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שמעתי מרבינו שאומר בדאגה ,שמקווה שבעולם האמת לא יהיו בושות לאביו,
בכך שלא היה כפי שציפה שיהיה .....האדם אחרי שנפטר הוא מאוד מסכן כי הוא
לא יכול לעשות כבר שום דבר ,וגם "הנשמה" לא יכולה יותר לפעול ,וכל זמן שבן
אדם חי ,כל מה שהוא עושה הוא זוכה שיהיו לו זכויות גדולות מאוד
ענוותנותו של מרן הגראי״ל שטיינמן זצוק"ל ודבריו על החיים לאחר המוות ,ולזכות מי נתן מרן צדקה מדי יום
''אדם חי עוד יכול לעשות ,אבל אלה שכבר מתו מסכנים אינם יכולים
לעשות כלום ,ממש מסכנים ,לכך התחלתי לתת עבורם צדקה לקופת העיר
מהשבוע .הם מסכנים כמו רעבים לא יכולים לזוז בכוח עצמם ,וזה כזה חסד
שאין לתאר .חסד זה הרי מהדברים הכי גדולים ,ויש חסד לחיים וחסד למתים,
וכתוב בתורה שחסד עם המתים נקרא חסד של אמת ,מפני שאם אחד עושה
לשני חסד ,יכול להיות שהשני יחזור ג"כ ויעשה איתו חסד ,ישלם לו תמורת
החסד ,משא"כ מת לא יכול להחזיר.
וזה מדובר בחסד שעושים עם הגוף של המת ,מה שהולכים להלוויה אמנם
כל מה שעושים לטובת המת נחשב חסד עמו.
ובספר סוכת שלם לר' אליהו מגריידיץ ,היה צדיק מאד גדול ,מביא קל
וחומר ,דהנה הגוף אינו עיקר האדם ,אלא עיקר האדם זה הנשמה ,וא"כ אם
כשעושים חסד עם הגוף זה כ"כ גדול ,על אחת כמה וכמה אם עושים חסד
עם הנשמה ,שזה העיקר ,בוודאי חסד
כזה עוד יותר מצווה ,ועוד יותר גדול,
לכן הוא עושה חבורות חבורות שילמדו
לעילוי נשמות הנפטרים כדי לעשות
עמהם חסד.
כי באמת האדם אחרי שנפטר הוא
מאוד מסכן כי הוא לא יכול לעשות
כבר שום דבר ,ולא רק שלא יכול לעשות
דברים גופניים ,אלא גם "הנשמה" לא
יכולה יותר לפעול ,וכל זמן שבן אדם
חי ,כל מה שהוא עושה הוא זוכה שיהיה
לו זכויות גדולות מאוד ,ומה שהמצווה
יותר גדולה זוכה יותר ,אבל אחרי
שנפטר ,הוא שוכב וכבר לא יכול לעשות
שום דבר כדי לעלות ,לכן כל משהו
שעושים בשבילו ,זה כ"כ חסד ,חסד
ממש של אמת ,כי הוא לא יכול להחזיר ,והוא בעצמו לא יכול לעשות שום
מצוות ,לא רק בגוף אלא גם בנשמה ,לכן אומר שם שזה חסד הכי גדול
לעשות חסד עם הנשמות של המתים ,יותר ממה שעושים עם הגוף של
הנפטר.
שמעתי מרבנו שמנהגו כל בוקר להניח בקופות צדקה כמה מטבעות ואומר
שיהיה לטובת נשמת אבי ואמי ,אחי ואחותי ,ועבור ר' שמחה זליג ,וחתנו,

ועבור מח"ס ברכת הארץ ר' יהודה לייב מאשבוים זצ"ל ,וכל אלו שנהרגו
במלחמה ,וכל המתים שלא עברו עליהם י"ב חודשים.
והוסיף רבנו אל תחשבו שכיון שזה רק פרוטות אין בכך כלום ,אלא זה
חשוב מאד למתים ואני מזכיר את חברי וידידי ,אבל איני יכול להזכיר את
כולם ,ומזכיר לפחות את אותם שאח"כ לא ישאלו אותי למה לא הזכרתי
אותם( ,אמרתי לרבנו שבאביו ואמו יש גם מצווה מכבדו במותו ,אמר רבנו
שזה נכון)
פעם אמר שבאביו ואמו אין צריך להזכיר שעושה לעילוי נשמתם ,דממילא
כל מה שעושה הוא מכוחם ונזקף לזכותם.
אמר ,אני מסתפק אם צריך לתת צדקה עבור הגאונים שלא זכו לזש"ק,
אבל יש להם ספרים שזכו להוציא ולומדים בהם ,כגון החזו"א ,האור שמח.
וסיפר שנותן כל יום פרוטה עבור אחד שצריך לבקש ממנו מחילה נפטר
לפני הרבה שנים ,מחלתי לו .רבינו ביאר באורך מה יש מזה שלא למחול
מה יש לי מזה שההוא יהיה בגיהנום?
שמעתי מרבינו שאומר בדאגה ,שמקווה שבעולם האמת לא יהיו בושות
לאביו ,בכך שלא היה כפי שציפה שיהיה.
לעתיד ,ישאלו את האדם" :ערוך מקרא שקרית ומשנה ששנית" ,וזה כלל
לא פשוט ,לא זוכרים מה שלומדים .אדם צריך לפחד מאימת הדין ,מה יענה
למלאכים שיאמרו לו" :אתה גאון ,אתה צדיק ,כך אמרו עליך ,איה גאונותך
וצדקותיך?" איזה בושות יהיו אז" ...מה אענה על תלמוד ירושלמי ,אני לא
למדתי מספיק בעיון תלמוד ירושלמי ,בספר התשובות של הרוגטשובר מלא
ירושלמי ,הוא היה גאון עולם"...
ישב רבינו במקומו בסעודת שבת ,מול ארון הספרים ,הרים ידיו ואמר" :מה
יהיה שם בעולם האמת? הנה ,יש לי כמה ש"סים ,רמב"ם ,טור ושו"ע ,מה
נענה להם על כך שביישנו אותם ,ולא למדנו בהם? מה נענה לר"מ ,לטור
ולשו"ע שיאמרו לנו' :הרי היה לכם את ספרינו ולא אחד אלא יותר ,למה לא
למדתם בהם?' איזה בושות יהיו לנו מזה ...ומה נענה לגדולי האחרונים:
הקצות והגרע"א שכך ביישנו אותם ולא למדנו בהם??"
.ובתוך הדברים הרים רבינו את הפת ואמר" :אם את הפת צריך לכסות
בשעת קידוש על היין ,שלא יראה בושתו ,בוודאי יש בושה לספרים שעומדים
בלא שלומדים בהם ,אם כך ,אני צריך לכסות את הספרים!!!"
הרבנית ע"ה אמרה לי שרבינו זצוק"ל לא אהב לקנות ספרים סתם ,ואמר
שאינו יכול לסבול שיש ספרים בארון והם לא בראש שלו.
(נלקט מתוך צדיק כתמר יפרח)
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תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים
אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף דß
המתאבלים מרה ועטופי יגון

הנהלת ßדרשוß

בשם רבנן ותלמידיהון אלפי רבבות ישראל משתתפי ולומדי תכניות ßדרשו ßבכל רחבי תבל
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רבינו פנה אל נכדו ואמר לו בהתפעלות" :הבט בשלהבות הנרות,
חלקן מהבהבות וחלקן דולקות יפה ,גם זה מההשגחה העליונה –
איזו שלהבת תהבהב ואיזו לא!"
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל על אמונה וניסים
על הניסים ועל הנפלאות
סח רבינו:
"הגרא"מ שך זצ"ל שאל את הרב מבריסק זצ"ל מדוע יש מצות אמונה,
שהרי האמונה כל כך פשוטה!
והתשובה לשאלתו היא ,שמכך שרואים כל כך הרבה אפיקורסים – גם
רופאים ומדענים – אם כן מוכרח כי כך טבעו של עולם ,שגם בעניין פשוט
וברור כל כך ,אפשר לעקם את השכל ולא לראות ,ולכן יש את מצוות
האמונה".
והיו שהגדירו את המציאות הזאת ,שאנשים יכולים להיות כופרים ,כנס
הגדול ביותר שעשה הקדוש ברוך הוא .וזהו מגזרת הכתוב בפסוק "ה'
אמר לשכן בערפל".
"מבשרי אחזה אלוק"
יהודי שומר מצוות הביא עמו לחדרו של רבינו את אחיו – דוקטור לפיזיקה
באוניברסיטה מפורסמת בארצות הברית .הדוקטור טען בפני רבינו:
"חיפשתי את הקדוש ברוך הוא ולא מצאתי ."...צחק רבינו" :תחפש בבטנך
ותמצא! הקדוש ברוך הוא אינו משהו גשמי שמחפשים אותו במיקרוסקופים
שבמעבדה שלך ...אין צורך לנדוד למרחקים ,התבונן כאן בגופך ותמצא
את הקדוש ברוך הוא .הבריאה מעידה על הבורא; הבגד מעיד על אורגו".
וכי זה פתוח?!
מספרים מפי השמועה ,כי פעם נכנס אדם לרבינו ושטח בפניו שאלות
באמונה .אמר לו רבינו" :עליך לדעת כי כל השאלות הן שטויות! כל
הקושיות בטלות ומבוטלות מול הקושיה האחת' :וכי יש בירה בלא בעל
בירה?!' ,זו השאלה הגדולה ביותר!".
עוד הוסיף להסביר לו" :מדוע מכנים את הכופרים 'כופרים בעיקר'?
מפני שהשם יתברך הוא עיקר הכל .בלשון בני אדם כיום מכנים 'פתוח'
את מי שירד מעט ברוחניות; וכי זה פתוח?! זה סתום! על האדם להיות
פתוח ,היינו להכיר באמת .ומה היא האמת? שהכל מהקדוש ברוך הוא,
והוא מנהיג את העולם ועושה הכל".
הכל בהשגחה
ליל יום טוב ראשון של סוכות.
רבינו פנה אל נכדו ואמר לו בהתפעלות:
"הבט בשלהבות הנרות :חלקן מהבהבות וחלקן דולקות יפה .גם זה
מההשגחה העליונה – איזו שלהבת תהבהב ואיזו לא!"
מן הניסים הגלויים
רבינו ישב בחדרו ועסק בניסי יציאת מצרים .מישהו מהנכנסים שאלו
בתמימות" :בשעתו יכלו להרגיש את הקדוש ברוך הוא – כי ראו ענני כבוד,
עמוד אש לפני המחנה ,בארה של מרים וכן הלאה .אבל היום ,איך אוכל
להרגיש במוחש את מציאותו?".
השיב לו רבינו" :מי שיביט יראה גם היום נסי שמים! בהחלט אפשר
לראות!"
השואל לא הרפה ,וביקש דוגמא שדרכה יוכל גם הוא להכיר ניסים של
ממש" .זה שאדם מחתן את בתו ,זה נס ממש!" ,השיב רבינו בהתרגשות.
"ראה נא מפלאי חסדיו של הבורא בדורנו!".
"לְ ִמ ְחיָה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֱאל ִֹקים לִ ְפנֵ יכֶ ם" (בראשית מ"ה ,ה')
בליל שבת קדש פרשת וישב פתח רבינו ואמר:
"הנה מחר נקרא בתורה פרשת וישב ,ולכאורה אם נתבונן במהלך הפרשה

נראה שיש דברים שנראים כמיותרים .לשם מה התורה מאריכה בסיפור
מהלך העניינים של מכירת יוסף וכל מה שמסביב?
"אלא ,התורה באה ללמדנו שכל המאורעות העוברים על האדם – גם
אלה שנראים לו בתחילה לרעתו – הכל מסובב מן השמים להביא לו בסוף
את הגאולה ,כמו שרואים בפרשה אצל יוסף הצדיק ,שכל שלב בפני עצמו
נראה כרעה עבורו ,וכאילו אין קשר בין מאורע למאורע ,אך בסוף כל
הקצוות נקשרים ומתברר שהכל היה לטובתו ,שיהיה מלך ויגאל גם את
בני משפחתו.
"כדבר הזה מצינו גם במגילת אסתר :כבר אמר הגר"א שבסיפור המגילה
נראה כי אין קשר בין
מאורע למאורע ,אבל
כשקוראים את הכל כתוב
לפי הסדר ,רואים שהכל
מכוון מלמעלה להביא
בסופו של דבר לישועה.
וזו בעצם הסיבה שבחנוכה
אין מגילה ואילו בפורים
יש מגילה :בחנוכה היו
ניסים גלויים ,שכל אחד
הבחין בהם והבין שהם
ניסים ,ואילו בפורים הניסים
היו בהסתר ,והיה צורך
במגילה שתגולל את מהלך
העניינים לפי סדר כדי
שנתבונן ונכיר בניסים
שנעשו.
"את אותו דבר אפשר לראות גם בימינו אנו :הנה החזון איש ישב ולמד
בווילנא בשקט ובשלוה ,ולפתע החליט יום אחד לעלות לארץ ,ללא כל
סיבה נראית לעין ,ולא הועילו כל הנסיונות להניאו מרצונו זה .בסופו של
דבר החזון איש חיזק את כל הישוב החדש ,ודאג להחדיר בציבור את קיום
המצוות התלויות בארץ .הכל בזכותו .היום אנו יודעים איזה חסד עשה
עמנו הקדוש ברוך הוא בעלייתו של החזון איש לארץ.
"אותו דבר היה עם המהרי"ל דיסקין זצ"ל ,שהיה רבה של בריסק .משמים
גלגלו שסכום כסף שהופקד בידו נגנב וחשדו בו שידו במעל וכך הוצרך
לברוח ,והגיע לארץ מבלי שידע מה יהיה ואם תהיה לו משרה כלשהי,
ואחר כך ראו משמים שנשלח לחיזוק הישוב הישן בירושלים".
בשולי הדברים נוסיף ,כי אותו הדבר ניתן לומר על רבינו שליט"א :משמים
נתנו בלבו להגר מבריסק לשוויץ ,יחד עם ידידו הגאון רבי משה סולובייצ'יק
זצ"ל ללא סיבה נראית לעין ,שכן באותה תקופה עדיין לא החלו רוחות
המלחמה לנשב ,ואת חיוב גיוסו לצבא אפשר היה להסדיר במאמץ גם
באופנים אחרים .והנה ,בסופו של דבר הנשארים בבריסק הוכחדו בשואה
הנוראה ,ואת רבינו וידידו הותיר הקדוש ברוך הוא כמגדלור לשארית
הפליטה .הגאון רבי משה סולובייצ'יק היה בשעתו תל תלפיות ואבן שואבת
לכל שרידי יהדות אירופה ,ואילו רבינו עלה ארצה ,וזכה להפריח את עולם
התורה ולהיות לנו לעיניים לאורך ימים טובים.
(מתוך הספר רבי אהרן ליב)
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הסטייפלר הציע למנהל העדה החרדית הרב שיינברגר ,לקחת אותי לרב
של ירושלים ,ובא הר' הנ"ל וביקש ממני להיות ראב"ד העדה החרדית,
כי אשתו של הגאב"ד דאז רצתה שיחזרו לאנגליה ,שלא יכלה לסבול
הצרות שעשו להם ...שהתנגדו לעדה החרדית .כשסירבתי ביקש
ממני להיות הרב של העדה החרדית (גאב"ד) ,וב"ה שסירבתי גם לזה,
וניצלתי מלהיכנס לתוך העניין הזה
מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל על קורות חייו
רבינו עם גדולי הדור
אחד שאל לרבינו אם ראה גדולי הדור מהדור הקודם ,השיב רבינו שראה
כמה פעמים את ר' ברוך בער זצ"ל בקמניץ ,הייתי כמה פעמים בקמניץ אצל
דודי ,ופעם הייתי אצלו גם ביו"ט ,ור' ברוך בער גם היה מנגן גדול ,והיה בעל
תפילה בר"ה ויו"כ .את ר' שמעון שקופ ראיתי פעם אחת.
במלחמה אנשים עקרו מן העיר .רובם הלכו למינסק ואמי הלכה לקמניץ,
חשבה :למה ללכת רחוק? הלכה לקמניץ ששם מותר להיות ,היה לי שם דוד
שהיה מורה הוראה ,בקיץ באתי תמיד להיות אצלו כמו נופש ,שבועיים הייתי
רואה את ר' ברוך בער.
את החפץ חיים לא ראיתי ,נפטר ביום ו' ודחו הלוויה ליום א' מפני כבודו.
חשבו לנסוע מבריסק
ללוויה ,ולקחו משאית
משא פתוחה ,אך היו
כאלו רוחות שלא היה
שייך לנסוע בלילה במוצאי
שבת.
נס הצלתו של רבינו
אני חייב הרבה הכרת
הטוב על הנס שה' עשה
עמי ,שר' ברוך בער נתן
לי המלצה לישיבה שם
בשווייץ ,כי לא היה מקום
אחר שאליו ניתן להימלט
מחובת הגיוס לצבא.
הייתה ס"ד שקבלתי
רשות לצאת מבריסק.
רבינו חוזר ומודה לקב"ה
על הנס שהיה עמו ,שהגרי"ז בחורף אמר שיעור בתוך הבית ,ולא היה מספיק
מקום ,אבל בקיץ אמר בחצר ,במקום מרווח יותר ,ואבי ז"ל רצה שגם אני
אשתתף בשיעוריו ,והגרי"ז הסכים ,אבל בושה תפסה בי ,כולם היו מבוגרים
ממני ,ואני הייתי קטן בכל ,והרגשתי הייתה כתינוק בין כולם ,היו יכולים
להיות סבים שלי...
ובעקבות זה שכבר לא היה עניין מיוחד להפוך עולמות כדי להישאר
בבריסק ,והוצרכתי למצוא פתרון למנוע גיוס לצבא ,נאלצתי לעזוב המקום,
וביחד עם ר' משה סולוביצ'יק נסענו למונטרא שבמדינת שווייץ .ר' ברוך
בער זצ"ל כתב שיקבלו את ר' משה סולוביצ'יק ללמד שם תלמידים .הוא
היה צדיק וביקש מר' ברוך בער שיכתוב גם אותי בהמלצה ,ולכן כתב גם
אותי .כך נעשה נס הצלתי .אילו הייתי נשאר בבריסק חלילה ,הייתי נהרג
כמו כולם ,ובכך ב"ה ניצלתי.
כל אחד מה שנגזר עליו .על מי שנגזר לחיות -הלך כמה ימים קודם וכן
להיפך.
ר' משה סולוביצ'יק היה גאון גדול וצדיק גדול ,הוא רבי שלי ,רציתי ללמוד
עימו כי היה בעל סברא טובה ,אמר שיעורים במנ"ח וכתב הרבה .ובשנים
האחרונות ממש נעשה שם לראש .כמעט בכל אירופה לא נעשה דבר בלי

לשאול אותו .ואותי שלח הקב"ה כאן לארץ ישראל ,וזכיתי בה" להרבה
דברים טובים.
גורל הגר"א של רבינו
שמעתי מרבינו שטרם צאתו את בריסק עשה גורל הגר"א ,ויצא הפסוק:
"הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם" .רבינו אמר לי שעשה זאת
לבדו ,ושמע וידע איך עושים זאת ,ונסע לשווייץ.
אחד שאל לרבינו איך עושים גורל הגר"א ,החל רבינו להסביר לו ,אך הוסיף
מיד שלא כדאי לעשות את זה" .אני עשיתי רק פעם אחת ,אך בד"כ אין
לעשות גורלות".
רבינו דיבר כמה חסדים הקב"ה עושה עמו ,ואמר מתוך הדברים" :מיום
הולדתי אני מוקף בחסדים .לדוגמא ,היו עסקנים שניסו
לשחרר אותי מהצבא הפולני ,ואילו היו מצליחים הייתי
נשאר והיה קורה איתי מה שקרה לכולם ,אך כיון שלא
הצליחו הייתה סיבה לברוח לשווייץ ,ובכך ניצלתי".
והוסיף רבינו" :כמו כן היה אצל שכני הג"ר יוסף ישראלזון
זצ"ל ,שכל אלה שנשלחו לסיביר כ"כ בכו והצטערו ,ולבסוף
דווקא אלה שנשלחו לשם -ניצלו ,ואלו שלא הלכו לשם-
נהרגו .ור"י ישראלזון נשלח לסיביר עוד בתור ילד ,וכל
המשפחה דאגה עליו ,ולבסוף היה היחיד שנשאר חי ,ומכל
המשפחה כולם מתו" .והוסיף רבינו" :מש"כ בברכת פרץ,
שפרעה עשה הכל בשביל שלא יהיה משה רבינו ,ולבסוף
גידלו בביתו בעצמו .וכמו"כ המן הכין את העץ למרדכי,
ולבסוף אותו עצמו תלו על העץ שהכין".
וסיים רבינו" :הכלל הוא לדעת :כל מה שהקב"ה עושה
הוא לטובה ,ובן אדם לא יודע ,דלפעמים הקב"ה רוצה
להצילו מגיהינום או ממיתה ,והכל רק לטובת האדם".
"הטעם שנסעתי מבריסק לשווייץ ,כי היה סיכון עד גיל
 24שייקחו בחורים לצבא .בצבא היו בעיות עם שבת וכשרות ,ולהיות יחד
עם גויים -גורם בעיות באידישקייט ,ובוודאי בלי אפשרות ללמוד תורה .לכן
נסעתי ,ובהמשך הגיע גם ר' משה סולוביצ'יק .חשבנו כמובן שזה רק באופן
זמני עד יעבור זעם ,לא חשבנו אז שתפרוץ מלחמת עולם .שש שעות הייתי
לבדי בברלין בתחנת הרכבת ,אחרי שהיטלר כבר היה בשלטון ,ולא עשו לי
כלום .ניסים כאלו!"
אמרתי לרבינו מה ששמעתי ,שכאשר היה בישיבה במונטרא שבשווייץ,
רבנו לא ישן על מיטתו .והשיב רבינו" :זה נכון .חששתי משעטנז במזרונים"...
אירוסי ונישואי רבינו
"השדכנית שלנו הייתה גב' שטרנבוך ,וגם אצלה הייתה הפגישה .פעם
אחת נפגשנו .מחסדיו יתברך היה גם בשידוך שלי ,ב"ה .היה אחד שהציעו
לו את השידוך ולא הסכים ,ואח"כ הציעו לי את השידוך הזה ,מיד הסכמתי
(אני יודע בעצמי שאני לא שווה כלום) .אני לא בררן ,ואפילו שאחד אמר לי
איזה חיסרון ,נו אין אדם מושלם ,לכל אחד יש חיסרון .זה עקשן וזה דבר
אחר ,ואף הייתה מבוגרת ממני בערך בחמש שנים ,ולבסוף היה טוב מאוד.
התחתנתי בי"ג טבת תש"ד ,בציריך ,בבית מלון קטן (אכסניה) בעיירה
'ארוזה' שבשווייץ .מסדר הקידושין היה הרב ברייש .ר' זאב רוזנגרטן ז"ל
המשך בעמוד הבא >>>
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"דע לך" – המשיך מרן הגראי"ל זצ"ל – "כי כדאי לשלם גם מאה
חמישים אלף דולר ויותר כדי לחסוך שאלה אחת פחות בההוא עלמא"
מעשה היה בתלמיד חכם שביום הפורים בהשכמה
הביא למרן הגראי"ל חמשת אלפי דולרים כדי
שיעבירם לאברך שמתבייש לקחת כסף ,ולא ייקח
רק אם הרב שטיינמן ישלח לו אישית.
לאחר כמה שעות הודיעו למי שהביא את
הכסף כי הגראי"ל שרוי בצער רב משום
שהכסף נעלם ,וכי כבר זמן רב שהוא מחפש
את הכסף בביתו ,בעיצומו של יום הפורים,
וכנראה נגנב.
ביום שושן פורים קרא רבנו לתלמיד חכם הנ"ל
ואמר לו כי מעיקר הדין ,כיון שלא היה לו דין
שומר אלא היה רק שליח להעביר את הכסף ,אינו
חייב " -אבל אני הרי אבוא עוד מעט לעולם האמת,
וישאלו אותי לעניין דיני שמים עד כמה הייתי

אחראי ,ושמא תהיה עלי שם איזו תביעה ,לכן
אשלם את כל הכסף".
והוסיף ואמר" :בינתיים ביום הפורים עצמו כבר
נתתי לאותו אברך מכספי כמה מאות דולר שהיו
לי ,והיום הגשתי בקשת הלוואה להרב נויבירט,
ובימים הקרובים אקבל את הגמ"ח להשיב
בתשלומים ואשלח את כל הכסף לאותו עני.
"דע לך" – המשיך הגראי"ל – "כי כדאי לשלם
גם מאה חמישים אלף דולר ויותר כדי לחסוך
שאלה אחת פחות בההוא עלמא".
והוסיף אותו ת"ח בעל המעשה וסיפר ,כי הגראי"ל
התאמץ במשך כשנה עד שהצליח לפרוע את חובו,
כדי שתהיה לו שאלה אחת פחות בעולם ההוא.
(מאחורי הפרגוד)

>>> המשך מעמוד קודם

היה השושבין של רבינו בנישואיו.
יש בית אכסניה קטן בשווייץ ,ששם נערכה חתונת רבינו ,והייתה תולה על
הקיר תמונת רבינו והרבנית בחתונתם ,ושלח רבינו לבעל הבית שמבקש
שלא יהא תולה על הקיר וכן עשה.
אמר רבינו" :הזמנתי שש עשרה אנשים לחתונה שלי (כל הזמנה כוללת
בן זוג .ומצדי הייתי מזמין רק עשרה) ,והיו אנשים שהייתה להם טענה למה
לא הזמנתי אותם .אבל מה יכולתי לעשות? לי לא היה כסף ,אנשים שילמו
עבורי .אני לא יכול להזמין על חשבון אחרים .בקשתי שלא יגידו דרשות,
אבל בסוף כן דרשו.
"עליתי ארצה אחרי שבועות תש"ה .בתחילה דרנו בפתח תקווה ,בצריף
ברח' פיק"א חצי שנה .כשהיה יורד
גשם -היה מגיע עד המיטה ...אח"כ
בערך בחנוכה עברנו לכפר סבא.
כשבאתי לארץ ישראל הייתה "עליתי ארצה אחרי
שאלה ממה להתפרנס .כולם אמרו שבועות תש"ה.
'מלמד' ,ואף החזו"א שלח אותי
לשם כך למקום שנרשמים שם בתחילה דרכנו
הרוצים בזה .דע לך שכל העניין בפתח תקווה,
שיש כוללים רבים בדורנו זה בזכות בצריף ברח' פיק"א
החזו"א .הנה בחו"ל לפני המלחמה,
היה כולל אחד עבור עשרה אברכים חצי שנה .כשהיה
מצטיינים ,זה היה דבר מיוחד כל יורד גשם -היה
המושג של
'כולל'.לא חשבתי על מגיע עד המיטה"...
"כשבאתי לא"י
כך בכלל ,שאוכל להיות בכולל.
זה היה בחודש אלול ,לאחר כמה
שבועות בא אלי ר' ולוועל אידלמן זצ"ל ואמר לי 'יש לי כולל בשבילך' ,הוא
כולל של תורת ארץ ישראל ,בפתח תקווה' .ממש היה פלא בעיני העניין
שאזכה ללמוד בכולל.
"לבסוף אחר כמה חודשים שהייתי בכולל תורת ארץ ישראל ,פנו אלי לבוא
ולומר שיעורים בישיבת כפר סבא ,וגם פה זה לא היה פשוט ,שכן בתחילה
כל ביאתי לשם הייתה מבחינתם בדיעבד ,כי למעשה הם רצו את ר' משה
סולוביצ'יק שיהיה ראש הישיבה ,אלא שהוא לא הסכים ,כי היה אז עדיין
בחור .וכן רצו את ר' דוד רוטברג ,וגם הוא לא רצה להיות רה"י בתור בחור,

והמנהל שאל לחזו"א את מי לקחת ,אמר לו שייקח אותי ,ובחוסר ברירה
לקחו אותי .והתנה עמי עשרה תנאים ,שיכול לשלוח אותי תוך שבוע ,או
כעבור חודש וכו' ,שכן לא ידע אם זה יהיה טוב או לא ,כיוון שלקחני בחוסר
ברירה ,ולבסוף ב"ה רק עברו שבועיים הבחורים היו מרוצים ואמר לי 'כל
התנאים בטלים' .איזה חסד ה' שלא לקחו אותי בתחילה בתור מלמד .החזו"א
מאוד עזר לי בכל.
"ובאמת מאז כפר סבא זכיתי ללמוד טוב יותר ,ע"י שלימדתי תלמידים,
ואח"כ המשכתי לישיבה קטנה של פוניבז' .וכשיש תלמידים בעלי כישרונות
צריך להכין טוב יותר את הגמ' לשיעור ,וע"י כך מתעלים.
"הפוניבז' רב הכיר טוב אנשים והיה פיקח מאוד .הוא מינה אותי בשנת
תשכ"ה לעמוד בראש הכולל ,ואמר לי 'אתה מתאים יותר למבוגרים (והאמת
שהוא צדק ,שלא הייתי מתאים כ"כ לבחורים צעירים ,כי גם עם צעירים
התנהגתי כמו מבוגרים ,)...ורצה שאני אהיה רק בכולל ,אבל הגרמ"י ליפקוביץ'
והג"ר שרגא גרוסברד באו אליו והתלוננו למה הוא לוקח אותי מהישיבה
הקטנה .אך לבסוף זה יצא לטובה משמיים ,כי בשני הדברים הייתה לי תועלת
(הלומדים בכולל לא יודעים להעריך מספיק את התועלת שיש בלימוד עם
תלמידים)".
רבינו סיפר לי שבתחילה חשבו להביא אותו לראש כולל חזו"א ,והיו שני
מועמדים ,הוא והגר"י שפירא זצ"ל .בסוף לקחו את בגר"י שפירא ,וטוב מאוד
שלקחו אותו .הוא יותר מתאים לכולל" .אני רואה שהכל משמיים יצא
לטובה".
"פעם בבני ברק הכל היה סביב החזו"א .הייתה לו יגיעת התורה מיוחדת.
רציתי פעמיים לתת לחזו"א 'סנדק' .כל פעם הרגיש לא טוב .אצל בני הראשון
היה סנדק הרה"צ ר' אליהו דושניצר .אצל בני השני (מו"ח שליט"א) אני
הייתי הסנדק ,והמוהל היה הר' שקול מפתח תקווה".
הסטייפלר (מרן הגר"י קנייבסקי ,בעל הקהילות יעקב) הציע למנהל העדה
החרדית הרב שיינברגר ,לקחת אותי לרב של ירושלים ,ובא הר' הנ"ל וביקש
ממני להיות ראב"ד העדה החרדית ,כי אשתו של הגאב"ד דאז רצתה שיחזרו
לאנגליה ,שלא יכלה לסבול הצרות שעשו להם ...שהתנגדו לעדה החרדית.
כשסירבתי ביקש ממני להיות הרב של העדה החרדית (גאב"ד) ,וב"ה שסירבתי
גם לזה ,וניצלתי מלהיכנס לתוך העניין הזה ,אבל הסטייפלר התכוון כמובן
ל טובה.
(נלקט מתוך צדיק כתמר יפרח)
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ראש הישיבה עזב אותי והתחיל ללכת לכיוון החדר בו היה מתפלל,
החלטתי 'לנדנד' לו .צעדתי בעקבותיו והמשכתי לדבר אליו" ...לפתע
עצר ראש הישיבה ,ואני רואה שהוא ממרר בבכי ..הבנתי שהוא לא
ענה לי ,בגלל שגרונו היה חנוק מדמעות .הוא לא היה מסוגל להמשיך
את השיחה...
הרה"ג ר' דוד משה בלוי ,רב היישוב 'קדרון' ,בסיפורים מרגשים על הלווי הצמוד לו זכה ממרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל,
במסגרת פעילותו

יעקב א .לוסטיגמן

הרה"ג ר' דוד משה בלוי הנו אברך כולל מן המניין ,המתגורר בבית שמש.
את יומו הוא ממלא בסדרי לימוד ככל יתר האברכים ,ורק מי שמכיר את
האיש ואת פעלו יודע שהוא מכהן במקביל כרבו הבלתי רשמי של היישוב
קדרון השוכן בסמוך לגדרה .כשעה אחר סתימת הגולל על ציונו של מרן
ראש הישיבה רבינו בעל 'אילת השחר' זצוק"ל ,שוחחנו עם הרב בלוי על
הקשר המיוחד לו זכה עם גדול הדור ,שליווה אותו במשך שנים בפעילות
הקירוב במושב הקטן.
"זה התחיל לפני כ 13-או  14שנה" ,מעלה הרב בלוי זכרונות רחוקים,
"נקראתי אז אל הדגל על ידי ארגון 'איילת השחר' והתבקשתי לעבור ולהתגורר
עם משפחתי ביישוב קדרון ,שקשה היה להגדיר אותו כמקום מתאים עבור
יהודי שומר תורה ומצוות.
"נעניתי לאתגר ,אבל הבנתי שמדובר בפרויקט לא פשוט ,שידרוש ממני
הרבה הכרעות חשובות ,אותן
אני לא יכול לשאת על כתפי
הצרות .נכנסתי למרן הגראי"ל
זצוק"ל ,ביקשתי ממנו שיברך
אותי שאצליח בדרכי החדשה,
וכן שטחתי בפניו את השאלות
שעמדו לפתחי באותם ימים.
"מאז דבקתי בו ובעצותיו לכל
אורך הדרך ,ומרן ראש הישיבה
היה מקבל אותי בכל עת בסבר
פנים יפות ,מאזין בקשב רב
לשאלות וללבטים שהצגתי
בפניו ,ובחכמתו הרבה היה
משיב לי דבר דבור על אופניו.
זכיתי לקרבה מיוחדת אצל ראש הישיבה ,ולהדרכה אישית לאורך שנים.
בלכתו של גדול הדור ,אבדתי קברניט ומורה דרך ,אבל יחיד עלי לעשות,
לצד האבל הכבד שפקד את כל עולם התורה עם הסתלקותו של אותו צדיק,
שהיה גאון עצום בירידה לנבכי הנפש ובקריאת המפה באופן הנכון.
"את הביקורים אצל ראש הישיבה הייתי עורך אחת לחודש או חודשיים,
ובכל פעם יצאתי עם הרגשה שהנה הטענתי את המצברים וקיבלתי משנה
כוח להמשיך בעבודת הקודש.
קודם אתה!
"אחת השאלות שחזרה על עצמה פעם אחר פעם ,עסקה בשאלת המחיר
האישי שאני צריך לשלם עבור קירוב רחוקים .מצד אחד אני רוצה להתעלות
בתורה ובירא"ש ,ומצד שני אני צריך להקדיש מזמני כדי ללמד תועים בינה
ולקרבם לתורה .זה לעומת זה ,ואני אנה אני בא?
"כך למשל נכנסתי אליו פעם אחת לפני הימים הנוראים ,ובפי שאלה קשה
מאוד .היה זה אחרי שהתגבשה בקדרון קהילה קטנטנה של יהודים שומרי
תורה ומצוות ,בעקבות הפעילות שעשינו שם ,ולקראת הימים הנוראים הם
ביקשו ממני שאשהה איתם במושב בראש השנה ,כדי שאנהל את התפילות
ואסייע להם להתעלות רוחנית במהלך שני ימי ראש השנה.
"מצד שני ,ידעתי שעבורי יהיה זה לא פשוט .הורגלתי מאז נישואי לעשות

את ימי ראש השנה בבית חמי שבמושב תפרח ,שם אני מתפלל בימים
הנוראים בישיבה המפורסמת .לוותר על כל ההתעלות הרוחנית שאני זוכה
לה בראש השנה בישיבה כדי לסייע ליהודים אחרים לחוות התעלות רוחנית
בה אני הקטן הוא המשפיע על כל היתר? ומה יהא עלי?
"נכנסתי למרן ראש הישיבה ושטחתי בפניו את צדדי הספק .התשובה שלו
היתה חד משמעית" :קודם אתה צריך לדאוג להתעלות הרוחנית שלך ,ורק
לאחר מכן להתעלות הרוחנית של אחרים .אם אתה מרגיש שאתה יכול
להישאר שם ביישוב בראש השנה ולהתעלות רוחנית בדיוק כמו בישיבה
בתפרח ,אין סיבה שתימנע מכך ,אבל אם בתפרח יהיה לך יותר 'שטייגען'
בתורה וביראת שמים – עליך לנסוע לתפרח".
"לאחר תקופה ממושכת בה גרתי ביישוב ,הרגשתי שהגיע הזמן לחזור
לבית שמש ,אך מרן ראש הישיבה ביקש ממני שלפחות בשבתות כן אגיע
ליישוב ,וכן במהלך השבוע אבוא למסור שם שני שיעורים לפחות ,ואכן
עשיתי כדבריו.
"אלא שהנסיעה מבית שמש
לקדרון היתה קשה מאוד ,וגם
גזלה ממני זמן יקר .בארגוני
הקירוב שמסייעים לי בעבודתי
במושב ,הציעו לי שאעשה רישיון
נהיגה והם ידאגו לי לרכב.
שאלתי את ראש הישיבה ,הוא
חשב מעט וענה לי שאני צריך
בראש ובראשונה להישאר אברך
כולל לכל דבר" :אם תעשה
רישיון נהיגה אתה כבר לא
לגמרי אברך כולל ,אתה רק חצי
אברך" ,הוא פסק ,והתשובה
היתה ברורה מאוד.
"על זה הדרך קיבלתי ממנו הוראות רבות .הוא תמיד היה אומר לי שבראש
ובראשונה אני צריך להישמר שלא לרדת מדרגתי כאברך כולל לכל דבר
ועניין ,גם אם נראה לי שעל ידי כך אוכל לקרב יהודים ביתר שאת.
"גם לגבי הפעילות של זוגתי עם הנשים ביישוב ,הוא היה אומר את אותו
הדבר .כמה וכמה פעמים אמר לי ראש ישיבה שאשתי צריכה ללמד את
הנשים ביישוב רק מה שלומדים ב'בית יעקב' ובמוסדות חינוך חרדיים .בין
אם זה קהלת ,או משלי ,או רש"ר הירש וכדו' או לימוד הלכה ומוסר כמקובל
בסמינרים .אבל שהיא בשום אופן לא תלמד אותן דברים אחרים שלא מקובל
ללמוד ב'בית יעקב'.
"מעניין לציין ,שעל אף שתמיד הדגיש באוזני שהרוחניות שלי קודמת
לפעילות הקירוב ,היה מקרה יוצא דופן .בשלב מסוים נכנסתי אליו וסיפרתי
לו שאני לומד עם בחור מבית חרדי ,שבצוק העיתים החל להתדרדר עד
שנשר מעולם הישיבות .השקעתי בבחור הזה מאמצים רבים כדי ללמוד
איתו ולהעלותו על דרך הישר ונראה היה שאכן המאמצים מתחילים לשאת
פרי ,אבל היה משהו שהפריע לי מאוד .הבחור הזה היה מדבר בצורה לא
נקיה ,וכמה שהערתי לו על כך ,שום דבר לא עזר.
"נכנסתי לראש הישיבה וסיפרתי לו את הסיפור ,אבל הוא הורה לי להמשיך
ללמוד עם הבחור" .אני מרגיש שאיני מסוגל לשבת עם בחור שמדבר בצורה
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

