור לשבר את התיבה,
ומכח שבירת התיבה הקיצו הנשים ,ופחד אחזם מלצעוק על הגנב כי חששו שמא 'ליסטים מזוין' הוא ...אלא שהבחור
בעצמו החל מחשב 'חשבונו של עולם' ואמר הרי אין אדם נוגע במוכן לחברו ,על כן ,ממה נפשך ,אם המעות יועדו
עבורי מן שמיא אין לי כל ספק שבהגיע העת הם יבואו לידי – כי הקב"ה לא יעניש את מי שנמנע מלעבור עבירה
ולא גנב את שאינו שלו ...ואם אין המעות קצובין ומיועדין בעבורי הרי אצטרך להוציאם לאחמ"כ מידי ,אם לרופאים
ח"ו או לפדיון שבויים )˘ (Â"Á È˙Â‡ Â·˘Èא"כ 'מה לי ולצרה הזאת' ,ואכן ,החזיר את המעות לתיבה והלך לו .משהאיר
היום ראתה האשה כי נס נעשה לה ,שכבר עמד גנב בפתח התיבה ולא נטל מאומה ,מ"מ אמרה 'לאו בכל יומא
איתרחיש ניסא' ,עלי להנשא לבחור וכך אהיה אני וממוני שמורה בשמירה מעולה.
ממחשבה למעשה ,אחר שיצאו כל בני הישיבה לביתם ,נכנסה האשה אל 'ראש הישיבה' וספרה לו את כל דבר
המעשה ,וביקשה ממנו שיורה לו איזה בחור ראוי לינשא לה ,והנה רק אותו בחור מתמיד ישב באותה העת בישיבה
ועסק בתורה ,הראה לה ראש הישיבה ,קחי אותו כי הוא ירא שמים גדול ...ומסיים ה'בן איש חי' וז"ל .אז אמר יפה
אמרתי אתמול בלילה ,שאם אלו הדינרים מוכנים לי אקח אותם בהיתר ,וכן היה לי.
ולדידן הדברים אמורים ,בעמוד האדם בעת נסיון קשה ומר ,יזכור כי אם הנאה זו קצובה לו ממרום ,הרי
שבמניעתו מהעבירה לא יפסיד מאומה .ויזכה ליהנות באותה הנאה ואפילו הנאה מרובה יותר כי הקב"ה לא
יישאר חייב לו מאומה...
כח .כתב ה'רוקח' ) (‰¯‰Ë ˘¯Â˘ ‰"„ ˙Â„ÈÒÁ 'Ï‰על כן יעצים עיניו מראות ברע ...שאם עוצר רוחו יזכה כיוסף השליט
על הארץ ,כדבר הזה מצאנו אף בספר 'מעלת המידות' )·˘' (Ú¯‰ ¯ˆÈ ˙„ÈÓ ¯Úוכל מי שבא דבר עבירה לידו' ופירש
ממנה מאהבת ה' ,לא מיראת אנשים ,זוכה ועולה לגדולה ,תדע שכן הוא ,שלא עלה יוסף לגדולה אלא מפני שפירש
מן העבירה מאדונתו אשת פוטיפר' ,וכן מבואר בארוכה במדרש )·¯"¯ ˆ ‚  („ÂÚÂשעל כל אבר ואבר שנמנע מהעבירה
זכה ליקר וגדולה על אבר זה.
כט .וכן לא יחשוב על עברו – להתעצב אל לבו ולהתאבל על מצבו ח"ו כי בזה יפסיד הכל ,וכן מצינו גבי נס חנוכה
שקבעו חכמינו את שמונת ימי חנוכה בגלל הנס של הנרות ,ולכאורה צריך ביאור' ,וכי לשמחה מה זו עושה'
שהרי בפירוש איתא בגמרא ) (:· Ê"Úשהיוונים שקצו את אבני המזבח ופרצו י"ג פרצות בבית המקדש ),(‚"Ó ·"Ù ˙Â„Ó 'ÈÚÂ
ואם כן כיצד שמחו ב'שמחה רבה' על שזכו להדליק את המנורה והרי מראהו של בית המקדש היה מלא ב'סימני
החורבן' בכל עבר ופינה .אלא ביאורו ,כי אדרבה ,חובת האדם לשמוח עם האור שהוא מצליח להדליק עכשיו ,אף
אם הוא עדיין בשפל המצב ,מ"מ ישמח במצוה בעידנא דעסיק ביה )ÌÂ˜ÓÓ ÍÂÏÎÏ‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÈˆÂÈ „È˙Ú·˘ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜È „·· „·Â
 ,(˘Â„˜‰ומכל מקום אל יפריעו לו מחשבות על העבר את שמחת הנפש בעת קיום המצוה.
והוא מעיקרי המצוות בחנוכה ,ורימז כן המגיד מטריסק זי"ע ) (‰ÎÂ Á È‡Ó ‡¯Ó‚· ‡˙È‡ ‰"„ ‰ÎÂ Á ,Ì‰¯·‡ Ô‚Óבדבריהם )˘·˙
' (:‡Îכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון ,דלא למספד בהון' ,שבבוא האדם לחנך עצמו ולהתחדש ,עיקר עבודתו –
דלא למספד בהון ,שלא יצטער ויתאבל על שום דבר בעולם ,רק ילמד מן החשמונאים שלא שמו על לב על 'העבר'
והתחדשו עצמם על ידי הדלקת נרות המנורה ,ובזה עוררו את הניסים והנפלאות.
ל .כיו"ב רימז הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע במנהג ה'דריידעל' ) ,(ÔÂ·È·Òדלכאורה יש לתמוה ,למה נהגו לכתוב ולחרוט
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åè

êéàä ,úåîåöò åéðéòù éîëå úåéöøàá òå÷ù àåä éøäù
.àì åùîù çéøæäì øåàä ìéòåé
òåãéå '....úåîçìîä ìòå...' íéøîåà åðà íéñéðä ìò çñåðá
'ïåçöðä ìò' ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä ìù å÷åéã
æîø (ã"ôøú é"æðâ) ò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáø ÷"äøä
úåéðçåøáù êãîìì 'úåîçìîä ìò' àìà íéøîåà ïéà
äëåðç øð ùåôú äéä' (:áë úáù) ñ"ùä ïåùìá äì
ìò àì ììëå äîçìîä úëéøò íöò ìò 'áåè íåé' íéùåò
'øåà ïåëùé' êøãä åæ àì éë ,'íåìë àìå äùò àì ,ãîåòå
.âì íéîùä ïî äðúî àåäù Y ïåçöðä
 äéòùé) íéé÷é àìà ...åãîò ìò ãåîòìå úåøðä úà ñåôúìäî åðîî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéàù ,ïúùøôá åðéöîå ìéçúäì åì øéàé øåàäù Y ''ä øåàá äëìðå åëì' (ä á
ãò ,åçåë éôë ãåáòéù àìà ,åéúåçåëî äìòîìù
'.áì 'ä úãåáòá 'úëìì
ועל המלחמות – אין הקב"ה מונה נצחונות אלא מלחמות

בר"ת על 'דריידעל' קטן נ'ס ג'דול ה'יה ש'ם – לשם 'פרסומי ניסא' ,והרי עדיף היה לתלות מודעות בראש חוצות ובו
ייכתב באותיות 'קידוש לבנה' כל ענין הנס ,ואז יהא 'פירסום ניסא' גדול יותר ,אלא מכאן ,שעדיף 'דריידעל' קטן
ובמילים של ראשי תיבות כשהוא מסתובב ואינו נח ,יותר ממודעות גדולות העומדות דומם על מקומן ואינן עושות
כלום ,כי זה כל האדם לעשות ולפעול כפי כוחו ולא לנוח ,אלא יעבוד ויפעול כפי כוחו ושוב אין חילוק מה יהיו
התוצאות ,רק אל ישב באפס מעש.
לא .ולכן אמרו 'הרואה מברך' ,דלא סגי במה שהאור מאיר כי אם יהלך בעיניים עצומות לא יראה את האור כלל
 אפילו אם ידליקו עבורו אלפים ורבבות נרות ואבוקות .כן הוא נמי ברוחניות ,אם האדם מכין את עצמו לקלוטהקדושה ופוקח את עיניו יזכה שיאיר לו החשיכה לדחות כל המפריעים המעכבים בעדו מלהתקרב אליו יתב"ש ,אך
אם חלילה אין אבריו מוכשרים כראוי ,איך יועילו לו כל האורות הגדולים.
לב .וזה מרומז נמי בפלוגתת בית שמאי ובית הלל )˘·˙  (:‡Îבמנין הנרות אם 'מוסיף ןהולך' או 'פוחת והולך' ,ואומרים
בשם הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ,דלא נחלקו אלא אם פוחת או מוסיף ,אבל בזה שעליו להיות הולך לא
נחלקו כלל .כי הכל מודים שעל האדם להיות 'הולך' ,ולא יעמוד חלילה במקום אחד מבלי לעשות כלום,
מעשה הובא ב'שפתי צדיק' ) (‚ ˙Â‡ ‰ÎÂ Áבשם זקינו הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ,שפעם באו חסידים אל הרה"ק
ה'חוזה' מלובלין זי"ע ,וב'פתקא' הזכירו צרתם מ'מוסר' הדר בעירם וכבר כשל כוח הסבל ,הרה"ק קרא את ה'קויטל',
ונענה 'הלא איש זה מאיר בשמים בכל העולמות העליונים' ,ויתמהו החסידים עד מאד ,הייתכן כדבר הזה  -ששפל אנשים
כמותו תאיר נשמתו כל כך ,אך לא העזו לשאול על כך לרבם ,לאחר זמן מה הזכירו שוב לפניו את שמו של המסור
הרשע ואז בירכם הרבי מלובלין שינצלו מצפרניו .בהזדמנות נשאל ה'חוזה' על כך ,השיב ה'חוזה' ,שבשעה שהגישו לפניו
את הפתקא בפעם הראשונה הדליק ה'מסור' נרות חנוכה ,ועל ידם שרה עליו באותה שעה אור גדול שהאיר את נשמתו.
והנה בפי העולם מקובל ללמוד מסיפור זה את גודל הסגולה של הדלקת נרות חנוכה ,המאירה אף בנשמת מסור
רשע ,אך עוד יש ללמוד ממה שאח"כ הצליח ה'חוזה' לפעול במרומים להושיע את בני העיר מידו ,הרי שגם מי
שמאיר באור עליון בשעת הדלקת נרות חנוכה לא יהא ניכר עליו שום שינוי לטובה אחר ההדלקה ,אם לא יקיימה
כראוי ועל ידי הכנה דרבה תחילה.
לג .איתא בגמ' ) (.Ê ÔÈÏÂÁרבי פנחס בן יאיר הלך לקיים מצוות 'פדיון שבויים' ,פגע בנהר גינאי ,אמר לו גינאי חלוק
לי מימך ואעבור בך ,אמר ליה ) (¯‰ ‰אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני ,אתה ספק
עושה ספק אי אתה עושה (ÂÏÈ‡Â) ,אני ודאי עושה ,אמר ליה אם אין אתה חולק מימך גוזרני עליך שלא יעברו בך
מים לעולם וכו' .ולכאורה צ"ב ,מה השיב רפב"י על טענת הנהר הנראית כטענה הוגנת ש'אני ודאי עושה רצון קוני
ואתה רק ספק'.
וביארו צדיקים )'‡„ („ÂÚÂ ,Ú"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó È"¯‰Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· '‡ÊÏÚ· È"¯ÂÓשרבי פנחס אמר לו אף אני וודאי עושה רצון קוני,
כי אין הקב"ה דורש ומבקש מבשר ודם אלא את ההשתדלות בעבודתו ,כי התוצאות אינם מעסקיו של האדם ,אלא
הם עומדים ותלויים ביד הקב"ה ברצותו יפדו השבויים וברצותו ישארו במאסר .וכן ייאמר בכל עניני עבודות האדם
– אין דורשים מאתנו אלא את ה'עבודה' והשתדלותו של אדם לטוב – ובזה כבר נחשב לו 'וודאי' עושה רצון קונו.
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äéàøå .ìëä äùòù åîë åì áùçééå úòâî åãéù äîë
àåäå ,'íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùéå' (àë æì) áéúëã ,øáãì
àìî øåá ìà åëéìùä àìä ,'äìöä' àø÷é úàæì éëå ,àìô
,(.àë÷ úåîáé 'éò) íãéî ìåöéð íãà ïéàù ,íéáø÷òå íéùçð
,åàøåáî íãàä àøééúéù - äàøéä úåäîù ,éàãåå àìà
äàøð íà åìéôà - úåùòì åéãé ìàì øùà ìëë äùòé ïëìå
ìëî ,úìòåú íåù äì äéäé àìå åúìåòôá çéìöé àìù åì
äùòù éîë åì áùçéé äæáå ,äùòé åìù úà àåä íå÷î
íéùçð'ù øåáì åëéìùäì ïáåàø íöòéé ïëìå ,ìëä úà
åìéöäì úåùòì åãéá äéä äæ ÷øù øçàîå ,'åá ùé íéáø÷òå
åìéàë åì áùçð - íãéî åäìéöéå áåúëä åàø÷ ,äúéî éãéî
éãë 'åçåë' ìëá íãàä ìòôéù ø÷éòä éë ,éøîâì åìéöä
.ãì ù"áúé åéìà áø÷úäìå úåìòúäì

æè

ïúéð ìëäù úåàøì çëååé ,äîçìîì àöé êà íà ,ïëàå
Y 'äëàìîä éìò äúù÷' øîåì íãàì à"àå ,åãéá
äååàú ìò øáâúäì éãéá ïéà ,íå÷ íéëùäì éãéá ïéà
åãéá øåñî ìëä éë ,íéáø á"åéëå éðåìô ïåöø ìòå úéðåìô
.'íééçá úøçáå' äøåú äøîàù åîë Y íãà ìù
(àé úåà â øîàî úáè-åìñë éùãåç) 'øëùùé éðá'ä øàéá êëå
ìòù ,'äì ÷å÷æ ïéà äúáë' (:àë úáù) ì"æç ïåùìá
íà åìéôà (äãåáò éðéðò ìëì ä"äå) äøåúá òâééúäì íãàä

÷å÷æ åðéà éë .åáì íåúçå íåèàù Y 'äúáë' ùéâøî àåä
úà âéùäì íãàä ìò úìèåîä äãåáòä ïéà éë - äì
åìù úà äùòéù ä"á íå÷î ìù åðåöø àìà ,äì ïåçöðä
äúáë íàå ,äîçìîá ãåîòì òâééúé ,úáäìùä úà ÷éìãé
.åì äì ÷å÷æ ïéà

נוראות תירץ הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע
 (.Êשמעיקרא דדינא פירכא ,שאתה – הנהר הולך וודאי לעשות רצון קונך ,ואם כן מה חשיבותך כלפי בשר ודם
היודע מעיקרא ש'ספק' הדבר שמא לא יעלה בידו תכלית טוב ,ואעפי"כ הוא מתאמץ לעבור נהרות ללכת מרחקים
אפילו על דעת הספק ' -שמא יעלה בידו' לקיים רצון קונו  -זה חשוב פי כמה וכמה .ומבין שניהם נלמד להיות
'עז כנמר' – לקפוץ במסירות נפש ,מבלי להביט על התוצאה והנצחון ...ואם רק 'ספק עושה' הרי אדרבה חשיב טפי.
לד .ומקרא מלא דיבר הכתוב ב'אלישע' ,כאשר התלוננה ה'אשה השונמית' בפניו על ענייה ודחקה ,ציוה עליה )ÌÈÎÏÓ
·' „ ‚( 'לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכניך ,כלים רקים אל תמעיטי' ,ואכן כפי כמות הכלים שהביאה
כך היה כמות השמן שנשפך לה בדרך נס בלי גבול וסוף ,ויהי משנגמרו הכלים ,אמרה לבנה הבא עוד כלי חרס
שבורים ,כי הקב"ה שגזר על כלים רקים שיתמלאו בדרך נס ,יגזור גם על כלים שבורים שיתוקנו ,הלך הבן ואסף
כלים שבורים ,נתנם זה על גב זה ,ונתחברו כאחד בדרך נס ,והמשיך עמוד השמן למלאות את הכלים עד שנגמרו
כולם ,עד שנגמרו גם כלים הללו .מעתה ,יש להמליץ בעדינו – יעשה האדם כפי כוחו ,ואף אם אין בידו להביא אלא
éנפה  -יביאנו ,והקב"ה יעשה לו נס ויסתום את הכלי ,כדי שיקלוט את האור...
כלי מחורר ְ ָ ָ
לה .כה אמר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע ) (‚Î Û„ ˙Â·‡ ‡"Ù˘· ‡·Â‰לבאר את הלשון 'כשור לעול' ,כי השור החורש
בשדה לעולם לא יעמיד עצמו להביט לאחוריו ,האם הצליח בחרישה או העלה חרס בידו ,ותמיד 'עיניו לנוכח
יביטו'  -לחרוש עוד כברת ארץ ,ועוד כברת ארץ ללא לאות ,בכי האי גוונא ממש יש לנו לעסוק בתורה ועבודה ,שלא
להביט לרגע אחד לאחורינו לראות מה העלינו בידינו ,אלא לילך בדרך העולה בית קל יומם ולילה ערב ובוקר וצהרים.
ואכן ,לכן ציוו היוונים על בני ישראל )·¯"¯ · „( כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל ,כי עבודת
בני ישראל 'כשור לעול' – שלא להביט לאחוריהם הן על העליות והן על הנפילות ,היא הייתה לצנינים בעיני היוונים,
שהרי עבודה כזאת מונעת את האדם מייאוש ,כי ממה יתייאש אם אינו מתבונן בנפילותיו ,ובמה יתגאה אם לא ראה
את עליותיו ,ועל כן אמרו לבני ישראל ' -כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל' ,היינו שימנעו את
עצמם מלעבוד את 'אלוקי ישראל' כדרכו של השור שאינו מביט אחור.
לו .הנה כתבו הפוסקים ) (‡"Ú¯˙ ‚"ÓÙשלכן קוראים בתורה בימי החנוכה ב'קרבנות הנשיאים' כי אמר הקב"ה עלי לשלם
– שהמשכן וכליו היו מוכנים בכסלו והקב"ה ציוה להמתין עד ניסן ...ולכאורה צריך ביאור טובא מדוע בחודש
ניסן – הזמן בו הייתה בפועל חנוכת המשכן וקרבנות הנשיאים ,לא מצינו שיהיו קוראים את הנשיאים ,ומכאן ,שעיקר
החשיבות היא ההשתוקקות עצמה ,ומכיוון שכבר רצו אבו והשתוקקו להקים את המשכן מאותו הרגע שכל עבודתם
ומלאכתם נגמרה נחשב להם כמו שכבר נעשה הכל בפועל ממש.
)˜ÔÈÏÂÁ ‡"˘¯‰Ó 'ÈÈÚÂ ,¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"‰¯‰ ÈÓ‚˙Ù ˜ÏÁ· ,'Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙' ÌÈ¯Ó‡Ó Ò¯Ë Â