כזאת" ,אמרתי לו וראש הישיבה השיב לי" :שטרענג זיך איבער" – "תתאמץ לעשות עד עכשיו ,אבל הוא בשלו" :אני חושב שסיימת את תפקידך ביישוב.
מילאת אותו בהצלחה גדולה ,וכעת אתה צריך לחזור לכולל עם כל הכוחות".
מעבר ליכולת שלך".
"יצאתי החוצה ומיהרתי לעדכן את הממונים עלי שאני מתכוון לסיים את
הפעילות בקרוב .הם מאוד נבהלו .הפעילות הוכיחה את עצמה ,אנשים
דמעות מתגלגלות
"אירע פעם ששמעתי על אברך שעסק בקירוב רחוקים עם תפקיד דומה התחילו להתקרב ליהדות .יש מניין מדי בוקר לתפילת שחרית ,יש שיעורי
לתפקיד שלי ,ולאחר תקופה חלה ירידה גדולה ברוחניות שלו ,עד שהוא תורה פעילים ופתאום מחליט ראש הישיבה לעצור את הכל בלי שתהיה לכך
סיבה הנראית לעין?
כבר לא היה אותו אברך בן תורה כפי שהיה כשיצא לעסוק בפעילות.
"החליטו ללכת ל'דין תורה' ,כשהדיין הוא הרב שטיינמן בעצמו .הגיעו כמה
"הגעתי לרבינו וסיפרתי לו את הסיפור ,כשאני כמובן מדגיש באוזניו
שהחשש שלי הוא שאולי גם אני עלול ללכת בדרך זו ,ואולי באמת אני צריך מחשובי הרבנים העוסקים בקירוב ,וציינו בפני ראש הישיבה שהם מייצגים
לעזוב את העיסוק בתחום הזה .
כמה רבנים גדולים נוספים .יחד איתם הגיעו גם נציגים מהמושב עצמו,
"ראש הישיבה לא ענה לי .ניסיתי "לעזור" לו ,והצעתי שאקבע מדי יום ולאורך השיחה שנמשכה כשעה וחצי הם ניסו בכל הדרכים להניא את ראש
זמן ניכר ללימוד מוסר ,אבל הוא הגיב בחוסר הסכמה "כולי האי ואולי" .הישיבה מהחלטתו ,וטענו כי על אף שייתכן שאם אשוב לכולל זה יסייע לי
שאלתי אם אני צריך להתפלל על זה שאזכה להישמר ולהמשיך להיות כפי עצמי ,אבל מדובר כאן במושב שלם שמתחיל להתקרב ליהדות ,וברור להם
שאם אני עוזב ,יהיו כאלו שיתחילו לחלל שבת בעקבות כך.
שאני כיום ,והוא שוב ביטל את דברי באמרו "כולי האי ואולי".
"עוד הם טענו ,שאם הדאגה לרוחניות של האברך גוברת על הפעילות
"ראש הישיבה עזב אותי והתחיל ללכת לכיוון החדר בו היה מתפלל .אני
חשבתי שהוא לא רוצה לענות לי ,ובגלל שמדובר בנושא חשוב כל כך החלטתי שהוא עושה לקירוב רחוקים ,כיצד בכלל אפשר לקיים את כל פעילות הקירוב,
'לנדנד' לו .צעדתי בעקבותיו והמשכתי לדבר אליו בניסיון לקבל ממנו תשובה כי הרי כל פעיל שעושה את זה ,מוותר לשם כך על שעות לימוד בכולל
ברורה.
ומוותר על דברים נוספים.
"לאחר דין ודברים ממושך ,אמר ראש הישיבה שהוא צריך לחשוב שוב על
"לפתע עצר ראש הישיבה ,ואני רואה שהוא ממרר בבכי' .נפל לי האסימון'.
הבנתי שהסיבה שבגללה הוא לא ענה לי ,נעוצה בכך שגרונו היה חנוק הנושא הזה והורה לי לשוב אליו כעבור שלושה ימים.
"בבוא הזמן שקבע ,הקשתי על הדלת ונכנסתי לביתו ברח' חזון איש .5
מדמעות .הוא לא היה מסוגל להמשיך את השיחה ...לאחר זמן מה בו בכה
רבינו ,הוא הסתובב אליו לפתע והביט בי בעיניים דומעות" :אובער זיי איך שראש הישיבה ראה אותי נכנס ,הוא התחיל לפזם בניגון עליז את שמי
"משה בלוי ...משה בלוי ."...אף פעם לא ראיתי אותו כך ,ויהי לפלא .לאחר
ממשיך" ,הוא אמר לי" ,אבל אתה צריך להמשיך".
מכן הרצינו פניו והוא הודיע לי על ההחלטה שלו" :אמור
"עד היום אני לא יודע אם הוא בכה מצער על האברך
לי משה ,האם זו דאגה שלי מה יקרה שם במושב? האם
ששילם מחיר כבד בגלל פעילות הקירוב ,או עלי כדי
זאת הדאגה שלך? לא ולא .זאת הדאגה של הקדוש
שאני לא אצעד באותה הדרך חלילה .אבל הדמעות הקשתי על הדלת
הללו היו דמעות שיצאו מלב טהור ,והתגלגלו על זקנו
ברוך הוא בכבודו ובעצמו .אתה צריך לדאוג לעצמך,
ישראל" .ונכנסתי לביתו
ועל בגדיו ,כשהן מלאות צער על מצבו של עם
תהיה מונח בלימוד ואל תשים יותר לב למה שקורה
.5
איש
חזון
ברח'
שם ,זה כבר יהיה בידיו של הקדוש ברוך הוא שיעשה
הוא יהודי!
כרצונו במושב הזה .רק אל תאמר להם שאני אמרתי
איך שראש הישיבה
"אחרי תקופה ממושכת של פעילות בקרב תושבי
לך לנטוש אותם ,עליך לעשות זאת בהדרגה ובחכמה,
המושב ,הגיע לפתע משתתף חדש לשיעורים שלי – ראה אותי נכנס,
לאט לאט .אבל אתה – גמרא רש"י תוספות .גמרא רש"י
נער צעיר שניכר היה עליו שהוא משתמש בחומרים הוא התחיל לפזם
תוספות".
"עשיתי כדבריו ,וראה זה פלא .התברר שכל החששות
ממכרים לא עלינו .החלטתי להיוועץ במומחים שליוו בניגון עליז את
התבדו .דווקא אחרי שעזבתי את המושב ,הפעילות
אותי והדריכו אותי בעבודת הקירוב ,והם כולם אמרו
לי שאני צריך להתנער ממנו ושלא אנסה לקרב אותו .שמי "משה בלוי...
הלכה והתגברה כשהפעם היא בוצעה על ידי תושבי
המושב עצמם .העובדה שאני הלכתי ,גרמה להם
הם הסבירו שמהניסיון שלם הם יודעים שמי שמשתמש משה בלוי."...
בחומרים האלו ,אין לנו מה לחפש אצלו ,וחבל על
להתאמץ יותר ולפעול בכוחות עצמם.
"היה אז תלמיד חכם גדול אחד ,שמאוד תמה על דברי
המאמצים לנסות לקרב אותו ,משום שהם לא יישאו
רבינו כשהורה לי לעזוב את המושב ,וחשב שמדובר בהחלטה שגויה .בעקבות
פרי.
"אבל כמו תמיד החלטתי שגם הפעם אני שואל את ראש הישיבה כיצד אותו המעשה הוא אמר לי שמאז הוא למד לדעת עד כמה גדול הוא ראש
לנהוג בעניין זה .בדיוק אז ביקר רבינו בישיבה בבית שמש ,הגעתי לשם הישיבה" :אחד מהשניים" ,הוא אמר לי" ,או שראש הישיבה אדם כל כך
חכם עד שהצליח לחזות את העתיד להתחולל כמה צעדים קדימה במקום
וסיפרתי לו את הסיפור.
"הרב שטיינמן הביט בי בעיניו הטובות ושאל בפשטות אם הנער הזה נמצא שבו כולנו כשלנו ולא הצלחנו לחזות ,או שהוא דיבר פשוט עם רוח הקודש
בדרגה של שוטה שפטור מכל המצוות .השבתי שמדובר בבחור בר דעת ,גלויה ,כי על פי דרך הטבע לא היה שום הגיון בהחלטתו".
אלא שהוא לוקח חומרים וגורם לעצמו לאבד את הדעת שוב ושוב" .הוא
הרי יהודי" ,השיב לי ראש הישיבה" ,והוא חייב במצוות .בוודאי שצריך לקרב הגיע הזמן לחזור
אותו!"
"עברו שנתיים שבהם לא ביקרתי כמעט בקדרון ,והנה פוגש אותי תלמיד
הבחור הזה הנו היום אברך יקר ותלמיד חכם מופלג .הוא חיבר ספרים על חכם גדול ששמע על הפעילות שלי בקדרון .הוא שאל כיצד מתקדמת
שתיים מהמסכתות הגדולות והמורכבות בש"ס .אחרי שנים הגעתי איתו לרב הפעילות והשבתי לו שכבר שנתיים שאני לא שם .הוא כמובן התעניין מדוע
שטיינמן וסיפרתי לו שזה הבחור ההוא שהיה לוקח חומרים וראש הישיבה ולאחר ששמע את הפרטים אמר לי "אני חושב שאתה כבר יכול לחזור לשם".
"ושוב ,נכנסתי למרן ראש הישיבה ששאל אותי אם אני חושב שאני יכול
אמר לי שהוא יהודי וצריך לקרב אותו – זהו אברך המשי שניצב כעת יחד
איתי לפני ראש הישיבה .רבינו הביט בו ופניו קרנו מאושר עילאי לשמע כבר לחזור למסור שם שיעורים ולעשות פעילות ,אבל מבלי לפגוע ברמת
השקיעות שלי בלימוד .אמרתי שאני חושב שכן ,והוא הורה לי לשוב ולמסור
הבשורה המשמחת.
שיעורים במושב ,כשהוא מתנה עמי שזה רק בתנאי שאני באמת יכול לעשות
זאת בלי לפגוע בהתקדמות האישית שלי.
"סיימת את תפקידך"
"עם הסתלקותו של מרן ,אני מרגיש כאמור תחושת יתמות של ממש ,יחד
"לכל אורך הדרך נהג ראש הישיבה לעודד אותי להמשיך בפעילות על אף
כל הקושי ,אך ביום מן הימים כשדיברתי אתו על הנושאים השוטפים הוא עם כל עם ישראל ,אך ביתר שאת ,כי עכשיו אין לי את מורה הדרך שבחכמתו
עוצר פתאום את השיחה ואומר לי שהוא חושב שהגיע הזמן שאסיים את ובקדושתו הנשגבה ידע תמיד להוביל אותי בכיון הנכון ,ולשמור עלי שלא
אפגע ולא תעוכב ההתקדמות שלי בגלל פעילות הקירוב שאני מבצע.
הפעילות הזאת ואשוב להיות אברך כולל מן המניין.
"מי יתן לנו תמורתו ,מי יורה הוראה ומי יבין שמועה אודות העם שבשדות
"נדהמתי! ניסיתי לשאול מה יום מיומיים שפתאום רבינו כך משנה כיוון
כביכול ומורה לי לעשות את ההיפך הגמור ממה שהוא עודד אותי כל כך ודרכי החיזוק הנכונות עבורם ועבור כל אחד ואחד".
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

7

במעמד הדלקת הנר השני ,הייתה שמחה יתירה של הודאה לקב"ה ,על
נס חנוכה הפרטי שלו .רבינו הרי הגיע לארץ באנייה עם רעייתו ,הרבנית
הצדקנית ע"ה ,והם נאלצו לקפוץ אל המים ולשחות מרחק של כמה
קילומטרים עד שהגיעו אל החוף
אליעזר הלוי

כך נראו ימי החנוכה אצל מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל ,בעל 'שבט הלוי'
שיחה עם תלמידו חביבו הרה"ח ר' חיים אברהם ויזל

בקרב החסידים ידוע הסיפור המפורסם שמספרים על החוזה מלובלין,
אשר חזה בעיניו הטהורות ,וראה את נשמתו של ה'מוסר' השפל ,כשהיא
מאירה באור יקרות .לאחר מכן הסביר ,שהיה זה בשעה שהלה הדליק את
נרות החנוכה .והלא דברים קל וחומר ,אם אצל פחות שבפחותים כך ,איך
ייראו ימי החנוכה אצל ,להבדיל אא"ה הגדול שבגדולים ,אשר כל ימי השנה
לא פסק פומיה מגרסא ,ובמשך שנות דור ודורים האיר לארץ ולדרים ,באור
תורתו אשר דלה והשקה לעדרי רבנים ומורי הוראה?
שוחחנו עם הרה"ח ר' חיים אברהם ויזל ,לפנים משגיח בישיבת 'חכמי
לובלין' מיסודו של מרן בעל 'שבט הלוי' ,ומי שזכה לקרבה יתירה אצל רבינו
הגדול.
"ימי החנוכה קיבלו אצל רבינו משמעות של חגיגה תורנית
מתמשכת" ,הוא מספר בערגה ,בהתרפקו עלי זכרונות העבר
החיים בלבו ובלב התלמידים הרבים ,כאילו אירעו זה עתה.
"מידי ערב ,לאחר תפילת ערבית בזמנה ,היה ממהר לביתו,
שם הכינו לו מראש את המנורה על השולחן במטבח ולצידה
הכוסיות ,השמן והפתילות .והיה רבינו מכין בכבודו ובעצמו
את נרות החנוכה ,ולאחר מכן מוליך את המנורה בזהירות
מניח אותה לצד החלון הפונה לרשות הרבים ,שם היה מדליק
את הנרות בחיל ובגיל.
"לאחר מכן ,היה מברך על הנרות בשמחה גדולה ,ומעלה
את האש בפתילות ,כשהקהל כולו אפוף בחרדת קודש ונדבק
בהתרגשותו של רבינו בקיימו את המצווה הגדולה הזאת.
בכל ערב היו אומרים את הפיוטים ומזמרים את חלקם ,אבל
בדרך כלל שרו רק חלק מהם ,פעם 'הנרות הללו' ו'מעוז צור',
ופעם 'מזמור שיר' ו'הנרות הללו' או 'מעוז צור' .הסיבה שבגללה לא שרו
את כל המזמורים הייתה בשל חוסר הזמן .רבינו היה מקדיש את עיקר הזמן
של מעמד הדלקה לאמירת דברי תורה.
"בכל לילה ,לאחר הדלקת הנרות ,היה פוצח באמירת פלפול שנמשך
כשעתיים .בשנים מאוחרות יותר ,כשתש כוחו ,היה אומר פלפול 'רק' במשך
שעה וחצי ,ולאחר מכן הצטמצם לשעה ואפילו קצת פחות .בשנים האחרונות
כבר לא היה אומר פלפולים ,אלא מסתפק באמירת דברי תורתו המאירים,
כשגם את דברי התורה הללו אמר במשך כחצי שעה.
"את הפלפול עצמו היה מכין בין מנחה למעריב ,אז היה מסתגר באוצר
הספרים למשך כחצי שעה ,ויוצק את יסודותיו של הפלפול שאמר לאחר
הדלקת הנרות.
"בחורי הישיבה היו מתחלקים בזמן הדלקת הנר .חלקם הדליקו כמנהג
אבותיהם בשקיעת החמה ,ואחרים היו מכינים את הנרות ,ומיד לאחר תפילת
ערבית היו רצים להדליק ,כשהם מנצלים את הזמן שהקדיש רבינו להכנת
השמן והפתילות ,ולאמירת ה'לשם ייחוד' .רבים מהבחורים היו מדליקים
רק אחרי שהרבי היה מסיים את מעמד הדלקת הנר ואמירת הפלפול ,כי הם
רצו להדליק במתינות ובנחת ,ולזמר את המזמורים ליד הנרות בחדרם".

• באיזה נושא עסקו הפלפולים שאמר רבינו?
"חלק מהפלפולים עסקו בעניין הדלקת הנר כמובן' ,הנחה עושה מצוה'
ו'הדלקה עושה מצוה' ,או באמירת ההלל בחנוכה וכדו' .רבים מהפלפולים
עסקו במצוות הדלקת הנרות במנורה בבית המקדש ,ומשם הסתעפו לנושאי
קדשים באופן כללי .בשבתות היה מדבר בדרך כלל על מה שאמרו חז"ל,
שנשיא שבט אפרים הביא את קרבנו בחנוכת המשכן בשבת קודש ,והיה
מאריך בפלפולים מדוע דווקא שבט אפרים הביא את קרבנו בשבת.
"אחר שסיים את הפלפול ,היה אומר בכל לילה דברי אגדה וחידודי הלכה
המושכים את הלב ,וכולם היו מטים אוזן ושמחים בשמחתה של תורה .רבינו
דיבר רבות על ההפטרה של שבת חנוכה והמעשה עם זרובבל שראה את
מנורת הזהב וגולה על ראשה,
והיה שואל מדוע הראו לו
דווקא את המנורה ,והיה רבינו
מבאר ,שמאז התחילה פריחת
התורה ,הש"ס הבבלי והירושלמי
ועוד ועוד ,וכל זה אחרי שאירע
נס חנוכה עם המנורה שמרמזת
על חכמה כידוע".
• כיצד ציין רבינו את נס ההצלה
שלו ביום השני של חנוכה?
"בדרך כלל ,לא היה מעמד
מיוחד לכבוד ציון הנס ,אבל
במעמד הדלקת הנר השני
היתה שמחה יתירה של הודיה
לקב"ה על נס חנוכה הפרטי
שלו .רבינו הרי הגיע לארץ באנייה יחד עם רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה,
והם נאלצו לקפוץ אל המים ולשחות מרחק של כמה קילומטרים עד שהגיעו
אל החוף .מדובר בשחייה שנמשכה שעות ארוכות ,והרבי היה אומר שיעקב
אבינו אמר 'במקלי עברתי את הירדן' ,ואילו הוא ורעייתו הרבנית הגיעו אפילו
בלי מקל .אפילו את רוב הבגדים שלהם הם נאלצו להשאיר בחוף הים ,כי
הם הכבידו עליהם ולא אפשרו להם לשחות בצורה טובה.
"לציון הנס ,הוא היה מחלק בדרך כלל גם פרוסת 'מזונות' בהדלקת הנר
השני ,והיה מדבר על החסדים הגדולים שעשה עמו השי"ת שחילץ אותו
מצרה וצוקה ,והביאו לארץ הקודש בה זכה להתבסס ולהעמיד משפחה
לתפארת ודורות של תלמידים מורי הוראה".
• האם היה מנהגו של רבינו לחלק דמי חנוכה לציבור שהשתתף במעמד ההדלקה בביתו?
"הוא לא היה מחלק דמי חנוכה במעמד הדלקת הנרות ,אבל בדרך כלל
היו עושים מסיבת חנוכה לבחורי הישיבה ,ולאחר מכן היו נכנסים לביתו כדי
לקבל את ברכתו ,והוא היה נושא דברים בפנים .באותו מעמד הוא כן חילק
פעמים רבות דמי חנוכה ,וניכר היה על רבינו שהוא שמח מאוד לחלק ולהעניק
לבחורי הישיבה שהיו חביבים עליו מאוד".

קבל את הגיליון ישירות למייל
<<< d
>>> שלח מייל irshu@dirshu.co.il :
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שבנערותו
"בלילות החנוכה היה מספר
חדש !!! החוברת מצורפת מידי שבוע
מעט בכדור לעיתים,
משחק
היה
חוברת
למנויי
להצטרפות למנויים עד הבית
יש תקוה"
אחד
ולכל
עצמו עול תורה,
אבל קיבלעל

 02-5857373
הגאון רבי צבי שרלין ,רב הקהילה החרדית ברמת אשכול – ירושלים ,במסר על הוד הקדומים וחדוות התורה שאפפה
את ימי החנוכה בצלו של מורו ורבו ראש הישיבה ,הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל
יעקב א .לוסטיגמן
כמעט שש שנים חלפו מאז פנה הודה ,זיווה והדרה של עיר הקודש
והמקדש ,עם הסתלקותו לשמי רום של האי גאון וקדוש ,מרביץ תורה
לעדרים ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ,ראש ישיבת 'אור שמח' הגאון
הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל.
לקראת ימי החנוכה
שוחחנו עם תלמידו
חביבו ,הגאון רבי
צבי שרלין שליט"א,
רב הקהילה החרדית
ברמת אשכול –
ירושלים ,ששיתף
אותנו בחוויות
הזכורות לו מהימים
בהם היה מסתופף
על שולחן רבו הגדול
ומתאבק בעפר
רגליו.
"ימי החנוכה היו
ימים של חדווה מיוחדת בסביבתו של ראש הישיבה" ,מספר הגר"צ שרלין.
"על אף שרוב בני אשכנז מקפידים על הדלקת הנר דווקא בשקיעת
החמה ,ראש הישיבה היה פוסק לאברכים שידליקו את הנרות רק לאחר
סיום סדר ב' ,וטעמו עמו הן מפני שבזמן הסכנה מדליק נר חנוכה בפנים,
ונהגו שלא לשנות זאת בזמנינו כך שההגדרה של 'תכלה רגל מן השוק'
פחות קשורה לשעת ההדלקה ,והן מפני שבזמנינו עצם הזמן של 'תכלה
רגל מן השוק' השתנה מאוד ,והרחובות הומים מאדם גם שעות רבות
אחרי שקיעת החמה וצאת הכוכבים.
"ראש הישיבה היה כואב על כך שבישיבות ובכוללים מסיימים את סדר
הלימוד מוקדם מאוד כדי לאפשר הדלקת הנר בשקיעת החמה ,ועד
שהבחורים שבים לבית המדרש עוברות שעות ארוכות של ביטול תורה,

וקל וחומר שאברכים אינם שבים .לאחר שנים הוא מצא סמך במאירי
להוראתו בעניין זמן הדלקת הנר ,ושמח שמחה גדולה על זה".
עוד מספר הרב שרלין ,שבכל שנה היו עורכים מסיבה גדולה בישיבה
לכבוד החנוכה ,והבחורים היו שרים שירי דבקות ושמחה ,בעוד ראש
הישיבה מאזין לשירתם ופניו קרונות מאושר ,בשמחה מיוחדת.
"בין לבין היה אומר דברי תורה מענייני דיומא ,ואף היה מנצל את
ההזדמנות כדי לספר לתלמידים על כך שבצעירותו היה לעיתים משחק
מעט בכדור ,אבל אחר כך קיבל על עצמו עול תורה ולא שת לבו עוד
להבלים מעין אלו .היה מכוון את דבריו גם לבחורים אמריקאים שבאו
מרקע יותר פתוח ושלא פעם היתה להם חלישות הדעת מכך שחשבו
שהם כאמריקאים שהתרגלו לתנאים גשמיים טובים יותר ,לא יוכלו לקבל
על עצמם עול תורה באמת .הוא היה מבטל את הטענות הללו וחוזר שוב
ושוב שכל אחד יכול ,אם רק רצונו בכך והוא מוכן לקבל על עצמו עול
תורה .זה היה למעשה מוטו שלו ,שעם עמל ויגיעה כל אחד יכול להפוך
לאד גדול מאוד .גם בתו הגדולה של ראש הישיבה מספרת שהדבר
המרכזי שהיא זוכרת אצל אבא היה האמירה הקבועה שלו ש"אין דבר
כזה לא יכול".
• ומה לגבי הדלקת הנר עצמה? כיצד היה רבינו נוהג בעניינה?
"היו מכינים לראש הישיבה את השמן והפתילות ,והוא היה מדליק
מבלי להתעסק בהכנה המוקדמת .את מנורת החנוכה היה קובע בחלון,
ובשנים האחרונות היה מדליק בתוך הבית ,משום שסבר שמאחר ובביתו
רבו הבאים והיוצאים ,הרי שיש לו דין של רשות הרבים לעניין זה של
פרסומא ניסא".
הרב שרלין מוסיף שרבינו היה שב ומדגיש מדי שנה בימי החנוכה ,שזהו
זמן שבו צריך להרבות בלימוד התורה בשקידה עצומה .והיה מזכיר את
דברי החתם סופר שכתב שימי החנוכה הנם זמן מסוגל מאוד ללימוד
סודות התורה ,ואמר רבינו ראש הישיבה שאם כן ,הרי זה קל וחומר
שימים אלו מסוגלים גם ללימוד תורה בהתמדה גדולה".
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אני בן יחיד ,אמא שלי היתה מורידה נהרות של דמעות .היא ראתה
מה קורה מסביב ,שהבנים לא הולכים כלל לבית הכנסת ,וממילא לא
אומרים קדיש ,אז היא היתה בוכה" :רבש"ע! עזור לי שהבן שלי יישאר
יהודי!" התפילות של אמא שלי לבסוף הגיעו ,ונענו
הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ
וחבר מועצת גדולי התורה מספר על ההשגחה הפרטית בקורות חייו
כדי להודות ולהלל לשמך הגדול (מתוך על הניסים)
נולדתי באמריקה ,בפיטסבורג ,פנסילבניה 60,000 .יהודים היו בעיר ,רובם
יהודים יראי שמים שהיגרו מאירופה.
בצעירותי ,לא היו ישיבות או תלמודי תורה באזור ,ונאלצתי ללכת לבית
הספר .בניו יורק היה כבר היו כמה יהודים "מוזרים" ,שהתחילו לייסד ישיבות
ותלמודי תורה.
אחד מהם היה הרב'ה שלי ,ר' שרגא פייבל מנדלוביץ זכרונו לברכה.
הכל הביטו עליו כעל אדם בלתי ריאלי ,ואכן זו היתה האמת ,הוא לא היה
ריאלי .הוא יצר יש מאין ,יחד עם שותפו ר' בנימין וילהלם .אבל בפיטסבורג
באותו זמן לא היה כלום.
היו לי הרבה חברים יהודים .אבל מעט מאד מהם  -אפשר לספור על כף
היד  -נשארו דתיים.
מדוע אני מספר לכם
כל זאת? מה זה נוגע
להיום?
יש לנו אבא גדול למעלה,
ויש לו דרכים שונות
כיצד לנהל את העולם.
לפעמים קשה לנו להבין
מדוע הוא עושה הרבה
דברים.
השיעור העיקרי שעלינו
ללמוד ממה שאנו רואים,
זה  ,שאין שום דבר בעולם שקורה במקרה .אין דבר כזה! הכל השגחה
פרטית .ה' יתברך הוא המנהל את העולם!
העובדה שכל אחד מאיתנו ,נמצא כאן ברגעים אלו בחדר זה ,היא לא
במקרה ,הקב"ה עשה זאת בכוונה .כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ספר חיים,
אם הוא כשרוני  -בעצמו ,ואם לא ,ע"י מישהו אחר המוכשר בתחום ,אבל
מסתבר שכל אחד מאיתנו יכול.
אני לא יודע הרבה מסיפורי החיים של אחרים ,אבל אני יודע היטב את
סיפור חיי ,שלא כתוב באף מקום ,ועליו אני רוצה לפרט מעט.
חיי השתנו מן הקצה אל הקצה בעקבות שלשה אנשים יקרים שהכרתי.
האחד ,הוא ר' אברהם דוד בנדר ,הסבא של ראש ישיבת 'דרכי תורה'
בפארקוואי ,הגאון ר' יעקב בנדר .הוא היה משולח שהגיע לפיטסבורג לאסוף
כסף לישיבה .אנשים חשבו שזה היה רק במקרה שהוא הגיע לאזורנו ,בד"כ
הוא היה מגיע לאיזור אחר בפיטסבורג ,שם היתה לו משפחה .אבל פעם
אחת הוא הגיע לאזור שלנו .משפחתנו היתה אחת המשפחות הבודדות
שאכלו בביתם כשר ,והוא התארח בביתנו ,הקב"ה סידר זאת כך.
רוב המשולחים ,יש להם אכסניה בה הם אוכלים וישנים ,אבל אינם
מתעניינים בילדים של המשפחה .אבל רבי בנדר היה שונה .הייתי אז בן 16
והוא שאל אותי מה אני לומד ,עניתי לו שעכשיו סיימתי לימודים בבית
הספר.
הוא שאל את הורי :מדוע לא תשלחו אותו לניו יורק לישיבה?"
"ישיבה? מה זה ישיבה?" הורי לא הכירו כלל את המושג הזה .הם היו
חרדים ויראי שמים ,שומרי שבת ,כשרות ,הכל ,אולי הם זכרו ישיבות מפעם

בפולין ,אבל לא היה להם שמץ של מושג שקיימות ישיבות גם באמריקה
הגדולה והגויית.
"אני אקח אותו לשם" ,הודיע הרב בנדר .והוא לקח אותי.
עברו עוד ששה חדשים עד שעזבתי איתו לניו יורק .היצר הרע הוא השטן,
לא מוותר כ"כ מהר .פעם אחת רצתי אחרי האוטובוס ,החלקתי על הקרח
ונקעתי את רגלי .שלשה חדשים הייתי מגובס ולא יכולתי לנסוע לניו יורק,
הייתי צריך לבקר אצל הרופא כל כמה שבועות.
אמא שלי ע"ה היתה מורידה נהרות של דמעות בהדלקת נרות.
החזו"א נשאל איך הקיבוצניקים ,שדורות לא היה אצלם ריח של תורה,
נעשים פתאום בעלי תשובה .אמר החזו"א שדמעות של אמא אינם שבות
ריקם .הם חודרים הרים של ברזל ומגיעים עד כסא הכבוד .לפעמים זה לוקח
שנה ולפעמים דור ,ולפעמים שלשה דורות ,אבל הם תמיד מגיעות ,ואז
הדמעות פועלות והקב"ה עונה לתפילות של האמא או הסבתא.
אני בן יחיד ,היא היתה מורידה נהרות של דמעות .היא ראתה מה קורה
מסביב ,שבנים לא הולכים כלל לביהכנ"ס ,וממילא לא אומרים קדיש ,אז
היא היתה בוכה ,רבש"ע עזור לי שהבן שלי יישאר יהודי .התפילות של אמא
שלי לבסוף הגיעו ,ונענו .הרב בנדר לקח אותי לניו יורק.
והיו עוד שני אנשים .האחד היה ר' יצחק קארפ ,הוא היה החתן של רב
מנדלוביץ.
הייתי בקעמפ מתיבתא ,הקב"ה יש לו את הדרכים ,הוא מחלה אותך ומרפא
אותך ,הוא שובר את הרגל ,אבל הוא משיג בזה את מה שהוא רוצה.
והוא החלה אותי .השתעלתי הרבה והייתי צריך את האויר שבהרי הקעסטילס.
הקעמפ היחיד באותם ימים היה קעמפ מתיבתא .שם התידדתי עם משה
יחזקאל סמואלס ,הוא היה אולי שנה צעיר ממני ,ויצחק קארפ שנה או
שנתיים יותר גדול ממני.
משה יחזקאל היה מבלה איתי ,ויצחק היה הולך איתי להליכות ארוכות
ואומר לי שטיקלאך תורה מהרב'ה ר' שלמה ואז ,כוונתי היתה להמשיך
בדרכי לישיבה הראשונה שבאתי לניו יורק ,אבל יצחק אמר ,לא! אתה לא
חוזר לשם ,אתה הולך לשיעור של ר' שלמה ,והוא משך אותי לשם ,לרב
מנדלוביץ ,והוא משך אותי לר' שלמה ,ושם הייתי מאז.
אותם שלשה אנשים ,אם לא הייתי בניו יורק לא היייתי בקעסטילס .א"כ
הרב אברהם דוד בנדר ,הוא זוכה לציון לשבח הראשון ,ויצחק קארפ ומשה
יחזקאל סמואלס מקבלים את שני הציון לשבח הבאים ,הם שלחו אותי
למשימת החיים שלי.
ולכן אני כאן הערב ,הם שלחו אותי לכאן הערב .לדבר.
תדמיינו לעצמכם ,אני זכיתי ללמוד אצל ר' שלמה ,הרב'ה ר' שלמה ,שנים.
ואח"כ אצל הרב'ה ר' ראובן ,שנים .והוא היה השדכן שלי ,ר' ראובן ,עם
אחיינית שלו .נכדה של ר' ברוך בער.
אבל רק תדמיינו ,כשאשתי ע"ה ,כשהיא נולדה ,הבת קול יצאה ואמרה בת
פלוני לפלוני ,שאסתר לאה בת ר' משה ,נכדת ר' ברוך בער ,תינשא ליצחק
אריה ב"ר דב.
יצחק אריה ב"ר דב באותו העת היה בפיטסבורג פנסילבניה ,בן שלש שנים.
היא נולדה בוילנא .איך נעשה שידוך כזה? איך יכול להיות כזה דבר? כ"כ הרבה
סיבות ששידוך כזה אינו יכול לקרות .קודם כל היא בוילנא והוא בפיטסבורג,
וחוץ מזה הוא במקום כזה...איך הוא יינשא לנכדה של ר' ברוך בער.
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

הרבש"ע הוא אמנם זה שהחליט ...אבל אנו לא מבינים דרכי הקב"ה איך
שהוא עושה.
•••
יש סיפור מפורסם על הרש"ש ,יש הוספה שאני מוסיף על הסיפור ,אני לא
יודע אם זה נכון או לא .סיפור מפורסם.
הרש"ש היה אחד מהגאונים הגדולים בזמנו ,הוא תמיד היה שקוע בתורה.
והוא היה ג"כ אחד מהעשירים הגדולים בזמנו .הוא היה סוחר בנקאי גדול
בוילנא .היה לו גמ"ח גדול והוא הלוה לאנשים כסף ,הוא היה בעל חסד
גדול,
יום אחד בתחילת ניסן הרש"ש הלוה לחייט ירא שמים ,לא ת"ח גדול אבל
ירא שמים ואמין .הוא היה צריך סכום גדול ,שלש מאות רובל ,סכום גדול
באותם ימים ,כמו  ,$ 25,000אבל הוא ביקש מאד מהרש"ש שייתן לו הלואה
זו.
הרש"ש התרגש מהתחנונים שלו והוא הלוה לו ,אבל הוא אמר לו בבקשה
תחזיר לי את הסכום בדיוק שנה מהיום .בדיוק אחרי שנה באותו יום הגיע
החייט לרש"ש .הוא לא היה בבנק ,זה היה סגור ,אז הוא הלך לביתו ודפק
בדלת ,ע"מ לשלם כמו שהוא התחייב.
הרש"ש הכניס אותו לביתו ,והיה שקוע מאד בלימוד .אמר לו החייט ,אני
חייב לך שלש מאות רובל לגמ"ח והיום זמן הפירעון ,אני רוצה לשלם לך,
הרש"ש שהיה שקוע מאד בלימוד אמר לו ,אני לא יכול שתפריע לי עכשיו.
אמר לו החיט אבל הבטחתי שאשלם היום .אמר לו טוב ,תן לי את הכסף.
הוא נתן לו את הכסף ,והרש"ש ,כיון שלא היה בבנק ולא היה לו את הכספת
במקום ,הניח את הכסף בתוך הכריכה של הספר שהוא למד בו.
החייט עזב בשמחה על ששילם בזמן .שבוע אח"כ הרש"ש היה בבנק שלו
ושם היה לו את הפנקס שלו והוא רואה שהחיט חייב שלש מאות רובל ,וזה
לא נמחק ,וכיון שהיה כ"כ שקוע בלימוד באותו זמן שפרע לו החייט ,הוא
לא זכר שכבר שילם לו בבית.
קרא הרש"ש לחייט ואמר לו הנה זמן הפרעון עבר ,הסתכל החייט בתדהמה,
הרי שילמתי לך בבית באותו יום שסיכמנו .אמר לו הרש"ש אני לא זוכר,
נלך לדין תורה.
הלכו לדין תורה ,והבי"ד פסקו שעליו לישבע ויפטר ,אמר הרש"ש אני לא
ייתן ליהודי לישבע .ח"ו שיהודי יישבע לשקר בגללי ,אני מוותר .הוא היה
מספיק עשיר בכדי לספוג הפסד כזה.

אבל היהודים בעיר שמעו על כך ולא היו מרוצים מהסיפור ,וכולם התחילו
לבייש אותו ,איך נאמין שהרש"ש שכח ששילמת לו.
אף אחד לא רצה להתעסק איתו יותר וכך ירדה פרנסתו פלאים עד שלא
נשאר לו כלום ,ולא היה לו מה לעשות יותר בוילנא .הוא עזב את וילנא
לאיזה צריף קטן בסביבות וילנא ,ושם הוא חי בעוני מוחלט.
בחודש ניסן שאח"כ ,כמוני שאני פותח כל ניסן את השער יוסף ,כך הרש"ש,
אני לא יתפלא שהיה זה השער יוסף שהוא החזיק בידו ...הוא התחיל הוריות
לסיים ,והיה לו הקושיא שהוא כותב בפירושו ,מדוע זה טעות ,הרי מצוה
לשמוע וזה חיוב על ימין שהוא שמאל וכו' .אז הוא הוציא את השער יוסף
שוב פעם ,והוא רואה בכריכה כסף ,שלש מאות רובל.
אוי ,הוא מיד קלט שבאמת החייט שילם לו בזמן ,והוא זה ששכח.
הוא חיפש את החייט .אף אחד לא ידע היכן הוא ,אבל הרש"ש מצא אותו
במקום לשם הוא עקר .התחנן הרש"ש שיסלח לו ,אתה צודק ואני טעיתי.
אמר לו החיט איך אני יכול לסלוח לך ,הכסף שלי איננו ,הכבוד שלי איננו,
איך אמחול לך .אמר לו הרש"ש ,אלך לכל ביכנ"ס בוילנא ואכריז שאתה
הצדיק ואני טעיתי .אמר לו החיט וכי יאמינו לך ,הם יאמרו שזה הכל
מהצידקות של הרש"ש ,להאשים את עצמו אפילו שהאמת אינה כך.
ואז הגיע הרש"ש עם רעיון אדיר ,הוא אמר לחייט ,אני זוכר שיש לך בן
שהוא בגיל הנישואים ,ולי יש בת ,אני ישיא את הבת שלי עם בנך ואז הם
יאמינו לך .זה כולם יודו שאם אינך צודק לא היינו נעשים מחותנים ,נכון?
אמר לו החייט ,נכון ,אז הם יאמינו .והם נישאו.
ר' שלום שבדרון אומר וארט נפלא .תדמיינו לעצמכם ,ל' יום קודם ליצירת
הולד הכריזו בשמים שהבן של החייט יינשא לבת הרש"ש .איזה תמרונים
היו צריכים להיעשות כאן בכדי שהשידוך אמנם יצא לפועל .לכן עשה הקב"ה
את הרש"ש כ"כ עשיר ,כדי שכל זה יקרה ,ולכן הרש"ש שכח.
בקיצור ,לכן אני ,בת פלוני לפלוני .התחלתי לשבת ללמוד אחרי שגמרתי
תיכון ,וסמסטר אחד באוניברסיטת פיטסבורג,
אבל כל זה בזכות המעשים טובים של שלשה אנשים.
כל אחד מכם יש לו את ההזדמנות הזו ,להציל ילדים של הקב"ה ,כמו
יצחק קארפ ומשה יחזקאל שהצילו אותי לתורה ,וזה העבודה שלנו בעוה"ז,
וזה מה שאנו עושים כאן בחדר זה.
הקב"ה יעזור שכל אחד יפנים את המסר ויעשה את המוטל עליו.
(דברים שנאמרו לאורחי ועידת ארגון 'אחינו' ניסן תשע"א)

חוויה רוחנית יומית
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-

dirshu@dirshu.co.il
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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"זכורני שאמי ע"ה שאלה פעם את הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל
מהו הגבול לחובת השתדלות? ועד היכן אנו מחוייבים לעשות
השתדלות כדי לקבל את ברכת ה'? וממתי כבר נחשב כהשתדלות
מיותרת שאין לעשותה?"
ראב"ד העדה החרדית ,הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ,על הבטחון בקב"ה וחובת ההשתדלות
"וַ י ְִהי ִמ ֵ ּקץ ׁ ְשנָ ַתיִם י ִָמים" (בראשית מ"א ,א')
איתא במדרש'" :אשרי הגבר אשם שם ה' מבטחו' -זה יוסף' ,ולא פנה אל
רהבים'  -זה יוסף ששם מבטחו על מצרים הקרויים רהב ,ומפני שתלה יוסף
את זכרו בשר המשקים ואמר 'זכרתני' 'והזכרתני' ,הוזקק להיות בבית הסוהר
עוד שתי שנים".
ורבים תמהו על דברי חז"ל ,הסותרים לכאורה מיניה וביה ,שמתחילה אמרו
שמאמר הכתוב" :אשרי הגבר שם ה' מבטחו"  -זהו על יוסף ,והרי שיוסף
היה בעל בטחון ,אבל מיד אח"כ פירשו את סוף הפסוק" :ולא פנה אל רהבים"
– שזהו על יוסף שפנה לשר המשקים ,והיינו שיוסף לא בטח על הקב"ה,
וצ"ב.
וביאר בזה ה'בית הלוי'
עפ"י יסוד גדול ,שכל מה
שהתירה תורה לאדם
לעשות השתדלות לפרנסתו
(וכמו שנאמר "וברכתיך
בכל אשר תעשה") ,זהו
רק לסתם בני אדם – שכדי
שיוכלו להשקיט את רוחם
וליבם ,התירה להם תורה
לעשות השתדלות לפרנסתם,
שאז הם יהיו רגועים ויוכלו
להשליך על ה' יהבם ,אבל
מי ששלם לגמרי במידת
הבטחון  -אין לו לעשות
השתדלות ,אלא עליו
לבטוח בה' שיזמין לו
פרנסתו בלא טורח מצדו .וכל אדם לפי גודל בטחונו בה' ,כך יש לו למעט
בהשתדלות ,ואם ירבה להשתדל יותר מכפי שנצרך לו ,זה כבר ייחשב לו
לחטא.
ומעתה ביאר ה'בית הלוי' את דברי המדרש ,שדווקא משום שיוסף היה
בעל בטחון גמור ,שעליו נאמר "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" ,לכן הוא
נתבע על כך שפנה לשר המשקים ,כי לפי גודל בטחונו לא היה לו לפנות
כלל אל רהבים ואפילו בדיבור קל ,אבל אדם מן השורה בוודאי היה מותר
לו לפנות לשר המשקים בבקשה כזאת שיזכרהו.
גדר חובת השתדלות
ודבריו הם כלל גדול ,שבענייני בטחון והשתדלות יש לכל אחד את השו"ע
משלו ,שכפי גודל מדרגתו באמונה בחוש ,כן יש לו למעט בהשתדלות .וכמה
פעמים ראיתי איך שמרן הגרי"ז זצ"ל ,היה שוקל על ענייני השתדלות  -אם

זה בגדר השתדלות מיותרת ויש בזה פגם בביטחון לפי מדרגתו ,ולבסוף
נמנע מלפעול.
וזכורני שאמי ע"ה שאלה פעם את הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל ,מהו
הגבול לחובת השתדלות ,ועד היכן אנו מחויבים לעשות השתדלות כדי לקבל
את ברכת ה' – וכמו שנאמר "וברכתיך בכל אשר תעשה"? וממתי כבר נחשב
כהשתדלות מיותרת שאין לעשותה אלא לבטוח בה'? והשיב לה הג"ר אלחנן
זצוק"ל שאי אפשר לקבוע בזה כלל ברור עד היכן מוטל לעשות ,אבל זאת
הוא יכול לומר לה ,שאין להרבות יותר מדי בעסק ענייני העולם הזה ,שהוא
כעראי ולהפסיד זמן מחיי נצח ,אלא יש להפוך גשמיות לרוחניות ,היינו שגם
תוך כדי עסק הפרנסה יחשוב על הקב"ה ויבטח בו ,שיזמין לו כל צרכיו ,ואז
הוא זוכה על ידי השתדלותו לחיי נצח .ואמר לאמי ע"ה ,שאם כוונתה בעסק
הפרנסה הוא לשם שמים ,כדי שיהיה לה ממון להוציא על חינוך בניה לתורה
ויראת שמים ,אז עסק הפרנסה עצמו נחשב כרוחניות ממש.
פעולה מיואשת איננה נעשית אלא מתוך פגם בביטחון
ובעיקר דברי המדרש ,ביאר בזה רבינו החזו"א (אמונה וביטחון פ"ב ו')
באופן אחר ,שבאמת יוסף היה מחויב לעשות איזו השתדלות להצלתו ולא
לסמוך על הנס ,אבל פעולה זו – לבקש משר המשקים שיזכרהו ,היא בגדר
פעולה הנעשית מתוך ייאוש ,משום שלפי דרכי הטבע לא היה ששר המשקים
יזכרהו (שהרי הוא מוגדר כ"רהבים" –היינו אדם גס ובעל גאווה שדורש רק
את שלום עצמו ואינו דואג לזולתו) ,ופעולה הנעשית מתוך ייאוש אינה
שייכת ,אלא אצל מי שאינו בוטח בה' ,שמתוך ייאושו הוא עושה כל מה
שיכול ,אפילו דברים הרחוקים מכל תועלת( .ועיי"ש בחזו"א שהוסיף שבוודאי
יוסף לא עשה כן מתוך פגם בביטחון ,אלא הוא הכריע בשכלו שחלה עליו
חובת השתדלות ,אע"פ שהיה ברור לו שהצלתו אינה תלויה כלל בהשתדלות,
ויוסף טעה בהכרעתו ונענש על הפעולה המיותרת אע"פ שלא נעשתה מתוך
פגם בביטחון).
גדר מידת הבטחון
ובעיקר מידת הביטחון ,ביאר שם רבינו החזו"א זצ"ל (אמונה וביטחון פ"ב
א') ,שאין הכוונה שמוטל על האדם להחליט בדעתו ,שבוודאי יעשה עמו
הקב"ה כפי מה שהוא רוצה שיהיה עמו ,שהלא מי ערב לאדם מה יהא עמו
בעתיד? וכל זמן שלא נתברר בנבואה מה יהא בעתיד ,אין הבטחה לאדם מה
יהא משפטי ה' עמו! אלא עניין הביטחון הוא להאמין שאין שום מקרה
בעולם ,וכל הנעשה תחת השמש הוא מאתו יתברך ,ואז גם כאשר נקלע
האדם לסכנה ,שלפי דרכי הטבע נראה שהוא צפוי להינזק ,הוא לא מאבד
את עצמו אלא הוא נתלה בקב"ה ובוטח בו – שהרי הוא זוכר שאין זה פגע
רע מיד המקרה ,אלא הכל מיד ה' שאוהב אותנו ועושה עמנו הכל לטובה,
ואין מעצור לה' מלהושיע ולשנות המצב.
(מתוך עלון מאמר שבועי פרשת מקץ – תשע"ז)

קו השיעורים של 'דרשו'
עכשיו במספר חדש וקליט
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רבינו חי בעולם של הודאה על העבר וההווה ובקשה על העתיד .כשהיה
מתעורר בלילה ,גם אם הדבר נשנה כמה פעמים ,היה אומר בלב ונפש
את "מודה אני" .בערוב ימיו אמר רבינו ,שהעובדה שזכה עד סוף ימיו
שלא להפסיד תפילת שחרית בישיבה ,היא בזכות שהקפיד על כך מאוד
בשנים שהיה בריא
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל ,בתפילה והודאה
להודות ולהלל לשמך הגדול
רבינו עצמו חי בעולם של הודאה על העבר וההווה ובקשה על העתיד.
סיפרו בני המשפחה ,שכל אימת שהיה מתעורר בלילה ,גם אם הדבר נשנה
כמה פעמים ,היה אומר בלב ונפש את נוסח "מודה אני" הנאמר בשחר.
תפילתו הייתה יוקדת ממעמקי לב ,מעולם לא נכנס לתפילה בפתאומיות,
תמיד היה שוהה ומתבונן ומכין עצמו אליה .היה מתפלל מילה במילה מתוך
הסידור ,כמונה מעות ,בבקשה ,תחנונים ושפיכת הלב .רבינו האריך בתפילות
גם בשנות מחלתו ,עד שהש"ץ הגיע לברכת כהנים (הקפיד לסיים לפני ברכת
כהנים כדי לזכות ולקבל את ברכתם) .גם ברכת המזון ,ואפילו ברכת "אשר
יצר" ו"על המחיה" ,היה מקפיד לומר מתוך סידור.
אחד ממקורביו בישיבת מיר ברכפלד ,רבי משה סוקולסקי ,סיפר ,שכאשר
היה מגיע לישיבה ,היה נכנס
לאחר מנחה לחדרו ,והיו מביאים
לו מעט מזונות ,אח"כ היה מברך
"על המחיה" מתוך ברכון ,ואז
נפנה לשוחח עם צוות הישיבה,
ולאחר מכן עם הבחורים שנכנסו
לדבר אתו בלימוד ולהתייעץ
בענייניהם .רבי משה היה רגיל
להניח על השולחן ברכון של
"על המחיה" כדי שיברך מתוכו,
כמנהגו .בדרך כלל ,כשהיה נכנס
לחדרו לאחר ששהה בבוקר
בהיכל הישיבה ובתפילת מנחה ,היה באפיסת כוחות.
יום אחד נכנס רבי משה לחדרו ,וראה את רבינו כשהוא מחפש בחדר דבר
מה ,ניכר היה שהוא משקיע מאמצים עצומים לחפש את אותו דבר .התברר
שבאותו יום שכח רבי משה לשים לו את הברכון ,ולכן היה צריך להטריח
את עצמו לחפשו במאמצים עצומים ,אך הוא לא הסכים לוותר על אמירת
"על המחיה" מתוך ברכון ,גם לא פעם אחת!
"תפילה כצורתה"
בכל מצבי החולשה והלחץ ,שהיו לו בעשרות שנותיו האחרונות ,בכל מקום
ומצב שהיה ,לא וויתר מעולם על תפילה כצורתה .גם אם שהה בטיסה וגם
זמן קצר לפני או אחרי טיסה ,לא שינה הדבר מאומה ,מהמתינות והדביקות
שבהן התפלל ,כאילו הוא נמצא במקומו בהיכל הישיבה .בערב ראש חודש
סיון ,זמן המסוגל לתפילה על הצאצאים ,הגיע החברותא ללמוד עם רבינו,
וראה שהוא מתפלל את נוסח תפילת השל"ה ,תפילה שארכה לו כחצי שעה.
רבינו היה מספר על תפילתו של ראש הישיבה הגרא"י פינקל זצ"ל ,שהייתה
במתינות ונעימות כמונה מעות .סיפר ששמע מהג"ר יוסף שטרן ,ר"מ בישיבת
תורה אור ,שבשעתו הוא היה הממונה על חלוקת המלגות החודשיות של
האברכים בישיבת מיר .הוא היה מקבל לידיו בכל ראש חודש ערימת שטרות
של עשר לירות .פעם שאל אותו ראש הישיבה הג"ר אליעזר יהודה זצ"ל:
"איך זה שאתה סופר את השטרות במהירות כה רבה ,ואילו את תפילתך
אתה מתפלל לאט כמונה מעות?" .רבי אליעזר יהודה לא המתין לתשובתו
וענה בעצמו" :בתפילה  -לכל מילה ומילה יש משמעות אחרת ,לכן אתה
מונה את מילותיה אחת אחת ,לעומת זאת שטרות הכסף  -כולן מאותו סוג
ומכאן המהירות"...
רבינו היה מרבה לעורר את בני הישיבה ,על גודל העניין להתפלל בישיבה
דווקא .היה רגיל לומר בשם ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל ,שגדול

בהרבה כוחה של תפילה בישיבה מכוחה במקום אחר ,ואין לשער עד כמה
גדולה הצלחתו של בן ישיבה כשמתפלל דווקא בין כתלי הישיבה .כשהיה
רבינו נשאל על ידי בחורים בתחילת דרכם ,מהי עצתו להצלחה ,אמר שסוד
ההצלחה טמון בשמירת סדרי הישיבה ובתפילה בישיבה דייקא.
אחד מבחורי הישיבה ערך סיום בבית רבינו על סדרי נשים נזיקין .רבינו
התבטא אז בפני חבריו ,שבחור זה זכה לסיים שני סדרים ,לא רק מחמת
שקידתו ,אלא בזכות שהוא מקפיד על תפילת שחרית מידי יום ביומו בישיבה,
ולכן זכה לסייעתא דשמיא .רבינו ראה חשיבות בכל תפילה בישיבה ,ולו
תפילה בודדת.
במקום רינה שם תהיה תפילה
רבינו העיד על עצמו ,שמיום הגיעו לישיבה לא הפסיד תפילת שחרית
בישיבה .בבחרותו ,כאשר למד בשקידה עצומה ,לפעמים עד השעות
הקטנות של הלילה ,בכל זאת תמיד התייצב בבוקר בזמן לתפילת שחרית
בישיבה .גם כשנחלה במחלת הפרקינסון והתקשה מאד ללכת בשבתות
לתפילה בישיבה ,שכן באותם ימים התגורר ברח' ישא ברכה ,מרחק
הליכה של עשרים דקות מהישיבה ,ובמצבו הייתה הליכה זו קשה לו
מאד ,והדרך ארכה זמן רב מאד .חלק מתופעות המחלה היה ,שלאחר
הרעידות הגיע מצב של שיתוק זמני ,במצב כזה היה רבינו חייב להזדרז
ולתפוס בחזקה במשהו ,וכך לעמוד פרק זמן ,עד שהשיתוק יחלוף.
פעמים רבות כשהשיתוק החל ,ולא היה לו במה לתפוס ,נפל על הרצפה
באמצע הרחוב .במקרים אלו התחננו אליו בני הבית ,שיתפלל במניין
ישיבתי בקרבת מקום ,אולם הוא לא הסכים לוותר על תפילה בישיבה
דווקא.
גם כשהגיע מחו"ל לפנות בוקר ,ויכול היה להתפלל בנץ החמה ולנוח מעט
לקראת סדר יומו העמוס בישיבה ,הקפיד להמתין למניין של הישיבה .כך
היה גם כשנסע לחו"ל ,השתדל תמיד לתכנן לצאת אחרי התפילה בישיבה.
שמחת נשואי אחד מבניו התקיימה בליל שישי בבני ברק ,בני משפחה בקשו
ממנו ,שהיות והוא צריך בלאו הכי לשהות בבני ברק לשבת שבע ברכות,
שיישאר ללון בעיר .אולם הוא עמד על כך שברצונו לחזור לירושלים ,שכן
עליו להתפלל תפילת שחרית בישיבה.
פעם ירד שלג כבד ,ורבינו הגיע להתפלל בישיבה במאמצים עצומים.
כשנשאל על ידי תלמידים מה ענין מסירות נפשו הגדולה להתפלל בישיבה,
הרי יכול היה להשיג מנין ישיבתי בקרבת ביתו בלי להתאמץ כל כך .הוא
התחמק וענה בחיוך ,שהוא יודע שכשיורד שלג הבחורים שמחים ,ולכן
התאמץ לבוא ולראות את הבחורים כשהם שמחים .אולם את הטעם האמתי
למסירות זו לא אמר להם ,הטעם הוא שעשה כל טצדקי שלא להפסיד תפילה
בישיבה...
עד היכן הדברים מגיעים? בשנים מאוחרות יותר ,כאשר עצם הקימה
וההתלבשות בבוקר עלו לרבינו במאמצים עצומים ,ולקראת זמן התפילה
היה באפיסת כוחות מוחלטת ,כך שלפעמים לא יכול היה אפילו להוציא
מילה מפיו ,למרות זאת התעקש להגיע לישיבה ,ולו כדי להיות בבית המדרש
בשעת התפילה.
מעניין לציין ,בערוב ימיו רבינו אמר ,שהעובדה שזכה עד סוף ימיו שלא
להפסיד תפילת שחרית בישיבה ,הייתה בזכות זה שהקפיד על כך מאוד
בשנים שהיה בריא .לעומת זאת תפילות מנחה ומעריב ,שבהן הקפיד פחות
להתפלל בישיבה דווקא ,לא זכה גם בזמן מחלתו להצליח להתפלל רק
בישיבה.
(מתוך "בכל נפשך")
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מה היה רגיל לומר הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,משגיח ישיבת
פוניבז' ,לפני שהדליק נרות חנוכה? ומה מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל
הנהיג בישיבת 'בית מדרש גבוה' לייקווד ,להתפלל בימי החנוכה?
מאוצרו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,משגיח ישיבת פוניבז' ,היה רגיל לומר
לפני שהדליק נרות חנוכה" :אני מדליק נר חנוכה יחד עם אלפי יהודים כאן
בארץ הקודש ,בלונדון באמריקה ובשאר קצווי תבל ,שמדליקים נרות חנוכה
כדי לפרסם את הנס שעשה עימנו הקדוש ברוך הוא!" .מהלך זה בצורת
ההדלקה ,מבוסס על דבריו הנפלאים של ה'סבא מקלם' ,מרן הגאון רבי
שמחה זיסל זיו זצ"ל ,שהובאו בכתביו (ענייני חנוכה ,פרק 'פרסומא ניסא'),
כי חובת פרסום הנס בראש ובראשונה נועדה עבור האדם עצמו ,ובהדליקו
הנרות עליו להתבונן ולהרגיש את גודל הנס ,ולקבל על עצמו עול מלכות
שמים ברצון ובשמחה ,להכריז שהוא מאמין באלוקיו .בהמשך כותב שם

ה'סבא' דברים מחרידים" :והמברך נר חנוכה כפשוטו ואינו מתבונן בצורת
הדברים מה ישיב לשולחו?" .ומוסיף לומר" :מה נאמר ומה נדבר ,אני וכיוצא
בי בני גילי לא קיימנו מימינו מצות חנוכה המרמז על פרסום הנס ,היינו
ההתבוננות של אמונה והשגחה!"
זוהי תכליתם של ימי החנוכה ,להתבונן בגודל הנס שעשה עמנו בוראנו
בימים ההם בזמן הזה ,ומתוך התבוננות זו נגיע לאמונה איתנה בבוראנו,
ונבוא להכיר בניסים הנסתרים שמלווים אותנו כסדר" :על ניסך שבכל יום
עימנו ,על נפלאותיך וטובותיך שבכל יום ערב ובוקר וצהרים" ,שזו תכלית
בריאתנו ותכליתנו ,ואין להקדוש ברוך הוא חפץ בנו זולת זאת.
מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל ,הנהיג בישיבתו ישיבת 'בית מדרש גבוה'
לייקווד ,להתפלל בימי החנוכה תפילת מנחה ארוכה ,זאת על אף שבימות
החול השגרתיים התפללו מנחה קצרה בקביעות ,משום ביטול תורה .אך
בחנוכה היה המנהג שונה ,וזאת כדי שישמעו פעם נוספת 'על הנסים' בחזרת
הש"ץ ,ויהיה פרסומא ניסא.
בספר 'לקט רשימות' מובא שהגה"צ רבי נתן מאיר ויכטפויגל זצ"ל ,משגיח
ישיבת לייקווד ,היה תובע את תלמידיו על כך ,שההתבוננות בימי החנוכה
אמורה לרומם את האדם באופן מיידי" :הרי נצחו את היוונים בניסים גלויים,
מלכות יוון היתה בשעתו האמפריה הגדולה של הדור .כשמתבוננים בגודל
הנס ומתפעלים ממנו הרי נפגשים עם בורא עולם! ובכל זאת" ,סנט המשגיח
זצ"ל בתלמידיו בכאב" ,אצלנו הכל נשאר כרגיל ,וכי אחרי הדלקת נרות אנו
קוראים 'קריאת שמע' אחרת? יש איזה שהוא שינוי בקבלת עול מלכות
שמים שלנו?".
עוד מובא ,שפעם הגיע מישהו ביום האחרון של חנוכה לשוחח עם הגה"צ

רבי נתן מאיר ויכטפויגל זצ"ל ,משגיח ישיבת לייקווד ,בדברים של מה בכך.
אמר לו המשגיח" :ברצוני לנצל את השעה האחרונה של חנוכה ,לזכות
לאורות של חנוכה!" .איש צדיק וחסיד זה ידע לנכון את ערך הימים הללו,
וחשש לאבד את הרגעים הנפלאים האחרונים שלהם.
מליצה חסידית נאה שמעתי פעם מהמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן
"מ ִאי חנוכה? דתנו רבנן :בכ"ה
שליט"א ,על דברי הגמרא (שבת כ"א ,ב)ַ :
בכסלו יוֹ ֵמי ְד ַחנו ָּּכה ִּת ְמנַ ָיא ִאינוּן ,דלא לְ ִמ ְס ּ ַפד ְ ּבהוֹ ן וְ ְדלָ א להתענות ְ ּבהוֹ ן".
כוונת הדברים בדרך צחות היא ,כי היות וימי החנוכה חומקים עוברים תחת
ידינו בצורה כה מהירה ,מוטל עלינו להיזהר ולהישמר בתכלית הזהירות לא
להפסידם ,אחרת ניאלץ להספיד ולקונן על כך על שלא הספקנו לנצלם
כראוי...
"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד"
נודעים דברי הרמב"ם (הלכות חנוכה ד' ,י"ב) שכתב" :מצות נר חנוכה
מצוה חביבה היא עד מאד .וצריך האדם להזהר בה כדי להודיע הנס ,ולהוסיף
בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו .אפילו אין לו מה יאכל אלא מן
הצדקה ,שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק".
ויש לדקדק בדברים שכתב ,שמצות נר חנוכה חביבה היא עד מאד ,והרי
כל המצות חביבות הן! ומה החביבות היתירה שקיימת במצות חנוכה יותר
מבשאר מצות?
הגאון רבי ישכר שלמה טיכטל זצ"ל הי"ד ,בעל ה'משנה שכיר' ,תלמידו
של הרבי בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקטאש זצ"ל ,אשר שבק חיים לכל חי
בדרכו לאושויץ בסוף המלחמה ,מסביר זאת באמצעות משל נפלא :משל
לאב שהיה לו בן יחיד וחביב ,שנולד לו לאחר שנות ציפיה רבות .מטבע
הדברים בן זה היה כל שמחתו וקניינו של האב ,ובו תלה את כל תקוותיו,
לא היה דבר חביב לו בעולמו יותר מבנו אהובו .תמיד הרבה לעקוב אחריו,
להתבונן בהנהגותיו לדקדק אחר מעשיו .כשראה בו מדה טובה והגונה -
שמח עד מאוד והתגאה בה ,ואם חלילה ראה בו פגם כל שהוא בהנהגה ,או
מידה מגונה  -היה עצב מאד.
באחד הימים ראה הוא את בנו שרוי בשמחה יתירה ,שאלו מה פשר השמחה?
השיב הבן כי זה עתה הלך בשוק ופגש כמה אנשים רעים שביקשו להכותו,
ובאופן פלאי ניצל מהם עוד לפני שהספיקו לבצע בו את זממם ,ומחמת נס
זה הרי הוא שמח ומאושר .כשמוע האב את הפרטים ניכרו בו אותות אושר
ושמחה ,ותחושות השתתפות כנים בשמחת בנו.
כעבור ימים אחדים שוב מצא האב את בנו צוהל ושמח ,והפעם השמחה
גדולה יותר מהפעם הקודמת ,התעניין מדוע הוא שמח? השיב הבן שזה עתה
שב מבית המדרש ,לשם הלך כהרגלו להגות בתורה ,לפתע באו כמה מידידיו
לבית המדרש ,והחלו לשוחח עימו על דא ועל הא .בינתיים התבטל מתלמודו,
והיות והכיר בערך התורה ,התפלל בלחש לבורא עולם שיציל אותו מהם
ומביטולם .ואכן כאשר סיים להתפלל נכנסו לבית המדרש אנשים אחרים
והתעסקו עימם ,וכך ניצל מביטול תורה" .לכן אני כה מאושר ושמח" ,הפטיר
הבן.
עתה כששמע האב את סיבת השמחה ,חש אושר עילאי מאין כמותו ,והודה
לבוראו שזיכהו בבן רם המעלה ,השמח בהצלתו מעוון ביטול תורה יותר
מהצלתו מיסורי גוף .שמחה זו היתה לאב שמחה גדולה ועצומה יותר
מהשמחה הראשונה ,כי אכן זו היתה תקוותו כל הימים ,שבנו יוסיף אומץ
ויגדל בתורה ובעבודת השם כראוי ,וכעת כשזכה לראות עולמו בחייו ,כיצד
בנו דבק בתורה ומכיר בערכה כראוי ,חש שהתגשמה משאלת לבבו.
מסביר בעל ה'משנה שכיר' ,שבבחינה מסויימת דומה הנס של חנוכה
למשל זה .עד נס חנוכה כל הנסים שעשה לנו הקדוש ברוך-הוא היו עוגן
והצלה נגד יסורי הגוף ,אובדן הגוף; כמו בנס מצרים ,נס פורים ועוד,
המשך בעמוד הבא >>>
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האם מרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל שאל את הקושיא או לא?
הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א בגילויים מעניינים על הפולמוס סביב קושיית רבי חיים מבריסק
ברצוני להביא פולמוס מרתק ,אודות הקושיא המיוחסת בעולם הישיבות
למרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל.
ידועה קושיית ה'בית יוסף' (שו"ע סימן תרע) ,מפני מה קבעו חכמינו את
שמונת הימים זכר לנס חנוכה ,הרי בפך הקטן שמצאו היה די שמן להדלקה
עבור יום אחד? אם כן ,לכאורה הנס היה רק שבעה ימים ולא שמונה? אחד
התירוצים שכתב ה'בית יוסף' הוא ,שמיד כשמצאו את הפך הקטן ,החתום
בחותמו של כהן גדול ,חילקו את השמן לשמונה חלקים ובכל לילה נתנו
במנורה חלק אחד .ולמרות
שבכל חלק הייתה כמות
מועטת של שמן ,נעשה
נס ודלק עד אור הבוקר.
נמצא שבכל הלילות נעשה
נס ,וגם ביום הראשון.
על תירוצו זה של ה'בית
יוסף' ,מפורסמת בעולם
הישיבות קושיא המיוחסת
למרן רבי חיים מבריסק
זצ"ל :כיצד יצאו ידי חובת
מצוות ההדלקה בצורה
כזו ,הרי התורה ציוותה
להדליק את המנורה בשמן
זית זך כתית למאור ,ואילו
שמן זה אינו שמן זית,
אלא שמן שנוצר בנס? מקורה של הקושיא בשמו של רבי חיים ,הובאה
לראשונה בקונטרס 'שערי תבונה' שחובר על ידי מרן ה'סטייפלער' זצ"ל,
בבחרותו בשנת תרפ"ה .כמו כן הובאה הקושיא באותן שנים בקונטרס 'יגדיל
תורה' ,במאמרו של מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון
יחזקאל' ,שכידוע עוד זכה לקבל תורה מפי רבי חיים.
אולם שמעתי מהגאון רבי פנחס זַ יוֹ נְ ס שליט"א ,ששמע מרבו ,ראש ישיבת
בריסק ,הגאון רבי יוסף דוב סולוביצ'יק זצ"ל ,נכדו של רבי חיים ,ששאל את
אביו מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,ואמר לו שלא שמע קושיא זו מאביו ר' חיים,
ומסתמא אין השמועה נכונה .וכעין זה כתב הגאון רבי ישעיהו שכטר שליט"א,
בקונטרס 'ימי החנוכה' ,שכן שמע מרבי יוסף דוב.
הגאון רבי מנחם בן מנחם שליט"א ,מראשי ישיבת 'תושיה' בתפרח ,חיזק
גירסא זו וסיפר ששמע כן לפני שנים רבות ,מזקן אחד שזכה לראות את רבי

חיים מבריסק ,ואמר לו כי בילדותו הזדמן לו להיות באכסניא אחת עם רבי
"איך ָהאבּ ָדאס ֵקיינְ ָמאל
חיים ,ושוחח עמו על קושיא זו ,ומיד הגיב רבי חייםִ :
יפ ֶרעגְ ט! (אני לא שאלתי זאת מעולם)"...
נִ יט גִ ְ
לעומת זאת ,מספר הגאון רבי יצחק סולובייצ'יק שליט"א ,ראש ישיבת
'שערי שמחה' ,שאר בשרו של רבי חיים ,שבשנת תשל"ו כשנפטר מרן הגאון
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,פגש זקן מופלג אחד מתלמידי ישיבות טעלז
וקמניץ ,וגם הוא סיפר שרבי חיים הכחיש ששאל קושיא זו ,ומאוד התפלא
אותו זקן ,כי הוא עצמו שמע מפי מרן הגאון
רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל ,בעל ה'ברכת
שמואל' קושיא זו בשם רבו רבי חיים.
אלא שמתוך דבריו הבין רבי יצחק סולובייצ'יק,
שרבי חיים שאל בצורה מעט שונה ,הוא לא
שאל שמחמת ששמן זה נוצר בנס -כיצד
מדליקים בו ,אלא שאל ששמן כזה חסר בו את
דין עשיית ה'כתית' ,והרי בתחילת פרשת תצוה
נאמר ששמן הזית למנורה ,עליו להיות כתות
במכתשת ,ורק טיפה ראשונה כשרה למנורה.
ואילו שמן שנוצר על ידי נס ,גם אם נאמר שהוא
כשמן זית לכל דבר וכשר להדלקה ,מכל מקום
עדיין לא הייתה כאן כתיתה.
ולפני מספר שנים ,כאשר פגשתי את הרב בן
מנחם ,מסרתי לו את דברי רבי יצחק סולובייצ'יק,
ושמח על הדברים שמחה עצומה כמוצא שלל
רב.
•••
לעצם השאלה ,הוכיח נכדו של רבי חיים ,הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק
זצ"ל ,ראש ישיבת בריסק ,הוכחה נפלאה מסוגיא ערוכה בגמרא (מנחות
ס"ט ,ב') אודות ספינה מלאה חיטים שטבעה באוקיינוס ,והעננים העלו עמם
את החיטים .הגמרא דנה אם החיטים הללו כשרות להבאת מנחות וללחם
הפנים ,ותוספות פירשו שם שהיה זה בדרך נס .לכאורה ,כיצד שייך לצאת
בהן מצוות מנחות ,הרי אינן חיטים רגילות אלא חיטים של נס שבאו על ידי
העננים? בהכרח שגם דבר שנעשה בנס נחשב כדבר בעצמו ,ובהתאם לזאת
גם שמן זית שבא בדרך נס הוא שמן כשר להדלקה.
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')

>>> המשך מעמוד קודם

ואכן על כך שהצילנו מידיהם אנחנו מודים ומהללים לו ,וגם מכך יש לו
להקב"ה נחת רוח .אולם השמחה שנגרמת לקב"ה משמחת נס חנוכה,
היא נחת גדולה וחביבה יותר ,משום שנס זה היה הצלה רוחנית ,כנגד
היוונים שגזרו עלינו להפר את חוקי התורה ולבטל את קיום המצוות,
עד שריחם ה' עלינו והצילנו בדרך נס ופלא .לכן כאשר אנו עושים זכר
לנס זה ,השמחה גדולה יותר מבשאר השמחות ,והמצוה הזו חביבה היא
אף יותר משאר המצוות .זה ניכר בעיקר בכך שאנו מדליקין נרות בחוצות,
ומראים באמצעותם על שמחתנו היתירה.
מרן הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל ,אמר פעם" :אנו מתפללים
ואומרים' :רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים'.
והרי מקרא מפורש הוא 'לא תקום לא תיטור'? כיצד מבקשים אנו לעשות
נקמה בגויים? אלא" ,אמר רבי מאיר בחדות" ,כי מה שנאמר 'לעשות נקמה
בגויים' הכוונה היא לנקמה מוסרית ,כוחה יפה מנקמת דמים!".
אדם גדול האיר את עיני לתופעה מופלאה; הנה על ענייני חנוכה ישנם