באר הפרשה  -וישב – חנוכה
הכנה דרבה – קצת מענין ההכנה לחנוכה

åðééçé' (á å äéòùé) ÷åñôä ùøôì ò"éæ à"øâä øîà øáë
äðäã ,'åéðôì äéçðå åðîé÷é éùéìùä íåéá íééîåéî
äãé÷òä ìù ïéëñ úàø÷ð òåãî (â åð ø"øá) ì"æç åùøéô
',äù÷å ,'äøëù ïúî íéìëåà ìàøùéù íù ìò - úìëàî
éàãå àìà ,(:èì ïéùåãé÷) 'àëéì àîìò éàäá äåöî øëù' éøä
,äîöò ÷çöé úãé÷ò ìù äéúåøéôî íéìëåà ìàøùé éðá ïéà
áéáñ åðéáà íäøáà çøèù åúãåáòå åúòéâé ìëî ÷ø
øä úà åúåàø ãò íéîé úùåìù åëåìéäá Y äååöîä

æé

ìò éë ,çáæîä â"ò åãéçé åðá úàìòä íöòáå äéøåîä
,àîìò éàäá íâ øëù ùé äååöîä úåãåà äçøéèäå äðëää
äùòù úåæéøæäå úåðëää ìë úà äøåúä åðì äøôéñ ïëìå
úà åîöòá ùáçå ø÷åáá íéëùä ,äãé÷ò úåöî íéé÷ì
åðçðà úàæ ìëî éë åðòéãåäì ,äìåò éöò ò÷áå ,åøåîç
øëùá éë 'íééîåéî åðééçé' åøîåà åäæå .äæä íìåòá íéìëåà
óà ìàøùé éðá åìëàé äãé÷òì ãò åëìäù íéîé éðù íúåà
äãé÷òä äùòî äæ - 'éùéìùä íåéá' åìéàå ,äæä íìåòá
àîìò éàäá äåöî øëùã 'åéðôì (÷ø) äéçðå åðîé÷é' ,àôåâ
.æì (æè úåà àøéå 'åäéìà ìå÷') àëéì

לז .בשלטי הגיבורים )˘ (.ËÚ ˙·˘ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰ ÏÚהביא רמז לחנוכה מלשון הכתוב בפרשת מקץ )' (ÊË ‚Óטבוח טבח והכן',
שאות ח' מ'טבח' ,בצירוף תיבת 'והכן' עולים יחדיו ' -חנוכה' .והיינו שבחנוכה נרמז במיוחד ענין ההכנה.
ואמר הרה"ק ה'ישועות משה' מוויז'ניץ זי"ע ד'הכנה' עולה בגמטריא ' -מח ולב' ,לרמז שבראשונה יש להכין את
המח ואת הלב לבורא כל עולמים ,ולהדליקם בנר חנוכה.
והעיקר שיגש בהשגות גדולות כידוע משלו של הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע למוכר השמן שבא לעיר עם חביות ענק
למכור לבני העיר שמן טוב ומשובח ,והנה רצונו של המוכר למכור את כל אשר יש לו לבני העיר ,אבל למעשה לא
יוכל לתת לבני העיר רק כפי הכלים שכל אחד מהם יגיש אליו ...הגדול כפי גדלו והקטן לפי קטנו .והנמשל מובן
ביותר ,כי הקב"ה רוצה להעמיסנו בשפע גדול ביותר אבל למעשה יריק עלינו רק כגודל הכלים שהכינו בני העולם
לקבל בהם.
באחד מימי חנוכה בשעת מנחה שלח הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זי"ע אחד מנכדיו אל הרה"ק ה'בית ישראל'
מגור זי"ע טרם ידליק נרות חנוכה ,ויהי כאשר הגיע לבית המדרש שהה ה'בית ישראל' בחדרו ביחידות – קודם הדלקת
נרות חנוכה ,ניגש הנכד אל המשב"ק הרה"ח רבי חנינא שיף ז"ל ,וביקש ממנו שיכניסנו אל הרבי אחר שיש לו 'שליחות'
מהרבי מביאלא ,הציץ הגבאי אל תוך החדר וכראותו שה'בית ישראל' מסתובב אנה ואנה בדביקות עצומה תפוס
בשרעפיו ,סגר את הדלת והתנצל שאינו מעיז להפריע לרבי בעת כזאת ,אך אם דעתו שעליו לקיים דווקא כעת את
השליחות ייכנס לבדו ,הנכד שהבין שאין לו לעכב את השליחות מזקנו ניגש לפתוח את הדלת ,ויהי אך פתח הדלת
במעט וראה את פניו הקדושים בוערים כלפידים ,נסוב על עקבותיו מרוב יראה ופחד ,חזר אל זקינו ,וסיפר לו דברים
כהווייתן  -את המחזה הגדול שראו עיניו בקודש פנימה ,בשמוע הרה"ק מביאלא את דבריו עלתה בפניו קורת רוח,
וכה אמר לנכדו אכן זאת היתה עיקר כוונתי 'בשליחות' ששלחתיך ,כי היה ברצוני שתראה את התלהבותו 'בהכנה
דרבה' טרם הדלקת הנרות...
מסופר על הרה"ק ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זי"ע ,שלא נתן לחסידיו לשהות אצלו בעת הדלקת הנרות ,חסיד
אחד שעז היה חשקו לראות את עבודת הקודש ,נחבא פעם באחד הארונות שבחדרו ,והציץ משם לחזות בנועם
קדשו ,והנה רואה הוא שטרם הדלקת הנרות היו פני הרבי בוערים כלפידים ,בהכנה דרבה לקראת קיום המצוה ,אך
בבואו להדלקת הנרות 'פשט צורה' של ההתלהבות ,ו'לבש צורה' של פשטות והתאפקות ,אמר את הברכה מילה
במילה והדליק את הנרות .החסיד שהביט בעבודת הקודש התפלא עד מאד ,דהא איפכא מסתברא ,שהיה צריך
להתלהב בעת קיום המצוה גופיה יותר משעת עבודת ההכנה ,אך לא העיז לצאת ממחבואו בידעו שכל הימצאו בחדר
שלא ברשות הוא ,לפיכך שמר את השאלה בלבו ,למחר ניגש אליו ה'ישמח ישראל' ואמר לו 'ההתעוררות שהאדם
זוכה בשעת קיום המצוה היא על ידי אתערותא דלעילא ,אבער וואס דער מענטש קען ,און וואס דער מענטש דארף
) (ÍÈ¯ˆÂ ÏÂÎÈ Ì„‡‰˘ ‰Óהוא לעורר את לבו באהבה ויראה בשעת 'הכנתו' למצוה ,ואז עליו להתלהב ולהבעיר את לבו
בדביקות להבורא יתב"ש'...
הרה"ק אדמוה"ז מטשורטקוב זי"ע היה אומר על הקרא )˘' (‚Î È ˙ÂÓולכל בני ישראל היה אור במושבותם' ,כי כמו

באר הפרשה  -וישב – חנוכה
גנזי המלך – אוצרות המלך פתוחים אין לנו אלא להושיט
ידינו למלאותם

éîé úà ìéùîä (äéðù äùåã÷) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä
éøòù úà çúôù ,àùðå íø êìîì äëåðçä
ç÷éì äöåøä ìë íåéä åúåàáå ,äðùá ãçà íåé åéúåøöåà
íåéä äæá øùà 'ìéñëì' éåà ,ç÷é äöôç åùôðù úà

çé

ïùé ÷ø ,íäéìà äðô àì íéçúôð êìîä úåøöåà éøòùù
àìå åúãåáòá çåîùì ÷ø íãàä ìë éåàø ïëì .çì íåéä ìë
,íåéä ìë çîùé ä"á ú"éùä úãåáòá ÷ø ,íìåò éìáäá
,'ìéñëì éåà' è÷ð äìéçú äðååëáù øîåì øùôàå .ì"ëò
äæ ø÷é ïîæ æáæáîä éë ,'òùåôì' åà 'òùøì éåà' àìå
.èì åì íéðúåðù äî ãáàîä äèåùå ìéñë àìà åðéà äìèáì

ששווי וחינה של 'אבן יקרה' תלוי היכן העמידוה ,אם יעמידוה בתוככי חרס ועץ ,או בתוככי כותל מטונף ומזוהם לא
יהא נראה זיו האבן ,ורק כאשר יעמידוה במקום הראוי לה – במקום נקי ומצוחצח אז תעמוד על ערכה וחינה כראוי
לחשיבותה .כדברים האלה לדידן ,בימים הללו שורה אור לכל ישראל – אלא שהכל תלוי אם ינקה עצמו מעט שיוכל
האור לשכון בתוכו )‡ (ËÚÓ· 'ÈÙיזרח האור כדוגמת אבן טובה כשנמצאת בתוככי כסף וזהב )‚ .(ÂÈ·‡ Ì˘Ó „"Ù¯˙ Ï‡¯˘È ÈÊ
לח .הרה"ק רבי שלמה איגר מלובלין זי"ע הי"ד ]בנו של הרה"ק ה'שבט מיהודה' זי"ע[ אמר ,כי בשני אופנים אפשר
להעיר את האדם משנתו ולהקיצו מתרדמתו .א .להקים קול שאון ורעש גדול עד שהלה יתעורר משנתו .ב.
להדליק ולהאיר באור בהיר וחזק את החדר שבו ישן האיש ועי"ז יקיץ משנתו .ובב' דרכים אלו מעורר הקב"ה את
בני ישראל ,פעם בכה ופעם בכה ,בראש השנה מעוררם בקול רעש גדול על ידי 'תקיעת שופר' ,ואילו כעבור שלושה
חדשים מעוררם על ידי 'האור' בהדלקת נר חנוכה .וזה נרמז בדברי רש"י כשפירש את הכתוב בהדלקת נרות המנורה
)·' (‚ Á ¯·„Óויעש כן אהרן  -להגיד שבחו של אהרן שלא שינה' ,היינו שלא נשאר לישון מחמת האור הגדול )‡·Â‰
·'˙.(‰¯ËÙ‰· ‰"„ ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ Ê"Ù¯˙ ‰ÎÂ Á ,¯·ÁÓ‰ „Î Ó ‰¯Â˙ È¯·„· ,‚"Á ÛÂÒ Á"Â„‰Ó '˙Ó‡ ˙¯Â
לט .העולם מספרים בדרך הלצה ,שפעם היה איש עני ואביון שראה שאין המזל מאיר לו פנים בבני חיי ומזוני
והחליט לסובב ברחבי העולם לתור אחר מזלו ,בהיותו בדרך פגש באילן יבש שאינו מוציא פירות ,וכשסיפר לו
שהוא הולך לחפש את השר הממונה על מזלו ,ביקש ממנו האילן ,שאם אכן ימצא את השר ישאלהו גם אודותיו -
מדוע הורע מזלו עד שאינו מוציא פירות ,הסכים הלה והבטיח לו למלא בקשתו .משם המשיך האיש בדרכו ופגע
בנסיכה בת מלכים שהתקשתה למצוא את זיווגה ,וכאשר שמעה לאן פניו מועדות ,ביקשה ממנו שישאל את השר
מדוע איננה מוצאת את זיווגה ההגון לה ,והיא נדחית מדחי אל דחי ,הבטיח האיש לעשות רצונה .עודו מהלך בדרך
והנה פגש באריה חולה וזקן שהתחנן אף הוא על נפשו שישאל את שר המזלות למה נגזר עליו לסבול צער ויסורים
בחוליו ,וגם לו ענה שכאשר יפגוש את השר יבקש ממנו שיתן לו תשובתו על כך.
ואכן הצליח ה' דרכו וימצא האיש את המלאך הממונה על המזלות ושטח בפניו את כל השאלות וקיבל תשובות
ברורות ) ,(ÏÂ‡˘Ï ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˙ÏÂÊובדרכו חזרה הלך תחילה אל האילן היבש ומסר לו דברי השר ,שמתחת
לשורשו קבור 'אוצר' של אבנים טובות ומרגליות והם מעכבים משורשיו להעמיק בארץ ולהוציא פירות כהוגן ,ורק
אם יבוא מאן דהו יחפור ויוציא את האוצר הגדול יצליח האילן להוציא פירות מתוקים לרוב ,מכיוון שכן התחנן האילן
בפני האיש שימהר להוציא את האוצר ,יקחהו לעצמו ויעשיר בעשירות גדולה ,שכן לאילן אין כל צורך באבנים טובות
ולא במרגליות וכיו"ב ,אך הלה השיב בחפזון – אין עיתותי בידי כי ממהר אנוכי להמשיך ולחפש אחר מזלי ...ולא
אתעכב בעבודת חפירת האדמה .משם המשיך בדרכו ואמר לבת המלך שנתבקש למסור לה מפי הממונה על המזלות
שלא תמתין להנשא לבן מלך כי 'מזלה' הוא שתנשא ל'איש פשוט' והאיש אשר ינשא לה יעלה לגדולה ויתעטר בכתר
מלכות למלוך על מדינה גדולה ,אמרה לו בת המלך שמא תסכים לישא אותי לאשה – אף כאן ענה כסיל זה באותו
מטבע לשון אין עיתותי בידי כי ממהר אנוכי להמשיך ולחפש אחר מזלי ...ואכן הלה המשיך בדרכו ופגש את האריה,
ומסר לו תשובת הממונה ,שכשיאכל את מוחו של האיש המאבד כל 'שעת הכושר' והזדמנות שיש לו להתגדל
ולהתעשר מיד יתרפא ...ללא כל שהות ניגש האריה וטרף את איש שיחו ונתרפא ,כי מי כמותו התעלם ודחה בסכלותו
כל הזדמנות שהייתה לו להתגדל ולהתעשר.
ולדידן הדברים אמורים ,שלא לאבד אף רגע אחד ,וילקט כל אחד מהררי האבנים טובות שהקב"ה מציע כנגדנו
בימי החנוכה ...ע"י עסק התורה והתפילה ,וע"י הדלקת הנרות בשמחה וחיות דקדושה ,בהלל והודאה כראוי על ניסי
הקב"ה שעשה עמנו בימים ההם בזמן הזה ...ובזה יעלה מזלו לטובה ולברכה...
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éøáã ìò øáåòù éîì ÷ø äðååëä ïéàù ,èåùô äàøðå
ïéà åìàá éë ,äëåðç úåøð ÷éìãî åðéàå íéîëç
íéùðàá ,ïðé÷ñò éàîá àëä àìà .ììë ÷ñò åðì
ìë ìáà ,íäá 'íé÷ã÷ãî' óàå úååöîä úà íéîéé÷îä
,äãîåìî íéùðà úåöîëå úåìéâø êåúî íéùòð íäéùòî
,'íåéä ìë ïùé ÷ø' ìéòìã áåùèéãøàáî ÷"äøä ïåùìëå
äùòîë ,õåçìå äôùä ïî úåøðä úà ÷éìãîù åðééä

èé

÷äèåùå ìéñë àø÷ðä àåäå ,úåéç àìì àîìòá óå
ùé ïìåë úååöîä ìëá íàå .åì íéðúåðù äî ãáàîä
ù"ë î äáùçîä úå÷éáãå áìä úðååë êåúî ïîéé÷ì
áåè Y íåéä ìù åîù ìë éøäù ,'äëåðç'á àåä êëù
åéäé íåé ìëáù ,'úåùãçúäå êåðéç' ïéðò ìò äøåî
úåéîéðôáå ùãå÷ ùà èäìá äîéé÷ì ,íéùãçë åéðéòá
.àî áìä