בקושי מספר דפים בודדים במסכת שבת ,וכמה הלכות הקשורות אליה
שנזכרו בעקיפין פעמים בודדות בתלמוד .אולם לעומת זאת אנו רואים אוצר
עצום של ספרים ,חידודים וחידושים ,ובכל שנה ושנה נוספים עוד ועוד
חיבורים נפלאים שמרחיבים מצוה זו ,בדרוש ,הלכה ואגדה.
אמר אותו אדם גדול" :זו הנקמה המוסרית שכלל ישראל יודעים לנקום
בגויים ,הם ביקשו 'להשכיחם תורתך' וה' מאיר את עינינו לגלות עוד ועוד
את אור התורה .הם ביקשו למעט בשמחת המצוה 'להעבירם מחוקי רצונך',
שיאבדו את הטעם החשק והשמחה בהן ,מידי שנה כלל ישראל נוקם את
נקמתו ,בכך שמרבה להתעסק בשמחה ובחביבות במצוה שנתקנה לזכר נס
זה".
זוהי אחת העבודות המתבקשות מאיתנו בימים אלו ,להגביר את השמחה
בלימוד התורה ובקיום המצוות ,ולראות בקיומן זכות ואושר עילאי.
(מתוך הספר אוצרותיהם אמלא)
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ואז הפתיעו שלושת עורכי הדין היפנים ,בבקשה מאוד לא שגרתית,
החורגת מכללי הנימוס היפני הקר" :אנו מבקשים להצטלם עם הרב"...
השיחה המיוחדת של שלושת הפרקליטים היפניים ,בביתו של פוסק הדור ,מרן הגר"ש וואזנר זיע"א
"וַ ּי ְִק ָרא ֶאת יוֹ ֵסף וַ י ְִריצֻ ה ּו ִמן ַהבּ וֹ ר" (בראשית מ"א ,י"ד)
מפגש מעניין התקיים באותם 'ימי פדיון שבויים' ,שהסעירו את העולם
היהודי כולו ,בשל הפרשה הידועה ,בה נעצרו שלושה בחורים ביפן והוכנסו
לכלא .המפגש התקיים בביתו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זי"ע.
במסגרת סיור שערכו בבני ברק ,עלו שני פרקליטים יפניים חשובים ,פרופ'
גוטו ופרופ' טוקאנו ועימם פרקליט שלישי בכיר ,לבית הגדול של מרן פוסק
הדור הגר"ש וואזנר זי"ע.
פרופ' גוטו נחשב למשפטן הבכיר והמוערך ביותר בכל ארץ השמש .כאשר
היה צורך לשנות את החוקה היפנית ,היה זה הוא שהתבקש לנסח את החוקה.
פרופ' טוקאנו הוא המשפטן הבכיר בטוקיו וצפונה .לצדם נכח במפגש הגאון
רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א ,שהשמיע דברי פתיחה קצרים .ולידו
ישבו שני מתורגמנים.
לפנינו קטעים מהתמליל המלא:
הגר"ש וואזנר קיבל את פני האורחים בחמימות ,ודיבר אליהם באידיש
ובגרמנית .כאשר רוב דבריו נשמעים בשפת האידיש .כאשר מרן הגר"ש הגיע
לביטויים ממחישים או מושגים שונים ,השתמש בשפה הגרמנית שהכיר עוד
מימי ילדותו בווינה שבאוסטריה ,ולאחר נישואיו בפרשבורג שבסלובקיה.
את הדברים העביר אל שני המתורגמנים; כאשר אחד מתרגם מאידיש והשני
מגרמנית.
עורכי הדין הבכירים ,מהמוערכים ביפן ,לא האמינו למשמע אוזניהם,
כשביררו את גילו המדויק של מרן הגר"ש .הבהירות ,הרעננות והחדות שבהן
הרב דיבר בפניהם ,הפליאו אותם.
הם אמרו כי אמנם ביפן יש
אנשים מבוגרים – רבים בה חצו
את גיל המאה – אבל כזו צלילות?!
עדיין היו חשדניים .לא האמינו
שבגילו ,מסוגל בן אנוש לנהל
עולם ,כפי ששמעו .ולפיכך ניסו
הגויים מטוקיו לאבחן את צלילותו
בהצגת שאלות שונות .הגר"ש
זי"ע התייחס לכל שאלה ברצינות
ובאדיבות והשיב בחדות המחשבה.
לאחר השמעת דברי התרגום,
נראה היה כי דעתם נחה .לאחר
השיחה אמרו ,כי בנוסף לכל ,התרשמו עמוקות מהמבט שהפנה לעברם בעת
שדיבר .כעורכי דין ,ידעו להעריך את המשמעות של אדם ,בוודאי אדם לא
צעיר ,המסתכל אל תוככי עיניהם ,מה שמבטא על פי כללי הפסיכולוגיה
שהם אמונים עליהם ,הרבה מאוד יושר.
הכרת הטוב לממשלת יפן
"יש לנו הכרת הטוב לממשלת יפן" ,העלה הרב את פרשת הצלתם של
חמישים בחורים בשואה ,באמצאות אשרות יפניות שהונפקו להם .בין
הניצולים ,גאוני עולם מידידיו משכבר הימים ,כמו הגאון רבי פנחס הירשפרונג
מקנדה והגאון רבי שאול דוד מרגליות" .אנחנו לא שוכחים את סוגיהארה",
התייחס הגר"ש לשגריר יפן בקובנה ,הבירה הזמנית של ליטא ,שהיה שליח
ההשגחה להצלת יהודים רבים וכן ישיבות חשובות באירופה ,כמו 'חכמי
לובלין' – בזמן השואה" .יש לנו הכרת הטוב לממשלת יפן על שהצילה חלק
מעולם הישיבות".
פרופ' טוקאנו" :האישיות האחרונה בעלת הערך שהייתה בהנהגה שלנו
ביפן ,הייתה סוגיהארה .לצערי ולצערה של יפן כולה ,אין לנו מאז אישיות
מוסרית ברמה זו ,ואנחנו אכן מאד גאים בסוגיהארה .נעים לי לראות שאצלכם
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היהודים עדיין קיימת אישיות בקנה מידה" ,אמר הפרקליט כשהוא מתכוון
כמובן למרן הגר"ש .כאשר אמר זאת ,ניכרו אותות התפעמות בפניו ,ושני
עמיתיו מבכירי הפרקליטים היפנים נענעו בראשם.
עו"ד טוגו" :מהו העונש שהיהדות החרדית מטילה על אנשים בלתי הגונים?
כלומר ,אלו סנקציות מוטלות עליהם?" .מרן הרב וואזנר" :היום ידינו אינה-
רמה .אין לנו משטרה ואיננו יכולים להעניש .אבל! מיר שליסען זיי אראוס
פון כלל ישראל! (אנחנו מוציאים אותם מכלל ישראל)" .היה זה כמובן ביטוי
חריף במיוחד ,שאכן הבהיר לאורחים ,עד כמה היהדות החרדית שוללת מכל
וכל את הפשע בכל צורותיו.
טוקאנו" :חבל שהשופטים לא רואים ולא שומעים את שאנחנו רואים
ושומעים כאן ,ב'בית המנהיג הרוחני היהודי' (כך כינה העו"ד היפני את בית
הגר"ש) .הם היו מתייחסים לעצורי יפן בצורה שונה לגמרי" .מרן הגר"ש:
"אני מתפלל שהפגישה שלנו תתרום כדי לסייע לכם להוכיח את חפותם
של הילדים" ,כינה מרן הגר"ש בביטוי חיבה את הצעירים.
פרופ' טוקאנו" :אוכל לשאול שאלה נוספת?"
מרן הרב וואזנר בפנים מאירות" :שאל ,אענה על כל דבר שאוכל!".
טוקאנו" :כמה זמן הרב משמש בתפקיד ראש ישיבה?"
מרן הגר"ש" :בין שישים לשבעים שנה".
אותות הלם נראים על פני השלושה מעבר לשולחן.
טוקאנו" :וכאשר הרב התיישב בעיר זו ,בני ברק ,כמה ישיבות פעלו בה?"
מרן הגר"ש" :כארבע עד חמש ישיבות".
טוקאנו" :כלומר ,הציבור החרדי צמח בששים השנים האחרונות לפחות פי
עשרה?!"
מרן הגר"ש" :אני מבקש להציג משאלה בפניכם ,עורכי דין מכובדים .אני
יודע עד כמה זה קשה ,אני יודע כמה ניסיתם .אך בכל זאת אני חוזר ומבקש,
שעד שיסתיים ההליך ,תדאגו ש'הילדים' יקבלו אוכל הכשר לפי הדת שלהם.
הוכח היסטורית ,שיפן מכבדת את הדת היהודית ,ויש לכם על מה לסמוך
כאשר תבקשו עבור שני הילדים ,שעדיין נמצאים אצלכם ,כי יקבלו אוכל
כשר".
זה היה רגע גדול – שגם עורכי הדין התפעמו ממנו – כאשר רבן של ישראל,
ראש כל בני הגולה ,דואג גם לפרט ה'זוטר' בעיניהם ,של אוכל כשר ,וזוכר
להפציר באורחים בטרם פרידה לעשות הכל ,כדי להבטיח שכל עוד כלואים
הבחורים ביפן ,יקבלו אוכל שהתורה מתירה לאוכלו.
שלושת עורכי הדין היפנים הבינו את המשמעות ,שכמוה לא ימצאו בעמים,
בה אדם שנמצא ב'עמדה מלכותית' – כפי שהם עצמם הגדירו  -יוצא מגדרו
לטובת דאגה של מזון כשר לבחורים .השלושה הבטיחו בו במקום ,כי יעשו
כל שביכולתם כדי למלא את הבקשה שהגר"ש הביע ברגש רב כל כך.
לקראת סוף הפגישה ניגשו האורחים בזה אחר זה וביקשו דבר אחד' :ברכה'.
גם גויים יפנים הבינו שמאדם גדול כזה ,צריכים לבקש ברכה" .בזכות פועלכם
למען הבחורים  -יתמלאו משאלותיכם לטובה" ,אמר ואחר הוסיף ובירך
אותם שיצליחו במשפט.
ואז הפתיעו שלושת עורכי הדין המכובדים ,בבקשה מאוד לא שגרתית,
החורגת מכללי הנימוס היפני הקר" :אנו מבקשים להצטלם עם הרב"" .אתם
מבקשים להצטלם לצורך פרסום התמונה?" ,הפתיע אותם הגר"ש כהרף עין.
השלושה הבינו במה דברים אמורים ,והבטיחו כי התמונות לא יפורסמו" .אנו
רוצים לתלות אותן על קירות המשרד ביפן .זו זכות להופיע ליד דמות כמו
הרב" .מכיוון שכך ומפני חשיבות העניין ,חרג מרן הגר"ש מעמדתו הנחרצת
כל הימים כנגד תצלומיו וניאות לבקשתם .הם אכן קיימו את ההבטחה.
תלמידו המובהק ובן-ביתו כל השנים ,הגרש"א שטרן שליט"א ,סיכם אז
את אותה פגישה" :מעולם לא ראיתי מעמד כזה אצל מו"ר הגר"ש וואזנר!".
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(הרב טוביה פריינד ,מתוך המודיע חג הסוכות תשע"ח)

איש לא הבחין בילד העומד בראש הסולם .כשהשעה הייתה כבר
סמוך לחצות הלילה ונסתיימו כבר כל שיעורי הערב בבית הכנסת,
יצאו האחרונים ונעלו אחריהם את שער הכניסה .מאיר שמחה נשאר על
הסולם ולא שם לב כלל ,שבית הכנסת התרוקן וננעל
תפילה על אהבת תורה נתקבלה ודברי התוספות הובנו
הרב ישראל ליוש
"ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו ,והמהדרין נר לכל אחד ואחד ,והמהדרין מן המהדרין
וכו' וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך מוסיף והולך( "...שבת כ"א ,ב')
חכמת התורה שונה היא משאר החכמות :בשאר החכמות כאשר ילמד אדם
דבר חכמה ,אם יבין את הדברים ויזכור אותם היטב ,לא תוסיף לו חזרה
ושינון על אותו דבר חכמה .מה שאין כן בחכמת התורה ,גם אחרי שילמד
מרבו דבר תורה ,ככל שישנן ויחזור עליו ,יבין אותו טוב יותר ,ויתחדשו לו
הבנות נוספות ועמוקות יותר .והסיבה לכך היא מפני שדברי תורה יש בהם
'חיות' ,ולכן כל לימוד ולימוד מחיה את התורה ואור חדש מואר ומוליד הבנה
והשכלה חדשה.
דברי הגמרא הנזכרים – אומר הבני יששכר – רומזים לכך ,שהרי נר חנוכה
רומז על אור התורה כמאמר הפסוק "כי נר מצוה ותורה אור" ,וא"כ' ,מצות
חנוכה' – אור התורה' ,נר איש וביתו' – אפשר לצאת ידי חובת לימוד תורה
ע"י שהתלמיד ישמע פעם אחת מרבו ,כשם שבנר חנוכה אדם מוציא את
בני ביתו ,אבל 'המהדרין'
– היינו אלו החוזרים
ושונים את פרקם ,אזי
'נר לכל אחד ואחד' – אור
חדש יואר כאשר כל אחד
ואחד יחזור שוב על
הלימוד ,אחר הלימוד עם
רבו' ,והמהדרין מן המהדרין'
– וככל שיחזרו על הלימוד
עוד ועוד ,הרי הם 'מוסיפים
והולכים' – לימוד התורה
שלהם פורה יותר ,מתבהר
יותר ,ובכל פעם מתחדשת
עמקות חדשה והבנה
יתירה.
ה'חיות' שנמצאת בתורה,
היא גם המבדילה אותה
משאר החכמות ,היא זו שגורמת לאדם הלומד תורה לאהוב את התורה.
וכמידת אהבת התורה שתהיה באדם ,כך תהיה אצלו מידת הבנתה והשגתה.
ע"כ סיפר הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ,בשמו של הגאון רבי לייב
בקשט זצ"ל ,ראש ישיבה בדטרויט :דודו של הרב בקשט ,הרב יחזקאל חפץ,
נהג לנסוע פעמיים בשנה לדווינסק ,כדי ללמוד חברותא עם הגאון רבי מאיר
שמחה ,בעל ה'אור שמח' .באחת הפעמים כאשר למדו סוגיא סבוכה ,הם
התקשו מאוד בהבנת דברי התוס' .הם ניסו רבות לרדת לעומקם של דברים,
אך העלו חרס בידם ,ודברי התוס' נשארו סתומים.
תוך כדי העמל והיגיעה ,פנה רבי מאיר שמחה לרבי יחזקאל ואמר" :הבה
נפסיק לרגע מהעיון בסוגיא ונתפלל שנזכה לאהבת תורה!" .ואכן כך עשו,

וכששבו ללימודם נתבררו הדברים ,ודברי התוס' הובנו על בוריים.
בתום לימודם ,שאל רבי יחזקאל את רבי מאיר שמחה" :אמנם מצינו תפילה
על תלמוד תורה ,אך מדוע לבקש על אהבת תורה ,וכי לא טוב יותר אילו
היינו מתפללים להבין את התורה?"" .אסביר לך את הדברים ע"פ משל" –
ענה לו רבי מאיר שמחה בחיוך – "אם השאירה את בנה אצל שכנתה שתשמור
עליו בהעדרה מן הבית .כעבור זמן קצר הילד החל לבכות ,השכנה המסורה
ניסתה להרגיעו ,אך הוא לא חדל מבכיו ,גם הצעצוע הנאה שהגישה לו ,לא
הרגיע אותו .אפילו בקבוק החלב שהושיטה לפיו ,לא סיפק את רצונו והוא
המשיך לבכות .לבסוף שבה האם ופגשה בבנה כשהוא בוכה ,היא הרימה
אותו ,ליטפה אותו ,טיפלה בו קצת ,והנה תוך דקות אחדות הילד הפסיק
לבכות .יודע אתה מה ההבדל בין השכנה לאמא?" – שאל רבי מאיר שמחה
את רבי יחזקאל – "האמא אוהבת את בנה כאילו הוא אחד מאבריה ,אהבתה
אליו כה עמוקה ובזכותה היא מרגישה בדיוק היכן כואב לו .לעומתה השכנה
 מסורה וחכמה ככל שתהיה – היא עובדת לפי השכל ,אין לה את רגשותהאהבה שיש לאם ,ולכן אין לה גם את מד הכאבים שלו.
"כך גם ביחסי התורה וישראל" – סיים רבי מאיר שמחה את דבריו – "אם
נאהב את התורה באמת ללא גבול ,כמו אהבת אם לבנה ,עד שהיא תהיה
חלק מאתנו ,אף נרגיש ונבין את כוונת התורה ,בדיוק כמו האם שמרגישה
את כוונת בנה .אך לעיתים מתרחקים אנו מעט ,ורגשות האהבה קצת רופפים,
או אז צריכים להתפלל שנזכה שוב לאהבת תורה ,וממילא גם נזכה להבנתה".
•••
אהבת התורה של רבי מאיר שמחה לא החלה רק כאשר כבר התפרסם
כבעל ה'אור שמח' ובעל ה'משך חכמה' .עוד בהיותו נער צעיר אהב את
התורה באהבה כה עזה ,עד שלא שם לב לקורות אותו ,מלבד לימוד התורה.
וכך מסופר בספר תולדות ה'אור שמח' שסיפר הגאון רבי יוסף חריף ,רבה
של עיירת בלטרמינץ – העיר בה נולד וגדל רבי מאיר שמחה :פעם אחת
לאחר תפילת ערבית עלה ילד הפלא מאיר שמחה על הסולם ,כדי לעיין
בספר שהיה מונח במדף העליון .רגלו האחת נשענה על הסולם ,ורגלו השניה
נסמכה על הארון .איש לא הבחין בילד שעמד בראש הסולם ,וכשהשעה
הייתה כבר סמוך לחצות הלילה ונסתיימו כבר כל שיעורי הערב בבית הכנסת,
יצאו האחרונים ונעלו אחריהם את שער הכניסה ,ומאיר שמחה נשאר על
הסולם ,לא שם לב כלל שבית הכנסת התרוקן וננעל.
למחרת באשמורת הבוקר ,שבו ראשוני המתפללים לאמירת תהילים לפני
תפילת שחרית ,ולפתע הם מבחינים בדמות העומדת על הסולם בפינת בית
הכנסת .בתחילה נבהלו מאוד שמא גנב הוא ,אך עד מהרה הבחינו כי זהו
מאיר שמחה ,בנו של רבי שמשון קלונימוס.
"מאיר שמחה ,רד!" – קראו לעברו בבהלה .קריאתם עוררה אותו משקיעותו
העמוקה בלימוד ,והוא שאל אותם בהתפעלות" :כבר נסתיימה תפילת ערבית?
הנה אני כבר יורד!"  -הוסיף – "אל תסגרו את השער!".
רבי יוסף חריף סיים את הסיפור ואמר" :אכן זוהי שקידה! שכל כולה עטופה
בתורה".

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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על מרן הגר"ש סלנט זצ"ל מסופר שנכנס דרך החלון,
כדי להספיק עוד שניה או שתיים בהדלקת נרות החנוכה
הגרי"ח זוננפלד היה נוהג לבקש שיכינו לו את החנוכיה בפתח ביתו ,וכשהגיע לדלת ביתו היה פוגש לראשונה
את נרות החנוכה והדליקם לפני הבדלה ,שהרי "אין מעבירין על המצוות"...
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

ישנו הקשר מעניין בין שבת ל' ...זאת חנוכה' .ליומו האחרון של
חנוכה קוראים בקהילות ישראל בשם "זאת חנוכה" ,על שם סיום
פרשת הנשיאים שקוראים בה בקריאת התורה את הפסוק" :זֹאת
ש ָר ֵאל" .וביארו הספרים בדרך
ש ֵיאי יִ ְ ׂ
ֲחנֻ ַּכת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּביוֹ ם ִה ָּמ ׁ ַשח אֹתוֹ ֵמ ֵאת נְ ִ ׂ
רמז כי "זאת חנוכה" הינה עיקרה ותוקפה של חנוכה .לפי שהוא יום השמיני,
וכל חוזק הימים הקודמים הכל הוא ביום השמיני .יום השמיני רומז תמיד
לנצח שאינו מוגבל והוא למעלה מן הזמן .שבעה ימים הינם גבולות הזמן,
ויום השמיני ,כבר יוצא הוא מגבולו ולמעלה ממנו.
מהו פירושם ועומקם של הדברים?
ספרי החסידות והמחשבה מסבירים את עניין "זאת חנוכה" בהסבר הסובב
סביב הספרה  .8לדבריהם ,הספרה  8פירושה "למעלה מן הטבע" ,מדובר
במספר שמימי ורוחני נעלה .זאת משום שלכל דבר בבריאה ישנם  6צדדים,
מלמעלה ולמטה ( ,)2מקדימה ומאחורה ( )2ומשני הצדדים ( .)2דבר זה
נקרא בספרות המחשבה והנסתר בשם "חומר" ,וכאמור ,לכל "חומר" ישנם
 6צדדים .לעומת זאת הספרה  7פירושה "צורה" ,שהכוונה לעצם החפץ.
דוגמה לדבר :לשולחן ישנם  6צדדים ,אך מלבד  6צדדיו יש לו גם פן נוסף
ומרכזי ,והוא היותו "שולחן" ולא "סתם  6צדדים" .בספרות הקבלית מוגדרת
הספרה  7במונח "הנקודה האמצעית" ,שפירושה "הצורה".
לעומת זאת ,הספרה  8נחשבת להמשך הדבר ,והוא "התכלית" .כפי הנאמר,
לכל חפץ ישנם  6צדדים ,וגם אלמנט שביעי נוסף והוא צורתו המיוחדת.
כעת נתווסף בו אלמנט והוא תכליתו ,לשם מה הוא נוצר ומה תפקידו .הספרה
השמינית הזו אינה נמצאת
בגוף החפץ הגשמי ,אלא
אופפת עליו ועל רוחו.
חלק זה אינו נחשב לדבר
"גשמי" ,אלא לחלק רוחני,
הנמצא מעל החפץ ,מעל
הטבע.
המהר"ל מפראג מסביר
שהספרה  6רומזת לחיי
הגשם בעולם ,לששת ימי
השבוע ,כאשר הספרה ,7
רומזת לשבת ,שהיא אמנם
קשורה עדיין לחיי העולם
הזה ,אך שבת היא כבר
"מעין עולם הבא" ,מדובר
בתחילתו של עולם רוחני,
הנושק עדיין לחיי המעשה .מנגד ,הספרה  8רומזת לעולם הרוחני עצמו,
שאפילו נביאים לא השיגוהו (ולכן אין כמעט אזכורים בתורה בצורה ברורה
לחיי העולם הבא)" .שמונה" הוא היום השמיני של חנוכה ,כפי ש 8-היא
הספרה השלטת בברית המילה ובשמיני עצרת ,שהוא חגו של הקב"ה.
הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל ,בספרו 'מכתב מאליהו' ,מסכים גם
הוא עם אבחנותיהם של חכמי המחשבה והחסידות ,אך הוא מתקשה בספרו
כיצד נוכל 'להשיג את השמונה' בחיי המעשה ,והאם נוכל לפשט את הדברים
הגבוהים לכאורה ,אל חיי היום-יום שלנו .לדבריו ,השגות אלו נמצאות אצל
כל יהודי ,עמוק-עמוק בפנימיותו ,למרות שהוא אינו יודע זאת.
הגרא"א דסלר כותב שהכוחות הפנימיים של האדם ,שורשם עמוק בלב
האדם והינם נמצאים מתחת לסף הכרתו .כיצד הדבר בא לידי ביטוי? במעשים,
שלפעמים אין כל שליטה רציונאלית עליהם .הוא ממשיל את הדבר ,בשם
רבי ישראל מסלנט זצ"ל ,לרב שיש לו תלמיד אהוב במיוחד ,שהוא אוהבו
אהבה עזה והוא עושה לו נחת רוח רבה ,כאשר מנגד יש לו לאותו הרב בן

סורר ,המרגיז אותו והגורם לו צער רב ,ולכן הוא מרחיקו .כעת נראה מה
יקרה בשעת לילה מאוחרת ,כשלפתע תפרוץ שריפה .את מי יציל האב-הרב
באופן אינסטינקטיבי? למיטתו של מי משניהם ,התלמיד האהוב או הבן
הסורר ,הוא ירוץ קודם? -אל בנו ,ללא ספק! מדוע? והרי הוא אוהב אותו
לכאורה פחות מאשר את תלמידו הטוב?
התשובה היא :כן .נכון שכלפי חוץ נראה שהרב-האב אוהב את תלמידו
הטוב יותר מבנו ,אך בשעת מבחן אמתית ,מתעוררת אהבתו הפנימית לבנו
פי כמה מאשר לתלמידו .אם נשאל אותו לאחר מעשה מדוע נהג כך ,יתקשה
הוא להסביר את מעשיו ,מפני שקשר כזה הוא לעיתים קשר אהבה מתחת
לסף הכרתו.
ואמנם ,יש לנו בתוך-תוכנו ,הכרה פנימית עמוקה בדברים גבוהים ,מתחת
לסף ההכרה .השאלה היא :כיצד נוכל להגיע לדרגות גבוהות שכאלה? כיצד
נוכל להעצים את הרגשות הפנימיות האלה החוצה? כאן באים חכמי הנפש
וסוברים ,כך לדברי הגרא"א דסלר זצ"ל ,שניתן להגיע ל'ספרה שמונה
האמתית שלנו' דרך עבודה חיצונית ומעשית קבועה .נעבוד קשה בדרך
המעשה .נעשה מה שאנו יכולים לעשות ,נקיים תורה ומצוות בכל כוחנו
והנה ,הכוחות הפנימיים שלנו יצוצו לבסוף.
אנחנו מצויים עמוק בספרה  ,6בששת ימי המעשה .אנו רק נוגעים בספרה
 ,7מתקרבים קצת 'לעולם הבא' .ומה עם הספרה  ?8מה עם השגות גבוהות
יותר ,רוחניות ונעלות?  -אל דאגה ,נגיע לבסוף אליהן על ידי עבודה טובה
ומאומצת .אין צורך לחפש אחר עולמות גבוהים ופנימיים .הם יגיעו אלינו
מעצמם ,יצוצו לבסוף מתוך סף הכרתנו.
הרבי מבלאזוב זצוק"ל כתב דבר נפלא" :בטעם שלא
תיקנו בחנוכה משתה ושמחה ,יש לומר כיון שבימים
אלו נגמר החותם לטובה ,כנודע מדברי הספרים
הקדושים ,לכן אין לנהוג בהם בשמחה יתירה מחמת
אימת הדין" .ועל אותו העיקרון מוסיף הוא ,ששבת
חנוכה יוצאת תמיד בפרשת מקץ ,שהוא ראשי תיבות
למ'מון ק'ול צ'ום ,שהם תשובה ותפילה וצדקה .לדבריו,
המילים "תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע
הגזירה" ,עולים בגימטריא ל 8 -פעמים "נר חנוכה"...
זמר לשבת חנוכה
השולחן ערוך (סימן ער) כתב ,שישנם הנוהגים שלא
לומר את פרק "במה מדליקין" בשבת חנוכה ,וביאר
הט"ז שהסיבה היא משום שבפרק זה מובאת דעתו
של רבי טרפון ,שרק שמן זית כשר לנר שבת ,ואילו
לנר חנוכה  -כל השמנים כשרים ,ויש בזה משום
פחיתות כבוד לחנוכה .המשנה ברורה מביא טעם נוסף:
לפי שהשמנים הפסולים הנזכרים בפרק זה ,אינם פסולים אלא לנר שבת
ולא לנר חנוכה .הגאון בעל 'בן איש חי' זצוק"ל כתב" :ירבה בסעודת שבת
של חנוכה יותר משאר שבתות השנה" .ומובא בספרים שאכן ישנו מנהג
להוסיף עוד מאכל אחד בשבת חנוכה.
הרמ"א פסק שבשבת חנוכה אין אומרים "צדקתך" במנחה ,בגלל שבשבת
חנוכה אומרים "הלל" ,וכלל הוא ,שכל שבת שיש בה "הלל"  -אין בה
"צדקתך" (אבודרהם במנחה של שבת).
בסידורים מסוימים הודפס זמר לשבת חנוכה המתחיל במלים "אכלו
משמנים" .שמו של מחבר השיר הוא אברהם ,והוא רמוז באותיות שבראשי
הבתים .ובטעות ייחסוהו לרבי אברהם אבן עזרא .שיר זה נדפס במחזור
סלוניקי( ,סביוניטה ,שנת ה' שיז); בזמירות לליל שבת (פרנקפורט דמיין,
שנת תרפב) ובסידור "בית יעקב" המיוסד על סידור יעב"ץ (אולם אינו אלא
תוספת המדפיסים ,כי שיר זה אינו מופיע בסידור "עמודי שמים" ,שהוא
סידור יעב"ץ המקורי).
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

הפוסקים (שו"ת מהר"י ברונא ,תלמידו של בעל תרומת הדשן ,סימן קלז;
ארחות חיים; פתחי תשובה סימן תרע סעיף ב) כתבו שאין לשיר זמר זה,
בגלל שזמר זה לא חובר על ידי תלמיד חכם ,אלא על ידי לץ ופוחז (מאורי
אור ,באר שבע ,דף פא ,ב).
לא לטלטל את עלוני הצדקה!
ידידי הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א ,מביא בספרו הנלבב 'פרדס
יוסף' על חנוכה ,רשימת הלכות שבת מעניינות ,הנוגעות לשבת חנוכה
שלפנינו .נביא חלק מדבריו:
• כאשר נשברו כוסיות השמן של נרות החנוכה ,ויש בחדר ילדים או כאלו
שיתקשו להיזהר מהשברים ,מותר לפנות את השברים שלא יזיקו ,ומותר
לנקות בידיים את השברים (שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף ו').
• שמן למאור ,שראוי רק להדלקה ולא לאכילה ,דינו כמוקצה מחמת גופו,
ואסור לטלטלו אפילו לצורך גופו או מקומו (משנת אהרן סימן ל') .פתילה
שלא דלקה בערב שבת בין השמשות ,והיא ראויה עדיין לשימוש ,מותר
לטלטלה לצורך גופה או לצורך מקומה .פתילה שדלקה בערב שבת בין
השמשות ,אע"פ שכבתה כבר ,אסור לטלטלה כלל בשבת זו .נר של שעווה,
אפילו דלק כבר בחול או בשבת שעברה ,כל שהוא עדיין ראוי להדלקה ,מותר
לטלטלו לצורך גופו או מקומו (משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק ל"ד).
• כוסיות זכוכית מנרות חנוכה העומדות ליפול ,מותר לתפסן בידו ולמנוע
את שבירתן (גם אם השמן דלק בהן בערב שבת) כדי שלא יינזקו מהן
התינוקות שבבית (תורת המוקצה פ"ה עמוד קמ"ד ,ושו"ת בצל החכמה ח"ה
סימן נ"ז) .כוסיות שמן מוכנות להדלקה ,שצריכים לשבור את הפקק לפני
השימוש  -אסור לטלטלן (משנת אהרן סימן ח') .אסור לטלטל גפרורים,
אפילו לצורך גופם או מקומם (מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ,חוט שני הלכות
שבת ח"ג עמוד פ"ב).
• כשמדליקים חנוכיה על כסא וכדומה ,וההורים מפחדים שילדים יפילו
את החנוכיה ,אסור בשבת לטלטל הכסא עם החנוכיה ,ולכן יניח בערב שבת
על הכסא דבר היתר חשוב ,כמו ספר שצריך לכבוד שבת ,ואז נעשה הכסא
בסיס לאיסור ולהיתר ,וההיתר חשוב לו עכשיו יותר מהאיסור ,ומותר לטלטל
את הכסא (שו"ת מקדש ישראל ,על חנוכה).
• סביבון רגיל אינו מוקצה בשבת ,למרות שאסור לשחק בסביבון באופן
שעל ידי שיפול הסביבון בצד מסוים ,יזכו המשחקים בחפץ כלשהו (הגרי"א
דינר בגליון הלכות מים חיים עמוד  .)36סביבון מנגן אסור לטלטלו (ספר
לוח המוקצה עמוד רל"ח).
• שימו לב להלכה מעניינת :אין לטלטל עלוני הצדקה ממגביות חנוכה,
המתארים את מצוקות המשפחות ,כאבם ובכיים (קובץ אור עמרם ,עמוד
ל"ד ,ומשנת אהרן ,סימן כ"ב).
• סופגניה המונחת במקפיא ,אינה מוקצה (שו"ת שרגא המאיר ח"ג סימן
ק') .משחקי פאזל ,שמחוברים הרבה חלקים אחד לשני עד שנעשה ציור של
מנורה ,יש להחמיר שלא לטלטלם כי אם לצורך גופם או מקומם (שו"ת
שבט הלוי ח"ט סימן ע"ח).
• ילד קטן שמחזיק בידו נרות חנוכה ,יש להחמיר שלא לאחוז בידו (משנת
אהרן סימן כ"ז) .מותר לטלטל תמונות של הדלקת נרות חנוכה בחצרות
אדמו"רים ורבנים( .שלמי יהודה פ"ג סעיף י"ד).
• דף עם ברכת נר חנוכה ,אינו מוקצה ,משום שאפשר ללמוד ממנו (קצות
השבת עמוד קס"ד) .חתן שקיבל חנוכיה לחנוכה ,ואינו מדליק בה עד אחרי
החתונה ,לא יטלטלה אפילו לצורך גופה או מקומה (נטעי גבריאל על חנוכה,
פרק כ"א סעיף י"ד).
• יהודי שקיבל מטבע דמי חנוכה מאדמו"ר לשמירה וכדומה ,מותר לטלטלה
בשבת לצורך שמירה (שו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן רל"ו).
ולשאלה מעניינת ,שכמעט כולנו נתקלים בה :יהודי שלא הכין מערב שבת
את הנרות להדלקה במוצאי שבת ,ורוצה בשבת לומר לבני ביתו שיכינו את
הנרות או השמן בחנוכיה מיד במוצאי שבת ,כדי שיוכל להדליק בהקדם
האפשרי ,עלינו לדעת האם מותר לומר זאת בשבת? שהרי השו"ע פסק שכל
דבר שאין בו צד היתר לעשותו בשבת ,אסור לומר לחברו שיעשהו לאחר
השבת ,ואפילו אם אין בו אלא איסור דרבנן ,גם כן אסור!
הגרב"צ פלמן זצ"ל כותב בספרו שלמי תודה (סי' כ"ח אות ה) ,שיתכן
שמותר לומר לבני הבית בשבת,להכין שמן ופתילות מיד בצאת השבת ,משום
שזהו דבר מצוה ,ואף שהמשנה ברורה כתב שיש אוסרים אפילו בדבר מצוה,
אבל האליה רבא ,מאמר מרדכי והברכי יוסף התירו לדבר מצוה .ואמנם מרן
הגר"ח קנייבסקי אסר לעשות זאת.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,מספר שבביתם שיחקו הילדים בסביבון
בחנוכה ,אך אביו הסטייפלר לא הרשה להם לשחק בו בשבת ,משום שהדבר
דומה ל'מקח וממכר' האסור בשבת .הרב גמליאל רבינוביץ' שליט"א שאל
את הגרח"ק בענין משחק הסביבון ,והגר"ח קניבסקי שליט"א השיב לו
שאצלם נהגו שרק הילדים ולא המבוגרים ,משחקים בסביבון.
מנייני המזדרזים
באחד מבתי הכנסיות בעיר מגורי אלעד ,ארגנו כמה יוצאי ירושלים של
מעלה מניין לתפילת ערבית במוצאי שבת חנוכה 18 ,דקות לאחר השקיעה.
רב בית הכנסת הקפיד על כך ,ואמר שכאן בבית הכנסת מקפידים להתפלל
מעריב  40דקות לאחר השקיעה ולא קודם ,ויתכן שתצא מכך תקלה לחלק
מהמתפללים ,שאינם בקיאים בדינים אלו ,ויסברו שניתן לארגן מניינים גם
בכל ימות השנה לפני הזמן המקובל בבית הכנסת .לכן הציע רב בית המדרש,
שאלו שרוצים להזדרז בהדלקת הנרות במוצ"ש ,יארגנו לעצמם מניין כרצונם,
אך לא בתוככי בית הכנסת .זוהי אכן הנהגה השקפתית ,השייכת לבית כנסת
זה או אחר ,וכדאי הוא רב בית הכנסת
לקבוע את הליכות קהילתו .אך בוודאי
שישנו מקום רציני בהלכה ,להתפלל
מעריב במוצ"ש אף בשעה מוקדמת
מרן הגר"ח
יותר מהרגיל ,ובוודאי שמצוה להזדרז
קנייבסקי
ולהדליק נרות מוקדם ככל האפשר.
וכך כתוב ב'מעשה רב' (רלז) ,בשם
שליט"א ,מספר
אדונינו הגר"א ז"ל מוילנא" :בחנוכה
שבביתם שיחקו
במוצאי שבת מזדרזין מאד להתפלל
תפילת ערבית במוקדם האפשרי,
הילדים בסביבון
כדי שלא יעבור זמן ההדלקה ויפסיד
בחנוכה ,אך אביו
הברכה .ושמענו שפעם אחת איחר
אחד מהמתפללים אצלו תפילת
הסטייפלר לא
מעריב במוצ"ש ,וציווה שידליק
הרשה להם
מקודם נר חנוכה ואחר כך יתפלל.
לשחק בו בשבת
ואין אומרים 'ויתן לך' קודם הבדלה,
כדי להקדים הדלקת נר חנוכה בזמנה".
הפרושים בירושלים נהגו להתפלל
מעריב במוצ"ש ולרוץ הביתה ,כדי
להדליק מיד נר חנוכה ,כדברי הגר"א .על מרן הגר"ש סלנט זצ"ל מסופר
שנכנס דרך החלון ,כדי להספיק עוד שניה או שתיים בהדלקת נרות החנוכה.
על סבי זקני הגה"צ המקובל רבי אפרים שמואל לרנר זצ"ל ,מייסד ביהכנ"ס
הגר"א בשכונת שערי חסד בירושלים ,מספרים במשפחתנו שתמיד היה זריז
למצוות ,אך במוצ"ש היה רץ במהירות הבזק מיד לאחר מעריב ,כדי להדליק
מיד נרות חנוכה.
יש לדון בדברים אלו ,משום שהגר"א ציווה להזדרז ולהדליק מיד "כדי
שלא יעבור זמן ההדלקה ויפסיד הברכה" .דברים אלו מבוססים על דין נוסף
שמובא ב'מעשה רב' בשם הגר"א ,לפיו "חצי שעה אחר זמן כלות רגל מן
השוק ,מדליק בלי ברכה" (וראו במקורות וביאורים שם) .ולפי זה בימינו,
כאשר זמן ה"תכלה רגל מן השוק" הוא מאוחר הרבה יותר ,לכאורה אין עניין
להזדרז כל כך .ואולם לכאורה ישנו עניין להזדרז ולהדליק ,כדי להרוויח את
הדלקת הנרות ,לפי הדעות הסוברות שצאת הכוכבים הוא מאוחר יותר ,ואם
מדליק נרות מיד לאחר מעריב ,נמצא מדליק בזמן צאת הכוכבים ,לפי הדעות
הסבורות שזמן זה הוא מאוחר יותר .וכמו כן כשמדליקים נרות מיד ,מרוויחים
בכך גם הדלקה בתוך חצי שעה לשקיעת החמה ,לפי הדעות ששקיעת החמה
היא מאוחרת יותר (אדם שמתפלל מעריב  18דקות לאחר שקיעת החמה,
ומדליק נרות כעבור  10דקות ,הרוויח בכך שהדליק נרות בתוך חצי שעה
לשקיעה).
ועוד כתבו שם בשם הגר"א ז"ל" :נר חנוכה קודם להדלקה לנר שבת וגם
קודם להבדלה".
נחלקו הפוסקים האם מדליקים קודם נר הבדלה ,כי הוא תדיר יותר או נר
חנוכה ,וכתב המשנה ברורה ש"עביד כמר עביד ועביד כמר עביד" ושכל אחד
יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו .ואכן ,רוב היהודים מדליקים קודם נר הבדלה
ולאחר מכן נר חנוכה (וכך פסק להלכה הגאון הבן איש חי ,והמאור ושמש
כתב שכך נהג רבו) אך ההולכים בשיטת הגר"א (כמוני ,למשל )...מדליקים
קודם נר חנוכה .וכך כתבו לנהוג בחיי אדם (כלל קנד סל"ז) ,בשו"ת אבני
נזר (או"ח סימן תצט) ,וכך נהג רבנו החתם סופר זי"ע.
המשך בעמוד >>> 23
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לימים ,התברר כי מי שהטמין את האוצר בכרית היה הרה"ק רבי יואל
מסאטמר זי"ע ,שביום כ"א בכסלו שוחרר מהמחנה ועשה דרכו לשווייץ .הרבי
מסאטמר התארגן מבעוד מועד עם כל צרכי החנוכה ,וכשהוברח מהמחנה
באישון ליל  -הותיר בכרית את האוצר היקר ,שהתגלגל לידיים טובות...
אם אנו נדרשים למלחמה ,אנו לא חוששים ממנה ,אנו נוטלים כוחות ורצים לשדה הקרב!
כי יהודי אינו חושש ממאבק ,הוא רץ בשמחה אל החזית!