מ .וכמו שכתב הסמ"ג בסוף ההקדמה לספר המצוות בהאי לישנא 'בא אלי בחלום ענין מראה ,בזה הלשון ,הנה
שכחת את העיקר )„·¯' (‡È Á ÌÈהשמר לך פן תשכח את ה' אלקיך' ,כי לא היה בדעתי לחברו במנין הלאוין ,וגם
רבינו משה ) (Ì"·Ó¯‰לא הזכירו במנין ,ואתבונן אליו בבוקר והנה יסוד גדול הוא ביראת ה' ,וחיתרתיו בעיקרים גדולים
במקומן ,וה' אלקים יודע כי לפי דעתי איני משקר מענין המראות ,וה' יודע כי לא הזכרתים בספר זה אלא למען
יתחזקו ישראל בתורה ,וחפץ ה' בידי יצלח'.
וידוע שצריך לדייק ולהתבונן בכל אות ואות שנכתבו על ידי הראשונים בקדושה ובטהרה ,וכמדומה שלא מצינו
עוד כזאת על שום מצוה אחרת בכל 'ספר המצוות' – לומר שהוא 'יסוד' גדול ביראת ה' ,ואף מי שעוסק תמיד בתורה
ובמצות ,אם לא יתבונן לפני מי הוא עומד ,בעת קיום כל מצוה או בשעה שעוסק בתורה ,מסוכן הוא לעשות את
מעשיו כמצות אנשים מלומדה ,ולהסיח דעתו מהקב"ה חלילה ,העולם מספרים בדרך הלצה ,שפעם קם צורבא מרבנן
משנתו וסיפר לבני ביתו בהתפעלות ,שזכה להתגלות אלוקית בחלום הלילה ,ותמהו השומעים על פשר תמיהתו
והתפעלותו ,שהרי כך אמרו חז"ל )·¯ (:‰ ˙ÂÎלהדיא 'אין מראין לו לאדם ]בחלום[ אלא מהרהורי לבו' וא"כ מה החידוש
והפלא שזכה להתגלות כזו בעת שנתו ,אך התלמיד חכם השיב להם לפי תומו 'איך יעלה בדעתכם כדבר הזה ,וכי
יש לי זמן במשך שעות היום לחשוב על הקב"ה ,והלא בכל רגע הנני טרוד בתורה ותפלה ,ונודד משיעור לשיעור'...
מספרים תלמידי הגה"ק החפץ חיים זי"ע ,שפעם ישב הח"ח ודרש כדרכו בעת 'סעודה שלישית' ובתוך דבריו נענה
ואמר ,הנה כל מהותו של בני העולם היא כפירה ומרידה במלכותו יתב"ש ,לא אדבר מהגויים ומיהודים שפרקו מעליהם
עול מלכותו יתב"ש ,אלא אפילו אותם הנקראים 'חרדים' לדבר ה' גם יש במעשיהם משום כפירה בה' – כשהאדם מהלך
ומחשב לעצמו אעשה כך וכך ויהיה לי כך וכך ,וכל ההלוך ילך שלו סובב סביב אלו המחשבות ...מה יעשה וכיצד יעשה,
ואינו זוכר כי הקב"ה וא 'א-ל אדון על כל המעשים' ,על כן ,אמר החפץ חיים לדעתי צריך כל איש לעמוד שעה אחת ביום
– פנוי מכל מחשבות אחרות ,ולא לחשוב לעצמו אלא דברי אמונה ובטחון ,ולשנן בדעתו ובמוחו – בפיו ובלבו ,כי אין
אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה ,וכיו"ב רבות ...עתה בא הח"ח ושאל את תלמידיו שמא יש ביניכם
מישהו שמסכים לקבל על עצמו הנהגה כזו .והיו התלמידים מביטים איש באחיו מתוך תמהון ואי רצון לקיים דבריו ....עד
שנענה הח"ח ,ראיתי שקשתה עליכם המלאכה ,על כן איעצכם לקיים עצה זו בעת התפילה – שעה שממילא אתם עומדים
מבלי לעסוק בעסקיכם ,באותה שעה תשננו לעצמכם 'אשרי שא-ל יעקב בעזרו' 'פותח את ידך' 'רבות מחשבות בלב איש
ועצת ה' היא 'תקום' ,וכיו"ב הרבה מפסוקי ומנוסח התפילה ובזה תכנס האמונה בתוככי לבו ומוחו כראוי.
מא .החיד"א ) (·˘ÈÂ „Â„ È Ùמבאר מנין ידע יוסף לפתור ל'שר האופים' את חלומו כי בעוד ג' ימים ישא פרעה את
ראשו מעליו וימיתהו ,ומדוע גרע חלקו משר המשקים אשר פתר חלומו לטובה .ומבאר את העניין במשל לצייר
אחד שצייר במעשה אומן ציור היאך שאדם עומד וסל פירות בידיו ,משהעמידו את הציור בחוצות העיר באו עופות
וניסו לאכול מהפירות ,וכל הקהל הביעו בהתפעלות מכישרונו של הצייר שהצליח לצייר ציור 'אמיתי' כל כך ,ויחד
כולם הודו ואמרו 'ציור זה ממש יש בו רוח חיים' והראיה מהעופות שדימו שאכן אלו פירות האילן ממש .עבר שם
פיקח אחד ואמר ,אדרבה משם ראיה שהציור אינו 'חי' כלל אלא אדרבה 'מת' הוא ,כי באם היה הציור כולו 'חי' הרי
היו העופות מתייראות מהאדם המצוייר ולא היו מתקרבות כלל אל הפירות ,אלא שמע מינה שאכן הציור 'מת' הוא.
כך היה אף אצל יוסף הצדיק מששמע על חלומו של שר האופים שעופות באו ואכלו מהסלים שמעל ראשו הבין
שאינו אלא אדם 'מת' .ולעניינו אנו עלינו להיזהר שלא לעבוד עבודתנו כמת בלא חיות דקדושה בעבודת השי"ת,
וכך ננצל מכל העופות והציפורים למיניהם המנקרים במוחנו.
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éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä' (:âë úáù) ì"æç åøîà
úåøð ìò éà÷ã (íéðá ä"ã) é"ùø ùøéôå ,áî 'íéîëç
ñøèðå÷á) ã"áàøä ïá ÷çöé åðéáø äîú øáëå ,äëåðçå úáù
'é"øâäì '÷çöé ãçô' ïåøëæä øôñá ñôãð ,'äëåðç úåøð ú÷ìãä ãåñ
÷éìãäì íéãéô÷î àîìòã àáåøù ïðéæç àäã (ì"öæ øðèåä

ë

),'íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïéåä úîñøåôî (úåøøåòúä ïåùìî
äîá éâñ àì 'íéîëç éãéîìú íéðá'ì úåëæì éãëáã åðééäå
í÷éìãé àìà ,äãîåìî íéùðà úåöîë 'äëåðç øð' ÷éìãîù
äëæéù åì çèáåî æà ,âî úçðå äçîùá ,äåöî áåáéç êåúî
.ãî íé÷éãöå íéîëç éãéîìú íéðáì

íéðáì íéëåæ íìåë ïéàå äðùá äðù éãéî äëåðç úåøð
÷øå êà åæ äåöî íéé÷ì ùé ïéãä ãöî óàù ,ãåò äàøðå
àèåòéî ÷ø' íå÷î ìëîã åëøã éôì áúëå ,íéîëç éãéîìú
ò"øú) æ"èá 'ééò) áìä úçîùå úåáäìúä êåúî
.'äé÷åã÷ãå äéúåèøô ìëá äúåà ïéîéé÷î àèåòéîã
éøäù ,(äëåðçá çåîùì áåéç ùéù ,ì"ùøäî íùá (ã"÷ñ
,íéðååéä úåøéæâî ìàøùé éðá åìöéðù ìò ï÷úð äëåðçã ñð àø÷éòî àéùå÷ã ïðéæç (íù úáù) éøéàîä éøáãî êà
,úåøéæâ éúù åøæâ íúåòùøáù (.çë úéðòú) àøîâá åðéöîå äøòäå äåöî áåáéç êøã øðá ìéâøä' áúëù ,àúéì
מב .כה אמר הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ) ,(‰ÎÂ Á È È Ú ,˙"‰Úשאם זוכים על ידי הנרות לבנים תלמידי חכמים כ"ש
וק"ו שהוא עצמו יכול לזכות להיות תלמיד חכם ,עכדה"ק ,ואפשר להסמיך לזה את מאמר העולם ,המפרשים
בדרך הלצה את הכתוב )' (‚ ·Èונברכו בך כל משפחות האדמה' ופירש רש"י 'אדם אומר לבנו תהא כאברהם'ÂË˜ Â) ,
‡·¯ (˙Â·‡‰ ¯‡˘ ‡ÏÂ Ì‰כי אינם רוצים לחיות עם עול תורה ועבודה ,ע"כ יברכו את בניהם 'תהא כאברהם' שאביו
התנהג כ'תרח' ורק הבן היה כאברהם אבינו ...אכן ,עפ"י דברי החי' הרי"ם בחנוכה יש גם כח בידי האב ליהפך
מ'תרח' ל'אברהם'...
מג .הגאון רבי חיים עוזר גראדזינסקי זצ"ל בעל ה'אחיעזר' ,איקלע שנה אחת בימי חנוכה לעיר קראקא ,בהיותו
שם נקרע מעילו העליון ,והלך אל בית החייט כדי שיתקן לו את הקרע ,אך בכניסתו אל ביתו התנצל לפניו
החייט שהוא עומד כעת לקראת הדלקת נרות חנוכה ולא יוכל לעסוק במלאכה ולתקן את הבגד ,הסכים הגרח"ע
לחכות בביתו עד אשר יסיים את הדלקת המנורה ,בחשבו 'כמה זמן ישהה חייט זה בהדלקת נרותיו' ,והיה מפליא
מה שראו עיניו באותה שעה ,איך שחייט פשוט ביותר פשט את בגדי החול והמלאכה ולבש את מלבושי שבת,
הדליק את הנרות בחביבות ובהתלהבות ,ושהה אצלם במשך כחצי שעה כשהוא מזמר בהשתפכות הנפש ובתמימות
זמירות שירות ותשבחות למלך א-ל חי וקים ,ורק לאחר מכן החליף את בגדי השבת לבגדי החול ופנה אליו לתקן
את בגדו ,וכשסיים הגרח"ע לספר עובדא זו היה אומר 'באותה שעה הבנתי מדוע זכו בני קראקא )˘Ì‡Â ¯ÈÚ ‰˙È‰
· (˙Â¯Â„‰ ÏÎ· Ï‡¯˘Èשיצאו מהם גדולי תורה ויראה .'...והן הן הדברים הנזכרים ,שעיקר הדלקת הנרות צריך שיהיה דרך
חיבוב מצוה והערה מפורסמת.
ואען ואומר לשבר את האוזן ,דהנה בטעכנאלאגיע ) (‰È‚ÂÏÂ ÎËשל היום מייצרים כל מיני דברים שונים ,ולא מן הנמנע
שבעגלא ובזמן קריב יתחכמו ויעשו יצירה נפלאה שתהא דומה בצורתה ובמתכונתה ובטעמה כדוגמת פרי אמיתי,
ואף יהא ראוי לאכילה ולבישול ,אולם עם כל זה  -לא יוכל פרי זה להצמיח עוד פירות כיוצא בו ,והנמשל ,מי שאין
מעורר בעצמו התעוררות בפנימיות לבו ,הרי הוא דומה ממש ל'פרי' זה ,שאף שמבחוץ נראה הוא לגמרי כפרי אמיתי,
אך אינו מצמיח בנים תלמידי חכמים ,מאחר שאין בו תוכן בפנימיותו ,ודי בזה למבין.
מד .אמרו צדיקי קמאי ,דמה שאמרו 'הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים' קאי נמי על הבנים שסרו מן הדרך
הישרה חלילה ,שבכח הדלקת הנרות יתעורר בלבם הניצוץ דקדושה ויחזרו לילך על דרך המלך ,ולזה גם נצרך
שידליק דרך חיבוב מצוה והערה מפורסמת ,ובזה יבעיר בם אש הקדושה )‡.(ÂÏ ÍÂÓÒ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì È‡ Ì‡ Û
סיפר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,שפעם התהלך זקינו הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע עם משמשו בשוק ,וניגשה
אליהם אשה קשת רוח ,ותשאל האשה אותם מי הוא הרבי כי לברכת הרבי אני צריכה )‡ ,(Ì˙Â‡ ‰¯ÈÎ‰ ‡Ï˘ ¯Áכמובן
שהמשמש הצביע ברמיזה אל עבר הרבי ,אך לפליאתו הצביע הרבי על המשמש שהוא הרבי ,כך נשנה הדבר שוב
ושוב ,שהרבי מצביע על המשמש והמשמש מצביע ומרמז בדרך כבוד על הרבי ,עד שפרצה האשה בבכי ובדמעות
שליש אמרה ,אנא מכם ,בצרה גדולה אנכי ואל תהתלו בי ,נענה ה'יסוד העבודה' הגידי נא מה בפיך ,ותען האשה
ותאמר ,בת יש לי אשר לפני זמן מה התדרדר מצבה הרוחני ,והנה זה עתה ברחה מהבית ,והלכה לרעות במקומות

àë

 וישב – חנוכה- באר הפרשה

éë ,'éìâøì øð' (ä÷ èé÷ íéìäú) ÷åñôá åæîéø íé÷éãö
ãâð äöòë àåáé 'øð'äå ,úåìéâø ïåùìî 'ìâø'
ìèáìå úåçãì øùôà äëåðç øðä øåà éãé ìòù ,ìâøää
êåúî 'ä úååöî úà íéé÷ìå ,úåìéâøäå ìâøää
.äùåã÷ã ùàå úåáäìúä
 הנסים בימים אלו מוטבעים- על הנסים ועל הנפלאות
בטבע העולם

äëåðçá íéñðä ìò íéøîåàå' (ã æô÷ ç"åà) à"îøä ÷ñô
ïéà åøîà àì íàå ,'ìëä ìòå' íãå÷ íéøåôáå
øàù êåúá åøîåàì ìëåé íå÷î ìëîå ,åúåà ïéøéæçî
äùòù åîë íéñð åðì äùòé àåä ïîçøä øîàéå ,'ïîçøä'
úáù 'øåù øåëá') íé÷ñåôä åäîúå .'âåäð éëäå ...íää íéîéá
ìò ììôúäìå ù÷áì øåñà éøä (ã"ôøú 'éñ 'á÷òé úåòåùé' .àë
àáøã äùòî éáâ åðéöîãëå ,(.ãð úåëøá) íéñð äùòî
åãøéù íéîçø ù÷éá äéäù äùòî íåùîù (:ãë úéðòú)
äðùéù íåìçá åéáà åéìà äìâúðå ,æåîú úôå÷úá íéîùâ
åéäù ,åúèéî ìò íéðéëñ éðîéñ àöî øçîìå ,åúðù íå÷î
éôìë çéøèäù éðôî úàæ ìëå ,åâøäìå å÷éæäì íéöåø íé÷éæî
øúåä êéà ,äåîúì ùé äúòî ,êøåöì àìù ñð ìòôå äìòî
.'íéñéð åðì äùòé àåä ïîçøä' ù÷áì äëåðçá
'áéùîå ìàåù'ä ìòá øàáîå
íìåòù äðùä úåîé øàùá éìéî éðäã ,(äëåðçì
êøãî äìòîìå úéñéð äâäðä ìò ù÷áì øåñà ,âäåð åâäðîë
éîéá ìáà ,õøàå íéîù úàéøá ããùî àåä äæá éë ,òáèä
íéîéáå ,úéñð äâäðäá íéâäðúî úåîìåòä ìëù äëåðçä
ìëá ù÷áîù íùë ïë íà ,äàéøáä òáèá àåä ñðä åìà
ùåøã 'ìåàù éøáã' åøôñá)

åàéáé àìù ãåòå íéìùåøéì äëøòî éöò åàéáé àìù àãç
'á ìò åøæâù íòè úúì ùé à"ùøäîä áúëå ,íéøåëéá
...äçîùá ïéàéáî åéä åìà íéøáã 'áù éôì ,åìà íéøáã
åá áåè íåé ïéùåò åéä äëøòîä éöò ïéàéáîäù àúéàãëå
ïë ìòå ,íäéðôì äëî ìéìçä äéä íéøåëéáá ïëå ,íåéá
íäî ìèáì - åìà íéøáã éðù ìò ïåé úåëìî æà äøæâ
í÷éìãîå úåøðä ìà ùâéð øùà ùéàäù àöîð äçîùä
àìîîë àåä éøä äãîåìî íéùðà úåöîëå úåøéø÷ êåúî
íéîéá èøôá åðéìò äîåù ïë ìò ...íéðååéä úøéæâ øçà
êåúî äåöîä úà íéé÷ì - íãéî ìöðéäì åðéëæù äìàä
éðôì úåàøäì ,íðåöø êôéä àéäù áìä úçîùå úåáäìúä
,ãéîú åðé÷åìà 'äì íéðîàð åðøàùð éë íéîòäå íéøùä
åðì åìëé àìå äçîùáå äáäàá ú"éùä ïåöø íéé÷ð íìåòìå
.íäéúåøéæâá íéðååéä
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúî ,øáãá àöåéë
èéèî ïåàù øåáî éðìòéå' (â î íéìäú) áåúëä ìò
,'øôòå íéî çåø ùà' úåçåë 'ã ùé øáã ìëá òåãéëù 'ïåéä
ìù äçîù Y úåéçäå (äçéúø) ïòøá
¤ íãàì àá ùàî
éðáî ùàä çë úà ìèáì äéä íéðååéä ïåöøå ,äååöî
äøåúì 'úåìöòå úåãáë' íäéìò øáâúú äæáå ,ìàøùé
ìáâîä äðäå ,íäá äáøúéù íéîäå øôòä çëî - úååöîå
áåúëä úðååë åäæå ,'èéè' åãéá àöîð åéãçé 'íéîå øôò'
øàùð àìù åðìéöäå åðìòä ä"á÷äù ,ïåéä èéèî ...éðìòéå
åðééäå ùàä çë íò åðøàùð àìà ,íéîå øôò Y 'èéè'
.äååöî ìù äçîù