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

על הנסים ...ועל המלחמות!
אנו עומדים בעיצומם של הימים המוארים ,ימי החנוכה .בכל
ערב מחדש ,נרגשים ומאושרים ,אנו מעלים את השלהבת הקטנה בנרות
החנוכה ,נותנים ללהבה הנצחית של עם ישראל לרצד מול עינינו ,ולספר
בדממה שקטה אך בחום נעים את סיפורו הנצחי של עם ישראל ,שהצליח
להילחם ולהתגבר גם על היוונים ולנצח ,להמשיך את מורשת עם ישראל.
בפתיחת "ועל הניסים" שאומרים בימים אלה ,אנו מודים על הניסים ועל
הפורקן ,על הגבורות ועל התשועות ,וגם על המלחמות .השאלה כמו זועקת
מאליה  -להודות על ניסים זה הגיוני ,להודות על גבורות ותשועות זה
מתבקש ,אך להודות על מלחמות? מי הוא זה ואיזה הוא המודה על עצם
קיומה של מלחמה? היתכן כי עצם המלחמה הוא דבר חיובי בכלל?
התשובה טמונה בהבנת מהות המלחמה ,אותה מציב בפנינו בורא עולם:
כשיהודי נשלח לשדה הקרב של החיים ,להתמודדויות מול היצר הרע מחד
ותלאות החיים מאידך ,והוא נדרש להישאר
יהודי שמח ומאושר ומאמין ,ועושה את כל
הדרוש ממנו  -זה לא קורה כדי ליצור לו
נקודת שבר ,או מכשול ליפול בו .ההיפך
 רגעי הניסיון הם הזדמנות פז ,בה בוראעולם נותן לנו את היכולת לפתוח את הלב
שלנו ,ולגלות בתוכו את האוצרות והעוצמות
הטמונים בו .אלה רגעים מיוחדים ,בהם
אנו יכולים לעשות היכרות עם הכוחות
הטמונים בנו ,הסמויים מעינינו בימי שגרה,
וברגעי הניסיון הם כאן במלוא יפעתם
והדרם ,ומעניקים לנו את היכולת והכלים
לעמוד ולהתמודד.
לפיכך ,המלחמה שלנו משדרגת את
החיבור עם בורא עולם ומחזקת את הקשר
בינינו .העמידה בניסיון הופכת את הקשר שלנו לקב"ה לחזק ואיתן ,כפי
שמעולם לא היה קודם לכן .האין זו סיבה מספקת לצאת במחול של הודאה
על המלחמה? הרי פשוט שנודה ,נשבח ונשמח כי זכינו להילחם ,ובכך לחזק
את הקשר עם אבינו שבשמים! ובימים אלה ,על אחת כמה וכמה :הרי נודע
מהאר"י הקדוש ,שהקרבה והקשר לבורא עולם שהשיגו בדורות קודמים
בעמל של שנים ויגיעה רבה ,היא ברת השגה בדורנו זה במחיר התגברות על
ניסיון אחד בלבד! הניסיונות משמשים לנו מקפצה עצומה ,נותנים לנו
הזדמנות לחיבור עוצמתי ונעלה כפי שמעולם לא זכינו ,ועל כך אנו שמחים
ומודים!
אנו עומדים סביב הנרות ,יחד עם בני המשפחה ,מדי יום ,ומתבוננים על
מאבק החשמונאים ביוונים .הם היו שלושה עשר אנשים מעטים וחלשים,
מול צבא סדיר ומיומן ,הכולל עשרות אלפי חיילים המצויידים במיטב
הטכנולוגיה הצבאית דאז .אנו לא מסוגלים לדמיין את עוצמת הניסיון הקשה
בו עמדו החשמונאים ,במלחמה חסרת סיכויים ,לכאורה ,ומתוך תחושה
שמדובר במאבק אבוד מראש.
חז"ל אומרים" :וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום"  -ומדגישים כי הדבר
נעשה בשני שלבים .תחילה הם התגברו  -אספו את הכוחות הטמונים בהם,
החליטו להיאבק ולהילחם .ואכן ,המלחמה גילתה את היכולות הרוחניות
והובילה ל"ונצחום"  -לניצחון האדיר עליו אנו מודים עד היום ...כמה כדאי

להפנים ולהעביר את המסר ,כמה חשוב להנחיל אותו לילדינו ולדורות
הבאים :אם אנו נדרשים למלחמה ,אנו לא חוששים ממנה ,אנו נוטלים כוחות
ורצים לשדה הקרב .כי יהודי אינו חושש ממאבק ,הוא רץ בשמחה אל החזית!
נכון ,פעמים אנו מתמודדים עם קשיי פרנסה ,עם בעיות בריאות ,עם מצוקות
במשפחה ועם מלחמת יצר קשה ומתישה  -אך אנו שמחים וגאים לעמוד
ולהיאבק בעוצמה ,כי המאבק מגלה לנו כוחות לא ידועים ,ומרומם ומחזק
את הקשר שלנו ואת הקרבה שלנו לבורא עולם!
כשאנו מדליקים את הנרות ,השלהבות העולות לא מבשרות לנו סיפור
השייך לעבר ,אלא מעניקות לנו כלי להווה ולעתיד .ברגעים החמים והמוארים
האלה ,זה הזמן להפנים לעצמנו ולהנחיל לכל המשפחה את אשר מורים
וקוראים הנרות' :יהודי יקר! אל תירא ואל תחת! המלחמה היא חלק מהעניין,
היא ממנפת אותך ומחזקת אותך! אל תברח ממנה ,ההיפך  -תראה שהמלחמה
מחזקת את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא ,תראה שהניסיון מרומם את
החיבור שלך לאבא שבשמים ,ותשמח על ההזדמנות שניתנה לך!'
"...או שאני יורה בך!"
היו אלה הימים האפלים ,ימי מלחמת
העולם השניה .עננים שחורים כיסו את
שמי אירופה ,מלחמה עקובה מדם וארוכת
שנים שיסעה את מדינות היבשת .דם יהודי
נשפך כמים ,מכונות ההשמדה האכזריות
של הנאצים יימח שמם ,היו בשיא תפוקתן,
ואין לך יום שקללתו קטנה מקודמו .ברכבות
המוות נדחסו יהודים רבים ,בדרכם האחרונה
לקדש שם שמים .באמונה שלימה עקדו
עצמם על קידוש השם ,נכונים ומוכנים
למסור נפשם למוות ,על הזכות להיות
יהודים מאמינים .במחנות ההשמדה,
בבלוקים צרים וארוכים ועל דרגשים מלאי
פשפשים ,הצטופפו הנותרים ,ממתינים
לתורם שבוודאי עוד יבוא.
בחצרות המחנות שכבו חללי ירי לצד חללי רעב ,ובתוככי המחנות פעלו
בהקפדה ובסדר מופתי תאי הגזים הידועים לשמצה .הנאצים לא ידעו שובעה,
בדייקנות ובקפדנות עברו עיר אחרי עיר וכפר אחרי כפר ,אוספים את היהודים
ומובילים אותם אל התחנה הסופית והאחרונה ,בה הפכו לגבעת אפר אילמת
ועצובה .אחד המחנות הידועים ,היה מחנה ברגן בלזן המפורסם ,לשם הובל
ביום מן הימים אדם נשוא פנים ,הוא הגאון רבי שרגא שמואל שניצלער
זצ"ל ,שכיהן כאב"ד העיירה טשאבא שבהונגריה .גם לעיירתו הגיעה ידם
המגואלת בדם של הנאצים ,והוא נמנה על מאות אלפי יהודי הונגריה שהועלו
על רכבות המשא ,למסע ארוך בואכה מחנה ברגן בלזן ,שם קיבלו הנאצים
את ההחלטות מה לעשות בכל יהודי.
במחנה שררה משמעת ברזל .לפנות בוקר הוערו היהודים לעמל היום,
לעבודת פרך בשירות הנאצים .כדי למנוע תקלות ותירוצים ,לא היו במחנה
כל חילופי דברים .מי שלא עמד בדרישות ובהוראות נורה על אתר ,ומדי יום
שימשו כמה גופות חדשות כתמרור אזהרה ,כי ככה ייעשה למי שימרה את
פי המפקדים ...העבודה התנהלה בדייקנות ,בלי חריקות ובלי שינויים .בחורף
כבקיץ ,בקור מקפיא ובשרב מחניק ,התייצבו היהודים לעבודה באותם בגדים,
אחרי אותה מנת מזון זעומה ,ובאותה שעה .דווקא לכן הייתה כה גדולה
התמיהה ,כאשר אחד הנאצים קרא את הרב שניצלער מתוך שורות העבודה...
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

אחיו היהודים הביטו בו עושה את דרכו לעבר החייל ,בחרדה מהולה
בסקרנות .מי יודע מה רוצים ממנו ,מי יודע מה עשה ובמה חטא ,ובעיקר -
מי יודע אם יזכה עוד לשוב לשורות העבודה ,או יצטרף לרשימה המתארכת
של הנספים על קידוש השם .הם המשיכו בעמל יומם ,תוך הצצות תכופות
אל הדין ודברים המתפתח בין הנאצי להרב שניצלער" :יהודון נבזה!" ,פתח
הנאצי בהתנשאות" ,אני יכול להרוג אותך עכשיו ,אבל חבל לי לבזבז כדור
על יצור כמוך! אז תייתר לי את הצורך לירות בך ותאמר בפניי כמה דברי
כפירה באמונתך ,שישמחו את לבי בכך שאתם היהודונים כבר נגמלתם
מאמונתכם ,ולמדתם כי רק מלכות הרייך היא השולטת!"
הנאצי היה בטוח ,כי לנוכח האיום המפורש בוודאי יאמר הרב את אשר
התבקש .לא היה לו שמץ ספק .אלא שהרב לא התבלבל ,אף לא לרגע .פניו
הרצינו ,עיניו התמקדו ,והוא השיב בשקט אך בנחישות" :לא יקום ולא יהיה,
יש בורא לעולם ואין עוד מלבדו!" .היהודים מסביב ,כבר העריכו את ההמשך.
היה ברור כי עכשיו תישמע שריקת הכדור ,שתסיים את חייו של הרב שניצלער.
לא שהיה זה מחזה נדיר במחנה ,ועדיין  -כל מעשה נאצי כזה היה מזעזע
וזורע בהלה...
אלא שדווקא לנאצי הייתה סבלנות ,כנראה הייתה חשיבות גדולה יותר
בעיניו לשמוע דברי כפירה מפי יהודי ,מאשר לרצוח אותו על עקשנותו למען
אמונתו" ...חבל עליך" ,ניסה לשדל את הרב שניצלער" ,עדיין אינך מבוגר,
ותוכל להמשיך בחייך מבלי שיאונה לך
כל רע .הרבה יותר פשוט והגיוני שתצהיר
שדבריך הקודמים הם דברי הבל ,ותפנק
אותי בנאום הכופר בכל אמונתך הדתית .בפעם הראשונה
אני נותן לך הזדמנות שניה ואחרונה
להציל זה נראה מוזר,
את חייך!" ,הוסיף ,והניף את הנשק באיום...
היהודים מסביב כבר היו אחוזי אימה .אחר כך זה הפך
הפחד היה מוחשי ,גם המלחמה .כל למדאיג,
שהנאצי מבקש הוא רק משפט אחד ,אך ובהמשך  -זה
משפט הכופר באמונה הבסיסית ביותר
לא כבר היה
של כל יהודי .מנגד  -הרב שניצלער
התבלבל אף לרגע ,היה ברור כי הוא מלחיץ .עיניו
נחוש" ...הנשתבשה עליי דעתי?" ,שאל של יהודי בגיל
את הנאצי בהתרסת מה" .וכי בגלל שאני
איום העמידה החלו
כאן במחנה ,בתנאים כאלה ובגלל
מטופש כזה ,נראה לך שאוציא דברי כפירה לתעתע ,הוא
מפי? הרי כולנו רואים את השמים ואת החל לפתע
הארץ ,אותם ברא בורא עולם .מאז ועד לראות כל דבר
היום הוא מנהיג את העולם ברחמיו
ובחסדיו ,זה דבר פשוט וברור שכל יהודי כפול ומשולש...
מאמין בו ,גם במחיר חייו!".
הנאצי התמלא זעם .עיניו התרוצצו
בחוריהן ,הוא רעד מכעס .היהודון החצוף
הצליח להוציאו לגמרי משלוות נפשו" ...זו אזהרה אחרונה" ,אמר ודרך את
נשקו" ,או שתאמר דברי כפירה ,או שאני יורה בך בזה הרגע .תגיד מה
שאומרים לך ,ולא  ." - - -עכשיו היה ברור שזה הולך לקראת הסוף .איש
לא חשב כי הרב עוד ייכנע ,ולא היה ספק גם מה תהיה התוצאה .הרב
שניצלער עטה על פניו ארשת רגועה ומלאכית ,והשיב בשלווה את המילים
אותן כבר שמע הנאצי אינספור פעמים" :שמע ישראל ,ה' אלוקינו ,ה' אחד!".
הנאצי נזעם עד להשחית ,הפטיר קללות בגרמנית וכיוון את הרובה .שריקה
עזה נשמעה ,הכדור פילח את הדרך אל הרב שניצלער ,שבתוך שניה נפל
ארצה .הבהלה ניכרה היטב על פני היהודים ,בודדים אף העזו להזיל דמעה
על דמות מופת שהייתה במחנה ,ומסרה נפשה על קידוש השם .הנאצים
העומדים מסביב פתחו מיד בצרחות שמחה ,על עוד ז'יד שהתעקש ושילם
בראשו ,הם עברו על ידו ,דרכו על הגופה המוטלת על הארץ ,וגם ירקו עליה
בבוז.
רק המפקד המקומי התעצבן על עיכוב סדר היום וגער בנאצי" :עכשיו
הגופה של היהודון תסריח פה ומי יטפל בה? תפוס את הגופה הזו וזרוק
אותה החוצה ,שינקו אותה מכאן לפני שכל האיזור יתמלא בדם יהודי מעלה
צחנה ."...הנאצי עשה לפי ההוראות ,הוא תפס את הרב שניצלער בזרועותיו
וגרר אותו החוצה ,מניח את הגופה בשביל החיצוני.
מספר דקות אחרי שהנאצי עזב את המקום' ,הגופה' מתחילה לנוע ...הרב
שניצלער התאפק עד עתה שלא לנשום ,גם לא לחייך על נס הצלתו .מתברר

שהכדור פספס אותו בסנטימטר בודד ,הוא נפל ארצה מבהלה והבין כי כדאי
יותר להעמיד פני מת ,תוך שהוא מודה לבורא עולם על נס הצלתו המופלא...
רק אחרי דקות ארוכות קם ,התנער מהאבק שדבק בו ,ועשה דרכו לשנת
לילה על הדרגש ,לא לפני שקרא שוב קריאת שמע בכוונה עצומה ...בין
היהודים ,כבר נפוצה השמועה הסודית כי הרב שניצלער נותר חי .עצם
הישארותו בחיים למרות העמידה על העקרונות ,מסירות הנפש על האמונה
גם לנוכח הנשק והיריה עצמה  -היה בהם חיזוק עצום לכל יושבי המחנה.
העובדה כי הרב שניצלער לא נפגע הייתה כמין הארה שמימית בתוככי אפלת
המחנה ,כי בורא עולם חי וקיים ומשגיח גם כאן!
הפתעה בכרית
לעומת היהודים ,הרי שביום המחרת ,כאשר אותו נאצי מרושע חלף ליד
הרב שניצלער ,הוא נבהל ואחזתו חלחלה .הן היה בטוח שהוא כבר לא בין
החיים ,ואילו היהודון הלז עודו חי וקיים ...הנאצי החוויר והסמיק חליפות,
מבע עיניו הפך מבוהל ,וכל עצמותיו רעדו מאימה" ...איש קדוש הוא זה",
מלמל בפחד" ,איך יתכן שהוא שרד את הכדור? הרי אך אמש היה מוטל מת,
אני ולא אחר גררתי את גופתו החוצה ...כיצד זכה זה בחיים חדשים ועודנו
מסתובב כאן?" .בפנים מפוייסות ניגש הנאצי אל הרב" .אני רואה שאינך בן
אנוש רגיל" ,לחש בשקט" ,אני מבין שיש לך כוחות על אנושיים .הרי אמש
היית מוטל מת ,ועתה  -אתה חי וקיים ומתפקד .לפיכך אמנה אותך לרב
המחנה מהיום ואילך."...
לא היה יום טוב לרב שניצלער במחנה ,כמו היום הזה .עול העבודה הקשה
הומר בעבודה קלה יחסית ,הוא זכה לפרוטקציה בגישה למזון כשר ,לחופשות
ביום השבת ,ולאספקת שירותי דת סדירים .מאותו היום התעטר בתואר 'רב
מחנה ברגן בלזן' ,ובתפקידו סייע רבות לאחיו הנאנקים ...עם בוא החורף,
נערכה התארגנות מחדש במחנה .יהודים רבים כבר נשלחו למשרפות ,בודדים
בלבד זכו להשתחרר .המפקדים הנאצים מיהרו לאכלס את הדרגשים המפונים,
ואחד המועברים אליהם היה לא אחר מאשר הרב שניצלער.
היה זה ליל כ"ד בכסלו ,ערב חנוכה .כל מעייני הרב שניצלער נתונים בשאלה
איך ניתן להשיג כאן ,בעומק תהום המחנה ,שמן ופתילות להדלקת נרות
החנוכה .באותו יום בדיוק ,הוא מועבר לדרגש בבלוק אחר ,והוא ממהר לנער
את כרית התבן המוכנה על הדרגש .כתוצאה מהניעור ,נופלת לפתע שקית
קטנה מתוך הכרית ,ובתוך השקית אוצר שלא יסולא בפז :כמה פיסות בד
מוכנות כפתילות ,ולצידן צלוחית ארוזה יפה ובה שמן זית...
לימים ,התברר כי מי שהטמין את האוצר בכרית היה הרה"ק רבי יואל
מסאטמאר זי"ע ,שביום כ"א בכסלו שוחרר מהמחנה ועשה דרכו לשווייץ
הנייטרלית .הרבי מסטאטמאר התארגן מבעוד מועד עם כל צרכי החנוכה,
וכשהוברח מהמחנה באישון ליל  -הותיר בכרית את האוצר היקר ,שהתגלגל
לידיים טובות ...מאות יהודים ,מכל רחבי המחנה ,התקבצו באותו לילה
לבלוק של הרב שניצלער .בפנים קורנות ומאושרות ,עמד הרב ובירך בקול:
"אשר קדשנו במצוותיו וציונו" ,"...שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן
הזה" ,וגם" :שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה!" .היהודים מסביב מחו דמעות
התרגשות והרב שניצלער עמד באמצע ,שמח ומאושר .עוד נר הוצת ,עוד
להבה נדלקה" .נצח ישראל לא ישקר" ,האמונה הנצחית תמשיך לפעם
ולהוביל את עם ישראל ,לנצח נצחים!
המלחמה הסתיימה ,הנאצים הובסו ולא נותר זכר לגאונם ,ואילו הרב
שניצלער זכה לעלות לארץ ישראל ,להקים דור ישרים מבורך ולהתפרסם
כאיש מופת .אחד מנכדיו ששמע מפיו את הסיפור ,הוא הרב חיים שכטר
שליט"א מבני ברק ,העביר אלינו את הסיפור המופלא .ולנו ,הדור שאחרי,
נותר המסר העוצמתי חקוק בלב :ככל שהרגע קשה יותר ,מאיים יותר ,מפחיד
יותר  -זה הזמן להילחם .לא לוותר ,לא להיבהל ,לא לחשוב כמה עגום
המצב ,אלא להתאזר בכוחות נפש עוצמתיים ,ולהיאבק עם כל הכח .וגם אם
הסיכויים לא נראים הגיוניים ,וגם אם האווירה מסביב לא מאפשרת ,אבל
הכלים להילחם טמונים בתוכנו ,צריך רק להוציאם מהכח אל הפועל.
לפעמים אנו עומדים ברגע קשה .פיטורים מהעבודה ,בעיה רפואית סבוכה,
מצוקה מול הבן שאינו הולך בתלם .כמה כדאי לא להישבר ולא להירתע,
לא להיבהל ולא לאבד עשתונות .רק לדעת שאם נהיה חזקים בעמדתנו
שיכול נוכל גם לניסיון הנוכחי ,ויש בנו את הכוחות לעמוד בו  -הרי שגם
הניסיון הנוכחי עביר בהחלט ,הוא גם ימנף אותנו וישדרג את מעמדנו והחיבור
שלנו עם בורא עולם!
ועם האמונה הזו ,עם הכח הזה ,אפשר לנצח כל קרב ,להתמודד בהצלחה
בכל מערכה ,ואף לשמוח על כך!
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הוא הביט לאחריו ...עשרות זוגות עיניים ננעצו בו,
רטט עבר בגופו וזעקה אדירה מילאה את כל ישותו...
מדוע אין 'מסכת חנוכה' בש"ס ,כפי שיש מסכת ראש השנה ,מסכת מגילה ,סוכה או פסחים? מדוע מצווה להניח נרות
חנוכה בתוך עשרה טפחים לקרקע ,ואילו נרות שבת יש להדליק מעל עשרה טפחים דווקא? ומהו ה'גילוי שבתוך ההסתרה'
שנלמד מנרות החנוכה?
הרב בנימין גולד
השמועה עשתה לה כנפים ,בין יושבי מחנה ההשמדה 'ברגן בלזן' ...הימים
היו ימי הרת עולם ,ימי הזעם של מלחמת העולם השניה ,אלפי יהודים
קדושים הי"ד ,היו מיושבי מחנה המוות הנוראי הזה ,חסרי צלם אנוש,
כשעורם צמוד לעצמותיהם מהרעב המציק ,גופם לבוש סחבות ,צמוק ומעונה,
ועיניהם כבויות ונפולות מטורח השעבוד ותהום העינוי וההשפלה ,כאשר
ריח המוות עולה תדיר באפם...
היה זה ביום הראשון של חנוכה ,עברה לה שמועה מפה לפה בין יושבי
המחנה ,כי השנה ידליקו נר ראשון של חנוכה בצריף  2Aשבמחנה .בשעה
היעודה נראו עשרות צללי אדם מתחמקים ובאים להם לאותו צריף ,אחד-
אחד נבלעו אותן דמויות אנוש בתוך חשיכת הצריף .התרגשות גדולה הייתה
בתוך הצריף ,כשעשרות יהודים עומדים צפופים ,ומחכים לרגע הגדול!
הדלקת נר חנוכה בחשכת מחנה ההשמדה הנוראי ברגן בלזן!!
מיהו אותו יהודי שישים נפשו בכפו ,לקיים מצוות פרסום הנס בתוך מלתעות
החיה הנאצית הארורה ימ"ש ,שאלו לבבות היהודים הממתינים בקוצר רוח
לתחילת קיום המצווה? מהיכן הוא השיג חנוכיה ושמן להדלקה? ניקרו
הספיקות במוחם.
ואז נכנס למרכז הצריף ,יהודי הדור פנים ,שפוף וכפוף מעול העינויים
והצרות .הוא הוציא מכיסו קופסת שימורים קטנה ,ובתוכה שמן שנאסף זמן
רב ובעמל ,משאריות המזון העלובות של דרי המחנה ,והכל כדי לזכות
במצווה הגדולה של הדלקת נר החנוכה .הוא הוציא פתיל קטן שנעשה
משאריות בגדים שמצא זרוקים בקצה המחנה ,והניחו בתוך הקופסא עם
השמן.
וכך ,כשהוא אחוז שרעפי קודש ,התחיל מברך בבכי ובהתרגשות גדולה
את הברכות של 'להדליק נר של חנוכה' ולאחר מכן את ברכת 'שעשה ניסים
לאבותינו' ,כשהקהל מזמזם אחריו בבכי את נוסח הברכות והמנגינה האהובה
של הדלקת נרות החנוכה.
כשסיים את שתי הברכות הראשות ,השתרר שקט מתוח ,הרב לא המשיך
בברכה השלישית ,ברכת 'שהחיינו' ...בתחילה היה נראה כי פחד נפל על
הרב הזקן ,אולי גילו אותנו? מה יהיה עכשיו על כל היהודים שהתאספו
בצריף?? אבל כעבור זמן קצר נשמע שוב קולו של הרב הזקן ,ובהתרגשות
גדולה שנשמעה בקולו ,אמר את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
אחר שכולם ענו 'אמן' ברגש רב ,התפזרו חיש מהר ובלהט כל אחד למקומו.
אותו יהודי הדור פנים ,היה לא אחר מאשר כ"ק האדמו"ר הקדוש מבלוזוב
זצוק"ל ,שמסר נפשו לקיום מצווה זו בתוך מחשכי המוות הנוראים של 'ברגן
בלזן' ,זכה וזיכה לרומם אתו עוד עשרות יהודים שפופים ונדכאים ,שקבלו
זריקת מרץ יהודית להמשך הקיום הבלתי אפשרי בימים ההם.
לאחר גמר ההדלקה ניגש לאדמו"ר יהודי פורק עול מצוות מדרי המחנה,
וקושיה עצומה בפיו" :את שתי הברכות הראשונות 'להדליק נר' ו'עשה ניסים',
אני עוד מבין שהרבי הצליח לברך בכוונה ,אבל ילמדנו רבנו היאך הצליח
הוא לעמוד במקום אשר ריח המוות עולה בו ,ומכל צד וכיוון עולה שוועת
אסירי המחנה המדוכאים בייסורים מרים וקשים מנשוא ,מקום אשר בכל
יום נעקדים בו יהודים על קידוש השם במיתות משונות ואכזריות ,והנשארים
חסרי צלם אנוש המה  -איך אפשר לעמוד ולברך 'שהחיינו וקיימנו והגיענו
ל ז מ ן הזה'??!!".
ענה לו האדמו"ר מבלוזוב" :אומר לך את האמת ,גם לי היו את אותם
הרגשים שלך ,וברכתי ברכה ראשונה ושניה ,וכשהגעתי לברכת 'שהחיינו'
היה לי קושי בהוצאת הברכה מפי ,איך אפשר לכוון באמת בברכה זו במקום
מוות שכזה? זו הייתה גם הסיבה שהשתהיתי מעט לפני ברכה זו ,אבל אז
הסתכלתי לאחורי ,ונגלה לפני מחזה מדהים :מאות זוגות עיניים של שלדי

אדם מזי רעב מביטות בי ,ובהן ניצוץ של אור ,ניצוץ של תקוה ואמונה ,על
כך שזוכים הם לקיים מצוות ה' יתברך בתוך מערבולת המוות והחושך ,והיה
נראה שניצת בהן זיק של תקווה ,כי הנה בא תבוא הישועה! מחזה זה ,אשר
בחושך הגלות הקשה ביותר מסוגלים יהודים לחשוב על אמונה ,תקווה
וישועה ,ליהנות ולהתרומם מאור של רוחניות ,נתן בי כח ועוצמה להמשיך
ולברך בעוז ותעצומות 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' ,לראות מסירות
נפשם של יהודים אומללים ,לקיים מצוות ה' יתברך גם בזמן של יאוש
מוחלט ,והתקווה שלהם שגם בעומק התהום של חושך הגלות  -במסירות
נפש למען כבוד שמים  -נצליח לצאת מאפילה לאורה!".
•••
מעשה מרגש זה ממחיש לנו יותר מכל ,את מהות ימי החנוכה שנלמדת
ממעשה החשמונאים ,שגם במצב המייאש ביותר ,הן מבחינת הגשמיות,
כאשר עמדו הם מעטים בפני רבים וחזקים ,ולא היה כל סיכוי לפי דרך הטבע
לצאת ממצב זה ,הנה
בזכות התקווה ,המסירות
והאמונה בבורא עולם,
האיר להם הקב"ה
ונצח .הן מבחינת
הרוחניות ,שהיו הם
בתוך השפעה הרסנית
של תרבות יוון ,שהמיטה
חושך מוחלט על כל
עובדי ה' וההולכים
בדרכיו ,והיה נראה
שהנה חלפה לה הדת
היהודית מן העולם,
אז זכו לישועת ה'
וחזרה תפארת היהדות
לקדמותה.
ומכל זה נלמד
שעבודת האדם בימים
אלו להחדיר לעצמו ,שלא רק בזמנים שטוב לו הן מבחינה רוחנית והן מבחינה
גשמית ,אז צריך הוא לעבוד את בוראו ולהתרומם ולהתקדש בדרכיו,
וכשמגיעים ימים קשים לומר :הנה ימים באים ויקל מעלי עול הפרנסה ושאר
מצוקות הזמן ,או כשאתגבר על מצבי הרוחני הירוד אז אשתדל יותר בעבודת
ה' .לא! זו לא צורת הנהגת האדם! אלא בכל זמן ,גם במצבו הירוד ,חייב
הוא לעשות מאמצים גדולים ,להתעלות מתוך החולין לדרגות רוחניות ,ולא
לחכות לזמנים שיאירו לו יותר ,רוחנית וגשמית.
רק כך יכול האדם לעבור את תלאות וניסיונות .זה הנלמד ממעשה
החשמונאים וממנו לדורות.
•••
בש"ס מצינו מסכתות לכל מועדי ישראל :מסכת שבת ,מסכת ראש השנה,
מסכת מגילה ,מסכת סוכה ,מסכת פסחים ,מסכת יומא ,ולחג החנוכה לא
נכתבה מסכת מיוחדת ,אלא דיניה הוכנסו בתוך מסכת שבת ,ואף בה לא
הוקדש פרק מיוחד להלכות החנוכה ,אלא הוכנסו הדינים בתוך פרק "במה
מדליקין" ,של דיני נרות שבת .הלא דבר הוא?!
לבאר ענין זה ,יש להביא עוד תמיהה מעניינת שהעלה הגאון רבי שמשון
פינקוס זצ"ל :מצינו חילוק בין נרות שבת לנרות חנוכה ,שבנרות חנוכה מצינו
שיש מצווה להניחם בתוך עשרה טפחים לקרקע ,ומעל שלשה טפחים
מהקרקע ,ואילו בנרות שבת ההלכה היא לשימם על שולחן השבת מעל
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א | המשך מעמוד 19

הגרי"ח זוננפלד היה נוהג לבקש שיכינו לו את החנוכיה בפתח ביתו,
וכשהגיע לדלת ביתו היה פוגש לראשונה את נרות החנוכה והדליקם לפני
הבדלה ,שהרי "אין מעבירין על המצוות"...
מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל ,היה נוהג בכל שבת להחמיר בעשיית מלאכה
כשיטת רבנו תם ,אך אמר במפורש שעושה זאת לחומרא ולא מעיקר הדין,
ולכן במוצאי שבת חנוכה מיהר להדליק נרות מיד לאחר מעריב .וכך הורה
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שאלו ששומרים על זמן 'רבנו תם' משום שסבורים
שכך היא ההלכה ,ידליקו נרות רק בזמן 'רבנו תם' ,אך אלו שנוהגים להחמיר
כשיטה זו ,בתור חומרא ולא בתור הלכה פסוקה ,אזי במוצאי שבת חנוכה

ידליקו נרות מיד ולא ימתינו לזמן 'רבנו תם' .וכידוע שהגר"ח מבריסק זצ"ל
הדליק נרות חנוכה מיד בשובו ממעריב ולא המתין לזמן 'רבנו תם' ,משום
שנהג כדעה זו רק בתור חומרא ,אך בנו הגרי"ז מבריסק ,שסבר שיש לנהוג
בשיטת רבנו תם על פי ההלכה ולא רק כחומרא ,המתין והדליק נרות חנוכה
רק בזמן מוצ"ש לפי שיטת רבנו תם (וראו בשו"ת אגרות משה ח"ד סימן
סב).
(המאמר נכתב לע"נ האשה הצדקנית אסתר דבורה רפאלוביץ' ע"ה ,אשת
ידידי הרה"ג רבי יהודה יבלחט"א ,ראש כולל תורת דבש בנו"ש בחיפה -
המנוע והדחיפה מאחורי תורתו של בעלה והרבצתה ברבים -שלה הם).

>>> הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א | המשך מעמוד 21

שלהבות או טיפות?
בפעם הראשונה זה נראה מוזר ,אחר כך זה הפך למדאיג ,ובהמשך  -זה
כבר היה מלחיץ .עיניו של יהודי בגיל העמידה החלו לתעתע ,הוא החל לפתע
לראות כל דבר כפול ומשולש ...ככל שניסה להרכיב משקפיים שונים ,לבצע
טיפולים ,לשים טיפות  -כל אלה לא הועילו ,ראייתו הפכה לכפולה יותר
ויותר ,כל העולם נראה בעיניו מטושטש ...הרופאים לא הכירו מספיק טוב
את הבעיה ,אמרו שמדובר בתופעה נדירה שאין מספיק ידע רפואי עליה.
"אולי במרכז גדול לעיניים ,אי שם בארצות הברית ,יוכלו לבצע ניתוח מסובך
שיפתור את הבעיה" ,אמרו בצער ליהודי הנבוך...
היה זה כמה ימים לפני חנוכה ,כאשר ברקע החלו להישמע נעימות החג,
כולל הזמר 'הנרות הללו' הכולל את הקטע 'הנרות הללו קודש הם ...אלא
לראותם בלבד .'...באירוניה משהו ,חשב לעצמו כי הנרות אמנם ניתנו לראותם,
אך לא לראות את צלליתם וצללית צלליתם ,פי שתיים ושלוש וארבע...
ואז ,הבריקה בו ההברקה' :אם הנרות הקדושים נועדו לראותם ,משמע כח
סגולי יש להבטה על הנרות .אולי כאן טמון הפתרון?' .ממחשבה למעשה.

באותו חג חנוכה הקפיד היהודי להביט על הנרות .מדי יום ,אחרי הדלקת
הנרות ,נעמד בסמוך אליהם והתבונן בשלהבות המרצדות .לא דקה ולא
שתיים ,כמה עשרות דקות מדי יום ביומו ,תוך שפיו ממלמל תפילה חרישית
כי הנרות הללו שקודש הם ,יסייעו לו לראותם בלבד  -לראות את הנרות
עצמם ,ולא את הכפלתם...
חלפו עברו ימי החנוכה ,ולהפתעתו הוא גילה שיפור ניכר במצב .נגד כל
הסיכויים והניתוחים הרפואיים  -בתוך ימים ספורים שב לראות כאחד האדם.
בלי טיפולים ,בלי ניתוחים ,ובלי טיפות  -הנרות החזירו לו את הראיה
הממוקדת והחדה!
את הסיפור ,סיפר המשפיע הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
ששמע אותו מכלי ראשון .ולנו לא נותר אלא להוסיף ,כי מדהים להיווכח
בסגולה העמוקה הטמונה בנרות החנוכה ,שהתבוננות בהם לבדה בכוחה
לחולל ישועות נפלאות .הבה ננצל את הרגעים הללו ,בעומדנו על יד הנרות,
להתבונן בנרות ולהתפלל לפתיחת שערי שמים בזכותם!

>>> הרב בנימין גולד | המשך מעמוד קודם

עשרה טפחים ,מה טמון בהבדל מהותי זה?
הוא ביאר יסוד נפלא :כל מהות ימי החנוכה בא ללמדנו ,שגם בתוך החולין,
בתוך עשרה טפחים לאדמה ,יש ואפשר להאיר את אור הרוחניות! זה היה
כל ניסיונם וניצחונם של החשמונאים ,שבתוך הבל תרבות יוון וחשכתה ,הם
הצליחו להאיר ולהדליק את נר הרוחניות והניצחון על תרבות יוון הקלוקלת.
בתוך הגשמיות אין להרים ידיים ולהתייאש ,אלא תמיד אפשר להדליק את
ניצוץ האמונה והרוחניות ולהבעירו ללהבה גדולה ,שתשרוף את כל ההבל
והגשם .וכסימן לדורות נצטווינו להניח את נרות החנוכה בתוך עשרה טפחים
לקרקע.
זו גם הסיבה שאין להניחם מתחת שלשה טפחים ,כי אם ירד האדם ולא
יתפוס עצמו להתחזק ,יכול הוא לרדת עד שלשה טפחים לאדמה ששם הוא
כבר כלבוד לאדמה ומשם קשה להתרומם חזרה.
ובשונה מהדלקת נרות שבת ,המסמלים על רוממות הבריאה ביום השבת,

כי "ביום השביעי שבת וינפש" ,יש הבדלות מוחלטת מהווי העולם ,הבריאה
והאדם נכנסים לרוממות של קדושה ורוחניות מובדלת מהחולין של ששת
ימי המעשה ,לכך מדליקים את נרות השבת גבוה מעשרה טפחים ,מובדל
ומרומם מהחולין והגשם של ימות השבוע.
בדרך זו אפשר לומר ,שלכך סידר התנא את דיני החנוכה בתוך מסכת שבת
ולא כמסכת נפרדת וכפרק נפרד ,ללמדנו כי כל מהות ימי החנוכה להאיר
אור בתוך ההסתרה ,לגלות את האור בתוך החושך .וכדי לחדד מסר זה ,הרי
שקבעו את הלכות נר חנוכה בתוך הפרק המבאר את הלכות נר שבת ,כי
מהחילוק ביניהם אנו למדים על המהות של שניהם ,של שבת  -מגלה על
רוממות האדם ביום השבת ,להיות מנותק מימי החולין ,ושל חנוכה  -מגלה
על כוחו של האדם ,שגם בתוך הבל ימי החולין תלאותיו חשכו וניסיונותיו,
אפשר ויש להדליק את אור הרוחניות ,כי אם לא נדליקו הרי שגם הניצוץ
ילך ויכבה.