 הקשיב ה'יסוד העבודה' לדבריה. וגדול צערי מנשוא, וכל ההשתדלויות להחזירה למוטב העלו חרס,זרים רחמנא ליצלן
, אמר לה הרבי, הן, ותען האשה, האם יש לכם באיזה מקום בגדים שלבשה הבת בעבר, ושאלה,היוצאים מן הלב
, מיד בבואה לביתה עשתה כדברי הרבי, ותראו פלאות,קחו את הבגדים ועשו מהם 'פתילות' ובהם תדליקו נרות שבת
 בבכיות, באמצע סעודת ליל שבת פרצה הבת אל תוך הבית,ולשבת הבאה הדליקו בהם את הנר – וראה זה פלא
, אבל כעת הינה מתחרטת מאד על כל אשר עשתה, ואמרה שנכנסה בה רוח שטות לחטוא,עצומות מאין הפוגות
 הרי שבכח קדושת הנרות אפשר להחזיר נשמות טועות ותועות אל.ונפלו זו על זו באהבה גדולה ומאז חזרה למוטב
 דהיינו,' שעל כן מברכים 'להדליק נר של שבת' וכן בחנוכה 'להדליק נר חנוכה, ובזה סיים ה'בית אברהם' ואמר,שורשן
.שכל מי שתוהה בדרכו יכול לחזור אל מקור הקדושה להדליק את תוכו ופנימיותו על ידי נרות דמצוה
 שעל ידי 'וימאן אביו להתנחם ויבך אותו אביו' – בזכות זה עמד יוסף בנו בנסיון,אגב אורחא נציין דאיתא
Ô˙˘¯Ù·)  וכך כתב בספר צרור המור. שנמנע מהעבירה בזכות הדמעות ששפך עליו אביו יעקב,'וקיים בנפשו 'וימאן
'( שהועילו הבכיות של יעקב שנמכר יוסף למצרים דווקא ולא לאיי הים ונעשה אדון בביתÂÈ·‡ Â˙Â‡ Í·ÈÂ' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
 וסמוך לו 'והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר,'( 'ויבך אותו אביוÂÏ-‰Ï ÊÏ)  ולכן נסמכו ב' הפסוקים,פופיטפר
.'סריס פרעה שר הטבחים
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ïåùì è÷ð òåãî ,ãåòå ,'äðåîù ÷éìãî' ãéçé ïåùìá ñðä ìò ù÷áì åãéá êë òáèä ìò äìåë äðùä
'.ñ"ùä ìëáë 'íéøéîçî' ïåùì àìå 'ïéøãäî
äùòé àåä ïîçøä' íéììôúîå íéù÷áî øéôùå ,äî äëåðçá
ìåòôì åðãéá äìåë äðùä ìëá íâù ,àèéùô íå÷î ìëîå) .åî 'íéñð åðì
éøáã éô ìò øàáì ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä íùá íéøîåàå
æàù äëåðç éîé ìù íúìòî äìãâ êà ,äìôú éãé ìò úåàìôðå íéñéð
ìò äøåî 'òáù' øôñîù (á"ç äåöî øð) ì"øäîä
.(æî íéñéðä ìò 'ììôúäì' øùôà
'äòáù äéãåîò äáöç' (à è éìùî) øîàðù åîëå ,òáèä
àøåáäù ,'úéùàøá éîé úòáù' åìà (.çì ïéøãäðñ) åøîàå ,åúéáå ùéà øð äëåðç úåöî (:àë úáù) ì"æç åøîà
ìëå ,òáèä úâäðä àåäå ,ïéðáä éîé úòáùá åîìåò àøá ïî ïéøãäîäå ,ãçàå ãçà ìëì øð ïéøãäîäå
äìòîì ìò äøåî 'äðåîù' åðééäã Y òáùî äìòîìù äî ,äðåîù ÷éìãî ïåùàø íåé íéøîåà éàîù úéá ïéøãäîä
'äðåîù ÷éìãî ïåùàø íåé' íøîåà úðååë åäæå .òáèä ïî íééñå 'ïéøãäî' íéáø ïåùìá çúô òåãî äåîú äøåàëìå
מה .הנה פלא מצינו כי כששרה אמנו ילדה את יצחק אבינו כשהיא בת תשעים שנה 'ותיהום כל העיר' ...הכל סחו
ודשו בענין זה ואף בתורה מצינו התייחסות לנס גדול ופלא זה ,ואילו כשיוכבד ילדה את משה רבינו הייתה
בת ק"ל ולא מצינו 'רעש' מזה ,ומבאר המגד מדובנא )· (˜Â˙Ó Ï˘Óכי במצריים היה 'יריד 'של ניסים 'ששה בכרס אחד'
יולדות ביער ושני שיניים צומחות להם וכו' אזי אין כל משמעות וחשיבות לנס בין הניסים ...אף לדידן ייאמר ,ימי
החנוכה הם ימי 'יריד' לניסים ואין כל כך חשיבות לנס הנעשה ליחיד אף אם הוא בעצם נס גדול ,והמשכיל ינצל
לפעול לעצמו נסים ונפלאות שיגיעו אליו בקל יותר...
מו .אולם עדיין יש להקשות ,אם הותר לבקש בימים אלו על ניסים ,מדוע לא קבעו חז"ל לומר כן לכתחילה בנוסח
הברכה ) ,(ÁÎ˘˘ ÈÓÏ ˜¯ ‡ÏÂותירץ האדמו"ר מטשערנאביל זי"ע בתוכחת מוסר ,כי מי ששכח 'על הנסים' בתפלתו
סימן הוא שמסיח דעתו מימי הניסים ,לכן עליו לבקש שיזכה לנס פרטי  -להתעורר מתרדמתו ,ולהשכיל ליהנות מן
האור הגנוז הנשפע בחנוכה.
אולם חסידים ואנשי מעשה פירשו לאידך גיסא ,שאף בימי חנוכה זקוק האדם שתהא בידו זכות כל שהיא כדי
שיוכל לבקש על הנס ,והשוכח לומר 'על הנסים' בתפלתו וודאי נשבר רוחו בקרבו ,ולכן בשכר מדת ענוה ושפלות
רוחו זוכה שהותר לו לבקש על הנסים .ואלו ואלו דברי אלוקים חיים ,אלא שיש להשתמש בכל אחד ממאמרים אלו
בזמן הנכון ,כי על ידי החלק הראשון יתעורר לעבודת ה' ,ומ"מ אם ינסה היצה"ר להפילו מחמת כך בפח היאוש ,מיד
יזכיר לעצמו שלב נשבר ונדכה לא תבזה ,ובזה יבטל מעליו כח היצר הרע.
מז .הנה לפי דברי ה'שואל ומשיב' היה מקום לטעות ולומר ,דמשמע הכא שרק בחנוכה אפשר לבקש על דברים
שמעל להנהגת הטבע ,אבל בשאר ימות השנה אסור להתפלל על החולה שיתרפא במקום שאין רפואה למכתו
בדרך הטבע ,אך הדבר ברור שזה אינו ,וכדמבואר במהרש"א )˜ (:ËÎ Û„ ‡"Á ÔÈ˘Â„Èשנס המתרחש על ידי תפלה לא
חשוב נס לענין 'מנכין לו מזכיותיו' ) ,(:·Ï ˙·˘ 'ÈÚומשום הכי מותר ואף חובה להתפלל בכל ימות השנה על כל
צרה וצוקה שלא תבוא ,ומכל מקום שונים ימי החנוכה שאפשר לבקש אפילו על הנס ,כי כל ההנהגה היא מעל
לדרך הטבע.
ומכל מקום אל תתמה מעובדא דרבא ) (ÌÈ Ù· ˙¯ÎÊ ‰דמשמע שנגזר עליו עונש על שהטריח כלפי מעלה בבקשו
על נס ,דשאני רבא שפירט בבקשתו שיעשה לו השי"ת נס ופלא שלא כדרך הטבע ,שירד גשם בימות החמה,
וזה אין ראוי לעשות ,אך המתפלל סתמא על פלוני שיתרפא מותר ,אע"פ שלפי דעת הרופאים אי אפשר לרפאותו
בדרך הטבע.
ולכן צריך לעולם להתפלל אל ה' בכל מצב ,וכמו שאמרו )·¯' (:·Ï ˙ÂÎאם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל,
שנאמר )˙ („È ÊÎ ÌÈÏ‰קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'' ,ואף אם כל הרופאים פכרו ידיהם ביאוש ואומרים שאין
בידם להציל את החולה ,אל יאמין להם ואל יקשיב לקולם כי הקב"ה הוא הרופא חולים ,וכלפי מלך מלכי המלכים
אין שום חילוק באיזה מצב של סכנה נמצא החולה – ולא ניתן רשות לרופא אלא 'לרפאות' ולא להיפך ח"ו .וכן
ייאמר לענין הפרנסה והזיווג ,לענין נחת מיוצאי חלציו וכדו' בשאר מיני ישועות שנראה לו כי אבדה כל תקוות טוב,
לא יסכים לכל המייאשים אותו ,אלא יענה ויאמר הריני מקווה אל ה' ובוודאי יושיעני בקרוב בב"א ,וזה פשוט.
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 ò"éæ áåãàååæàøî äùî éáø ÷"äøä æîéø äìàä íéøáãë ÷éìãî åîöòá àåäù ,ä"á÷ä ìò éà÷å ,ãéçé ïåùìá)éìúôð éáø ÷"äøä ìù åðá áå÷éæãî øæòéìà éáø ÷"äøä ïá
.çî òáèä ïî äìòîìù äâäðä øîåìë .íìåòá äðåîù ïéðî
éðôì äðåé äøîà' (:çé ïéáåøéò) ì"æç ïåùìá (ò"éæ õéùôàøî ïåùìî àåäù 'ïéøãäîäå' åøîàù äî éîð øàåáî äæáå
',êãéá ïéøåñîå úéæë ïéøåøî éúåðåæî åéäé ò"ùáø ,ä"á÷ä êåúá øéæçäì àéä äëåðçä éîé úãåáòù ,ì"ø ,'éá éøãä
úñðë éë ,'íãå øùá ãéá ïéåìúå ùáãë ïé÷åúî åéäé ìàå åæ äâäðä åéìò òôùåé äæáå ,òáèì ìòîù åæ äâäðä åëåú
éðôì äðåé äøîà Y åäæå ,(:âð úåëøá) äðåéì åìùîð ìàøùé
.èî äðùä ìëì
àåä êéøá àùãå÷ã äéî÷ ïéììôúî ìàøùé éðá ,ä"á÷ä
מעוז צור ישועתי – שפע ברכות
החנוכהוישועות הנשפעים עלינו úà ïé÷éìãîù äòùá äëåðç éîéá ïäéúåðåæî ïäì ÷åñôéù
בימי
íìá÷ì êãéá úåðåæîä ïéøåñî æà éë ,úéæ ïîùá úåøðä
ìàå ,äñðøôä òôùì ãçà ìë äëæé àìéîîå ,íðéç úðúîá (ú"äàéø÷å äìôúä øãñ ,äëåðçì) 'éøèéå øåæçî'á áúë
úà åá íéìáåèù äðùä ùàø äæ ùáãë ïé÷åúî åéäé íéðôì úâäðä åðééäã ,äðéðç ïåùìî àåä 'äëåðç'ù
.íãàä éùòî éôì àìù ïéãä úøåùî
äúåàá Y íãå øùá éãéá ïéøåñî æàù ïåéë ,ùáãá çåôúä
.ïéãá êéðôì ÷ãöé éîå ,íãàä éùòî éôì íéããåî äòù
,ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä íùî àøîàúîå
íéðéðòä ìëì ÷ùçäå ïåöøä ìèáì êéøö äìéçúëìù àìà ãøåéä òôùì äîåã äëåðçá ãøåéä òôùäù
äð÷úð äø÷éò éë ,úåøðä ú÷ìãä úòá íééîùâä
áö÷ðä òôùäù ,íäéðéá ùé ÷åìéç íìåà ,äðùä ùàøá
ò÷ø÷ä ìòî çôèá úåìòúäì ,íééðçåø íéðéðòì éåìúå ,íãàä éùòî éôë àåä äðùä ùàøã àîåéá
ì"æç éøáã úà íé÷éãö åùøéôù åîë ,ð úåéøîåçäå äðúîá òôùä àá äëåðçá åìéàå ,àúúìã àúåøòúàá
),'äëåðç øð ãâðë úåòî úåöøäì øåñà' (.áë úáù
.ãáìá àìéòìã àúåøòúàá ,äðéðçáå
מח .ובביאור הנהגה למעלה מדרך הטבע ,דהנה בעולם הטבע יש עשירים ועניים ,בריאים וחולים ,גדולים וקטנים –
'חברִ üמית
כל אחד על מקומו ומשמרתו ,ואין מצבו של אדם משתנה כל כך במהרה ,וכך אמרו בגמרא )‚ָ ְ ַ (:Ï ÔÈËÈ
ôא⁄ר' ,פירוש אם שמעת שפלוני נפטר תאמין ,אך אם שמעת על פלוני שנתעשר אל תאמין ,כי
איתע⁄ר לא ְ ַ ֵ
א⁄רַ ַ ְ ִ ,
ֵַ
לאו בכל יום איתרחש ניסא שהעני יתעשר .וכיוצא בזה לענין החולי אין לחשוש בסתמא שמא יחלה הבריא ,ולעומתו
החולה שהרופאים נתייאשו ממצבו הקשה וקבעו לפי השערתם וחכמת הרפואה שאין מזור ותרופה למכתו קשה מאד
שיתרפא ,אמנם כל זה אינו אלא בדרך הטבע ,אך כאשר ההנהגה מתעלה ממעל לדרך הטבע ,נמצא שהעני והעשיר
הבריא והחולה כולם שווים המה ,ובקל אפשר לפעול על ידי תפלה ותחנונים לקרוע רוע גזר דיננו ,וברגע אחד יזכה
ל'מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים' ,ואיש איש בנגעו ומכאובו יכול לצאת מאפילה לאור גדול.
מט .וכדרך שפירשו את לשון הגמ' )˘·˙ ' (:‡Îלשנה האחרת קבעום בהלל והודאה' ,שלכאורה מדוע קבעום רק בשנה
שלאחריה ולא באותה שנה ,אלא שהתבוננו חכמים בעצמם וראו שהשנה שעברה עליהם היתה שנה אחרת -
שכל השנה היתה במציאות אחרת לגמרי לאחר אור החנוכה ,ועל כן קבעו לדורות ימים אלו בהלל ובהודאה .כן
ידוע מה שפירש הקדושת לוי )˜„ ,(‰ Â˘‡¯ ‰˘Âשבשנה הראשונה כשירדו ההארות של חנוכה סברו שמא אלו רק הארות
לשעתם ,אך לשנה האחרת הרגישו בעצמם את גודל האורות החוזרים ויורדים לקראת ימי החנוכה ,וכבר נוכחו לראות
שהארות אלו עתידים לירד בכל שנה ושנה ,על כן קבעום לדורות.
נ .יש להדגיש ,דאף שבודאי מותר ואף חובה להתפלל על הגשמיות ,כי אצל בני ישראל עם קודש גם הגשמיות
היא רוחניות ,שהרי למה הננו נצרכים למעות אי לאו לתורה ומצוות ומעשים טובים ,כי איך יקנה האדם טלית
ותפילין ,מצה ולולב ,בלא כסף ,וכמו שהסביר מרן ה'בעל שם טוב' הקדוש זי"ע בפסוק )' (·È ÁÎוהנה סולם מוצב ארצה
וראשו מגיע השמימה' ,דהנה 'סולם' עולה בגימטריא 'ממון' )˜ ,(Â"Ïוהרמז שהממון הוא דבר 'המוצב ארצה' ,אך 'ראשו
מגיע השמימה' כי ביד האדם לעשות עם כספו דברים נשגבים המגיעים עד לשמי השמים )¯‡˙˘¯Ù ˙"‰Ú Ë"˘Ú· ¯ÙÒ· ‰
 .(‚ ˙Â‡ ‡ˆÈÂכיו"ב ביאר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע בפסוק )˙' (Ó˜ ËÈ˜ ÌÈÏ‰צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה',
כי לכל מצוות ה' מצטרפת הצורך למעות הרמוזים בתיבת מאד כמו"ש חז"ל 'ובכל מאדך – זה ממונו של אדם' ,ורק
לכן ועבדך אהבה...
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,äúåáéáç éðôî åéöôçå åéâåðòú ìë ìò øúååì ïîåæîå ïëåî
íéëìîä éëìî êìî ä"á÷ä ìåëéáëù ,åéìàî ïáåî ìùîðäå
ììë êøãá ,äðäå ,íéðåúçúá åúðéëù ïéëùäì äéä õôç
íðîà ,(.ä äëåñ) 'äøùòî äèîì äðéëù äãøé àì íìåòî'
äèîì óà ìåëéáë úãøåé äðéëùä æàù ,äëåðçä éîé åðúùð
çúôá äìéìä úëùçá ãîåò íãàäù äòùáå ,äøùòî
ò÷ø÷ì êåîñ ,äøùòî úåçô íå÷îáå ,õåçáî åúéá
íâ ,øúåéá äúåçôå äëåîð äâéøãî ìò äøåîä ,íìåò
ïåéáà íéøé úåôùàîå ,äðéëùä åéìà úãøåé íå÷î åúåàá
ìàøùé ììë ìà ä"á÷ä ìù åúåáéáç åæå ,úòãá éðòå
.àð äðùä úåîé øàùî øúåé äëåðç éîéá úéìâúîä
úáù úùåã÷ äðäã ,ò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä øîà êëå
úà ïéîæî ä"á÷ä æàù ,åðééäå ,àîéé÷å àòéá÷ ùãå÷
áåè íåéá åìéàå ,åãåáë åéæî úåðäéì éãë åéìà ìàøùé
éðá íéàéáî ìåëéáë éøä íéðîæä úà íéùã÷î ìàøùéù
ø÷áî äëåðç éîéá íìåà ,íìöà àåáì ä"á÷ä úà ìàøùé
ùéà ,íäìù íéøåñàä úéá êåúá åéáåäà åéðá úà ä"áå÷
íîå÷îá úåéðçåøáå úåéîùâá åéáåàëîå åòâð êåúá ùéà
÷åòæì íãàä áééç äòù äúåàá ïëìå ,äøùòî äèîì