קו השיעורים של דרשו
עכשיו במספר חדש וקליט

שמרו ב'אנשי הקשר' שלכם
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"בדורנו אין כבוד התורה!" הפטיר כלפיו הגרי"ש בסערה" .ראה נא עד
כמה מושפל כבוד התורה .היום באמצע ה'סדר' הפריעו לי עם שאלה
דחופה ...הלא אם הייתי ישן באותה שעה ,לא היו מעירים אותי באמצע
השינה בעבור שאלה זו ,ואף אילו הייתי באמצע תפילת "שמונה עשרה"
לא היו מפסיקים אותי באמצע...
לקט מרתק על חשיבותה העצומה של התורה אצל גדולי הדורות  ,מתוך עלון 'הישיבה' של ארגון 'אחינו'
המשא ומתן ,ורבי אהרן התלהב וקולו עלה עד כדי צעקות רמות ,והכל מתוך
וזדים ביד עוסקי תורתיך( ..על הניסים)
אהבת התורה אינה נקנית בדברים של מה בכך .תחילה על האדם להעריך פלפול סוער ומעמיק .בינתיים התחילו כבר להגיע ראשוני המשתתפים
ל'דינר' ,המארגנים החלו לרמוז לרבי אהרן שאין הדבר מתקבל יפה ,אנשים
את התורה ,ולדעת את ערכה העצום ואת חשיבותה.
רק כאשר מכיר האדם במעלותיה הרבות של התורה ,ויודע הוא כי קרה שומעים ולא מבינים שמדובר במשא ומתן של הלכה ,אבל הוא לא שם לבו
היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג ,יג-טו) ,מבין האדם כי התורה כלל להערות והמשיך להתווכח .מרגע לרגע עלה מספר המשתתפים ,שוב
יקרה היא לו מכל הבלי העולם ,ולימודה מקבל משנה חשיבות בעיניו .מתוך העירו לרבי אהרן ,ורבי אהרן מגיב בסערה" :הניחו לי עתה עם הדינר!" רק
הבנה זו ,עניני העולם בטלים בלבו ,ואזי זוכה הוא לאהבת התורה.
כאשר מצא תירוץ לקושייתו ,נרגע ,עלה לבמה ופתח את האירוע...
באופן זה נוכל להבין את החשיבות העצומה שייחסו גדולי העולם לכל
•••
פעם ,בעת רצון ,בקשו באי ביתו של הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א,
דבר ודבר מדברי תורה .התורה היתה נעלית בעיניהם מכל דבר אחר עלי
אדמות .וכהלל הזקן בשעתו ,שעלה לרום הגג ביום השלג והפקיר את נפשו לשמוע מפיו דברים אודות "כבוד התורה".
כדי לשמוע דברי תורה ,כך היו גדולי עולם מוסרים את כל כבודם ומאודם
פתח הגאון רבי עזריאל שליט"א ואמר" :כבוד התורה איננו כפי שעושים
כדי לחטוף עוד מילה ,עוד חידוש ,שהרי "אין כבוד אלא תורה".
היום ,שמכבדים רק את תלמידי החכמים ,ואלו לתורה עצמה אין מייחסים
על הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל מסופר ,כי עבר פעם ליד בית המדרש חשיבות .לא כן הדבר ,אלא כבוד התורה מתחיל בתורה עצמה ,והיינו רגש
הערכה והערצה עצומה
ושמע שני בחורי
לכל מילה ותיבה מן
ישיבה מתנצחים
התורה הקדושה ,ולא
בהלכה ,ובלבו עלה
רק לימודו של תלמיד
תירוץ נאה ,ביקש
חכם או גדול בישראל,
להכנס לבית המדרש
אלא לכל מילה ותיבה
ולהציע את תירוצו,
של כל לומד ולומד,
והנה דלתות בית
בתורה שהוא לומד
המדרש נעולות .לא
היסס רבי אליעזר
זה עתה".
הרבה ,קפץ ועלה אל
וסיפר הגאון רבי
החלון ומשם ירד אל
עזריאל שליט"א,
מעשה מופלא שראה
רצפת בית המדרש,
אצל חותנו הגדול,
ותיכף ומיד נכנס
מרן הגרי"ש אלישיב
בשקלא וטריא עם וכך מספרים באי ביתו של מרן הגרי"ז זיע"א ,שפעם
זצ"ל ,ומעשה שהיה
בני
הישיבה .להגאון נכנס אצלו גאון אחד לדבר עמו בלימוד ,ומצאו שוכב,
כך היה:
כך גם אירע
רבי אהרן קוטלר ואמר" :כנראה שהרב עייף מאוד ,ואי אפשר לדבר עמו
אל ביתו של מרן
הגרי"ש נשלחה שאלה
זצ"ל ,כאשר בשל כעת בלימוד "...השיב הגרי"ז בהתרגשות" :בשביל מה
דחופה ,שיש בה סרך
המצב הכלכלי הדחוק
ששרר בישיבתו של חיים ,אם לא בשביל לדבר בלימוד!"
של פיקוח נפש .השאלה
הגיעה בעיצומו של
הגאון רבי ברוך בער
ליבוביץ' ,הותרה הכניסה לשיעוריו רק לתלמידי הישיבה .הבחור אהרן שלמד ה"סדר" ,בשעות בהן היה סגור ומסוגר בחדרו ,אולם הדחיפות שבשאלה לא
בישיבת סלבודקה הסמוכה ,לא העלה בדעתו להפסיד את השיעור ,אולם הותירה ברירה אלא להיכנס אל החדר פנימה ולהפריע .לאחר סדרת
דלתות בית המדרש נעולות היו .שיעורו של הגרב"ב החל  -ואהרן נמצא על השתעלויות ,הזזת כסאות ורקיעות רגליים שארכו שעה ארוכה ,הרים הגרי"ש
מקומו הקבוע .הדלתות נעולות ,כיצד זה נכנס? דרך החלון .כי צמאונו לתורה את עיניו ,שמע את השאלה והכריע כדת של תורה.
לא ידע רוויה...
באותו יום בשעות הצהרים נכנס אצלו בנו הגאון רבי בנימין ,וראה את
•••
הגרי"ש כשנפשו סוערת עליו" :בדורנו אין כבוד התורה!" הפטיר כלפיו
אותו גאון ,רבי אהרן קוטלר זצ"ל ,כשהיה מתלהט בריתחא דאורייתא הגרי"ש בסערה" .ראה נא עד כמה מושפל כבוד התורה .היום באמצע ה'סדר'
להסביר את ההבנה הנכונה ולהוציא מן הטעות ,לא היה דבר שיכל להסיח הפריעו לי עם שאלה דחופה ...הלא אם הייתי ישן באותה שעה ,לא היו
את דעתו .פעם אירע הדבר בעיצומן של ההכנות האחרונות לפתיחת ה'דינר' מעירים אותי באמצע השינה בעבור שאלה זו ,ואף אלו הייתי באמצע תפילת
לטובת ישיבתו ,ישיבת ליקווד המעטירה ,גדול מרכזי התורה בארה"ב ובעולם" .שמונה עשרה" לא היו מפסיקים אותי באמצע ...רק בזמן שאני לומד תורה
הדריכות היתה בשיאה והמוזמנים עמדו להגיע ,כאשר התעוררה אצלו לפתע מעיזים להיכנס ולהפריע ,אין זאת אלא שבדורנו יש זלזול בכבוד התורה".
קושיה חמורה בלימוד ,ומיד הרצה אותה בפני אברך שעמד לצידו.
קשה לתאר את התרגשותו של הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א
האברך ניסה לענות ,אך דעתו של רבי אהרן לא נחה מתירוצו ,וכך התלהט כשסיפר את הסיפור המופלא" .בסיפור זה מתגלמת דרגתו הגבוהה וגדלותו
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העצומה של מרן הגרי"ש" ,מפטיר רבי עזריאל" ,אשר חש יחס עצום של
כבוד והערכה לכל מילה ומילה שהוא לומד זה עתה ,וזלזול בלימוד התורה,
אף אם מדובר בצורך דחוף ,הריהו זלזול ב'כבוד התורה'".
כה גדולה היתה חשיבותה של התורה בעיני גדולי הדורות ,עד שהתייחסו
אליה כאל החיים עצמם ,וכעדותה של התורה עצמה (דברים לב ,מז)" :כי
לא דבר ריק הוא מכם ,כי הוא חייכם" ,ואמרו חז"ל (אבות דר"נ פכ"ד)" :אמר
הקב"ה לישראל ,דברי תורה שנתתי לכם ,אם אתם משמרים אותן – טוב,
ואם לאו אני נוטל נפשכם תחתיה".
וכפי שסיפר הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצ"ל ,שבתקופה שלמד בקמניץ
שאל את הגרב"ב לייבוביץ' זצ"ל לביאור אחד מדברי התוספות ,ולא ענה,
אלא עבר להמשך הסוגיה .ושאל הגרח"ש שוב ושוב ,ובפעם השלישית נענה
הגרב"ב ואמר" :מ'דארף זיך קריינקען ביז מ'פארשטיט א סברא פון תוס'"
[ -צריך לחלות עד שמבינים סברא של תוספות].
וכך מספרים באי ביתו של מרן הגרי"ז זיע"א ,שפעם נכנס אצלו גאון אחד
לדבר עמו בלימוד ,ומצאו שוכב ,ואמר" :כנראה שהרב עייף מאוד ,ואי אפשר
לדבר עמו כעת בלימוד "...השיב הגרי"ז בהתרגשות" :בשביל מה חיים ,אם
לא בשביל לדבר בלימוד!"
והתורה היא אשר השיבה אותם לחיים ,כפי שאירע למהרי''ל דיסקין ,שפעם
אחת ביום הכיפורים לעת נעילה חש בחולשה עצומה ,והרופא שהוזעק אליו
חשש לחייו ממש .מיד נאספו תלמידיו סביב מיטתו ,וביניהם רבי אליעזר דן
רלב''ג .לפתע נתן מהרי''ל דיסקין אות לרבי אליעזר דן ,שיאמר דבר תורה.
הקשה רבי אליעזר דן קושיא במסכת בבא קמא ,ורבי יהושע לייב שוכב ללא
תנועה ,ולפתע התחיל לומר ה'קשיא' ,ולאט לאט החל להכנס לריתחא
דאורייתא  -והתעורר ממצב חולשתו.
•••
נשמת אפם של תלמידי החכמים תלויה היתה בתורה ,כמו שאמרו חז"ל
(אבות פ"ב מ"ז)" :מרבה תורה – מרבה חיים".
בעת מחלתו ,קיבל הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל הוראה מהרופא לשמור
על מנוחה מוחלטת ,לרבות הפסקה מלאה מכל לימודיו .והנה באותו היום,
בשעות אחה"צ ,מצא אחד מתלמידיו את רבי יעקב ,כשהוא נח על כסא
בגינתו ,וספר לימוד בידו .הלה השתומם ,וביראת כבוד הזכיר לרבי יעקב
את אזהרת הרופא ,שבמצב בריאותו הרופף ,הלימוד אסור עליו .אולם רבי
יעקב השיבו מיניה וביה" :וכי אם הרופא יפקוד עלי לא לנשום ,האם חייב
אני לציית לו?!"
וכעין זה ממש אירע בגאון רבי נפתלי טרופ ,שבתחילת קיץ תרפ"ט תקפוהו
כאבי ראש חזקים ללא הפוגה ,וכשבדק אותו ד"ר פלטוי ,הרופא המפורסם
בפולין דאז ,קבע שמוחו מיוגע מרוב פעילות .הרופא הזהירו לבל ירבה
בלימוד ,ושלא יעסוק בעיונים ,אף לא עיון קל ,כי הדבר עלול להתנקם בחייו.
לשמע דברי הרופא השיב רבי נפתלי" :ללא תורה חיי בסכנה גדולה יותר
מאשר עם תורה וכאבי ראש( "...הקדמת ספר בינת ראובן לבן הגרנ"ט).
וכה סיפר מרן החפץ חיים על הג"ר שלמה הכהן זצ"ל ,מגדולי הרבנים
בוילנא ,שבהיותו בחור חלה במחלה אנושה ,והרופאים הזהירוהו שאסור לו
ללמוד ,כי לבו נחלש ועצביו התרופפו מאוד ,וכל התאמצות קלה מסכנת
אותו ,ואם לא ישמע להם בודאי ימות .ענה להם רבי שלמה" :אם לא אלמד

תורה הרי אמות ,כי אינני יכול לחיות בלי תורה ,מוטב לי איפוא למות מלימוד
תורה מלמות מביטול תורה "...ואכן עשה רבי שלמה את שלו והמשיך
בשקידתו ,ובחסדי ה' נרפא מחליו.
וכשהיה החפץ חיים מספר מאורע זה ,היה מתרגש מאוד ,והיה חוזר כמה
פעמים בהתלהבות על דברי רבי שלמה" :מוטב למות מלימוד תורה ,מלמות
מביטול תורה"...
•••
ועל כן ,כאשר הושלכו בני ישיבות נובהרדוק לבתי הכלא הרוסיים בשנת
תרפ"א ,ולא היתה כל דרך להעביר להם ספרי גמרא וחומשים ,פסק גאב"ד
מינסק ,הגאון רבי אליעזר רבינוביץ זצ"ל ,כי מותר לקרוע גמרות ולעטוף
בדפי הגמרא דברי מאכל כחמאה וגבינה (אספקת מצרכי אוכל לאסירים
היתה אפשרית) ,וכך להבריח את הדפים הקדושים אל תוך הכלא ,שכן למרות
שיש בכך ביזוי כתבי הקודש ,אולם זוהי שאלת פיקוח נפש" .כיצד" – אמר
הרב "יכולים הנובהרדוקאים לחיות בלי לימוד התורה?!"
•••
רק מתוך ההרגשה שהתורה היא היא חיי האדם ,מסוגל האדם להשליך
ולבטל את כל הבלי העולם ,ולהגיע לשקיעות מופלאה בתורה ,אשר היא
הנותנת לאהבת התורה ולערבותה.
"האם חידשת פעם דבר תוך כדי שינה?" שאל הג"ר אהרן כהן זצ"ל ,ראש
ישיבת חברון ,את אחד מצעירי התלמידים" .לא"  -בא המענה .ורבי אהרן
שהתפלא על בריאתה של שינה ללא תורה ,ענה כמי שמסיח לעצמו" :תורת
ה' היא תורת חיים .צריך האדם להיות שקוע בה ,עד שאפילו בשנתו יהיו
כל מחשבותיו תפוסות בדברי תורה "...ומיד החל להציע ממה שעלה על
רעיונו בשנתו!
מאז ומתמיד התייחדו גדולי התורה בשקיעותם העצומה בעסק התורה.
למרן הגרא"מ שך זצ"ל אירע שהיה מהלך מהמכולת לביתו ,ומחמת שקיעותו
בלימוד לא חש ולא הרגיש שכל המצרכים שקנה נושרים בזה אחר זה מחור
שהיה בשקית המצרכים ,עד שהגיע לביתו וכליו ריקים; והגאון רבי מרדכי
פורגמנסקי זצ"ל ,היה תכופות שואל את באי ביתו לאחר ארוחתו "האם
אכלתי כזית?" וזאת לאחר שאכל כרבע ככר לחם ,אלא שלא שת ליבו לכך...
וכך היו שקועים בתורה ,לא רגע ולא שנים ,אלא לאורך כל ימיהם .נכדו
של מרן הגרי"ש אלישיב שהיה שוהה עמו בלילות מספר ,כי לעתים ראהו
מאומץ בריכוז המחשבה במשך שעתיים רצופות ,בתנוחת הריכוז המפורסמת
שלו כשידו על מצחו ,לא זע ולא נע ,ורק ורידי מצחו הבולטים העידו על
עוצמת שקיעות התורה שלו.
•••
נמצינו למדים ,כי אהבת התורה הגדולה אותה זכינו לראות אצל גדולי
הדורות ,לא נולדה יש מאין .קודמת לה ההכרה בחשיבותה העצומה של
התורה ,עד שהתיחסו אליה כאל החיים עצמם – ומתוך כך השקיעו את כל
מאוייהם בתורה ,וכך זכו והגיעו לאהבת התורה.
וכמו שאמר שלמה המלך בחכמתו (משלי ב ,ג-י)" :כי אם לבינה תקרא
לתבונה תתן קולך ,אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה  -אז תבין יראת
ה' ודעת אלהים תמצא ...כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם".

חוויה רוחנית יומית
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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"עברתי כברת דרך ארוכה מאוד" ,סיפר האבא כשדמעות בעיניו" .גם
במובן הפיזי וגם במישור הנפשי .התאמצתי להיקלט בחברה החדשה.
ברוך ה' זכיתי להצלחות רבות ,אבל עכשיו ,כשהבן שלי מסיים בפעם
הראשונה מסכת בגמרא ,אני לא מצליח להכיל את הרגשות הגואים בי.
הרה"ג ר' מיכאל ברלין ,ראש ישיבת 'אחינו' לצעירים במודיעין עילית,
מספר על האבא שנאם בעיניים דומעות ,במסיבת סיום המסכת של בנו.
יעקב א .לוסטיגמן
ימי החנוכה ידועים כימים שבהם יש להתחזק בלימוד התורה ביתר
שאת ,לזכר הנס הגדול שאירע בימים ההם בזמן הזה ,כשגיבורים נמסרו
ביד חלשים ,וזדים ביד עוסקי התורה הקדושה.
שוחחנו עם ראש ישיבת 'אחינו' לצעירים ,הרה"ג ר' מיכאל ברלין,
וביקשנו לשמוע כיצד זה מצליחים אנשי הצוות בישיבה להחדיר אהבת
תורה ו'גישמאק' בלימוד התורה בליבותיהם של בחורים שבאים מבתים
בהם לא חינכו אותם להשקעה בלימוד התורה דווקא.
"כדי לאהוב את לימוד התורה ,כל בחור צריך לדעת שיש לו יכולת
להצליח בתחום הזה .אדם מתקשה לאהוב תחום שהוא לא מצליח בו,
וזה נכון לכל תחומי החיים ,על אחת כמה וכמה לגבי לימוד התורה
שבעיני בשר אנחנו לא רואים את הרווח הגשמי שהוא מניב לעוסקים
בתורה .אמנם חז"ל לימדו אותנו שמצוות תלמוד תורה היא מהמצוות
שאוכלים פירותיהן בעולם הזה ,והקרן קיימת לעולם הבא ,אבל לא תמיד
אנחנו יכולים לראות את הפירות הללו בעיניים שלנו ,במיוחד כשמדובר
בבחורים צעירים שמתקשים להשקיע עוד ועוד כוחות ומאמצים במשהו
שהם לא רואים את הרווח המיידי שהם מפיקים ממנו.
"ואיך גורמים לבחור להרגיש שהוא מצליח בלימוד? יש כמה וכמה
דרכים ,אבל הדרך הטובה ביותר היא לעודד את הבחור לסיים מסכת.
כשבחור חוגג סיום של מסכת שלמה ,הוא בעצם מלמד את עצמו לדעת
שההשקעה לא היתה לחינם ,ושהנה הוא מגיע לסיומו של פרויקט עליו
הוא חותם את שמו בשמחה ,ומתוך תחושה של הישג אדיר.
אצלנו בישיבה,
אנחנו קולטים בחורים
שמגיעים מבתי ספר
בערי השדה .חלקם
מגיעים בלי רקע של
לימוד גמרא בכלל,
ורובם מגיעים עם
רקע של לימוד גמרא
ברמה נמוכה והספקים
לא גבוהים במיוחד.
למרות זאת ,כעשרה
ימים לאחר תחילת
זמן אלול ,אנחנו מכנסים את בחורי שיעור א' ,ופותחים במבצע ללימוד
מסכת באופן עצמאי על ידי כל אחד ואחד מהם .מי שצריך קצת עזרה
בהתחלה אנחנו עוזרים לו ,אבל המטרה היא שכל בחור ילמד בכוחות
עצמו מסכת ,ואפילו מסכת קטנה וקלה .אנחנו מכינים תוכנית של חלוקת
הדפים ,כך שהסיום יהיה בחנוכה.
"כל שנה ,בימי החנוכה ,אנחנו עורכים מסיבת חנוכה גדולה בישיבה,
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והחלק המרכזי באותה
המסיבה הוא סיומי המסכת
של הבחורים משיעור א'.
כמובן שגם בחורים משיעורים
גבוהים יותר מצטרפים
אליהם ,ולמסיבה אנחנו
מזמינים את ההורים
שלהם ,כדי שיהיו שותפים
לרגע הגדול של בניהם,
שמסיימים מסכת לראשונה
בחייהם.
"השנה אנחנו מתכוונים
לעשות את המסיבה הזאת
בפעם ה 11 -ברציפות
בעזרת ה' ,ואנחנו יודעים מראש שהיא עתידה להיות שמחה במיוחד עם
עשרות סיומי מסכת של בחורים שעד לא מכבר לא האמינו שהם יוכלו
להגיע להישג כביר שכזה.
הניסיון מראה ,שכל בחור שמסיים מסכת ,יוצא לאחר מכן לדרך חדשה
של לימוד מסכת נוספת ,וכך סיום גורר סיום ,הצלחה גוררת הצלחה,
והבחורים עולים ומתעלים בלימוד התורה בסייעתא דשמיא.
"בשנה שעברה ,היתה לנו הפתעה מיוחדת .אביו של אחד הבחורים
שסיימו מסכת נעמד לפתע וביקש את רשות הדיבור .הוא סיפר את סיפור
חייו :הוא נולד במדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל ,במשפחה
שהיתה רחוקה למדי מקיום תורה ומצוות .אבל הם ידעו שהם יהודים,
ושאפו להגיע לארץ ישראל .זאת היתה משימה מאוד לא פשוטה עבורם,
והם יצאו למסע של למעלה מ 2,600-קילומטרים אותם הם צעדו ברגל.
"בארץ הוא הצליח מאוד .הוא עשה חיל בלימודים וכשהתגייס למשטרה
הוא התקדם בסולם הדרגות ,עד שהגיע לקצונה .במקביל הוא גם השקיע
בלימודים אקדמאיים וכיום הוא מחזיק בתואר שני.
"עברתי כברת דרך ארוכה מאוד" ,מספר האבא כשדמעות בעיניו" .גם
במובן הפיזי וגם במישור הנפשי .עברתי לתרבות אחרת ,התאמצתי
להיטמע בה ,להיקלט בחברה החדשה ולהצליח בלימודים ובעבודה .ברוך
ה' זכיתי להצלחות רבות ,אבל עכשיו ,כשאני עומד כאן והבן שלי מסיים
בפעם הראשונה מסכת שלמה ,אני לא מצליח להכיל את הרגשות הגואים
בי .אני מצהיר בפניכם ,שכל המאמצים שלי ,כל פסיעה ופסיעה ממיליוני
הפסיעות שפסעתי ברגליים כושלות ומיובלות בדרכי לארץ הקודש ,כל
רגע של עוני ,מחסור ,רעב וצמא ,כל אלו היו שווים רק כדי שאוכל לעמוד
כאן עכשיו ולראות את בני מסיים מסכת בפעם הראשונה בחייו .עם לא
הייתי עובר את כברת הדרך הארוכה ומהפרכת הזאת ,לא הייתי זוכה
לכך ,והייתי מפסיד את ההישג החשוב ביותר בחיים שלי ובחייו של בני".
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חדשות 'דרשו'
הציונים שלכם עכשיו גם בעמדות 'קהילות'
יעקב א .לוסטיגמן

הרב מרדכי אירום ,תוכניתן ראשי ב'דרשו' ,מספר על החידושים במערכות המחשוב
לרגל השקת שירות עדכון הציונים דרך מערכת 'קהילות'

פרויקט חדש מבית היוצר של 'דרשו' ,מזניק בכמה רמות את רמת השירות
שמעניק 'דרשו' לרבבות הנבחנים הבאים בשעריו :אלפי הנבחנים של דרשו
יוכלו להתעדכן על הציונים שלהם בהווה ובעבר בעמדות הדיגיטליות של
מערכת 'קהילות' ,המותקנות ברבים מבתי הכנסת ברחבי הארץ.
הנבחנים יכולים להתעדכן בציון שלהם מהמבחן האחרון וכן עד  10מבחנים
הקודמים ,דרך מערכת 'קהילות' ,באמצעות פעולה פשוטה של הקשת מספר
הזהות ולחיצה על הכפתור המיוחד של 'דרשו' המופיע במערכת.
הרב מרדכי אירום ,תוכניתן ראשי ב'דרשו' האמון על פיתוחי התוכנה,
המבוצעים על ידי צוות התכנות של הארגון ,מסביר על השירות החדש" :יש
לנו שיתוף פעולה מלא עם מערכת 'קהילות' ,שמתחברת ישירות למרכז
המידע הממוחשב של 'דרשו' ,ושואבת את הנתונים הרלוונטיים עבור נבחני
'דרשו' החברים במערכת 'קהילות'" ,הוא מסביר.
"במקרה שנבחן 'דרשו' מקיש את מספר הזהות שלו במסוף התשלומים
שבבית הכנסת הקרוב לביתו ,הוא מקבל באופן אוטומטי אופציה ללחיצה
על כפתור 'דרשו' ,ומשם נפתח לו מסד נתונים מלא ומקיף ,הכולל את כל
הנתונים שהצטברו אודותיו ב'דרשו' בעשרת החודשים האחרונים .הוא יכול
לראות את הציון שלו בכל אחד מהמבחנים האחרונים ב'דף היומי בהלכה'
ובתוכניות נוספות ,לקבל סיכום של מספר הנקודות שהצטברו בחשבון שלו,

וכן לקבל מידע ברור לגבי גובה המלגה המגיע לו ,כולל סכום הכסף שהצטבר
עבורו בחשבון 'דרשו' ,במקרה שמדובר בבחור שנבחן והמלגה המגיעה לו
נשמרת ב'דרשו' עד לחתונתו או עד שיגיע לגיל ."25
הרב אירום מציין כי השירות החדש פועל כבר מספר שבועות ,באופן נסיוני
ועד כה נהנו ממנו אלפי נבחני 'דרשו' מכל רחבי הארץ.
"בנוסף השקנו באחרונה פיתוחים נוספים לרווחת ותועלת הנבחנים .חידשנו
את כל מערכת התוכנות של הארגון ,ובמזכירות יכולים היום לאתר בתוך
שניות בודדות את כל הנתונים אודות כל אחד מהנבחנים ,כולל סריקה של
מבחנים שערך ,הציון שקיבל בכל אחד מהמבחנים בהם השתתף מאז נוסד
'דרשו' ועד כה ,המועדים בהם קיבל מלגות ומה היה גובה כל מלגה ועוד
נתונים רבים שהצטברו במשך השנים עם כל מבחן נוסף שהוא ערך ב'דרשו'".
יש לציין שניתן גם להתעדכן בקלות אודות הציון של הנבחן במבחן האחרון,
וגובה המלגה המגיעה לו ,באמצעות מענה אוטומטי .לשם כך יש לחייג
למשרדי 'דרשו' בטלפון שמספרו  ,02-560-9000ולהקיש על שלוחה  .1כמו
כן אפשר לקבל דרך הטלפון את הקוד האישי שלכם ב'דרשו' ,על ידי הקשת
מספר הזהות ,ועוד נתונים רבים אחרים כמו מועדי המבחנים ,מיקומי המבחן
ועוד ועוד.
הרב אירום מדגיש :ב'דרשו' הנבחנים ועמלי התורה הם בראש מעיינינו
ואנו עושים ככל שביכולתינו להקל ולסייע להם.

עליה של כ 30%-במספר הנבחנים בחודש האחרון ב'דף היומי בהלכה'
גם בתוכנית 'קנין חכמה' נרשמה עליה וכ 3,000-נבחנים השתתפו בתוכנית זו
בקורת רוח מרובה קיבלה הנהלת 'דרשו' את הנתונים המסכמים את מספר
הנבחנים במוקדי הבחינה של הארגון ברחבי הארץ ובעולם היהודי כולו.
זאת ,לאחר צאתו של מבצע חדש לדרך ,במסגרתו ירד רף המינימום לקבלת
מלגה על מבחני 'דף היומי בהלכה' לציון של  85ומעלה ,בכפוף לעשיית
מבחני 'קנין חכמה' וקבלת ציון של לפחות  50אחוזים עליהם.
"המבצע החדש" ,אומרים ב'דרשו'" ,פתח מחדש את השער לרבים שניסו
בעבר להיבחן על 'הדף היומי בהלכה' מדי חודש בחודשו ,אך התקשו להגיע
לציון של  91אחוזים ומעלה ,שהיה עד כה רף המינימום לקבלת מלגה
חודשית ,ובמקביל הוא גם נתן זרז משמעותי לציבור שעד כה לא התוודע
די הצורך לתוכנית 'קנין חכמה' ,שנוסדה לאחר התייעצות עם מרנן ורבנן
גדולי ישראל שליט"א ,ובמסגרתה החלו ללמוד בשבועות האחרונים פרקי
אבות עם פירושו הנפלא של רבינו יונה".
סיכום הביניים עוסק לעת עתה בנתוני המבחנים בארץ הקודש לבדה ,מבלי
להתחשב במבחנים שנערכו במוקדי 'דרשו' שמעבר לים ,הפזורים בריכוזים
גדולים וקטנים של הציבור החרדי ביותר מ 20-מדינות ,מארה"ב ,קנדה
וארצות אירופה ,ועד מקומות מרוחקים בהם קיימות קהילות יהודיות קטנות
יותר כמו דרום אפריקה ,ונצואלה ,ארגנטינה ,רוסיה ,אוקראינה ,הונגריה
ועוד.
מהסיכום האמור עולה כי מספר הנבחנים בתוכנית 'דף היומי בהלכה' זינק
בכ 30-אחוזים בארץ הקודש לבדה ,נבחנים שמספרם עמד עד כה על יותר
מעשרת אלפים ,וכעת גדל משמעותית.

כמו כן מציינים ב'דרשו' בסיפוק רב ,כי מספרם של נבחני 'קנין חכמה'
זינק גם הוא בחדות ,עם תוספת של יותר משלושת אלפים נבחנים חדשים.
"מהניסיון שלנו" ,אומרים במעצמה התורנית הפועלת כבר למעלה מעשור
להחדרת לימוד המשנה ברורה מדי יום במסגרת 'דף היומי בהלכה'" ,אנחנו
יודעים שמספר הנבחנים עובד ב'שיטת הספירלה' .יש עליות גדולות במספר
הנבחנים בדרך כלל כשמתחילים ללמוד נושא חדש ,ובמיוחד כשמתחילים
ללמוד כרך חדש של המשנה ברורה .עם זאת ,המספר בדרך כלל יורד לאחר
מכן ושוב עולה ב'תחנת הכניסה' הבאה .אנחנו ב'דרשו' עושים כל מאמץ
כדי שיהיו יותר עליות ופחות ירידות במספר הנבחנים ,וב"ה אנו רואים ברכה
גדולה בעמלנו .בסופו של דבר ,התקופות ה'חלשות' כיום ,שבהן מספר
הנבחנים נמוך כביכול ,גם הן כוללות מספר נבחנים שבעבר הלא רחוק נחשב
לדמיוני וחסר כל חיבור למציאות".
ב'דרשו' מנצלים את ההזדמנות כדי להזכיר שוב שתוכניות הלימוד של
הארגון ,ובכללן גם תוכנית 'דף היומי בהלכה' ,פתוחות לכל דורש ,וכל מי
שמעוניין יכול להגיע למוקדי הבחינה הפזורים בכל רחבי הארץ ,ולערוך את
המבחן" :אין צורך אפילו להירשם מראש ,על אף שאנו ממליצים בחום
להירשם לפני המבחן ,כדי שנדע להיערך בהתאם עם מספר הטפסים ועם
מקומות המבחן .צוות המזכירות שלנו משיב לכל שאלה ומספק כל מידע
הקשור לפעילות 'דרשו' .נשמח לעמוד לשירותכם בטלפון שמספרו 02-560-
."9000
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים''

מה הטעם שנס חנוכה לא הוזכר במשנה?
ומדוע קבעו את חנוכה על נס פך השמן ולא על נס נצחון המלחמה?
חנוכה  -מאי חנוכה
"דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא
להתענות בהון (לא מספידים בימים אלו ולא מתענים) .שכשנכנסו היוונים
להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום,
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן ,שהיה מונח בחותמו של כהן גדול,
ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ,נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.
לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" (שבת כא ,ב).
הטעם ששמונה ימים אלו תחילתם מליל כ"ה בכסלו ,אע"פ שהתחילו
להדליק המנורה רק בליל כ"ו ,לפי שביום כ"ה היה הנצחון (פר"ח או"ח
תרע).
טעם אחר :יש שכתבו שגברו על אויביהם ביום כ"ד והדליקו בליל כ"ה,
שהיה יום ראשון לנס (מאירי שבת כא).
טעם אחר :יש שתירצו שלדעת הסוברים שכתבו שהדלקת הנרות במקדש
הייתה אף ביום ,התחילו להדליק ביום כ"ה (אור גדול למשניות יומא פ"ז
מ"ד).
טעם קביעת שם 'חנוכה'
א .שם חנוכה מלשון חניה:
"חנו כ"ה מאויביהם" ,שכן
בכ"ה כסלו חנו מאויביהם (כל
בו מד).
יש שאמרו בלשון אחרת חנו
בכ"ה מנסיעתם למלחמה,
מלשון הפסוק (במדבר לג)
"ויסעו ויחנו" (לבוש סימן
תרע א).
ב .חנוכה מלשון 'חינוך',
שחנכו את המזבח .לאחר
שהיוונים טימאו את המזבח
ואסרוהו ,בני חשמונאי היו
צריכים לגנוז את אבניו ולבנותו
מחדש (או"ז ח"ב סימן שכא).
י"א על שחנכו את כלי השרת ,שכן אחרי שטימאו היוונים את ההיכל והעזרה,
בני חשמונאים היו צריכים להתיך את הכלים ולעשותם מחדש (אבי נחל
סוף דרוש יב) .י"א על שם שנחנך בית המקדש והעבודה; כשהיונים גברו
נטמא המקדש ובטלה העבודה ,וכשגברו ישראל טהרו את ההיכל והמקדש
(שבולי הלקט קעד) .י"א משום שמלאכת המשכן הושלמה בכ"ה בכסליו
והיה המשכן מוכן לחנוכתו (מחזור ויטרי רלט).
ג .חנוכה מלשון 'חן' (כה) שבכ"ה כסליו מצאו עם ישראל חנינה (בעיני
ה') (מחזור ויטרי רלט).
ד .חנוכה מלשון 'מנוחה' ,שאסור במלאכה .כתב המהרי"ל" :קבלה בידינו
שאסור לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים ,וי"א גם ביום הראשון ואחרון,
ונראה ראיה מדקראו ליה 'חנוכה' ,כלומר חנו בכ"ה שאסור במלאכה ,דאם
אין איסור כלל מה חניה שייך כאן ,דדוחק לומר 'חניה' מלשון מלחמה (הובא
בב"ח סימן תרע).
ה .לפי שביום זה חנתה שכינה על ישראל (יסוד ושורש העבודה שער יב
פ"א).
ו .חנוכה  -על שם חינוך ההיכל ביום כ"ה בכסלו ,בימי חגי הנביא כמובא
בנבואת חגי (ב-יח) שבכ"ד בכסלו יוסד ,ולמחרת חנכוהו בהקרבת קרבנות
ובהדלקת הנר (מור וקציעה סימן תרע).
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ז .לפי שהוא נוטריקון של ח' נרות והלכה כבית הלל (אבודרהם חנוכה).
חג האורים  -חג הנרות .יש המכנים את ימי החנוכה בשם "חג האורים"
או 'חג הנרות' ,והטעם :לפי ששמות אלו נובעים מנס פח השמן וממצות
חכמים להדליק נרות שמונה ימים (חנוכה הלכות ומנהגים פרק א הערה
כא).
הטעם שלא קבעו חנוכה ט' ימים מספק כמו בחג הסוכות
לפי שסוכות הוי מדאורייתא והחמירו על כך מספק ,אע"פ שאין אנו קובעים
עכשיו על פי הראייה ,משא"כ חנוכה דמדבריהם ,והם אמרו לעשות ח' ימים,
והם מחשיבים את המולד (אליה רבא בשם בעל העיטור תרפד ס"ג).
טעם אחר :לפי שבחג הסוכות ושאר המועדים שעושים יום אחד מספק,
שמא הוא יום קדוש ואנו נוהגים בו חול ,משא"כ בחנוכה שאין הטעם אלא
להזכיר הנס שנעשה ,שהשמן דלק שמונה ימים אין צורך להוסיף יום (כנסת
הגדולה הגהת טור תרע).
הטעם שנס חנוכה לא הוזכר במשנה
לפי שרבינו הקדוש מסדר המשנה ,היה מזרע דוד המלך ע"ה ,ונס חנוכה
היה על ידי בית חשמונאי ,שתפסו המלוכה ולא היו מזרע דוד ,וזה הרע
לרבינו הקדוש .ובכתבו המשנה ע"פ רוח הקודש נשמט הנס מחיבורו (בשם
החת"ס) .ובנוסח אחר יש שכתבו שלא רצה רבינו הקדוש להזכיר במשנה
את ניצחון החשמונאים ,שיהיה להם גנאי בזה שתפסו המלוכה שלא כהוגן
(ספר זכרון למשה).
ישנם המערערים על טעם זה ,ואומרים שלא יעלה על הדעת שרבינו הקדוש
לא הזכיר את דיני חנוכה במשניות בגלל סיבות של קפידא (ראה זיו המנהגים).
יש שמבארים טעם אחר ע"פ הרמב"ם בפירוש המשניות (מנחות פרק
התכלת פ"ד משנה א) ,שמסביר מדוע במשניות לא מוזכר ענייני תפילין
ומזוזות על אף היותם חלק ממצות התורה? לפי שבזמן שחיברו את
המשנה היו דינים אלו ידועים היטב לכל אדם ואדם ,יתכן איפה לומר
שגם הלכות חנוכה היו שגורים וידועים בפי כל ,עד שרבי מסדר המשניות
לא מצא לנכון להעלותם על הכתב במשניות (בית נפתלי מובא בנר
מצווה ,חת"ס גיטין עח ,א).
יש שמועה המובאת בעניין זה בשמו של הגר"א מוילנא ,שממניין שבעה
מסכתות קטנות היו עוד מסכת תפילין ,ומסכת מזוזה ,ומסכת חנוכה ומכיון
שהיה ממסכת חנוכה לא כתבה רבי.
טעם אחר :לפי שעד רבי לא היה היתר לכתוב את המשנה ,ובימי רבי
נתחדשה ההלכה והותר לכתוב את המשנה ,וכיון שמעיקר הדין אסור לכתוב
את תורה שבע"פ ,ורק מפני שהתחילו לשכוח פרטים הותר לכתוב ,וכל זה
בשאר תורה שבע"פ ,אבל מצות נר חנוכה שנתחדשה בבית שני לא עבר זמן
רב מזמן הנס עד שיהא חשש שכחה ,ולכן לא כתב רבי דלא היה עת לעשות
לה' (הגר"י גרינוואלד בקובץ הקדמות).
טעם אחר :לפי שרבי סמך על מגילת תענית שבו הוזכרו דיני חנוכה (דרשות
מהחיד"א דרוש ל"ב).
הטעם שקבעו את חנוכה על נס פך השמן ולא על נס נצחון המלחמה :לפי
ששאר המקרים יש פתחון פה למינים לומר 'מקרה הוא ולא ה' פועל כל
זאת' ,אבל נס השמן ,ששמן אשר יש בו להדליק רק יום אחד ונתרבה מעצמו
עד שיספיק לשמונה ימים ,אין צד לומר כי מקרה הוא ,וכולם יודו ויאמרו
'מאת ה' הייתה זאת' ,ולזכר נס זה תקנו להדליק נרות בכל לילה (מטה משה
תתקעד).
טעם אחר :כדי שלא לעורר קנאת הגויים עלינו ,שיאמרו שאנו חוגגים על
מפלתם (אוצר כל מנהגי ישורון סימן י"ט חנוכה א).
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

יש לדון במצות הדלקת המנורה בזמן הזה,
האם נוכל להדליק במקום המקדש
בעיקר קדושת הבית להלכה נחלקו הפוסקים דעת הרמב"ם שהקדושה קיימת גם בזמן הזה ,אך הראב"ד כתב שרק
בתקופת בית שני היה קדושה אבל בזמנינו אין קדושה במקום המקדש
סוגייתנו עוסקת בענין קדושת מקום המקדש בזמן הזה ,ומבואר בדף טז
שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא ,כלומר שכאשר קדשו
את מקום המקדש וירושלים קדשו אותו לעולם וגם לאחר החורבן קיימת
קדושה.
עוד מבואר בגמרא שמקריבים קרבנות אע"פ שאין בית המקדש קיים,
שמכיון שהקדושה קיימת גם שבית המקדש חרב ,אפשר לבנות מזבח
ולהקריב קרבנות לשם שמים.
במשך הדורות עלתה השאלה האם אכן ניתן להקריב קרבנות בזמן הזה,
ונבאר כאן בתמצית את הנדונים ההלכתיים שהעלו
רבותינו גדולי הדורות בדברים המעכבים את
ההקרבה.
קדושת המקדש בזמן הזה
א .בעיקר קדושת הבית להלכה נחלקו הרמב"ם
והראב"ד (בפ"ו מבית הבחירה הט"ו) דעת הרמב"ם
שהקדושה קיימת גם בזמן הזה ,אך הראב"ד כתב
שרק בתקופת בית שני היה קדושה אבל בזמנינו
אין קדושה במקום המקדש ,כיוון שידעו שהמקדש
וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קדוש אחר
עולמי בכבוד השי"ת לעולם לכן לא קידשו על
זמן הזה ,וסיים שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו,
א"כ לפי הרמב"ם אפשר להקריב בזה"ז ,אך לפי
הראב"ד א"א להקריב כיון שאין קדושת המקדש
בזה"ז ,ואף שאין בית המקדש נאסר להקריב
בבמות כמבואר בתוס' במגילה (דף י.).
טומאה הותרה בציבור
ב .בספר כפתור ופרח פ"ו כתב שאמר לו רבינו ברוך שר"ח מפריז (מבעלי
התוס') רצה לעלות לירושלים ולהקריב קרבן פסח ,ותמה הכפתור ופרח
הלא אנחנו טמאים לנפש אדם ואיך נקריב בטומאה ,ואח"כ נתיישב שהלא
טומאה הותרה בציבור.
יחוס כהונה
ג .עוד דן הכפתור ופרח כיצד נמצא כהן מיוחס ע"ש ,והחת"ס (ביו"ד סי'
רל"ו) כתב שכיון שאין כהן מיוחס נוכל לסמוך על כהני חזקה שנושאים
כפיים ופודים בכורים ,וכן מצדד החזו"א אה"ע (סי' ב' סק"ז) שכשאין כהן
מיוחס לא מעכב ,וכתב דאפשר שמכל מקום העמידו חכמים דבריהם להצריך
יחוס גמור.
בגדי כהונה
ד .הגרעק"א במכתבו לבעל דרישת ציון דן שאין לנו אפשרות לעשות בגדי

כהונה ,ואף שחושן וציץ אין מעכב אלא לכהן גדול ,א"כ נעשה בגדי כהן
הדיוט מפשתן ,אכן הרמב"ם פסק שאבנטו של כהן הדיוט עשוי מצמר
ופשתים וצריך תכלת וארגמן ,ואין לנו בבירור תכלת וארגמן ,וכ"כ החזו"א
שם שא"א להקריב בזה"ז כיון שאין לנו תכלת.
שקלי ציבור
ה .היעב"ץ (ח"א סי' פ"ט) דן שקרבנות צבור צריך להביא משקלים של כל
עם ישראל ,אכן כתב החת"ס שהר"ח רצה להקריב קרבן פסח שהוא קרבן
יחיד ואין צריך בעבורו שקלים.
מקום המזבח
ו .כדי לבנות מזבח צריך לדייק במקומו ואין
אתנו יודע עד מה ,ובזמן בית שני בנו את המזבח
ע"פ נביא שהורה להם את מקומו במדויק ,כדכתב
הרמב"ם בפ"ב מבית הבחירה ה"ד.
פתיחת דלתות ההיכל
ז .יש הלכה שבשעת הקרבת הקרבנות צריך
שיפתחו את דלתות ההיכל ,אם כן יש לשאול
כיצד ינתן להקריב כשאין בית מקדש הלא אין
פתיחת דלתות ,והרשב"א בסוגייתנו הקשה כן,
ותי' דדוקא בזמן שהבית קיים צריך שיפתחו את
הדלתות ,אבל כשאין פתח ואין דלתות אינו מעכב,
והחפץ חיים הביאו בלקוטי הלכות זבחים ט (דף
נה ):בזבח תודה ,ונסתפק שמא בזמנינו שיש
במקום בנין בעו"ה ושועלים ישמעאלים הלכו בו
אפשר דמעכב.
הדלקת המנורה במקדש בזמנינו
יש לדון במצות הדלקת המנורה בזמן הזה ,האם נוכל להדליק במקום
המקדש ,שהרי הדלקת המנורה דוחה את הטומאה ,וראיתי מי שכתב שאי
אפשר ע"פ הירושלמי פ"ד דשקלים שהמזבח והמנורה מעכבים זה את זה
וא"א לנו לכוון את מקום המזבח ,אכן במאירי בשקלים כתב דזה רק להסוברים
שאין מקריבין בלי בית ,אבל להלכה שמקריבין אע"פ שאין בית אין כל
הכלים מעכבים את הקרבנות ,וכן נראה במגילת תענית שבזמן החשמונאים
שהדליקו את המנורה עדיין לא חנכו את המנורה רק לאחר כמה ימים.
הרי התבארו דברי הפוסקים והצדדים בזה ,אכן בעונ"ה אנו בגלות בין
ישמעאלים ולא ניתן רשות להקריב קרבנות ,ויה"ר מלפני אבינו שבשמיים
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ,ושם נעשה חובותינו תמידים כסדרם
ומוספים כהלכתם קטורת ומנורה בטהרה ויעלה לרצון לריח ניחוח לפניו
יתברך.

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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 ש''ח594 מתנה בשווי

	•אם עשה גוי מלאכה בבית ישראל ,ויש הנאה מעצם ההימצאות במקום שבו נעשתה המלאכה ,וכגון שהפעיל את המזגן
ביום חם המיוחד – לא חייבו חכמים את הישראל לצאת מביתו ומחדרו.
	•ישראל הרואה בשבת גוי המתעתד לעשות מלאכה עבורו – צריך למחות בידו; ואם כבר עשה את המלאכה ,יזהירנו שלא
לעשות זאת שנית.
	•גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך ישראל וגויים כאחד ,ואין הוכחה שהמלאכה נעשתה לצורך אדם מסוים – אם רוב
הנמצאים במקום הם ישראל – אסור ליהנות מהמלאכה ,ואם רובם גויים – מותר.
	•חדר שדולק בו אור מועט ,וגוי הדליק בו אור נוסף – מותר ליהנות משני האורות יחד ,הנאה כזו שהיה ניתן ליהנות מהאור
הראשון לפחות בשעת הדחק.

מהלכות אמירה לגוי בשבת
	•יש מהראשונים שסובר שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת לצורך מצוה ,ורוב הפוסקים חולקים על כך.
לדעת הרמ"א ,במקרה של 'צורך גדול' ניתן להקל ,ויש שמחמירים גם במקרה כזה .ומותר לומר לגוי לתקן חוט של עירוב
שנקרע בשבת ,כדי למנוע רבים מלהיכשל במלאכת הוצאה.
	•מותר לומר לגוי לטלטל מוקצה בשבת ,לצורך שימוש בגופו של חפץ המוקצה ,או במקום שבו הוא מונח; ואם מדובר
בכלי שמלאכתו לאיסור ,מותר לומר לגוי לטלטלו לכל צורך שהוא .וכל זה אין להתיר לעם הארץ ,שמא יבוא להקל יותר
מהמותר.
באזורים הקרים ,מותר לומר לגוי בשבתות בחורף להפעיל תנורי חימום והסקה עבור ילדים קטנים .וכשקר במיוחד ,מותר
	• ֵ
לומר לגוי להפעיל את החימום גם עבור גדולים ,כיון שלעניין קור כבד נחשב כל אדם כ'חולה שאין בו סכנה' .ונחלקו
הפוסקים בנוגע לאמירה לגוי להפעיל מזגן או מאוורר ביום חם במיוחד ,אם כל אדם נחשב כחולה גם לעניין חוֹ ם כבד.

'פסיק רישא' בפעולות השכיחות בשבת
	•דלת הפונה לרחוב ,אשר בסמוך אליה מוצבים נרות דולקים ,באופן שכאשר יפתחו את הדלת קרוב לוודאי שרוח הנושבת
בחוץ תכבה את הנרות ,אסור לפתוח את הדלת בשבת כל עוד הנרות דולקים.
	•שינוי צורת להבה ,אשר אינו משפיע כלל על גודל הלהבה ,אין בו איסור 'מבעיר' או 'מכבה' .ולפיכך ,מותר להניח או להזיז
בשבת את כיסוי הפח על להבות הכיריים ,הגם שהן גורמות לשיטוח הלהבות.
	•נחלקו הפוסקים בנוגע לפתיחת דלת מקרר בשבת :יש אומרים שמותר לפתחה בשעה שהמנוע פועל; יש שהתיר לפתוח
אף בשעה שהמנוע אינו פועל; ויש אוסרים לפתוח אף בשעה שהמנוע אינו פועל.

'בסיס לדבר האסור'
	•חפץ שמותר לטלטלו בשבת ,אשר הונח על גביו לפני שבת חפץ של מוקצה על מנת שיהיה מונח עליו בשבת – נעשה
'בסיס לדבר האסור' ,ואסור לטלטלו אף במקרה שהמוקצה נפל מעליו.
	•חפץ של היתר שמונח עליו חפץ של מוקצה באופן שלא נעשה 'בסיס' – אם צריך להשתמש בחפץ ההיתר במקום אחר,
או שצריך להשתמש במקום עומד המוקצה – ינער תחילה את חפץ המוקצה מעל חפץ ההיתר ,על ידי הטיית חפץ ההיתר,
או נענועו.
	•שולחן שהונחו עליו מבעוד יום הן נרות השבת והן החלות או היין המיועדים לסעודה ,אינו נחשב כ'בסיס' לנרות ,משום
שהחלות והיין חשובים לאדם יותר מן הנרות .ויש חולקים.
העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
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הנאה ממלאכת גוי בשבת

052-7181253

האם מותר ליהנות ֵמאוֹ ר שהדליק גוי בשבת?
האם מותר לומר לגוי להפעיל מזגן?
ובאיזה אופן מותר לפתוח את המקרר בשבת?

גיליון מס'  258פרשת מקץ-חנוכה
תשע"ח שנה חמישית

לעילוי נשמת
הרב ר' ÌÈ˜ÈÏ‡ Ú˘Â‰È
ב"ר  Ô‰Î‰ ÛÒÂÈז"ל
תנצב"ה

·‰ÁÓ˘Â ‰„ÂÚÒ ÈÂ·È¯ ÔÈ Ú

מעניני חנוכה 

בהא דכתב הרמ"א סי' עת"ר ס"ב "ויש אומרים שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות ,משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח" הקשו הלא חנוכה הוא
שמונה ימים ,וחנוכת המזבח היה שבעה ימים )מו"ק ט' א'( וצריך לומר ,כיון שבאותו הזמן של נס פך השמן היה חנוכת הבית לא חששו ליום נוסף
שהיה בו נס פך השמן.
בגמרא איתא שאחרי הניצחון ומציאת פח השמן "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים" .וכבר דקדקו בלשון הזה "ימים טובים" .ובימי
החנוכה ,יהודי נתברך השיב לרבנו "אפרלייכן חנוכה" .ושאלו אח"כ האם הגון ושייך לומר נוסח זה בחנוכה ,וכי זה חג שיש מצוות שמחה .והשיב,
כי שייך לומר כן על פי משמעות בלשון הרמב"ם .ע"כ.
ולכאורה כוונתו לדברי הרמב"ם שם בתחילת ההלכה "שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל" ואח"כ
סיים שם "והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים" .ואמנם אמר רבנו שודאי אין צריך לשתות יין כמו כל החגים לפי שלא נתקן על היין.

פניני הלכה
Á" ˙˜Ï„‰· ÌÈ˘ Â‚‰ ‡Ï
לגבי נס פסח ופורים אמרו בפסחים ק"ח ב' ומגילה ד' א' )ותוס' שם ד"ה שאף( שגם נשים חייבות בד' כוסות וחייבות במצות הפורים שאף הן היו
באותן הנס ,ויש להבין אם כן ,מדוע לא נהגו נשים להדליק נר חנוכה והלא אף הן היו באותו הנס ,אך נר חנוכה שאני כיון שהבעל בהדלקתו מוציא
את אשתו משא"כ במצוות של אכילה ושתיה לא שייך להוציא אותה ע"כ.
בעידנא חדא סיפר רבנו המעשה על הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שבחנוכה איחרה הרבנית לבוא הביתה ,והמתין לה להדליק הנרות חצי שעה ,שאלו אותו
טעם הדבר ,והשיב ,אם חז"ל אמרו דשלום בית של נר שבת קודם לנר חנוכה ,כל שכן שבשביל שלום בית צריך להמתין לאשה מעט עד שתבוא,
שיש בזה שלום בית.
ובעידנא חדא שאלו את רבנו האם יש הידור שהוא על האשה שתדליק נרות חנוכה בנפרד וכמו מצות ד' מינים שנוטלת ועוד מצוות ,או שבחנוכה
אין שום ענין בזה ,והשיב כי מהדין יכולה להדליק ג"כ אבל דרך כלל המנהג שלא מדליקה כי הבעל מוציא אותה ,וציין לחתם סופר )שבת כ"א ב'(
דבנות שאינם נשואות אינן מדליקות לעצמם ע"ש הטעם משום צניעות) .ע"ע שו"ת שער אפרים סי' מ"ב ומובא בא"ר סי' תרע"א ג' .וסיפר רבנו כי באחד
הימים פלוני הביא לביתם חנוכיה נאה מאוד מכסף בשביל שידליק בה ,וכיון שהוא מדליק תמיד במנורה שקיבל במתנה מהגה"צ ר' אריה לוין זצ"ל אין לו צורך
בחדשה ,אבל חשש שאם לא ידליק בה כלל הלה יעלב ,ולכן הציע שהרבנית ע"ה תדליק בזה .ע"כ .ומידי שנה היתה מדליקה במנורה זו ובאו נשים רבות ,וסיפרה
להם תמיד עובדה זו שההדלקה היא תוצאה של חשש שיהודי יעלב ,וכדרכה הרבתה כבוד שמים בפי הבריות גם בהדלקה זו ,ואמרו כולם ראו בריה שבראתי
בעולמי(.

‡˘¯ ˜„˘ Â ÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â
בעידנא חדא אמר רבנו בענין ברכת המצוה של הדלקת נר חנוכה :הרמב"ם כתב בפ"ג מהלכות חנוכה ה"ה  -אע"פ שקריאת ההלל מצוה מדברי
סופרים ,מברך עליה אשר קדשנו במצותיו וצונו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב וכו' ויש להבין מפני מה לא כתב הרמב"ם דבר פשוט יותר,
שמברכים על ההלל דחנוכה כמו שמברכים על נרות חנוכה עצמם ,ומה הוצרך להביא ראיה ממגילה ועירוב ,ויש לומר דמחנוכה אין ראיה על כל
מצוה אחרת דרבנן כי הדלקת נר חנוכה הוא פירסומי ניסא ואפשר דרק משו"ה תיקנו ברכה.
)שיח החנוכה(

שו"ת בעניני חנוכה כפי שענה רבינו שליט"א בכתב ידו במיוחד לגליון "דברי שי"ח"
יום ג' י"ז כסלו תשע"ח
,‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·È ˜ Á"¯‚‰ ‰¯Â˙‰ ¯˘ Ô¯Ó Î"ÚÓ
˙.˙Â Ó„ÊÓ‰ Â ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ Ô¯„ÒÎ ÌÈ„ÈÓ˙ Â Ï ·È˘ÓÂ Â Ï ¯ÎÊ Â ÏÙ˘·˘ ‰ÏÂÙÎ ‰„Â
.¯·„ Â ·È˘‰Ï ˙Â‡È Ì‡ ‡"ËÈÏ˘ Ô¯ÓÏ „Â‡Ó ‰„Â ,˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎ· Â ¯¯ÂÚ˙ Â
·:‰˘ÚÓÏ „Â‡Ó Ú‚Â ˘ ,˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎ ¯¯·Ï Â Èˆ¯ ‰ÎÂ Á ˙‡¯˜Ï È"‰ÊÚ

‡.
·.

¯˙ÂÓ
מי שמינה שליח שידליק במקומו ,מותר לו לאכול סעודת קבע לפני ההדלקה?
מובא בשו"ע ריש סימן תר"ע שנוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות .מה תעש ה אשה שעובדת לפרנסתה ,וגם
˜ÈÒÙ‰Ï

‚.

בזמן הדלקת הנרות נמצאת בעבודה ובעלה מדליק .האם יכולה לעבוד כרגיל ,או שצריכה לדאוג להפסיק חצי שעה?
כשמחנכים קטן בהדלקת נר חנוכה ,יש ענין לחנך אותו להיות מוסיף והולך כל יום עוד נר או שידליק רק נר אחד כל יום )עי' משנ"ב

„.

ÔÈ Ú ˘È
תרע"ה י"ג(?
מנהג בני ספרד שבעל הבית לבדו מדליק נרות ולא הבנים .ויש שכתבו שכדי לחנכם למצוות ראוי שאחרי שבירך והדליק ,יתן לבנו

‰·ÂË ‰ˆÚ
להדליק שאר הנרות )הגר"ח פלאג'י מועד לכל חי סי' כ"ז הל' ל"ו( מה דעת מרן שליט"א?
 . ‰כשמחנכים הקטן להדליק נר חנוכה ,אפשר לתת לו להדליק בנרות שדולקים חצי שעה בלבד? כי בערב שבת הנרות ייכבו עוד לפני
‡¯˘Ù
צאת הכוכבים?
 .Âכיצד ינהג נער הנעשה בר מצוה בחנוכה ורגיל בכל יום להדליק עם השקיעה ,האם בליל הבר מצוה ידליק בשקיעה כרגיל ,או יחכה
עד הלילה שהוא כבר גדול ,ויקיים המצוה בגדלותו?
‰ÚÈ˜˘· ˜ÈÏ„È

˙˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰·È˘· ÔÂ·Â È „ÂÚÂ ÛÈÒÂ˙ ÍÏÓ ÈÓÈ ÏÚ ÌÈÓÈ ˙Î¯·· ,‡ "ËÈÏ˘ Ô¯ÓÏ ‰·Â¯Ó ‰„Â
ב ברכת שבת שלו ם וחנוכה שמ ח

יצחק גולדשטו ף

 עלי הדף 
˘˘ ÂÚÂ ¯Î

שבועות דף יח ב' אר"ח בר אבא אר"י כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים וכו' .ראינו הרבה בנ"א שלא חיסרו שום
הבדלה ואין להם בנים זכרים או שאין להם בנים כלל וכן יש להקשות בשאר שכר המובא בגמ' או עונש ואנו רואין כ"פ שאינו כן,
והתשובה לזה בב' אופנים או שמעשיו מעכבין כמש"כ המ"ב בסי' קנ"ח סקל"ח לענין נט"י ,והענין שיש עברות שמעכבין בנים כגון מ"ש
בסנהדרין צ"ב א' כל המסתכל בערוה קשתו ננערת ושם פ"ב א' אם כהן הוא לא יהי' לו בן כו' וביבמות נ"ה א' אין לו בנים הולך ערירי
וכה"ג הרבה ,ואם עשה מצוה ששכרה בנים וכנגדה עברה שמפסידה בנים יצא זה בזה וכן כל כה"ג ,ועוד יש תשובה שאם א' אין לו
בנים אין זה נכיון מעונותיו דמי יימר שמגיע לו בנים אבל אם עשה מצוה שהבטיחוהו חז" ל בנים עבור זה נמצא אם אין לו בנים מנכין
לו עבור זה מעונותיו וה"ז כאילו נתנו לו בנים ונטלוהו ממנו וא"כ נקרא שבאמת היו לו בנים וכן כה"ג וכן לענין עונש שמי שאינו עני
אינו נכיון ממצותיו אבל אם עשה עברה שמגיע לו עניות עבור זה ואינו עני מנכין לו ממצותיו וכן כה"ג ובאמת שני התשובות דבר א'
הוא ודו"ק) .גם לפעמים הקב"ה יודע שאם יתנו לו בנים או עשירות אין זה טוב עבורו אלא רע ולכן אין נותנין לו וכמש"כ רש"י במ"א ח' מ"ג וכל
דעביד רחמנא לטב עביד(.

)שערי אמונה פאה פ"א מ"א עמ' י"ב(

˘‰ÎÂ Á ˙ÂÎÏ‰ È È ÚÓ ˙"Â
ש .במה שפסק בשו"ע סי' תרפ"א סעי' ב' דבביהכנ"ס מדליקין
נ"ח קודם הבדלה ,מה הדין בבית שנוהגים להתפלל בו תפילת
ערבית במוצ"ש בלבד ,האם חשיב כביהכנ"ס לענין זה או כבית
)לדעת הבן איש חי פ' וישב שכתב דבבית הנכון הוא להבדיל קודם
ההדלקה(.

˙.ÈÏÂ‡ .
ש .כשהבעל מדליק במוצ"ש ,האם ראוי שגם האשה תאמר ברוך
המבדיל קודם ההדלקה דהא הבעל הוא השליח שלה ,או כיון
שאינה עושה מלאכה אין ענין שתאמר.
˙.ÈÂ‡¯ .
ש .היאך היה מנהג מרן החזו"א זצוק"ל במוצ"ש של חנוכה,
האם להבדיל ואח"כ להדליק ,או להיפך.
˙.Ì„Â˜ ÏÈ„·‰Ï .
ש .האם מותר להדליק נ"ח בשמן של שביעית או לאו.
˙.¯ÂÒ‡ .
ש .האם בנשפך לו השמן שהכין להדליק בע"ש אחר שבירך
קודם שהדליק ,ונשאר הכוסיות שהכין למוצ"ש ,האם יברך
שוב.
˙.Í¯·Ó 'Â‡ÎÏ .
ש .בנשפך השמן שחוזר ומברך ,האם גם על ברכת שעשה נסים
חוזר.
˙.'Â‡ÎÏ .
ש .האם יש ענין להדליק נ"ח בשמן הראוי לאכילה.
˙.ÔÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .
ש .נתפרסם בשם מרן שליט"א דמי שמאושפז בבי"ח בימי
החנוכה רח"ל ,ורוצה להדליק נרות במקום שהותו ,אך הנהלת
הבי"ח אינה מסכמת בדבר ,שידליק ע"י פנס חשמלי ויברך,
האם נכונה שמועה זו שאפשר לברך ע"י הדלקה בחשמל.
˙.Ï"ˆÊ ‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó Ì˘· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÎ .
ש .מי שקנה כוסות לשם שתיה ,ושוב נמלך בדעתו להדליק בהם
נ"ח ,האם צריך להטבילן כדין כלי אכילה או לאו.
˙.ˆ"‡ .
ש .בפתיל צף שיש בזמננו שהפתילה מצופה בשועה ,האם זה
מוריד המעלה של להדליק בשמן זית כיון שבשעת ההדלקה
עצמה דולק מחמת השעוה ,ורק אח"כ דולק מחמת השמן,
וההדלקה היא העיקר ,או דאין חשש.
˙.„È¯ÂÓ ‡Ï .
ב .במה שנסתפק במשנ"ב סי' תרע"ג סק"ב לענין הגוזל שמן
והדליק בו אם יצא יד"ח ,נראה דלענין ברכת להדליק פשוט
דלא יברך כמש"כ במשנ"ב סי' תרמ"ט סקל"א דאי"ז מברך
אלא מנאץ ,אלא דיש להסתפק לענין ברכת שהחיינו ושעשה
ניסים אם יכול לברך ,דלכאו' לא גרע מרואה.
˙.¯·˙ÒÓ ‡Ï .
ש .האם יש ענין לשמור הפתילות והשמן הנותר מנר חנוכה
בשביל לשורפו עם החמץ בע"פ ,משום הואיל דאיתעביד ביה

מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי ,או דאין לשמור עד זמן
זה משום שמא יבא לידי מכשול ,וישרפנו מיד אחר חנוכה.
˙.Â ÚÓ˘ ‡Ï .
ש .מה נשתנתה מצות נר חנוכה שמצינו בה כמה דרגות
הידורים ,דמהדרין ומהדרין מן המהדרין ,מה שלא מצינו כן
בשאר מצות.
˙.¯Â·Èˆ· ‰¯˙Â‰ ‰‡ÓÂË„ ¯Â„È‰ ÏÈ·˘· ‰È‰ Ò ‰ ÏÎ˘ .
ש .בגמ' שבת כ"ג ב' אי' "אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה
בנים ת"ח ,והנה רואים אנו רבים וטובים שרגילים בנר
וזהירים בכל הפרטים ,ואף נוהגים להיות מן המהדרין ומן
המהדרין מן המהדרין ,ואין זוכים לבנים ת"ח ,מה הסיבה
לדבר.
˙.ÈÂ‡¯Î ÌÎÂ ÈÁ ÏÚ ÁÈ‚˘‰ ‡Ï˘ Ì˘‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ .
ש .בפיוט מעוז צור "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים",
ואומרים העולם דמכאן רמז לסגולה שלמי שיש שושנה ברגלו
רח"ל שימרח מהשמן שנותר מחנוכה ברגלו ועי"ז יתרפא,
האם שרי לעשות כן ,או שמא משום שהוקצה למצותו אסור.
˙.ÔÎ ÔÈ˘ÂÚ ˘È .
ש .בגזירות היוונים שאמרו "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם
חלק באלקי ישראל" ,מה הענין בקרן השור דוקא.
˙.ÌÒ¯Ù˙ÓÂ ‰Â·‚ ‡Â‰˘ .
ש .האם יש ענין בנתינת דמי חנוכה לילדים ,ומה הטעם.
˙.Ì‰È„ÏÈ ÂÁÏ˘Â ˙ÎÏÏ Â˘ÈÈ·˙‰˘ ÌÈÈ Ú‰ ÏÈ·˘· ‚‰ Ó‰ .
ש .בענין דמי חנוכה שמעתי שמרן הקה"י זצוק"ל נהג ליתן
דוקא ביום מסויים ,אם נכונה שמועה זו ,ובאיזה יום נתן,
ומדוע דוקא ביום זה.
˙.˙·˘· ÏÁ ÔÈ‡ ÌÏÂÚÏ˘ ÌÚË‰Â È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ· .
ש .האם יש ענין לאדם ללמוד לעצמו וכן ללמד לילדו בימי
החנוכה הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו בזמן המכבים
המובאים בס' יוסיפון וכדו' ,או דימשיך רגיל בסדר לימודו.
˙.‰ÎÂ Á ˙ÂÎÏ‰ ÌÈ„ÓÂÏ .
ש .מובא בספרי החסידות מנהג לשחק בסביבון בימים אלו,
האם ראוי לעשות כן עם הילדים זמן מועט או דיש להמנע.
˙.„È·Ú „È·Ú„ Ô‡Ó .
ש .האם צריך לומר הנרות הללו כשמדליקים בביהכנ"ס.
˙.¯·„ ‡ÓÚ È‡Ó ÈÊÁ ˜ÂÙ .
ש .מובא בספרים שיום זאת חנוכה הוא יום של חיתום הדין של
הימים הנוראים והוא עת רצון ,ויש שהביאו כן בשם כתבי
האר"י ,ויש שכתבו שאין דבר זה בכתבי האר"י ,מה המקור
לזה )ראיתי מובא בשם הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שהביא רמז לזה מהא דאי'
בב"ב קי"ב ב' שנותנים לבע"ח תשעים יום ואז כתבינן אדרכתא אניכסי ,הרי
דמאריכים בתשלום החוב עד תשעים יום ,ומר"ה ועד זאת חנוכה יש
תשעים יום(.

˙.Ï"ÊÈ¯‡‰ Ì˘· .

)שו"ת שיח חיים(

גליון רפ"ט
שנה ז' תשע"ח

ויהי מקץ שנתים ימים )מ"א  -א'(

ולהתגולל ביסורי עוני? בבית הכנסת

כאשר פתר לנו כן היה

איתא במדרש "אשרי הגבר אשר

קמה מהומה גדולה ,איש האשים את

אשה אחת באה אל ר' אליעזר ואמרה

שם בה' מבטחו" זהו יוסף "ולא פנה

רעהו בהזנחת רבי אהרן .מתוך

שמזוזת הבית

אל רהבים ,ע"י שאמר לשר המשקים

הרגשת מוסר קבלו עליהם כולם

וזכרתני והזכרתני נתווספו לו שתי

להתכנס מיד אחרי סעודת שבת,

שנים.

ולטכס עצה במה ואיך עוזרים לרבי

לו בחלומי ראיתי

נשברה .אמר לה סימן הוא שתלדי בן
זכר .לתקופת השנה ילדה בן זכר.

מסופר :כאשר שהה הרה"ק רבי

אהרן להתפרנס בכבוד ,כיאה לנכדו

כעבור זמן מה באה שוב האשה אל ר'

מאיר שפירא זיע"א מלובלין אצל

של הבעש"ט הקדוש .אחרי התפילה

אליעזר ,ומאחר שלא היה בביתו,

רבו הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב

פנו איש איש לביתו תוך החלטה

שאלו אותה תלמידיו לרצונה ,אמרה

זיע"א .שמע מפיו תירוץ נפלא על

נחושה לחזור אחרי הבדלה לבית

דברי המדרש .שלכאורה הסיפא

הכנסת להתייעצות .גם רבי אהרן

להם ראיתי בחלומי את מזוזת הבית
נשברת .אמרו לה סימן שתלדי בל

סותרת את הרישא .פתח הרבי זצ"ל

פנה למושבו בבית הכנסת כשמצפונו

ותירץ על פי מעשה שהיה :בעיירה

מיוסר על המעשה שעשה ,ולבו מלא

זכר ובעלך ימות רח"ל .כשחזר ר'

קונסטנפין שברוסיה התגורר הצדיק

חרטה .לא כל כך על עצם הגילוי

אליעזר לביתו וסיפרו לו תלמידיו על

הנסתר רבי אהרן מטיטייב זיע"א בנו

ששרוי במצוקה ובעוני ,אלא שניצל

הפתרון

של הרה"ק רבי צבי זיע"א שהיה בנו

את שמו של הבעש"ט הקדוש כדי

יחידו של הבעל שם טוב הקדוש

לעורר רחמנות אצל הציבור .אחרי

חלומה

של

האשה

ועל

שפתרו לה .אמר להם ר' אליעזר ,לא
הייתם צריכים להגיד כך ,זה עתה

זיע"א .מצבו החומרי היה ללא נשוא,

ששקע בהרהורים הגיע למסקנה

עברו עליו ימים שלא בא אוכל לפיו.

שעליו לבקש מהקדוש ברוך הוא

הרגתם נפש ,לפי שהחלום הולך אחרי

ערב שבת אחד הגיעו מים עד נפש,

שהציבור שנכח בבית הכנסת בשעת

פתרונו ,כמו שכתוב "ויהי כאשר פתר

ביתו היה ריק מכל ,עד שאפילו נרות

מעשה ,ושמע את תלונתו על יחסם

לנו כן היה"

לשבת לא היו לו .מרוב צער וכאב

המתנכר אליו ,ישכח את כל אשר

לא יכול היה להתאפק יותר ,ושלא

אירע .חשב ועשה ,ניגש למזוזה הניח

כמנהגו קם ממקומו ,ובזריזות ניגש

עליה את ידו ואמר ,רבש"ע :אני

ושאל

וישכח

לשולחן,

דפק

עליו

מבקש

ממך

שתעזור

לי

בהתמרמרות ,היתכן? שנים רבות

הציבור כל מה שאמרתי .צדיק גוזר

אני יושב בעיירה זו ומתפלל בבית

והקב"ה מקיים ,הצבור שכח את

הכנסת הזה ,ובמשך הזמן הזה לא

המאורע ואף אחד לא בא לבית

עלה על דעתו של מישהו לשאול

הכנסת כפי שהחליטו .עם זה ,סיים

מהיכן ירק זה חי? וכי נכדו של

הרבי,

בדברי

הבעש"ט חייב לענות את נפשו ברעב

המדרש.

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:02 :ת"א4:15 :

מיושבת

הסתירה

)ירושלמי מעשר שני פ"ד(

נדבת
הר"ר יוסף אליעזר הומינר הי"ו
לע"נ רעיתי ,אמנו וסבתנו
מרת זלדא מרים ע"ה
ב"ר אברהם צבי ז"ל
נלב"ע ל' כסלו תשע"ה

מקץ  -חנוכה
חת תורה

זמני יציאת שבת
ירושלים 5:17 :ת"א 5:19 :ר"ת5:55 :

למי חיכה המגיד הקדוש בליל ראשון של חנוכה

הקיפוהו בשמחה וקיבלו פניו ב'שלום עליכם' חם ואוהב .הרבי המתין

היה זה בלילה הראשון של חנוכה .המוני חסידים מילאו את בית

אתמול זמן רב אמר אחד התלמידים .ר' זושא נאנח קלות ועיניו

מדרשו של המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א ,כולם דרוכים ומצפים.

הטהורות הביטו בחיבה בחבריא קדישא .בשולחן שהרבי בוודאי יערוך

כל רגע צריך המגיד לצאת מחדרו הקדוש ולהדליק את נרות

היום לאחר הדלקת הנרות ,אספר מדוע התעכבתי בדרכי ,אמר ,ומיהר

החנוכה בחנוכייתו המיוחדת .משום מה הפעם מתמהמה הרבי ,הזמן

להוסיף מובן שיהיה זה לאחר קבלת רשות מהרבי .החבריא קדישא

חולף במהירות ותמיהת התלמידים גוברת מרגע לרגע .מעולם לא

ישבו מסביב לשולחן הגדול ,בראש ישב המגיד כולו הדרת מלך ,ועיניו

התעכב הרבי במצווה זו שכה חביבה עליו ,הם לוחשים זה לזה,

מפיקות שמחה ואהבה .זה עתה סיים לזמר את פזמוני החנוכה ,וכעת

ומבטיהם חולפים בדאגה מדלת חדרו של הרבי אל חנוכייתו ,וחוזר

הפנה עיניו הטהורות לעבר ר' זושא ונתן בו מבט מחכה .הכל היו

חלילה .הוא ממתין להרה"ק ר' זושא מהאניפולי ,אומר מישהו ,והכל

דרוכים ומצפים למוצא פיו של ר' זושא ,עוד רגע ישב ומבט של יראת

מהנהנים בראשם .כולם יודעים כי בשנים האחרונות ,ר' זושא הוא

כבוד וחרדה נסוך על פניו עוד רגע קט השתהה ואחר פתח וסיפר.