íéîëç åøáéã éë 'úåòî úàöøä' ïéðò åè÷ð úåèùôáã
ùøéô êëå) úåøðä øåàì úåòî úåðîì íìåòä êøãîå äååäá
íäì äéä äæ éôìã øåàéá êéøö êà ,(á"÷ñ âòøú ïîéñ à"âîá
,'äëåðç øð ãâðë úåòî úåðîì øåñà' íðåùìá èå÷ðì
ìèáì êéøöù ,íéùåã÷ä íäéøáãá åðéîèäù äàøðå
,úåøðä ú÷ìãä úòá úåéîùâå ïåîî éðéðòì úåðåöøä
àäéù ,äæá ì"æç åøéäæäå ,ïåöø ïåùìî 'úåöøäì' ùøôúéå
.íééðçåøå íééçöð íéøáãì ÷øå êà åúòãå åúðååë ø÷éò ìë
שכינה למטה מעשרה – בזה היו"ט נתגלית חשיבותו של
כל יהודי אף הפחות ביותר

úåöî' áúåëå (á"éä ã"ô) äëåðç úåëìäá âéìôî í"áîøä
êéøöå ,ãàî ãò àéä äáéáç äåöî äëåðç øð
àì 'äøåú äðùî' éøôñ ìëáù äîåãîëå ,'äá øäæäì íãà
íéøáãä ÷îåòå ,äøåúáù äåöî íåù ìò äæë ïåùì åðéöî
ùéà ìù åúá ç÷ìù âìôåî øéùòì ,ìùî êøãá åøàáúé
ïéàåùéðä äùòî íöòù íâä äðäå ,äùàì åì ïåéáàå éðò
êà ,åðåîøàì äñéðëî éøäù äéìà åúáäà áåø ìò äøåî
øàåôîä åðåîøàî àöé íà åìöà äúåáéáç çéëåé øúåéá
àåäù äìâî äæá éë ,ìãäå òåòøä äúéáá äîò¦ øåâì ñðëéå

 רק ישריש היטב בלבו שכל הכסף אינו אלא, לבטל הרצון והתשוקה לגרגירי הכסף מצד עצמם- אלא הכוונה
 וכלשון קדשו של ה'תפארת, ולא חלילה מטרה בפני עצמו,אמצעי גרידא לגרום על ידו נחת רוח להבורא יתב"ש
 ואח"כ על יסוד, שיתכוון בעיקר תפלתו שיתגדל ויתקדש שמיה רבא,( זאת תורת האדםÚ‚ÙÈÂ ‰"„ ‡ˆÈÂ ‰˘¯Ù) 'שלמה
 בקיום הגוף בבריאות ובפרנסה וזה,הנאמן הזה יתפלל גם כן על צרכי עצמו בעניני עוה"ז השייכים לעבודת הבורא
.ההכרח לא יגונה
 פנה אל אחד החסידים ושאל אותו 'מי שאשתו, שנה אחת טרם ניגש הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע להדליק הנרות.נא
 או שהוא יתכופף, האם בשעה שירצה לדבר עמה תעלה האשה על כסא כדי שיהיו שווים בגובה,נמוכת קומה
'( ש'המגידÂ˙ÂÁ‡ Ô· ‰È‰˘)  והסביר הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל זי"ע, ותיכף ניגש להדליק נרות חנוכה,'אליה
 שכביכול הקב"ה מתכופף אל כלל ישראל ונכנס למחיצתם למטה,רצה לפרש בזה את כל מהותם של נרות חנוכה
 ובהנהגה, שדרך העולם שהבעל מתכופף אליה,'( 'איתתך גוצא גחין ולחיש לה.Ë Ó"·)  והיינו דאמרי אינשי,מעשרה
.זו נוהג עמנו קוב"ה בימי חנוכה
 באיזה מצב שהיהודי, פירוש,' מלשון 'חנו כה,'רמז לזה רימז הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע שלכן נקרא המועד 'חנוכה
. משם תאיר נשמתו באור הנר,עומד בו
( שנתערב בשאר‰‡ ‰· ¯ÂÒ‡‰)  שנר חנוכה,' ‡( בשם ה'תרומת הדשןÛÈÚÒ ‚Ú¯˙ ÔÓÈÒ) כן פסק נמי הרמ"א בהלכות חנוכה
 ולעולם,' בכל מצב שהוא אינו 'בטל-  כל יהודי חשוב הוא,' כי זהו מהותו של 'חנוכה,נרות אינו בטל אפילו באלף
.לא יתייאש
 כי יותר חפץ הקב"ה,¯‡( 'עוד זאת דרשתי להםÂ·‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ ,‚ Ú"Ó) 'פוק חזי מה שכתב הסמ"ג ב'ספר המצוות
 ויותר הם צריכין, ועיקר תפילין נצטוו להיות זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה,באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק
 כי בתפילין יש ארבע פרשיות ובכל, והבאתי ראיה גדולה וחזקה,'זכר' וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים כל ימיהם
ֵֶ
 ללמד שעיקר חיוב תפילין לאותם,'( 'ולזכרוןË ‚È ˙ÂÓ˘)  חוץ מאחת ששינה בה הכתוב וכתוב בה,'אחת כתוב 'לטוטפות
.'זכר
ֶ ֵ שצריכין יותר
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íðéà åìà úåëøáù (á"òøú ïîéñ 'äòéö÷å øåî') õ"áòéä áúëù
íä àìà ,äååöîä ìò ïéëøáîù úååöîä úåëøá øàùë
éîåñøôì' äð÷úð äø÷éò éøä éë ,äåöîä íåé÷ ø÷éòî ÷ìç
äàåøäã ,ãéáò éãéî åàì äëøá àìá ÷éìãî éëå ,'àñéð
àöîð ,(:áë úáùá æ"éòë 'éò) ä÷ìãàã àåä åëøåöìù øåáñ
ïë àì ,äåöîã àöôçì úåøðä íéùòð äëøáä éãé ìòù
øúåéá ïë íàå ,äåöîä óåâî ÷ìç ïðéàù úåëøáä øàù
äúåàá úåáäìúää ùà êåúî êøáì çéâùäì êéøö
.äéôåâ äëåðç øð ìù úåáäìúä

ãçà ìë ãéáå 'éùôð äèìî 'ä àðà' åçåë ìëá âåàùìå
ä"á÷ä éøäù ,úåòåùé éðéî ìë åìà íéîéá ìåòôì ãçàå
.áð åðúòååù ìå÷ì ïéæàîå ,åðúöéçîá úåäùì ìåëéáë àá

êøã ìò ,(àúëìäå ä"ã äëåðç) ò"éæ 'íééç éøáã'ä ì"æå
åìëåé àì ,åðëùî øéòá êìîä áùåéùë ,ìùîä
àåáì êìîä éúã éô ìò íéùðåòîä èøôáå êøòä éúåçô
ìëéäá ñðëéì íéáòåúî äîä éë ,åì ïðçúäì êìîä éðôì
åëøã ,äðéãîä éðô ìò òñåð êìîäù äòùá íìåà ,êìî
íìåëå ,íéàåìë øâñîá íéáùåéä íéùðàä éúá ø÷áì
 שלך לעד קיימת – ההארה המתגלית בהדלקת נרות בכלåðéìà àá êë .êìîä äòéùåä íéððçúîå êìîá íé÷áã
דור ודור עד דורינו אנו
Y åðìù 'íéøåñàä úéá' êåú ìà äëåðçä éîéá àøåáä
.âð øéñà øâñîî àéöåäì
,'ïùé øðá ÷éìãäì øåñà' (à ë) íéøôåñ úëñîá ïðéðú
(è úåà ã øîàî úáè åìñë) 'øëùùé éðá'á ùøéôå
ïøäà úéá) ò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä ùøéô ïëå
äùòî - äåäã éàî ìò ÷ø øðä úà ÷éìãé àìù ì"øù ù"éø÷ úëøáá íéøîåàù çñåðä úà (.æî äëåðç
íâ äìâúî øåàä éë ùãçî ÷éìãäì êéøö àìà' ,äéäù 'íåøî éãò íéìôù äéáâîå õøà éãò íéàâ ìéôùî' úéøçùã
.'äæá éãå ,ä÷ìãää úåöîá äúò
òôùä úà ãéøåîå ìéôùî ä"á÷äù ,äëåðç éîé ìò éà÷ã
éãë ,äîì úàæ ìëå ,'õøà éãò' íåøî éîùî ïåéìòä øåàäå
úùùá ä"á÷ä àøáù øåàä ìò (.áé äâéâç) ì"æç åøîà
ìëå ,äìòîì äìòîì 'íåøî éãò íéìôù' íéøäìå äéáâäì
ìåáîä øåãá ä"á÷ä ìëúñðù ïåéë' úéùàøá éîé
.÷åçøî àöîðä óà åìà íéîéá äìòúî éãåäé
åæðâå ãîò ,íéì÷ìå÷î íäéùòîù äàøå äâìôä øåãáå
והדליקו נרות – דרך חיבוב והערה מפורסמת
é÷éãö åãéâäå ,'àáì ãéúòì íé÷éãöì åæðâ éîìå ,ïäî
äëåðçä éîéá õöåðúäì øæåç äæ 'æåðâ øåà'ù ,úåøåãä øðá éë ãð ä÷ìãää úåëøáá åúåáäìúä äáøúú øúåéáå
.(äëø äëåðç 'ìä ç÷åø)
åîë - àôåâ äååöîäî ÷ìç íä úåëøáä äëåðç
, בשם אביו הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע, וכמו שכבר אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע שנה אחת בליל הסדר.נב
 וחשבו החסידים,שבאמירת 'אנא ה'' שבהלל אפשר לכל אחד לפעול שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה
'‰ÁÓ˘ ·Ï'· ‡·Â‰)  לדעתי הכוונה על אנא ה' כי אני עבדך- ' אולם אמר ה'אמרי אמת,שהכוונה על אנא ה' הושיעה נא
 והקב"ה, שבימי חנוכה אפשר להתפלל בין על גשמיות ובין על רוחניות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים,(‡"Ó˘˙ ˙ÂÎÂÒ
 שדרך האב המבקר את בניו בבית, דהרי כך היא המדה,שומע תפלת כל פה וממלא כל בקשותיהם לטובה ולברכה
 לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יפעל עבורם לכל, להשתדל לעשות כל אשר לאל ידו כדי להקל את צערם,האסורים
 קל וחומר למלך מלכי המלכים הקב"ה אשר אין, ואם כך הוא אצל בשר ודם שכוחו מוגבל,הפחות נחמה פורתא
. שבוודאי יגאל ויושיע את אהוביו מכל צרותיהם,חקר לגבורתו והוא כל יכול
˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ·Â ,‰ ·ÏÏ ÂÏ˘Ó Ï‡¯˘È ÈÎ ,˙ÂÎ˘Á ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‰)  ולכן לא חזינן בשום מועד שנקבע בימים האחרונים של החודש.נג
 וכן נקבע, וגם לא מצינו שום יו"ט שמתחיל בחודש אחד ומסתיים בתחילת חודש אחר,( זולת חנוכה‰¯Â‡ ËÚÓ˙Ó
 שאף בזמנים, וכל זה בא לרמז,(.Ë ¯ ‚"Á ˜"‰ÂÊ 'ÈÚ) זמנה בחודש טבת שהוא החודש של עשו הרשע כמבואר במקובלים
 אפשר להתחדש באור חדש ]הנרמז בתחילת החודש[ על ידי האור המאיר,חשוכים וקשים ביותר – כסוף החודש
. ומעט אור דוחה הרבה מן החושך, לא כן חנוכה הוא האור עצמו, כי שאר המועדות מאירים בנפש האדם,בחנוכה
 ואמרו חסידים ואנשי,'( כינו את הברכות בלשונם 'מטבע שטבעו חכמים בברכה:Ó ˙ÂÎ¯·)  רבותינו ז"ל בגמרא.נד
 כי כמו שמטבע שאין בה צורה אינה, שעל כן נמשלה הברכה למטבע,מעשה לפרש דברי חכמים וחידותם
 הכי נמי צריך ליזהר,(:ÊÈ ˙ÂÎÓ 'ÈÚ)  ולכן אי אפשר לפדות מעשר שני על מטבע שאין עליה צורה,'נקראת 'מטבע
.' ולא יאמרו אותם כמצות אנשים מלומדה ומן השפה ולחוץ בלי 'צורה,'שהברכות תהיה עליהן 'צורה
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ùøãîá àúéàã ï"áîøä íù áúë ãåò
ìà ,ïøäàì øåîà êì ,äùîì ä"á÷ä åì øîà
øçà åìèáúé úåðáø÷äù ,ïëåî äúà åæî äìåãâì ,àøéúú
ìåî ìà íìåòì' ,øðä ú÷ìãä Y êìù ìáà ,'úéáä ïáøåç'
úåðáø÷äù úòá éøä ,äù÷ äøåàëìå .'åøéàé äøåðîä éðô
ãòì êìù' ,øîåì ùé àìà ,åìèáúé úåøðä óà ïéìèá
óà úâäåð àéäù äëåðç øð ú÷ìãä ìò éà÷ 'úîéé÷
éãé ìò äéä ïøäà ìù åñåéôù àöîð ,ïáøåçä øçàì
éãé ìò äãéî äúåàáå ,ùã÷îä úéáá 'øðä ú÷ìãä'
.'äëåðç øð ú÷ìãä'
(êúåìòäá àîåçðú)

äðä' (àë úåà á øîàî ,úáè åìñë) 'øëùùé éðá'ä áúë êëå
øåà úøàä øùà ,íéðîàð íéãò äùìù êì éúåãòä
øéò áøä äîä àìä ,æåðâä øåà úðéçáî àåä äëåðç
åäéìàî íéìáå÷î åéøáã øùà ì"æ 'ç÷åø'ä ìòá ùéã÷å
,âàøôî ì"øäî ïåàâä áøä éøáãî ïëå ,áåèì øåëæ [àéáðä]
øôñ'á ùîúùî äéäå ùãå÷ä çåøá åøîàð åéøáãù òåãé
íñøåôî åðéúåøåãì êåîñ äéä øùà ùåã÷ä áøäå ,'äøéöé
.õòøà÷î ì"÷åöæ ñçðô éáø ø"äåî áøä åùã÷ çåøá
è"åéä [øåàä äá æðâðù] äøåúá ùåøéôá áúëð àì ïë ìò
àì ÷"äåæá ïëå ,äæéðâå äæéîøá íà éë äëåðç ìù
øëæåî (:çìø à"ç) ãçà íòô úìåæ] äëåðç øð éðéðòî àöîú
àåäå ,[(.èë) æ"å÷éúá ïëå ,àîìòá äøáòä êøã äëåðç øð íù
øåáòá äðäå 'åëå æåðâä øåà úðéçá ïî àåäù ,ì"ðä íòèî
øåãä éîëç åìéçúä ,äìåàâì ïéëåîñ ïäù úåøåãä åìà
,íéðåùàøä åøòéù àìù äî úàæä äåöîä éðéðòî øáãì
.'ñåîë ãåñ àåäå

ãåîòì êéøö ùãå÷ úøãä åæéàá ãîåì äúà øáã àöåîîå
çîùé'á ùøôîù åîëå ,äøåðîä éðô ìåî ìà
úòáù ,åðãîì åììä ï"áîøä éøáãîù (ã êúåìòäá) 'ìàøùé
ïäëä ìù åîå÷î ìò éãåäé ìë ãîåò äëåðç øð ú÷ìãä
ìà åúùâá øúåéá èåùô ùéà ìëå ,ùã÷îä úéáá ìåãâ
ïäëë äùòð åîöò àåä éøä ,äëåðç øð ÷éìãäì ,ùãå÷ä
úåìòäì åúùâá ïðåáúéå ,ùã÷îä úéáë êôäð åúéáå ,ìåãâ
,àîìòá äåòù åà ïîù úåøð ïàë ÷éìãî åðéàù ùàä úà
,ïåøçàä øåãá óà Y àåä øùàá éãåäé ìëù àöîð
,úéùàøá éîé úùùîù øåàä úà àåä äìòî àåä àìà
øåàä úà ÷ø àìù òãé ,øðä úà ÷éìãäì åúùâá
,äååöî ìù äçîù êåúî äàøéáå äîéàá äãåáòä ìà ùâéå
óà äæá ÷éìãî àåä àìà ,÷éìãî àåä åéúåøðî äìåòä
'úåëéôäî' äúò ììåçì äëåæ åúåîë èåùô ùéàù ìò
.úéùàøá éîé úùùî æåðâä øåàä úà
.íéðåéìòä úåîìåòá úåìåãâ
åðàù äî ùøôî äéä ò"éæ àæìòáî íåìù éáø ÷"äøä
úåøöçá úåøð å÷éìãäå' (íéñéðä ìò) íéøîåà
ìëéäá 'úåøðä úà å÷éìãä' éøä ,íìåòä íéù÷îå ,'êùã÷
íé÷éìãî åðàù 'úåøðä' ìò éà÷ã àìà ,õåçá àìå ùãå÷ä
àåäù) äëåðç éîé úðåîùá åúéá øöçá ãçà ìë 'íåéäë'
úëôåä úåøðä úùåã÷å ,(ï"áîøá øàåáîë ,ùã÷îä úøåðî íå÷îá
äàøé ,àéää úòá ìéëùîäå .'êùã÷ úåøöçì åúåùø úà
ìëáù ,úéáä éìúåëá äùåã÷ä âôñéúå ,øëéð åîåùéø àäéù
.åð äøæòä úùåã÷ íäá äéäé äìåë äðùä

äéúàöî äæä ïåùìáå' (êúåìòäá 'øô ùéø) ï"áîøä áúë
ùøãîá éúéàø ,øîàù ,íéñð åðéáøì íéøúñ úìéâîá
áéø÷ä àìå íéèáù øùò íéðù åáéø÷äù ïåéë (ä êúåìòäá)
÷ìç åì äéä àìù ïøäà ìù åúòã äùìç ,éåì èáù
úøîàå ïøäà ìà øáã' äùîì ä"á÷ä åì øîà ,íäîò
éðàå ,úåøðä ú÷ìãä äá ùéù úøçà äëåðç ùé ,'åéìà
äëåðçå äòåùú ,íéñéð êéðá éãé ìò ìàøùéì äá äùåò
êëéôìå ,éàðåîùç éðá úëåðç àéäå ,íîù ìò äéåø÷ù
.äð çáæîä úëåðç úùøôì åæ äùøô êéîñä

 וכך פירש הר"ן, ולפיכך דינם שווה, כמה מהראשונים כתבו שמצות נרות חנוכה נתקנה דומיא דמנורת המקדש.נה
 עשאוה כמנורה, 'דכיון דעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה,( דלכן אסור להשתמש לאור נרות חנוכה.‡Î ˙·˘)
.'שאין משתמשין בה כלל
, כאשר בשנה אחת עמדה המנורה סמוך מאד לכותל, ו'מעשה רב' הוי אצל הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע.נו
 אך הרה"ק מקארלין לא נתנם, לאחר חנוכה ביקשו בני הבית לנקות את הכותל,והשחירו הנרות את הכותל
. באמרו שעדיפא להו להשאיר את הרושם של הנרות לכל השנה כולה,לנקות
 ושנים רבות לאחר מכן מסוגלים קדושים,כי כל דבר קדוש העומד במקום גשמי נספגת הקדושה באותו מקום
 וחדא, ויעידו על כך סיפורים למאות ולאלפים מצדיקים בכל הדורות,וטהורים להרגיש ריח של קדושה באותו מקום
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úøøåòî éîð éëäå ,äðùä ùàø ìù øôåù úòé÷úã
להדליק נר  -שפע רב הנשפע בעת ההדלקה
íéîçø (ùã÷îä úøåðîî äùøåùù) äëåðç úåøð ú÷ìãä (á úåà øãäå ãåä 'íéðô áèéé') ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä áúë
íéðôìëã ,äðùä ùàøá øôåùäã àéîåã íéìåãâ íéãñçå øøåòì éãë ,àåä äëåðç øð ú÷ìãä úåöî ùøåù
.ïåöøìå íéîçøì æâåøäå ïéãä úãî úà êôäîå ,éîã
ø÷éò åäæ (åë úåà) ãåò áúëå .äúò íâ úåàìôðå íéñð
.íåéä íâ íäá òùååéäì ,ïùéîùú
úùøôá ïéàå' (äîåøú 'øô) 'íéøåèä ìòá'á àúéà ïëå
íå÷îá ,øîåì ,(ïèùä ìò äøåîä) ê"îñ úåà äøåðîä
äëåðç 'úîà úôù') ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà ïëå
úåøð íà ,äúòî øåîà .ë"ò ,'÷éæî ïéàå ïèù ïéà øð øð äàåøì íéñð äùòù êøáì åð÷éú ïëìù ,(à"ìøú
íå÷îá óà ïë íà ,ùã÷îá äøåðîä úåøð ïéòî íä äëåðç
.æð úåøðä éãé ìò úøøåòúî íéñðä úøàä éë ,äëåðç
.èð '÷éæî ïéàå ïèù ïéà' äëåðç úåøð
'íééçå äàåôø') ò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äøäî ,åðéöî ãåò
éúàø÷ øöéîä ïî' (à çé÷ íéìäú) áåúëá íé÷éãö åæîø ïëå úò' úéùòð äëåðç úåøð ú÷ìãä úòùáù (àò úåà
àéøèîéâá äìåò 'áçøî' äðäã ,'ä-é áçøîá éððò ä-é
úãî úøøåòúîå úìèáúî ïéãä úãîå ,çð íéîåøîá 'ïåöø
åãéá øðä øåà úà äìòîù äòùáù åðãîìì ,'øð' øôñîë äøåðîä úåøð ú÷ìãäù ,÷"äåæä íùá àéáîå .íéîçøä
.äìåãâ äáçøäì úåëæìå íé÷çåãäå íéøöéîä ìëî úàöì àéîåã íìåòá íéîçøä úãî úøøåòî äúééä ùã÷îä úéáá
מינייהו ,שפעם נסע הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע לאיזה מקום ,ובדרך עצר בבית אכסניא ,והרגיש בקדושה עילאה
האופפת את הבית ,וישאל את בעל הפונדק מי היה כאן במקום ,לאחר חקירה ודרישה נתברר ששנים רבות קודם
לכן התאכסן באותו מקום הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע ,וקדושתו נספגה ונקלטה בתוך קירות הבית ,עד ששנים רבות
לאחר מכן הרגיש בה הרה"ק מצאנז זי"ע בקדושתו.
וראה ב'דגל מחנה אפרים' )¯ (Ô˙˘¯Ù ˘Èשמביא כעין יסוד זה בשם 'אנשי אמת יראי ה'' ,שבמקום שאדם קיים מצוה
גורר המקום תחינה ובקשה ותפלה ויחוד ,והדבר הזה הוא נוהג תמיד בכל אדם ובכל זמן ,וב'מאור ושמש' )‡ˆÈÂ '¯Ù
„" (Ï" ‰ ˘¯„Ó· „ÂÚ ‰מביא ראיה לכך מקדושת שבת' ,שבמוצאי שבת קודש בהסתלקות הנשמה היתירה אף על פי כן
רשימתה נשארה כידוע למבינים'.
נז .ורמזו כן בפסוק )˙' (Ê „Î˜ ÌÈÏ‰הפח נשבר ואנחנו נמלטנו' דקאי על נרות חנוכה ,כאשר תשבור ותחצה את
הגימטריא של 'פח' יעלה למנין מ"ד ,כמנין הנרות שמדליקים בחנוכה ) .(ÌÈ˘Ó˘ ‰ ÂÓ˘ „ÂÚÂ ˙Â¯ Â"Ïואחרים רמזו
בתיבת 'פח' ,שכשם שבנ"י מדליקים למטה ,כך כביכול הקב"ה מדליק למעלה ,וביחד עולה מספר הנרות פ"ח .בין
כך ובין כך ,ע"י הנרות זוכים להצלה של 'ואנחנו נמלטנו'  -להינצל מכל פגע רע ושאר פורענויות המתרגשות
ובאות לעולם.
נח .וב'בני יששכר' ) (‰Ò ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó ˙·Ë-ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ È¯Ó‡Óכתב ,שהגם בדרך כלל סגורים שערי גן עדן בשעות הלילה,
אך מדברי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע ) (‡ ÒÁ ÈÙ ˘¯„Óמשמע ,שבשעת הדלקת נרות חנוכה תרעין פתיחין
אף לעת ערב.
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע הגיד ,דהנה ידוע שהסימנים בטור ושו"ע ושאר ספרי המצוות יש בהם רמז וקשר לעצם
המצוה ) ,(„ÂÚÂ ,ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓ ÏÚ ‡˘ ˙˘¯Ù '‰ÏÎ„ ‡¯‚‡'· 'ÈÚודיני חנוכה כתובים ומבוארים בשו"ע או"ח מסימן תר"ע ואילך ,והנה
תר"ע דומה לתיבת 'תרעא' שמשמעה דלת ושער בלשון ארמי .והרמז שעל ידי הדלקת נרות חנוכה נפתחין כל שערי
ברכה והצלחה ,ואם אמרו )·"˜ ' (:Ùודלת הננעלת לא במהרה תפתח' ,ק"ו במדה טובה שהיא מרובה ,שאם זכינו לתרעין
פתיחין בודאי לא תהא הדלת ננעלת במהרה ונזכה לכל מיני ישועות למעלה מן הטבע.
נט .בספר 'שיח הפרשה' ) (‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ùלהחסיד הישיש רבי חיים יצחק שווירץ ז"ל מביא ,שנהגו בבית זקינו הרה"צ
רבי שלמה אלטר זצ"ל )  ('Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ'‰ Ï˘ Â„Îלהדליק נר כל פעם שהיו זקוקים לאיזו ישועה ,כגון כשהיה חולה
בתוך ביתו או יולדת ואפילו כאשר שרר מזג אויר קשה היו מדליקים נר לישועה ,וכנראה ראה שכך נהגו בבית אבותיו,
והוא לא פירש טעמא דמילתא ,אך לפי דברי ה'בעל הטורים' )˘ (ÌÈ Ù· ‡·Â‰אתי שפיר ,שעל ידי הדלקת הנר דוחים
ומבטלים כל הקליפות והמשטינים.
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íéðá åìà ,øòðì úåëæì ìåòôì øùôà äëåðç úåøð úðåîù éìùî) ÷åñôá ùøéô (äëåðçì) ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä
.úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå
,'ïèá éøãç ìë Nôåç íãà úîùð 'ä øð' (æë ë
ìòù ,'íééç êìî éðô øåàá' (åè æè éìùî) ù"åîë Y ééç úåîù) áéúëãë 'øåøçù' ïåùìî 'Lôåç' ùåøãì øùôàå
øøçùî äëåðç úåøð ìù øåàä éë ,'åðçìùé éùôçì' (åë àë
íùáå .íéëåøàå íéáåè íééçì íéëåæ úåøðä øåà éãé
àéä äëåðç éîé úìåâñù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ïîèðä òøäå úìåñôä ìëî ìàøùé úåîùð úà úåøçì
.ñ (â øð æ"òøú 'úîà éøîà'á ïëå) ïèá éøãçá
ììäì (:àë úáù) íåòá÷ ì"æç éë ,íéðùå íéîé úåëéøà
àöîð ,(æé åè÷ íéìäú) 'ä-é åììäé íéúîä àì' éøäå ,äàãåäå
á"ç ÷"ùù) íééç úåðùå íéîé êøåàì äëæé 'ä úà ììäîäù éøòù ìë íéçúôð úåøðä ú÷ìãä úòá éë ,ãåòå úàæ
ìàøùé éáø ÷"äøä æîéøù åîë ,åðéúìôúì íéîù
.(èð÷ úåà
,'íéøòù çúåô äîëçá' äìôúä çñåðá ò"éæ áå÷èøåùèî
äëåðç øð àäúù' (.áë úáù) ì"æç ïåùìî åðúð æîø ãåòå åðééäå ,(.ãì â"ç ÷"äåæ) äîëçì æîåø úéæ ïîù äðäã
íò äæåæîì úåëééù ùéù éøä ,'ïéîéî äæåæîå ìàîùî
çúåô ,úéæ ïîùá úåøðä úà ÷éìãîù úòá Y äîëçá
åáøé ïòîì' (àë àé íéøáã) áéúë äæåæîáù åîëå ,äëåðç øð äëåðç 'ìàøùé çîùé') íéîùä ïî áø òôù òôùð - íéøòù
.äëåðç øðá íééå÷é éîð êë ,'íëéðá éîéå íëéîé
.(äîëçá ä"ã à"öøú
'øô 'úåáà úøåú') ò"éæ ïéøáà÷î äùî éáø ÷"äøä íùáå
ééç éðáá èøôáå úåëøáä ìëì äëæð äëåðç úåøð úåëæáå
äàåôø äàéáî äëåðç úåøð ú÷ìãäù (áùéå
úåéøá' (ï÷øåô íå÷é) äìôúä çñåðá ïë åñéîòäå ,íìåòì íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä éë Y éðá ,éðåæîå
ìò óåâä úåàéøáì íéëåæù êì éøä ,'àéìòî àøåäðå àôåâ äëæé äîá' (è èé÷ íéìäú) ÷åñôá åæîéø ïë .íéîëç éãéîìú
.àñ äåöî ìù úåøðä øåà éãé
úåöî éãé ìòù ,'ç øåà ïå÷éøèåð åçøà ,'åçøà úà øòð
ס .מובא ב'בני יששכר' ) (‡ ˙Â‡ ‰‡„Â‰Â ÏÏ‰ ¯Ó‡Óשבשכר נר חנוכה זוכה להינצל מדינה של גיהנם ,שהרי ידוע מהמקובלים
שגיהנם הוא בצפון העולם ,והלא צד צפון הוא משמאל למזרח ,ועל ידי ההדלקה בשמאל ניצל מאור ואש הגיהנם.
סא .כתב הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע בספרו 'שער יששכר' ) („È ‰¯Â‡ ÈÓÈשימי חנוכה מסוגלים לרפואה אחר שהם
ממדת הוד ,ומבואר בסידור אר"י ש'בורא רפואות' הוא בחינת הוד עי"ש ,ולכן אפשר לפעול רפואות וישועות
בימים אלו .ואחרים רמזו במה שאמרו )·"˜ ' (.‰Ùמכאן שניתן רשות לרופא לרפאות' ,שעל ידי סעודות רשות הללו
בשירות והודאות זוכים לרפואה ברוחניות ובגשמיות.
סיפר בעל המעשה מתושבי קוממיות ת"ו ,שיום אחד התעורר משנתו והנה ראייתו אינה צלולה והוא רואה את
הכל כפול ומטושטש ,מיד הלך לדרוש ברופאים ומומחים שימצאו מזור למכאובו ,אך לאחר בדיקות קצרות וארוכות
נאלצו כולם להשיב פניו ריקם ,כי לא היה בידם לרפאותו בדרך הטבע.
הימים היו ימי חנוכה ,ובעת הדלקת הנרות שפך דמעות כמים לפני הבורא שירפאהו בתוך שאר חולי ישראל ויזכה
לראות כאחד האדם ,ובכל אותו הזמן לא הסיר עיניו מהביט בנרות הקדושים ,ואכן תפילתו התקבלה ,וראייתו החלה
להשתפר עד שנתרפא לגמרי למול עיניהם המשתאות של הרופאים והמומחים .והאמת שאין זה פלא כלל ,כי הימים
הם ימי ניסים והנהגת הבריאה היא למעלה מדרך הטבע ,לכן בקל אפשר לפעול ישועות ונפלאות.
בספר 'שבט מיהודה' ) (Ê"Ò¯˙ '‡ ¯ Ïכתב בזה הלשון :ביום ראשון דחנוכה בודאי רפואה קרובה לבוא לכל מיני מחלה
ר"ל .עפ"י דברות קדשו של כ"ק מר אבא ) (Ú"ÈÊ ¯Ú‚ÈÈ‡ Ï·ÈÈÏ È·¯ ˜"‰¯‰מארן זצוקלה"ה .שתיבת רפואה הוא אותיות 'אור
פה' ונקראת ג"כ 'ארוכה' ,שהוא אותיות אור כ"ה .והיינו שכל רפואה הנעשית תמיד ע"י תפלה שהוא 'אור פה' ,נעשית
בחנוכה בעצם יום הראשון בכ"ה בכסליו ,והיינו אור כ"ה .עכ"ל.
סיפר לי יהודי חשוב שליט"א מתושבי ענגלאנד )‡ ‚ ,(‰ÈÏשלפני כחמישים שנה נולדה לו בת בימי הקיץ ,ולדאבון
לב נולדה הבת בלי בני מעיים )˜ (‰·Èרח"ל ,והודיעוהו הרופאים שמדרך הטבע לא תחיה אלא יום או יומיים .כשמעו
את דבריהם העלה בדעתו למהר ב'קריאת השם' עוד בימות החול כל עוד שהיא בחיים חיותה ,וישאל היהודי את
הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווראסק זי"ע על רצונו לקרוא מיד שם ,אך הרה"ק אמר לו שימתין עד שבת .אבי הבת
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èë

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä æîøù åîë Y éçéåø éðåæî
äìàîùá äðéîéá íéîé êøåà' (æè â éìùî) ÷åñôá
ãöá ÷éìãîù äëåðç øð ìò æîåø ìàîùã ,'ãåáëå øùò
éúôùá àáåä) áåøì ãåáëå øùåò òôùð æàå ,úìãáù ìàîù
ìë' (:áì äöéá) åøîà íà éë ãåòå .áñ (â úåà äëåðç ÷éãö
éãëáù ,àöîð ,'åãòá êùç íìåò íéøçà ïçìù ìò äôöîä
úåøðáù ,ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäî ìáå÷î ,á"åéë
àìù çååøá úåðåæî åì àéöîäì ùé íãàì øåàä øéàéù
'ùçøúäì ãéúòù äî ìë úåàøì øùôà 'úáù
äëæé êçøë ìòá ïë íà ,íéøçà ïçìåùì å"ç äôöî àäé
äî úåàøì øùôà 'äëåðç' úåøðáå ,òåáùä úåîé êùîá
àìå íãå øùá úðúî éãéì àì ÷÷ãæé àìå éçéåø éðåæîì
.äðùä úåîé ìëá äø÷é
.íúàåìä éãéì
åì ùéù éîù ,øîåà äéä ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
אלא לראותם – סגולת ההבטה בנרות
øéàî ä"éåä íù úà úåàøì ìåëé úåéôåö íéðéò
ãåä) 'íéðô áèéé'áå ,(èî äëåðç äùî úðåîà) äëåðç úåøðá (á"ñ áòøú ïîéñ 'íééç øå÷î' úåäâäá) 'øéàé úååç'ä ïåùì äæ
'øçà áùéì ,äøåú ìàøùé âäðî äðäå' áúë (é úåà øãäå ìöà ÷éìãîä äéäéù àåä äåöî ø÷éòã ,éì äàøð
.'íäá çåîùìå íúåà úåàøì äòù éöç úåøðä
äæá êéùîäì íòèäå ,úåøðä øåàá ïéò íéùìå ä÷ìãä
.ãñ 'äééàøä éãé ìò úåàìôðå íéñéðä ïúåà
íéôøù ïåéìò éëàìîù (åö ÷øô) 'øùéä á÷'ä áúë
éðá úåáìá úåø÷é øåàá äøéàî úåøðä øåà úùåã÷ úãåáòá íéèéáîå éãåäé ìë úéáì íéàá íéðôåàå
øáãîá) ÷åñôá íé÷éãö åæîéøù éôëå ,äñ ìàøùé
÷,âñ åúëøá ìò 'ïîà' íéðåòå ,úåøðä ú÷ìãäá åùã
ìöà áùéì âäðîäù ,íîöò úåøðä úùåã÷á ãåò êéøàîå
åá ùé äåöî øáãì ÷åìãä øðä ìëå ,íäá èéáäìå úåøðä
÷íéëåæ åðééä åìéàå ,øåòéù ïéà äìåãâ äàìôð äùåã
é"ò íéâéùîå íéðéáîå íéëøáî åðééä ùã÷ä çåø úåâùäì
.úåãéúò - äåöî ìù úåøðä ú÷ìãä úåöî

ניסה להסביר כי מי יודע אם תאריך ימים עד שבת ,אולם רבי איציק'ל עמד על שלו שיתן שם בשבת .ואכן כך עשה.
והנה הרופאים נתנו לה לאכול אך 'כבולעו כך פולטו' ומ"מ למרבית הפלא נשארה הבת בחיים ,כשהרופאים אומרים
שניסי ניסים מתרחשים עמה בכל רגע  -מעל לדרך הטבע.
כך נמשך הדבר עד יום א' דחנוכה ,באותו היום גילה הרופא להורי הבת שאין בידו כל הסבר בדרכי הטבע – אבל
לנגד עיניו נראה בצילומים דבר פלא והפלא כי נברא 'יש מאין' ובמקום הקיבה החל לגדול עור קצת ואולי יש תקווה,
וביום שמעלים האור עלה העור ...עד שבתוך ב' שבועות נבראה בקרבה קיבה חדשה לאורך ימים ושנים ,ויהי לפלא
ולמופת .ויהי בר"ח ניסן הבעל"ט נכנס האב עם ב"ב לרבי ,והזכירו ב'קוויטעל' את הבת ,נענה הרבי ואמר ,שמיד
כשנולדה הבת הבין מדברי האב שאין כל מציאות שתחיה הבת ,על כן המתין לשעת הכושר  -נר א' דחנוכה ,ואז
בקע רקיעים בתפילתו עד שהרגיש שפעל לה ישועה )‰ÙÏÚ˙ Â ˙Â˘ÏÁ ı¯‡Ï ‰ÏÙ È·¯‰ ÈÙÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ¯·„ ˙·‰ Ì‡ ‰ÚÓ˘˘Ó
¯.(‡˜ÈÈ„ ‰Ê ÌÂÈ· ‰ÈÂÏ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÚÂ˘È‰˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÚ„È ‡Ï ÈÎ Ò ‰ Ú¯È‡ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· È·¯Ï Â¯ÙÈÒ ‡Ï Ì‰Â Y ÁÂÓˆÏ ¯ÂÚ‰ ÏÁ‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· È¯‰˘ ,‰ÁÂ
סב .וכתב שם שלכן נקרא 'חנוכה געלט' ) ,(‰ÎÂ Á ˙ÂÚÓכי אז הוא זמן שפע העשירות.
סג .כתב הרה"ק 'מאיר עיני חכמים' זי"ע )˘ (·"Ù ·"È ¯Úוז"ל יאמין האדם באמונה שלימה ,שבודאי בעת עומדו להדלקת
נר חנוכה ,שעומדים עליו כל הניצוצות הקדושות ,שלו ומאבות אבותיו עד אדם הראשון ,אשר כולן מסבבים
על כל אחד ואחד מישראל ,שמא על ידי התעוררותו על ידי הדלקת נר חנוכה יזכה להרים אותם ולהעלותם לשורשם.
סד .כן אמר הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע דמהלשון שאנו אומרים 'אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם' ,נראה
ש'לראותם' הוא כמין השתמשות ) ,(˙¯˙ÂÓ ÂÊ ˙Â˘Ó˙˘‰ ˜¯Âכמו רופאי הנפשות שמביטים בעינו של אדם ומשם
יבינו מהותו ומצבו של החולה גם דרכי רפואתו יבינו מההבטה בעיניו ,והכי נמי על ידי ההבטה 'באישון עינו' על
הנרות חנוכה ,אפשר לו לזכות לרפואת הנפש והנשמה על ידי שישאב אל תוכו מקדושת הנרות.
הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ) ¯ „' „" (ËÈ·˙ ÍÈ ÈÚ· ˜¯ ‰אמר ש'אלא לראותם בלבד' קאי על הסתכלויות אסורות  -שיש
להם תיקון בנר חנוכה.
סה .מעשה נורא סיפר ת"ח אחד מירושלים שמתעסק עם 'פירות הנושרים' בחורים שסרו מן הדרך רח"ל ,על אחד
מהבחורים שירד לדיוטא התחתונה ,עד שקיים 'עשה לך רב' באיזה 'מכשף' אחד ל"ע ,באחד הימים בעת שדיבר
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êåùðä ìë äéäå ,ñð ìò åúåà íéùå óøù êì äùò' (ç àë
íéëøáîù úåëøáä ùìù ìò æîø åá ùéù ,'éçå åúåà äàøå
êì äùò' ,(äëåðç ìù ïåùàøä äìéìá) úåøðä ú÷ìãä íøè
ú÷ìåã ùàä éë 'äëåðç øð ÷éìãäì' úëøá äæ 'óøù
,'íéñð äùòù' úëøá åðééä 'ñð ìò åúåà íéùå' ,úôøåùå
'åðééäå ,'åðîéé÷å åðééçäù' úëøá ìò æîåø 'éçå åúåà äàøå
úåøðá èéáé êåùðä ìë óàù àéä äëåðç úåøð úìåâñù
êôäúäì åì øùôà äðåúçúä àèåéãá ãîåòä óà éë ,éçå
.åñ äìòî äìòî úåìòì äö÷ä ìà äö÷ä ïî

ì

ìöà äéäùä úòá íéâäðî äîëå äîë äæá åðéöî ïëì
äæ - åéúåáøå åéúåáà âäðîë âäðé ãçà ìëå ,úåøðä
ì"æå] ,úåøðä ú÷ìãä øçà íéîòô 'æ 'øúñá áùåé' úøéîàá
ìò äøéîùì äìåòî äìåâñ ,(à èñ) 'äøéëæ øôñ'á íéðåîã÷ä ãçà
òáù úåøðä ú÷ìãä øçà äìéì ìë äëåðçá øîàéù äðùä ìë
è"é÷ ÷øô úøéîàá äæå ,[áåúë éúàöî êë ,'íòåð éäéå' íéîòô

íéðééðò ìò ù÷áì ,åæ äìòð äòùá åáì êåôùì ,æñ íéìäúá
ùôðä ïåáùç úåùòì ø÷éòäå ,åéøçà åòøæìå åì íééðçåø
.çñ áìä úøäèá ùãå÷ä ìà úùâì éãë äáåùúì øøåòúäìå

עם המכשף בטעלעפאן ) ,('ÏËגער בו המכשף לפתע  -היכן הינך עומד כעת ,התנתקת ממני ואינני מצליח לעשות את
הכישופים ,ענהו הבחור הנני עומד על עמדי מעת תחילת 'שיחתי' עמך ...עד שנתברר שמביט הוא על נרות החנוכה
אשר בביתו ,זעק המכשף ,צא משם ,כדי שאוכל להמשיך בעבודתי עמך .איננו צריכים להביא ראיות מנחותי דרגא
כאלו ,אך זאת עלינו לדעת אם על הבחור שהיה במצב שפל כזה השפיעו הנרות – עד כמה הם ישפיעו עלינו.
סו .לפני כחמישים שנה היתה מדינת אוסטראליא שוממה ברוחניות ,וטרם נתייסדו בה כמה קהילות הקודש שחיות
וקיימות בה בימינו אלה בסייעתא דשמיא ,ושמעתי על יהודי אחד שאיתרמי ליה לנסוע לאוסטרליא בימים ההם
לרגל עסקיו ,וביום חמישי בשבוע עדיין לא ידע היכן ישהה בשבת קודש ,על כן החליט להיכנס לחנות של דגים ומן
הסתם יפגוש שם ביהודי שיקנה דגים לכבוד שב"ק ,וממחשבה למעשה מצא חנות של דגים ,נכנס לשם וניגש אל
הלוקח הראשון שקנה לעצמו דג גדול ,ושאלו אם יהודי הוא ,הלה השיב בחיוב וגם הזמינו לבוא לשבות בביתו ,שמח
היהודי והלך אחרי האיש עד שהגיעו לבית גדול ומפואר ,הלה פתח לפניו את כל השערים וכיבדו להיכנס אל תוך
הארמון ,כאשר בני משפחתו דואגים לכל צרכיו ומחסורו.
יום השבת קודש עבר עליו בהתרוממות הרוח והנפש ,כשהוא מתענג בתענוגים ודורש לפני בני המשפחה בדברי
תורה ועניני הפרשה ,לפתע נתקל מבטו של האורח בכד שמן שבור המונח בתוך הארון ליד כלי הכסף ושאר חפצי
הערך ,ויתמה האיש מאד ,לדעת מה ראה 'בעל הבית' לקבוע את הכד השבור בין שאר חפציו המפוארים ,אך מפני
הכבוד נמנע מלשאלו על כך ברבים ,אמנם בשעת הפרידה לא עצר בנפשו ,וישאל את מארחו לגלות לו רז זה ,מדוע
קבע מקום הכד בתוך הארון המפואר.
ויען בעל הבית ויאמר ,בהיותי ילד צעיר כבן שתים עשרה שנה בלבד נפטר עלי אבי ז"ל בדמי ימיו ,ונשבר מטה
לחמינו ,לכן הוכרחתי לצאת השוקה להביא טרף לפי הטף ,בסייעתא דשמיא ראיתי ברכה והצלחה במעשי ידי ונתעשרתי
מאד ,ברבות הימים נתקיים בי ' -וישמן ישורון ויבעט' ,ירדתי אט אט מדרך התורה והמצוה ,עד ששכחתי מכל בית
אבי ועזבתי את הדרך המסורה לנו מדור דור ,ביום מן הימים הלכתי ברחובה של עיר ,והנה נער בוכה על אם הדרך,
ולידו פך שמן שבור ,שאלתיו לפשר בכיו ,ויען הנער ויספר בדמעות שליש 'ערב חנוכה' היום ,ובני ישראל בכל מקומות
מושבותיהם ידליקו היום את הנר הראשון של חנוכה ,ומאחר שאבי עני מרוד הוא ,על כן שלחני ללוות כמה פרוטות
משכנינו לקנות בו שמן זית זך ,והוסיף להזהירני בכמה וכמה אזהרות לבל אשבור את כד השמן בדרך ,וכן עשיתי ,אך
מה אעשה ובדרך הליכתי רץ לפני חתול ,ומתוך פחד ובהלה נשמט הכד מידי ונשבר ,ובזאת פרץ הנער בבכי תמרורים
באומרו 'איך אעלה אל אבי כאשר פך השמן אינו בידי '...באותו רגע נתעורר הניצוץ היהודי שבי ,ונתעוררתי אף אני
לחשוב על מצבי הרוחני ,איך אעלה אל אבי שבשמים לאחר אריכות ימי ושנותי כשכל כך נתרחקתי מתורתו ומצוותיו,
מיד נטלתי כמה פרוטות מדילי ,נתתים לנער ואמרתי לו קנה נא שני בקבוקי שמן ,אחד עבור אביך והשני עבורי,
ולבינתיים אספתי את שברי הכד ששבר את רום לבבי ,למען יעמדו לי למשמרת עולם ,באותו לילה הדלקתי נרות חנוכה
ב'שהחיינו והגיענו לזמן הזה' אחר זמן רב שלא קיימתי אחת ממצוות ה' ,ומשם היתה דרכי קצרה לחזור למוטב ,עתה
מבין הינך מדוע ייחדתי מקום של כבוד ל'שברי הכד' ,כדי שאזכור את הנס הפרטי שנעשה לי על ידו...
סז .ב'לקט יושר' ) (43 „ÂÓÚ ‡"Áמביא שרבו ה'תרומת הדשן' ,נהג מידי יום ביומו לומר פרק קי"ט בתהלים ,בו שפך
לבו כמים לבקש מבוראו ויוצרו על הצלחה בעניניו הרוחניים ,ובודאי זמן מוכשר לכך הוא בעת רצון כזאת

באר הפרשה  -וישב – חנוכה

àúôñåúä ïåùìë äìéôúì ïîæä ìâåñî øúåéáå
çåúô íäéô úååöîá ïé÷ñåòä ìë (ã"éä ä"ô
(â èé úåîù) áúë ééçá åðéáøå .íå÷îä éðôì äìôúá
äéðá åéäéù úáù úåøð ú÷ìãä úòùá äùàä ììôúúù
úòîùð øúåé äìéôúä éë ,äøåúá íéøéàî íéîëç éãéîìú
.äåöîä úééùò úòùá
)ù"òî

קבעום בהלל ובהודאה – ענין וחשיבות ההלל בימי חנוכה
ורק ע"י מתעוררים הניסים מחדש בכל שנה

àì

,ïäéìò àáú àìù äøöå äøö ìë ìòå ÷øôå ÷øô
íéðåùàøäî ùé ,'ïúìåàâ ìò åúåà íéøîåà ïéìàâðùëìå
äàø ,äëåðçá ììä øîåì äøåúä ïî áåéç ùéã íéøáåñù
øôñ'ì ì"öæ àìøòô ìùéô íçåøé ïåàâä ìù åøåàéáá
(éúéàøå ä"ã çðø ãåîò ,ñ-ð äùò úåöî) 'â"ñøì - úååöîä
ììää úàéø÷ áúåë åéøáã êåúáå ,íäéøáãá ãàî êéøàäù
ìë êéøö ïë ìò ,àúééøåàãî àéäù ùåøéôá åøîà øáë
êåúî úåîéìùá åæ äåöî íéé÷ì ,åéöìç øáâë øåæàì ùéà
äæ øçà äæá íéîé úðåîù äøîåàù óàå ,äåãçå äçîù
éåàøë úåáäìúäå úåùãçúäá íåé ìëá äøîåàì ùãçúé
.èñ åéúåàìôðå åéñéð ìò åàøåáì ììäîå ãîåòì ïåëðëå

íéáéáçù (äðùì ä"ã ã"îøú äëåðç) 'úîà úôù'á àúéà
íéîé'å íéãòåîë ïðáø åð÷éúù 'íéøåôå äëåðç' íä
úåîéìùá íîéé÷ì øùôà øîä úåìâá óà éë ,'íéáåè
íéèå÷éì äëåðç) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã íéòåãé ,äøåúä éãòåî ïë àì ,ïåøñç àìì äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá
úøçà äðùì' (:àë úáù) àøîâä ïåùìá (íåòá÷ ä"ã
íãòåîá äéàøå ïéôñåîä úåðáø÷ áéø÷äì åðéãéá ïéàù
÷åøîà àìù 'äàãåäå ììäá íéáåè íéîé íåàùòå íåòá
.íúëìäëå íîå÷îáå
÷è"åéä éë ,äàãåäå ììäá àìà ,äàãåäìå ììäì íåòá
íãé ìò ÷øå ,äàãåääå ììää é"ò òá÷ðå äùòð åîöò åîëå ,äìá÷ éøáãî áåéç àéä åìà íéîéá 'ììä' úøéîà
áåù åðéìò àåáì íää íéîéá åéäù íéñéðä úà íéøøåòî íéàéáð - åøîà éî äæ ììä' (.æé÷ íéçñô) åøîàù
.ò ùãçî äðùå äðù ìëá - äæä ïîæá
ìë ìò åúåà ïéøîåà åäéù ,ìàøùéì ïäì åð÷ú ïäéðéáù

סח .הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע לא היה נותן לחסידיו להיות נוכחים בעת שהדליק את הנרות ,והסביר טעמו,
שהרי אמרו חז"ל )·"· ' (:Êאסור להסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה' ,נשים אלו נשמות בני ישראל,
ובשעת הדלקת הנרות מתכבסת הנשמה מכל לכלוך ,לפיכך אינו ראוי לעמוד ולהסתכל באותה שעה .והנה אף שאין
לנו נגיעה כל דהיא בענינים נעלים ונשגבים אלו ,מכל מקום עלינו לדעת גודל עת הרצון הנעשית בהדלקת הנרות,
ויראה כל אחד לעורר לבו לאהבת ה'  -לכבס את נשמתו.
סט .מספרים על החסיד המפורסם רבי שמואל מונקעס זצ"ל ,שנכנס פעם לבית המדרש ושמע איך שמלמד דרדקי
קורא לפני תלמידיו את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא 'שנים אוחזין בטלית ,זה אומר אני מצאתיה
וזה אומר אני מצאתיה ,זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי' ,ניגש ר' שמואל ושאל  -הנה בסוף 'ההלל' כופלים
את הפסוקים ) ,(.ÁÏ ‰ÎÂÒ· Â È ˘˘ ÂÓÎובסידורים הדפיסו את הפסוקים האלו בפעם שניה באותיות קטנות יותר ,ומדוע
במשנה זו שכפל התנא לומר זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה ,זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה
שלי' - ,לא נדפס פעם הב' באותיות קטנות יותר' ,המלמד הביט עליו בפליאה ולא ידע להיכן נוטה כוונת ר' שמואל,
אך מיד 'הוא מותיב לה והוא מפרק לה' ,דבנידון המשנה הרי הראשון זועק בכל כוחו  -כולה שלי ...ואף השני יזעק
לעומתו בכל כוחו  -לא כן ,אלא כולה שלי ...וכיוצא בזה ,באופן הב' שבמשנה שניהם זועקים אני מצאתיה בכל
כוחם ,לכן שפיר אפשר לכתוב את טענות שניהם באותיות גדולות ומאירות עינים ,שהרי שניהם 'באותו כח' נאמרו,
אבל בפסוקים שבהלל מדרך העולם שביום א' דחנוכה יאמרו בקול גדול בצהלה ורינה ' -זה היום עשה ה' נגילה
ונשמחה בו' ,ואילו ביום השני תפוג ההתלהבות ,ויאמרו 'זה היום עשה ה'' יותר בנחת ובהשקט ...על כן נדפסו
באותיות קטנות יותר ...והדברים נוקבים ...דהרי אם כך הם פני הדברים בעניני ממונות ,כ"ש שברוחניות צריך להיות
כזאת ,וחס מלקיים את המצוות בפעם השניה בלא התלהבות בבחינת 'האותיות הקטנות' ,אלא יגש אל הקודש 'בקול
רעש גדול' ,לעשות נחת רוח להבורא יתב"ש.
ע .איתא מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע ) (ËÏ˜ ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó ˙·Ë-ÂÏÒÎשקיבל מרבותיו לפרש הפסוק )˙' („ ÁÈ ÌÈÏ‰מהולל
אקרא ה' ומן אויבי אוושע' ,כי המשכיל אינו מבקש בקשותיו מאת השי"ת דרך בקשה אלא דרך שבח ,כגון אם
יש לו חולה בתוך ביתו רח"ל לא יבקש על הרפואה ,אלא יודה לה' וישבח שהוא רופא חולים ,ועי"ז תיעשה בקשתו
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äîî ãåîìì øùôà äëåðç éîéá ììä úøéîà úåáéùç úà
äëìäì ì"öæ øâåì÷ äîìù éáø ïåàâä äìòäù
éãåäé ïéðòá ,(â"ôøú ïîéñ ç"åà) 'äîìù úîëç' úåäâäá
åðúðå ,äëåðç éîéá íééåâ ìù íéøåñàä úéáá øåñà äéäù
äëåðç úåøð ÷éìãäì - úçà äåöî ÷ø úåùòì äøéøá åì
åîë ,óéãò äî ,äàãåäå ììäá øåáéöá úéøçù ììôúäì åà
òéâä úåøðä ú÷ìãä úòùáå êøãá êìäîä ,äùòé äî ,ïë
áëòúé íà ìáà ,åøåáò äëåðç úåøð íù ùéù íå÷îì
íéììôúîù íå÷îì øçîì òéâäì ìëåé àì úåøðä ÷éìãäì
åðééäå ,óéãò äàãåäå ììäá [øåáéöá] äìôúã ÷éñîå ,íù
.àò äàãåäå ììäì åð÷úð íéîéä ø÷éò éë

áì

ותן חלקנו בתורתך – כנגד 'להשכיחם תורתך'

'ùåã÷ä ä"ìù'á áúë
÷åø÷éòù áåùçé Y äëåðçì øñåî úçëåú ,(á"ð
åáùç íéðååéä éë ìò ,êøáúé 'äì úåãåäìå ììäì ï÷úð
äìàä íéùåã÷ä íéîéä ïë íà ,úååöîå äøåú ìèáì
éë ,íéîé øàùáî øúåé äøåúä úãîúäì øúåéá íééåàø
äøåú'á èøôáå ,áò (à à äàô) íìåë ãâðë äøåú ãåîìú
.'äô ìòáù
)úåà ãéîú úëñî ,úåøáãä úøùò ÷ìç

ïë íàå (äëåðçì íéùåøã) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ì"æå
åðúøåúî åðøéáòäì åöøù ìò ÷ø äéä ñðä ø÷éòù

ממילא ,והיינו דכתיב מהולל אקרא ה'  -בדרך הילול ושבח אקרא להקב"ה ,ולא דרך בקשה ,אז מיד ומן אויבי אוושע.
ובזה מפרש מדיליה מאי דכתיב )˘' (‡Î ÁÈ˜ Ìאודך כי עניתני ותהי לי לישועה' ,דהכי קאמר 'אודך כי ]פירוש ,כאשר[
עניתני' ,כלומר בעודי בעניי אודה לך הקב"ה ,ותיכף 'ותהי לי לישועה' גם בלי הבקשה.
וטעמא דמילתא ,כי המתפלל ומבקש שיעשה הקב"ה עמו אזי בודקים את מעשיו אם הוא זכאי וראוי לכך ,ולכן
אפשר שח"ו לא תיענה בקשתו ,אך בשעת הודאה שהוא משבח לה' אי אפשר לעכבו שאין כל מקטרג ומשטין כי
בשמים רוצים לשמוע שבחו של מקום ,על כן המשכיל מתפלל אל הקב"ה מתוך הודאה ותפלה כזו ודאי עולה עד
לשמי השמים ועוברת כל המחיצות המבדילות בלי שום מפריעים ומשטינים ,וממילא מובטח לו שתפילתו תתקבל.
אגב אורחא ,הנה לא תקנו חז"ל הזכרת חנוכה בברכת 'מעין שלוש' ,ללמדנו כי אי אפשר להודות 'בקיצור' או רק
'מעין' )„ ,(ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÔÈÚÓÂ ¯ÂˆÈ˜ ‡È‰˘ ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Ó‚Âאלא צריך להרבות בהודאה .וכמו שידוע על הרה"ק מהר"א מבעלזא
זי"ע שכשרצה להודות לאי מי על טוב שגמל עמו ,היה מחזר אחריו להודות לו בעצמו ,ולשאלת מקורביו הרי לדברים
רבים ממנה הרבי שלוחים ,אף בזה ימנה הרבי שליח ולא יצטרך לטרוח כ"כ ,נענה הרה"ק ואמר הנה מצינו כי אף
ב'חזרת הש"ץ' יש 'מודים דרבנן' ,כי מודים – על האדם להודות בעצמו ולא ע"י שלוחים ).(‡ ÊÎ˜ ¯"‡ 'ÈÈÚ
עא .פעם נכנס הגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד גאב"ד טשעבין זצ"ל אל בית המדרש בימי החנוכה ,ובטרם תפילת
שחרית אמר למתפללים ,שיש לכוון באמירת הלל בחנוכה יותר מבראש חודש ,לאומרו בנעימה מתוך שמחת
הלב ,כי בחנוכה יש חיוב מדברי קבלה לאומרו ואילו בר"ח אינו כי אם מדרבנן משום מנהג אבותינו בידינו )˙È Ú˙ 'ÈÚ
 .(:ÁÎואכן במקור הדין לאמירת 'הלל' בחנוכה במסכת סופרים ) (Ë"‰ Î"Ùאיתא וצריך לקרותה בנעימה ,משמע שעיקר
התקנה נקבעה לאומרה בנעימה ובזמרה.
בימי הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע נכנס 'דיבוק' בתוך גופו של אדם והלה סבל ממנו רבות ,הביאו את החולה אל
הרה"ק מצאנז שיושיעו ,ויוציא ממנו את נשמת הדיבוק ,אותם ימים ימי חנוכה היו ,הורה להם הרה"ק מצאנז שכאשר
יאמר למחר את ההלל בבית המדרש יכניסו את החולה לשם ,ואכן ,תיכף בכניסתו לביהמ"ד יצא הדיבוק דרך החלון.
והגם שאין לנו עסק בנסתרות ,אולם עלינו ללמוד מכאן ,שעל ידי אמירת ההלל כדבעי אפשר לצחצח את הנפש מכל
מרעין בישין שנדבקו בנשמותינו הטהורות ,שגם הם בתורת 'דיבוקים' נינהו ,אמן כן יהי רצון.
עב .מעשה שהיה אצל הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע בימי החנוכה ,שלאחר הדלקת הנרות תר אחר בנו הרה"ק ה'שם
משמואל' זי"ע כשהיה עוד ילד צעיר לימים .לאחר שעה קלה מצאו יושב עם ילדים בני גילו ומשחק ב'דריידעל'
) ,(ÔÂ·È·Òהתבייש הבן לנוכח האב ואף האב לא שש לבו לראות את בנו מכלה את זמנו להבל ולריק .לקח האב את
בנו אליו והסביר לו בנועם .דע לך בני ,שכל חפצי ה'משחק' )˘ (‚ÈÈˆÏÈÙהובאו לעולם על ידי חכמי היוונים .ברצות
הרשעים הללו להשכיח מבני ישראל את התורה הקדושה ,וידעו שלא ירצו בני ישראל לעזוב דת משה מורשה ,כי
אז לא יהיה להם כל סיפוק והנאה מחייהם .על כן המציאו את הסביבון ודומיו ,אותם החדירו אט אט בקרב בני
ישראל שישחקו בהם הנערים 'בין הסדרים' ,עד שלבסוף יעלה בידם להשכיחם את התורה ,ו'סיפוקם' יבוא להם
מהעברת הזמן במשחק .והנה לאחר שניצחו מלכות בית חשמונאי את היוונים קבעו שמונת ימי חנוכה אלו לזכר הנס,
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äøéæâî åðìéöä åéîçø áåøá àåä êåøá ùåã÷äå ,äùåã÷ä
íåùì ,äðåëé ìàøùé íùá øùà ãçà ìëì éåàøäî ,úàæä
íéåàø íéîé íä éë ,êøáúé åúøåúá ãéîúäì åìëùá
åúøàä åðéìò øéàäì ìçä äëåðç ìëáù åðééäã ,âò êëì
.ãò ì"ëò ,åúøåúî êøáúé

âì

åðéúåáàì äùòù åîë íéñéð åðì äùòé àåä ïîçøä
ãò úåàìôðå íéñéð' äò äæä ïîæá íää íéîéá
úåàìôð åðàøé åéðáå â"äë åäéúúî úåëæáå ,'ø÷ç ïéà
åðìåë äëæðå øéàú ïåéö ìò ùãç øåà' ,øåà äàøð êøåàáå
.ø"éëà 'åøåàì äøäî ãçé

וכדרך שבחג המצות קבעו לאכול מצות על שם הנס ואף קבעו את המרור על שום הצרה שמיררו את אבותינו במצרים.
כך גם בחנוכה ,את הדלקת הנרות קבעו על שם הנס ,ואת משחק ה'דריידעל' על שום הצרה ,כי בו רצו הרשעים
להשכיחם תורתך .והנה מצינו שבחג המצות קבעו לזכר הנס לאכול מצות כל שבעת הימים ,ואילו לצרה לא עשו אלא
זכר קטן ,שלא חייבו לאכול רק כזית אחד של מרור ,כי הצרה אינה אלא אות וזיכרון ולא מהדרים בזכרונה .כיו"ב בחנוכה
יש להרבות בעניין הדלקת הנרות ולמעט כמה שיותר מזכרון הצרה על ידי המשחק .ממעשה זה יש לנו אף ללמוד לעניין
החינוך ,האיך על האדם לחנך את בניו ,כי לא זעף האבני נזר על בנו ולא דיבר עמו קשות ,אלא רכות דיבור עמו.
עג .הגאון רבי אלחנן וואסרמאן זצ"ל היה נודד למרחקים כדי לאסוף כסף עבור החזקת ישיבתו בבראנאוויטץ ,באחת
מנסיעותיו לארה"ב הרחוקה לא ראה ברכה בעמלו ,ואף לאחר מאמצים מרובים לא הצליח לאסוף די הצורך שיוכל
לשלם בהם את החובות הגדולים של הישיבה ,ויהי בטרם חזרו לעירו שמע שיש בעיר עשיר אחד המתפרנס ממלאכת
החייטות ,אך כגודל עושרו כך מדת קמצנותו ,ואף פרוטה אחת אינו מנדב לנצרכים בעם ,ודלת הננעלת לא במהרה תפתח.
ומכל מקום הציעו מלוויו ,אולי בדיעבד נפקוד את מעונו ומי יודע  -אולי יכמרו רחמיו ,הסכים רבי אלחנן והלך לביתו של
החייט ,משפתח הלה את הדלת שאלו בעה"ב לרצונו ,השיב הגר"א בניחותא ,שהגיע מבראנאוויטץ הרחוקה כי נפלו לו שני
כפתורים ממעילו וחפץ הוא שה'חייט' המומחה יתקנם עבורו ,ויפקח האיש את עיניו בתמהון ושאלו 'וכי נשתבשה דעתכם'
הנה לתפור שני כפתורים ,וכי אין חייטים בבראנאוויטץ ,אתמהה ,אך הגר"א בשלו ,הן ,הן ,נפלו
לבוא מבראנאוויטץ עד ֵ ָ
ממעילי שני כפתורים ,על כן נטלתי את מקל הנדודים לבוא עדיך שתתקנם לי ,ויחזור העשיר שוב ושוב על דבריו ,שלשוטה
וטיפש יחשב הנודד עד לאמעריקא עבור כך ,בתוך כך החלה רוח העשיר להשתנות מעט ,ורצה לתת איזה סכום לר' אלחנן,
אבל עדיין ר' אלחנן בשלו ,לא אקח ממך מאומה אחרי שלא באתי הנה כי אם לתקן הכפתורים ,העשיר שהבין שלא כך
הם פני הדברים הפציר מאד בר' אלחנן – עד שנענה לו ר' אלחנן ואמר לו באותה מטבע לשון אדוני היקר ,השמע לאזנך
מה שפיך מדבר ,לשוטה גדול ייחשב מי שבא מבראנאווביטץ עד לאמעריקא הרחוקה כדי לתפור שני כפתורים ,על אחת
כמה וכמה שלשוטה גדול ייחשב מי שמתנהג עם נשמתו כאילו ירדה מעולם העליון עד עולם השפל הזה – מרחק גדול
יותר מאשר מבראנאוויטץ עד הנה ,רק עבור לתקן כפתורים ,ולהרויח על ידי זה כמה גרגירי כסף ...כשמוע העשיר את
דבריו נפתח לבו ...ותרם לישיבה סכום נכבד ביותר .לדידן ייאמר – שאל לנו להתנהג כאותו חייט עשיר ,ובשעה נעלית כזו
של הדלקת נרות חנוכה צריך לדעת על מה לנצל שעת הכושר זו ,לדעת שלא תקנו חז"ל את ימי החנוכה והדלקת הנרות
בעבור שני כפתורים בכדי ...גם לא תרד פמליא של מעלה עבור שני כפתורים בכדי ...אלא כל מגמותיו יהיו על דבר אמת.
עד .וביותר בעת הדלקת הנרות וכמו שנאמר )' (‚Î Â ÈÏ˘Óכי נר מצוה ותורה אור' ,כמאמרו של הרה"ק ה'חידושי
הרי"ם' זי"ע ,שאחר הדלקת הנרות ראוי להגות בתורה ,כי בכח התורה ישיג את שלימות האור מן הנרות )˘˘"˜
.(‰ÎÂ Á Ì"È¯‰ ÈËÂ˜Ï· ‡·Â‰ ,·"Á
עה .כי כל אשר דברנו בשבחי הנס של חנוכה חוזר להיות מידי שנה בשנה ,כי הנה בגמרא מצינו שחנוכה הוא
הנס האחרון שהיה לבני ישראל )˘ ˜· ,(.ËÎ ‡ÓÂÈ 'ÈÚ ,Ò Ï ¯ÎÊÎ Ë"ÂÈ ÂÈÏÚ Úומבאר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )Ê"Ï¯˙ ‰ÎÂ Á
„" (‰ÎÂ Á ‰טעמא דמילתא ,דכל תכלית ומטרת הנס היא לחזק את האמונה בלבנו שהקב"ה הוא לבדו מנהיג את
העולם בהשגחה פרטית )˘‰Ê „ÂÒÈ ˜ÊÁ˙È ‡Ï Ê‡˘ ‡Ï‡ ,Ò Ï ÏÏÎ ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï Ê‡Â ,‡¯˜ÈÚÓ Ì‰È‡ Â˘ „ÈÓ ÌÏÈˆ‰Ï Â„È·Â 'ÏÂÎÈ ÏÎ' ‰"·˜‰ È¯‰
· ,(È" · ˙Â·Ïומזמן לזמן עשה הקב"ה לבנ"י עוד ניסים אחר שנשכח הנס האחרון מבנ"י ,כדי לחזור ולחזק את האמונה
בהשגחתו ולגלות אלוקותו בעולם ,אבל נס של חנוכה עדיין מאיר לנו ,והוא חוזר ומתחדש שוב ושוב בכל שנה ושנה
כבימים ההם ממש )‡ ,(ÔÓÊ Â˙Â‡Â ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· Â Ï Í¯ˆ ˘ ‰ÓÏ ÌÈÒÈ ‰ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó ¯Â„ ÏÎ·˘ ‡Ïולכן נס זה היה הנס האחרון ,גם לכן
נקרא 'חנוכה'  -מלשון חינוך והתחדשות ,כי נס זה יש בו התחדשות מידי שנה בשנה עד ביאת הגואל בב"א.