התלמיד שמתכבד להדליק את הנר ולהגישו לידיו של הצדיק,
חביבות מיוחדת הייתה ניכרת על פניו של המגיד בשעה שר' זושא
היה מגיש לו את נר השמש .לא ייפלא אפוא שבשנה זו התמהמה
המגיד זמן רב בציפייה לתלמידו חביבו מדי שנה.

כבכל שנה ושנה ,יצאתי גם השתא ,מיד לאחר ימי החגים ,לכפרים
ולעיירות השוכנים מסביב למעזריטש ,בביקורים אלו אני מחזק ומעודד
את היהודים הפשוטים הדרים בכפרים ובעיירות ומפיח בהם חיות ורוח
של יהדות .בהגיע חודש כסלו ,התכוננתי לשים פעמי בחזרה לכיוון

עם תום חודש החגים במחיצת המגיד ,היה ר' זושא יוצא לזמן

מעזריטש ,וכמו תמיד רציתי גם השנה להספיק ולבקר בכמה עיירות

קצר ממעזריטש ,ועורך גלות ביישובים ובכפרים הקטנים במחוזות

בודדות הנמצאות בדרך .בדיוק כשהייתי באמצע הדרך ,החורף פתאום

שמסביב ,מבקר בבתיהם ובבקתותיהם העלובות של היהודים

החל להכות בעוז ,סופות שלגים החלו להשתולל ,השלג נערם לגובה רב

הכפריים הפשוטים ,בכל מקום הקדיש תשומת לב לכפריים ומקרבם

וכיסה את פני הארץ ,רוחות חזקות איימו להפילני כל רגע אל תוך

לאביהם שבשמים .נהג לספר על רוב חביבותם של היהודים

השלג ,לא הייתה בידי ברירה אלא להמשיך ,בקושי גררתי רגלי ,נעלי

הפשוטים אצל הקב"ה ועל גודל נחת הרוח שיש לקב"ה מאמירת

בוססו בשלג העמוק ,הידקתי את שולי מעילי וכובעי כיסה את ראשי עד

פרקי תהילים .אלה היו יושבים מולו ומתענגים על דבריו ,בולעים

עיני ,כל אותו זמן ניחמתי עצמי בתקווה ,שכעבור ימים אחדים אגיע

בצמא כל מילה ועיניהם צמודות אל שפתיו כחוששים להחסיר מילה.

אי"ה בחזרה למעזריטש ,שם אוכל לשבת שוב בבית המדרש ולהתחמם

לקראת חג החנוכה היה ר' זושא מסיים את סיבובו ושם פעמיו חזרה

באור תורתו של הרבי.

למעזריטש ,באופן כך שבערב חנוכה יגיע לחצרו של המגיד הקדוש.
השעות חלפו ,וכשהגיעה שעת חצות הלילה נפתחה דלת חדרו של
המגיד ,והוא יצא החוצה ,ובדחילו ורחימו ניגש להכנותיו הרוחניות
קודם הדלקת הנרות ,עיני כל עקבו ביראת כבוד אחר עבודת הקודש
של הרבי ,חסידים היו מדמים את הכנותיו כשהוא מטיב את הנרות
ומכין את החנוכייה להדלקה ,לעבודתו של הכהן הגדול בעת
שהיטיב את המנורה בבית המקדש .כשסיים את הכנותיו נתן מבטים
חפוזים-יוקדים על פני החבריא קדישא ,ולבסוף זימן אליו אחד
מתלמידיו הגדולים והורה לו להדליק את השמש .נראה היה כאילו
הרבי משלים עם העובדה שרבי זושא כבר לא יגיע הלילה .הדממה
הלכה והעמיקה ,עיני הכל היו נעוצות בפניו הלוהטות של הרבי.
והנה הוא משתהה רגע ,ואחר כן פותח בקול רועם בברכות ההדלקה,
מעלה את האש ,ופותח בהתלהבות "הנרות הללו" ...בעוד הקהל
מחרה מחזיק אחריו ,עיניו הרושפות של הרבי ננעצו בלהבה הקטנה
המאירה באור בהיר וזך ,פניו מאירות וזוהרות ושמחה של מצווה
ניכרת בהן.

אתמול בצהריים הייתי במרחק שעות הליכה אחדות ממעזריטש ,לבי
ומחשבותי כבר היו אתכם בבית המדרש ,כשלפתע החלה להשתולל
סופת שלגים נוספת חזקה מקודמותיה .הרוח שרקה נוראות ,טלטלה
עצים חסונים משל היו נטיעות רכות ,חתכה וצרבה בפני ללא רחם ,בכל
כוחותי המשכתי לבוסס בשלג כנגד הרוח ,כשלפתע הוטחתי בעוצמה
אל תוך השלג העמוק .אני חייב להמשיך ללכת ,אמרתי לעצמי שוב
בחוסר כוח ,אם אכנע לרוח אקפא כאן חלילה ,ידעתי שלא רחוק מכאן
צריך להיות כפר ובו ביתו של ר' יעקב יהודי פשוט ותמים ,שבביקוריי
הקודמים נוהג הייתי להתאכסן אצלו .אסור אליו לזמן מועט עד
שתחלוף הסערה ואחר כך אמשיך בדרכי למעזריטש .המשכתי אפוא
בשארית כוחותי להילחם ברוח העזה ולצעוד לעבר הכפר ,לא ידעתי
כמה זמן חלף עד שחשכת חורף כבדה ירדה על היקום ,הוספתי לצעוד,
כשלפתע נגלו מולי מתוך השלג והעלטה בתיו הראשונים של הכפר,
איש לא הסתובב בחוץ בשעת סערה שכזו ,הכפריים היו מכונסים
בבתיהם ,יושבים ליד תנורים מעלי חום והבל ,ידעתי היטב היכן ביתו
של יענקל ,ומיהרתי אליו ללא שהיות ,נקשתי על דלת ביתו ביד
מכחילה וצרובה מקור ,וציפיתי שהדלת תיפתח מיד כמו תמיד ,אך

למחרת בבוקר בעת שהמגיד ותלמידיו סיימו תפילת שחרית,

הפעם משום מה לא היה מענה .נקשתי שוב ושוב ,עד שלבסוף נשמע

נפתחה דלת בית המדרש ור' זושא נכנס בצעדים כושלים ,ניגש

מתוך הבית קול חנוק וחלש שואל ,מי שם? עניתי ,זושא ממעזריטש,

לעבר מקומו הקבוע ,התיישב בכבדות על הספסל הנוקשה ,והניח

ולאחר רגע נפתחה הדלת וראיתי לפני את אשתו של יעקב .פניה הביעו

בסמוך את צרורו הדל .רק אז הזדקף והביט כה וכה ,כשאותות של

פחד וניכרו בהן סימני בכי ,ילדיה ישבו מצונפים ומחובקים בפינת החדר

שמחה ושביעות רצון ניכרים על פניו .חבריו הקדושים תלמידי הרבי

ועל פניהם אותות של בכי ופחד .מה קרה? שאלתי והיכן יעקב?

האישה התחילה לספר :היום השכם בבוקר עוד לפני הסופה,
יעקב יצא כרגיל לעבודתו ביער ,קודם שיצא אמר לי שהיום
יקדים מעט לחזור הביתה כדי להספיק להיות נוכח בהדלקת
נרות חנוכה ,אולם בצהריים החלה לפתע להשתולל הסופה
המסוכנת הזאת ,האמנתי שיעקב ישוב מיד הביתה אך חלפו

אסור לו לאדם להתייאש
משל לאדם שהיה עשיר גדול שהיתה לו חנות ,פרצו
גנבים לחנותו ורוקנו אותה ונדלדל האיש ,קבץ האיש

שעות רבות ובחוץ כבר החשיך ויעקב טרם חזר ,מי יודע אם לא

את יתר הפליטה שנשארה לו מהגניבה ופתח שוב חנות

אירע לו חלילה משהו ,סיימה בקול רוטט ופרצה שוב בבכי מר

וחזר למעמד מסוים ,אם כי לא כמעמדו הראשון .לימים

וילדיה הקטנים ענו אחריה ביללות קורעות לב .לבי נקרע
בראותי את צערם ובכיים ,הייתי נבוך ואובד עצות לרגע ,לא
ידעתי מה לעשות וכיצד להרגיעם ,מחד גיסא ,ידעתי שאני

פקדוהו שוב גנבים וגנבו ממנו גם את יתר הפליטה ,חזר
שוב וקבץ את יתר הפליטה מהגניבה השניה ,מכר גם

מוכרח ללכת ולחפש את יענקל ,אולי חלילה אירע לו דבר מה

את תכשיטי אשתו ופתח חנות קטנה לפרנס את בני

עלול לקפוא למוות .אבל מאידך גיסא ידעתי שהרבי במעזריטש

ביתו ,ושוב פקדוהו גנבים וגנבו ממנו גם את זה ,עד

מחכה שאבוא ואדליק את השמש כבכל שנה ,כיצד אחמיץ את
המצווה הזאת ובמיוחד בלילה הראשון של חנוכה? שריקת הרוח
הנוראה והמאיימת שנשמעה מבחוץ סילקה מחשבה זו ,אל

שלא נשאר לו כלום ,עמד הלה ולווה ברוב דחקו
הלוואה מועטת ,וקנה לו מעט סחורה והתחיל מחזר על

תדאגו אמרתי ,ה' נמצא עמנו בכל מקום ,אנו צריכים רק לבטוח

הכפרים כדרך הרוכלים העניים במיני סדקית ,למכור

בו ולדעת שהוא שומר עלינו ,ואז לא יאונה לנו כל רע .מיד

לכפריים או להחליף בלחם ועופות וביצים כדרך

אצא ואחפש את יענקל .פניתי לכיוון היער שבפאתי העיירה לא
הרחק מביתו של יענקל ,ועד מהרה מצאתי עצמי מתבוסס בשלג
שנערם בין העצים בשורה הראשונה ,מחפש את השביל המוכר

הסוחרים העניים .לימים הלך אותו עני בדרך ועמו מעט
סחורתו וקצת מזון ,פגע בו שודד רוכב על סוס ,ולמרות

זה מכבר .עודי מנסה להמשיך ולהתקדם ,נתקלתי לפתע בדמות

בכיותיו ותחנוניו של העני ,גזל ממנו השודד את שארית

גוף אדם מוטלת בשלג כאבן שאין לה הופכין .גחנתי והבטתי

הפליטה אשר לו ,והלך העני הלוך ובכה ריקן ומרוקן

מקרוב וראיתי לפני את יענקל ,סילקתי במהירות את השלג מעל
גופו ,הוא היה חיוור כשלג שנערם מסביב ושפתיו כחולות ,רק
בקושי שמעתי את נשימותיו החלשות .בשארית כוחותי הרמתי

לשוב לביתו ,והוסיף בכי על בכיו בזכרו עשרו מקודם
ומצבו המדולדל היום ,שהוא חוזר לביתו ואין בידו

אותו מתוך השלג והתחלתי לחממו ,שפשפתי היטב את רקותיו

פרוטה לפורטה ולתת טרף לביתו ,עוד הוא בוכה והנה

עד שהתעורר ופתח במקצת את עיניו ,במצב זה גררתי אותו

ראה כי השודד נפל מן הסוס ואינו יכול לקום ובתוך כך

לעבר ביתו .שעה ארוכה גררתי אותו במאמץ אדיר ,בעודי נלחם
ברוח העזה שניסתה להביסני ולהפיל אותי עם יענקל לתוך
השלג ,עד שלבסוף הגעתי עמו בשארית כוחותי לביתו .האשה

רמס אותו הסוס והרג אותו .חזר אותו עני וראה והנה
השודד מוטל הרוג ,עמד וחיפש בחבילותיו ומצא את

והילדים קיבלו אותנו בשמחה מהולה בדאגה ,הושבנו את יענקל

כל הסחורה שנגנבה ממנו במשך כל הזמן ,וכל הונו

ליד האח הבוערת ואני התיישבתי לצדו ,אט אט התאוששנו.

גדול

האשה הגישה משקה חריף והלגימה חממה את הגוף ואת הלב.

ורכושו.

חזר

בשלום

לביתו

ונעשה

עשיר

כבתחילה.

רק בחצות הלילה קמנו ממקומותינו כדי להדליק נרות חנוכה,
לא שכחנו להזכיר את הניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם
בזמן הזה .הלילה נשארתי אפוא בביתו של יענקל ,ומיד עם
עלות השחר יצאתי בדרכי הנה .המגיד ישב שקוע בשרעפיו,

והנמשל :נלמד מכאן שאסור לו לאדם להתייאש מן
הפורענות כי פעמים הרבה אנו רואים שאתרע מזלו

פניו בערו ביקוד אש ,עיניו עצומות וראשו מוטה .שקט מתוח של

של אדם ,גונבים ממנו ,וחוזרים וגונבים והוא הולך

ציפייה שרר בבית המדרש .לאחר רגעים אחדים נשא המגיד את

ומתרושש .אל יפול אדם זה לתוך יאוש ח"ו ,אלא יתלה

עיניו הביט במבט אוהב בר' זושא ,אחר העביר את מבטו על פני

עיניו לבעל הרחמים ויבכה ויצעק אליו כל פעם ,ויבקש

שאר המסובים ואמר בשקט:

מלפניו שיראה בעניו ומרודו ,ואז יבוא היום והשודד

דע לך זושא ,כי בשמים התעכבו כביכול בהדלקת הנרות עד

ההוא יפול ותקומה לא תהיה לו ,וישיב אליו את רכושו

אשר תדליק את נרות החנוכה עם אותו יהודי ,זכות המצווה

שנשדד ממנו ואת כל הטוב שנגזל ממנו ,ויחזור להיות

שהצלת נפש מישראל היא שעמדה לך .רק אז הבינו החסידים
מדוע המגיד עצמו התעכב עם הדלקת חנוכייתו אמש עד חצות
הלילה ,אותה שעה שר' זושא ופמליית שמים הדליקו נרות.

עשיר כבתחילה.
)הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א(

נתינה הגונה

גדולתו בענוותנותו

שבת קודש כ"ח כסלו
רבי חזקיהו ב"ר דוד די סילוה )פרי חדש -
תנ"ח(

מסופר :על דלתו של הרה"ק

מסופר :קרוב משפחה זקן היה

רבי ברוך בער ליבוביץ זיע"א,

להרה"ק רבי חיים שמואלביץ

התדפק פעם עני בן טובים וביקש

זיע"א

בבית אבות,

את נדבתו ,הגאון שכשלעצמו לא

האיש היה תלמיד חכם ור' חיים

היתה פרוטה מצויה בידו באותה

הקפיד

לפעם

שעה ,לא יכול היה למלא את

ולשוחח עמו בדברי תורה ,בין

מבוקשו ,אולם כאשר יצא העני

ביקור לביקור היה גם שולח לו

התלווה אליו רבי ברוך בער

מכתבים .באחד הימים ביקש מבן

כברת ארץ ,ומי ראה את ראש

ביתו שישלח עבורו את המכתב,

הישיבה הולך ברחוב ולא יצא?

הלה נטל את המכתב ולהפתעתו

וכך התלווה קהל תלמידיו עם

הבחין בכך שעל צידה השני של

בונים מפרשיסחא )תקפ"ט(

אותו עני שהתפעל מכל הכבוד

המעטפה רשם ר' חיים את שמו

הסביר

הרב ח .שמואלביץ .הדבר עורר

הרה"ק רבי יעקב צבי ב"ר יהושע אשר
מפאריסוב )תרמ"ט(

הצדיק את מעשהו ואמר :הנה

פליאה בעיניו ,הוא ידע היטב כי

עני הדופק על פתחי הבתים,

ר' חיים הקפיד שלא להתהדר

יום חמישי ג' טבת
הרה"ק רבי אברהם ב"ר יהודה צבי
מסטרעטין )תרכ"ה(

סובל חרפה ובושה עד שמעניקים

בתוארים

לא

לו תרומה הגונה ,ודבר זה נבצר

התאפק

ממני לעשות ,מדוע איפוא לא

השיב

אתרום לכל הפחות מנה הגונה

תלמיד חכם זקן ,ובבית האבות

שחילקו

לו.

בחזרתו

של כבוד.

בודאי

מצות ואהבת לרעך כמוך
מסופר :פעם שח הרה"ק רבי
מרדכי מראחמיסטריווקא זיע"א:
אינני יודע מאיזו סיבה באים

שהתגורר

לבקרו

מפעם

כלשהם,
ושאל

המשגיח:

שאינו

הוא

לפשר

הדבר?

האיש

זוכה

הוא

מראדזין )בעל התכלת  -תרנ"א(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הדחת כלים בשבת )ב'(
חסד עם ילד צעיר

א( מה שאמרו שמותר להדיח עשר כוסות,

למה באים? יתכן שמאחר וטרם

בעיר קיידן .בשבת זו חל יום הבר

מתייצב אני בתפילה ,מקבל אני

מצוה של ילד אחד שהתכונן

מצות

סיבה

כנהוג

התאכסן
סלנטר

למפטיר,

הרה"ק
זיע"א

בגלל

רבי
בשבת

"ואהבת לרעך כמוך" ,והלא כבר

מסויימת לא קראו לילד למפטיר.

אמר החכם מכל אדם )משלי כ"ז

אחרי התפילה יצא ר' ישראל

י"ט( כמים הפנים לפנים כן לב

לטייל עם הילד שעה ארוכה כדי

האדם לאדם ,לכך באים.

לשמחו ולהפיג את צערו.

גל פז

יום שישי ד' טבת
הרה"ק רבי גרשון חנוך הענך ב"ר יעקב

אותו בשל כך.

שומעים אצלי תורה ,ובכל זאת

בחסות רשת חנויות

יום רביעי ב' טבת
הרה"ק רבי אברהם משה ב"ר שמחה

מקבל מכתב מ"רב" הוא יכבד

ישראל

על

יום שלישי א' טבת
הגה"ק רבי יאיר חיים בכרך ב"ר משה
שמשון )חוות יאיר  -תע"ד(
הרה"ק רבי שאול אוקער מטבריה ב"ר
צבי הירש )תרי"ג(

יודע אולי כשיראה מישהו שהוא

אנוכי ,לא מחבר ניגונים ,לא

עצמי

)תשואות חן  -תקס"ד(
הרה"ק רבי ישראל מאוסיאטין ב"ר מרדכי
שרגא )פייבוש( )תש"ט(

לכבוד

פעם

בכל

יום ראשון כ"ט כסלו
הרה"ק רבי גדליה מליניץ ב"ר יצחק

ולתשומת הלב הראויים לו ,מי

אנשים אלי ,הן לא בעל תפילה

לבבי

הרה"ק רבי עזריאל מייזליש ב"ר צבי )עץ
הדעת טוב  -תקמ"ו(

אע"פ שאינו צריך אלא לכוס אחת ,יש
להסתפק אם דוקא כשכוס אחת אינה דומה
לחברתה ,מותר להדיח כולם ,שמא ירצה
בזה ,או בזה ,או אפשר אפילו כל הכוסות
שווין ,מכל מקום כיון שכל אחד ראוי,
הותרו כולן) .פרי מגדים באשל אברהם
סימן שכ"ג ,ס"ק ח'( .ולמעשה מותר בכל
אופן להדיח כולן ,וכמו שמשמע מלשון
המשנה ברורה )שם ס"ק כ"ו( ודו"ק.
ב( אסור להדיח כמות גדולה מאד של
כלים ,על סמך שצריך לאחד מהם ,דהוי
טירחא יתירה) .שו"ת משנה הלכות ח"א
סימן פ'(

לזכות
הר"ר ישראל חיים ברזל הי"ו
עם בנו הנולד לו במז"ט
יזכו לרוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח
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משפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחייםַׁבןַׁבכוריו ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

פ ָּרשַׁתַׁ ִ
נכָּהַַׁׁ
ָּ
ח ֻ
מקַׁץֲַׁ ַׁ-

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

שלמהַׁודנהַׁדודַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"ב
רַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילתַַׁׁ מובא בשולחן ערוך (סימן תרעא ,ו)" :מניחו
קסיר
י.מ.י.שַׁכדוריַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכה ַׁ למעלה משלושה טפחים ,ומצווה להניחו
שולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב ַׁ
למטה מעשרה טפחים ,ואם הניחו למעלה
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ
מעשרה טפחים  -יצא .אבל אם הניחו
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ
יפיתַׁשרהַׁבתַׁג'ינהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ ַׁלמעלה מעשרים אמה -לא יצא".
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ שונה היא מצוות הדלקת נרות חנוכה מכל
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ המצוות המוכרות לנו ,שכולה נועדה כלפי
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַַׁׁ חוץ לעוברים ושבים ולא מיועדת שבני
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ הבית יראו את הנרות הדולקים ,ורק
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
בשעת הברכה וההדלקה נמצאים בני
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁהבית ליד הנרות.
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ

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

וגם זה אינו הכרח כדי לצאת ידי חובה,
אלא די בזה ,שאחד מבני הבית הדליק
ובזה יצאו ידי חובה כל המשפחה ,על אף
שלא שמעו את הברכות.

וצריך להבין ,מדוע מקום ההנחה אמור
להיות במקום נמוך עד מטר .בשלמא
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ
למטה משלושה (כ 24-ס"מ) אפשר להבין,
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ כיוון שזהו ביזיון למצווה ,כאילו מניחו על
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
הקרקע .אבל ַׁמדוע ַׁלא ַׁיניח ַׁלכתחילהַׁ
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ בגובהַׁ ,שבזה ַׁיהיה ַׁאולי ַׁפרסום ַׁגדולַׁ
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה ַׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ יותר? ַׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ

עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ הזמן ,שבו התחולל נס ההצלה של
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
המכבים נגד היוונים ,היה בזמן שפל נורא
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ בעם ישראל ,שבו קֻ יַם "מְּ הָ ְּרסַ י ְִך ּומַ חֲ ִרי ַבי ְִך
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ
מִ מֵּ ְך יֵּצֵּאּו (ישעיהו מט ,יז)" .וגדול היה הצער
ַַׁׁ ַׁ
16/12/2017
כ"חַׁכסליוַׁתשע"ח
מהמתייוונים יותר מֵּ הַ יְּוָנִים עצמם.
ַׁ
ַׁ
מקץ
פרשתַׁ
ובאותה תקופה התרחש אסון נוסף,
ַׁ
הפטרה"ַׁ:רוניַׁושמחי"ַׁ-זכריהַׁב'ַׁ
ַׁ
שצדוק ובייתוס נפרדו מחכמי ישראל
ר"ת והקימו לעצמם דת חדשה ,שכפרה בכל
יציאה
כניסה
 17:45 17:15 16:02התורה שבעל פה ,ומשכו ַׁאליהם ַׁהרבהַׁ
י" ם
ַׁ

ת" א

16:19

17:11

17:41

חיפה

16:18

17:11

17:40

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

16:22

17:15

17:45

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת מקץ

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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יהודים ַׁמעם ַׁישראל ַׁובפרט ַׁאנשיםַׁ
עשירים ומכובדיםַׁ .ודווקא ַׁפשוטי ַׁהעםַׁ
נשארוַׁבאמונתםַׁהתמימה.
ובתקופת שפל זו גברה יד הַ יְּוָנִים על
ישראל בגזירות קשות לעקור מעם ישראל
את יסודות התורה בביטול מצוות שבת,
חודש ,מילה ויחוד ה'.
ובחסד ה' עלינו גברה ידם של החשמונאים
בני מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ,והראה להם
הקב"ה את רחמיו המרובים בהתגלות פך
השמן ,ולשנה אחרת קבעו ימים אלו להלל
והודאה.
ידוע שיש למספרים חשיבות ,המספר שש
הוא בעולם המעשה ,המספר שבע הוא
השלם ,ואילו מספר שמונה הוא מעלַׁ
הטבעַׁוכלילַׁהשלמות.
ולכן תינוק מילתו לשמונה ימים ,שהוא
בצלם אלוקים .כך חג החנוכה נמשך שמונה
ימים ,לרמוז ,שחיינו מעל הטבע.
ראו חכמים ברוח קודשם את תוקף הגלות
המר והנמהר ,ורצו לרמוז לנו ,שחלילה לא
נגיע למצב ייאוש ,ולכן מניחים את הנר
במקום נמוך ,לומר ַׁלךַׁ,שגם ַׁממקום ַׁנמוךַׁ
עםַׁכלַׁהקושיַׁניתןַׁלהאירַׁאתַׁהחשיכה.
ובזה ַׁמראים ַׁשהקב"ה ַׁנמצא ַׁאיתנו ַׁגםַׁ
במעמד ַׁהנמוךַׁ ,שנמצאים ַׁבו ַׁעכשיוַׁ .וכלַׁ
יוםַׁמוסיפיםַׁוהולכיםַׁבנרותַׁ,בשפלַׁהגלותַׁ
ישַׁבנוַׁאמונהַׁ,שניוושעַׁונעלהַׁאטַׁאטַׁשובַׁ
למעמדנוַׁהקודםַׁלחזותַׁבנועםַׁה'.
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

שֹואלַּׁומ ִ
נכָּה
ח ֻ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁ ֲ
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
ַׁמהַׁהענייןַׁבהדלקתַׁנרותַׁחנוכה?ַׁוהאםַׁנשיםַׁיכולותַׁלהדליקַׁאתַׁהנרותַׁבמקוםַׁבעלַׁהבית?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
בתקופת בית המקדש השני גזרו מלכי יוון גזרות על ישראל ,ועמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה ,ולבטל אותם מדתם ,ולא
הניחום לעסוק בתורה ובמצוות ,ונכנסו להיכל בבית המקדש ופרצו בו פרצות ,והיה צר מאד לישראל מפניהם ,עד שריחם
עליהם ה' והצילם מידם .אז גברו עליהם בני החשמונאים הכוהנים הגדולים והרגום ,והושיעו את ישראל מידם.
כאשר נכנסו החשמונאים להיכל במקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה ,לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור ,שיש בו
כדי להדליק את המנורה יום אחד בלבד ,ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים .אותו היום ,שבו נמצא פך השמן ,ביום כ"ה
לחודש כסלו היה ,ולכן תיקנו חכמים ,שהיו באותו דור ,לעשות שמונה ימים הללו ימי משתה ושמחה ,ומדליקים בהם נרות כדי
לפרסם את הנס.
הנשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה ,ואף על פי שמצוות שהזמן גרמא נשים פטורות -היות והן היו באותו הנס( .רמז לדבר
ואמרה האישה אמן -א-ארבע כוסות בפסח ,מ-מקרא מגילה בפורים נ-נרות חנוכה ,שהנשים מחוייבות במצוות אלו ,אע"פ שמדובר במצוות
שהזמן גרמא מישום שהם היו באותו הנס) .ולכן אם אינו יכול להדליק הנרות בביתו ,כגון שצריך לצאת למקום רחוק ,ראוי ונכון

שימנה את אשתו ,שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות במקומו ,ויוצא ידי חובה ,אפילו אם אינו נמצא שם בשעת ההדלקה.

טהַׁבנרֹות
הבָּ ַָּׁ
על הרפואות המושפעות מראיית הנרות הובא ב"בינת ישראל" :שמעתי מדודי זקני הקדוש מטשארטקוב זי"ע ,בשם הרב
הקדוש מאפטא זי"ע ,שפעם בא לפניו איש אחד שהיה ל"ע חולה במרה שחורה ר"ל ויעץַׁלוַׁלהסתכלַַׁׁבנרותַׁהקדושיםַׁשלַׁ
חנוכה ַׁבשעה ַׁשדולקים וכן הלה כך עשה כדברי רבינו ,וכשקם האיש למחרת משנתו ,נהפך והיה לאיש אחר ,בריאַׁושמחַׁ
ויהיַַׁׁלאות.

נכָּהַׁ
ַָּׁ
ס
ח ֻ
דלָּ קַׁתַׁנרֹותַׁ ֲ
גּולהַׁבְׁ ה ְׁ
ְׁ
ַׁ
המקובל העצום האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל ה'בני יששכר') ,שבשכרַׁנר ַׁחנוכהַׁזוכה ַׁלהינצל ַׁמדינהַׁ
שלַׁגיהנם ,שהרי ידוע מהמקובלים שגיהנם הוא בצפון העולם ,והלא צד צפון הוא משמאל למזרח ,ועל ידי ההדלקה בשמאל
ניצל מאור ואש הגיהנם.
ַׁ
ַׁ
עֹולםַׁ
ַָּׁ
קרַׁבָּ
העִ ַָּׁ
מַׁהַׁ ָּ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

עד כמה רבותינו ניצלו את זמנם עד תום בלימוד התורה הקדושה  -זאת לא ניתן להעריך ,שכן אין אדם שבמוקדם או במאוחר
יתבקש לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם בפני בית-דין של מעלה .להלן סיפור מופלא על הצדיק ר' יעקב ישראל קנייבסקי
(הידוע כסטייפלר) זצ"ל בו ניתן ללמוד על מוטיב זה:
מסופר על אשה כשרה אחת ,שנטלה על עצמה את המשימה להביא לסטייפלר לבית המדרש את מנת מאכלו .היא הייתה
מניחה  -ומרן היה נוטל ואוכל ,מבלי לבזבז על עניין זה אפילו דקה אחת מזמנו העמוס .באחד הימים נכנס לבית המדרש
הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל (חתנו של הגאון ר' יוסף יוזל הורביץ -ה'סבא מנובהרדוק' זצ"ל) ,והנה הוא מבחין ,שמנת האוכל של ר'
יעקב ישראל עודה עומדת על ספסל בית המדרש בשלמותה.
"מדוע לא אכל היום הרב"? תהה .השיב לו הסטייפלר" :דווקאַׁכןַׁאכלתיַׁ,ואףַׁשבעתיַׁוברכתיַׁברכת ַׁהמזון" .אך הלה תמה:
"הלא המנה נמצאת כאן ,על הספסל!" .השתומם הצדיק לשמע הדברים ,ולאחר שנבדק העניין התברר ,כי מתקרת ַׁביתַׁ
המדרש ַׁנפלה ַׁחתיכת ַׁטיחַׁ ,והסטייפלר ַׁאכל ַׁאותה ַׁתוך ַׁכדי ַׁהלימוד ַׁמבלי ַׁלהרגיש ַׁבשינויַׁ ,ואפילו ַׁבירך ַׁעליה ַׁברכתַׁ
המזוןַׁ,משוםַׁשבטוחַׁהיהַׁ,שאיןַׁזוַׁאלאַׁפתַׁהשחריתַׁהקבועהַׁשלו...
לִ שְׁ אלֹותַׁבהֲ לָּ כָּה

הקְׁ ָּדשתַׁהֶ עָּ לֹון

מְׁ נּוי ִים

לשאלותַׁנָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אלִ יָּהּוַׁחיִיםַׁפִ נְׁחָּ סִ י ַׁ
052בְׁטַׁל'ַׁ052-6329144

נִתָּ ןַׁלְׁ ה ְׁק ִדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְׁ עִ ּלּויַׁנִשְׁ מתַׁ,לִ ְׁרפּוָאהַׁשְׁ למָּ הַׁ,לְׁ הצְׁלָּ חָּ הַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
תשּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלְׁ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִב ְַׁׁ
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְׁמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְׁ בשֶ ֶרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ קּודַַׁׁ 9076926
כְׁת ֹ ֶ

לְׁ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
מִ ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְׁ לחַׁאֶ תַׁכְׁתֹובְׁתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
PnineEH@gmail.com
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אִ ִ
ןַׁדוויקַׁזצ"לַַׁׁ-השד"ה
םַׁראשֹונִיםַׁכְׁמלְׁ ָאכִיםַַַׁׁׁ-המְׁ ֻקבָּלַׁחיִיםַׁשָּ אּולַׁהכ ֹה ְׁ

ַׁ

המקובל ַׁהרב ַׁהגאוןַׁחיים ַׁשאול ַׁהכהן ַׁדוויק זצ"לַׁ -השד"הַׁ :נולד בחאלב (סוריה) ב-י"ד
חשוון ה'תרי"ח (ַׁ .)1857מחכמי א"י ומגדולי מקובלי ירושלים .מנעוריו עסק בתורת הנסתר
וכל שנותיו עסק בהפצת סודותיה ליחידי סגולה .מילדותו ניכרו בו כישרונות עצומים,
שהתאחדו עם שקידתו המופלאה .לאחר שלמד בשקידה ש"ס ופוסקים החל מנעוריו ללמוד
את תורת הנסתר .בשנת ה'תרמ"ז ( ,)1886עוד בטרם מנו לו שלושים שנה ,התמנה למרא
דאתרא של חאלב .למרות שהיו בעירו תלמידי חכמים קשישים ממנו ,הללו קיבלו את
מרותו .בשנת ה'תר"ן ( ,1890כשהיה בן  32שנים) עלה לארץ ישראל ,והצטרף לישיבת "בית
אל" ועם הזמן התמנה לראש הישיבה.
משאת נפשו הייתה להנחיל את תורת הח"ן לכלל ישראל כדי להביא את הגאולה השלמה
לעם .הוא הלך והתפרסם לתהילה בתפוצות ישראל כגדול בתורת הנגלה והנסתר .כאשר
נוסדה ישיבת "רחובות הנהר" ,בשנת ה'תרנ"ח ( )1898בשכונת הבוכרים על ידי הגביר ר'
ניסים נחום ,בה למדו כ 60-חכמי קבלה והתפללו עפ"י כוונות הרש"ש ,נקרא רבנו לעמוד
בראשה ולהרביץ תורה לעדרים.
במשך כל ימות השנה עבר לפני התיבה בתפילות והיה עומד זמן רב ומתפלל עפ"י הכוונות
ללא סידור בידו .בימים הנוראים ,רבים מבני ירושלים נהגו להצטופף בבית הכנסת על מנת
לזכות ולהתפלל עמו ,בחזרת ַׁהש"ץ ,כאשר ַׁהגיע ַׁלברכת ַׁ'המחזיר ַׁשכינתו ַׁלציון' ַׁהיהַׁ
פורץַׁבבכיַׁ,ומדיַׁיוםַׁמצאוַׁאתַׁהקרקעַׁ,במקוםַׁשבוַׁעמדַׁ,רטובהַׁמדמעותיו.
בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו .מכיוון שרופאים כמעט שלא היו בנמצא,
הפצירו בו בני ביתו ותלמידיו לצאת לחו"ל ,כדי לקבל טיפול רפואי לעיניו החולות ולמנוע
מהן עיוורון מוחלט .למרות הסכנה ,שנשקפה לעיניו ,סירב רבנו בכל תוקף לעזוב את
הארץ .הואַׁנותחַׁבעיניוַׁבארץַַׁׁ-אךַׁהניתוחַׁלאַׁהצליחַׁוהואַׁהתעוורַׁבשתיַׁעיניו! .כאשר
התעורר מתרדמת הניתוח ,ונודע לו ,ששוב לא יראה אור יום אמר" :הכול היה ַׁכדאיַׁ,
ובלבדַׁשלאַׁלעזובַׁאתַׁארצנוַׁהקדושהַׁאפילוַׁלשעהַׁאחתַׁבלבד!".
נפטר ב-ד' טבת התרצ"ג ( )1933בעיה"ק ירושלים .חי כ 75-שנים .ציונו בהר הזיתים
בחלקת הספרדים (בשנת תש"ג 1942 -עלו פורעים ערבים להר הזיתים ,הרסו קברים ,נתצו מצבות
וחיללו את מקום הציונים של רבים מיקירי ירושלים .ביניהם חוללה גם מצבת קבורתו של הצדיק ,לאחרונה נבנתה המצבה מחדש
ַׁ
כאשר מקום הציון בקירוב למקום קבורתו).
אביו :ר' אליהו .סבא ַׁ(מצד ַׁאביו) :ר' שאול (אב"ד ארם-צובא בעל 'אמת מארץ') .מרבותיו :ר' מרדכי עבאדי (מח"ס 'מעין
מים') ,ר' אליהו משען (מח"ס 'שפת אמת') .מתלמידיו :ר' יום טוב ידיד הלוי ,ר' סלמאן אליהו (ממלא מקומו בראשות
הישיבה) ,ר' יעקב חיים סופר (מח"ס 'כף החיים') ,ר' ישעיהו אשר זעליג מרגליות ,ר' עזרא הררי רפול ,ר' נח גד וינטרוב,

ר' סלמאן מוצפי .מספריו• :איפהַׁשלמה -על 'אוצרות חיים' למהרח"ו •שרַׁשלום -ביאורים לדברי הרש"ש בספר 'נהר
שלום' •חידושים לספר "שפת אמת" •הגהות לספר "אור הלבנה" לרבי יעקב קצין •הגהות לספר "עלי נהר".

ב

אחד הימים בא אל הגאון הקדוש רבי חיים שאול דוויק זצ"ל יהודי ,ובכה לפניו צרתו ,וסיפר שהוא סוחר בבגדים ישנים וסחבות ,וכל
כספו ורכושו אינם עולים על עשר לירות ,והיה סוחר עם ערבי אחד בתדירות ,ובמרוצת הימים החל הערבי להלוות ממנו כסף ,פעם
אחרי פעם ,עד שיום אחד נותר חסר כל ,בלי פרוטה אחת .פנה הוא אל הגוי ואמר לו" :הב לי כספי!" והערבי הלך והביא לו תכשיט של
אשתו כערבון .אולם ,מאז חלפו עידן ועידנים והערבי איננו ,ואין לו כסף לסחור ,ומאידך ,למכור את התכשיט הוא חושש .ועוד,
שהתכשיט אינו בר ערך אפילו כדי מחצית החוב ,ומה יעשה? אמר לו הגה"ק ,שילך אל הכותל המערבי ויציע דבריו לפני ה' ,וכך עשה.
הלך והתפלל.
למחרת ,בא אליו פתאום הערבי ושאלו" :איה המשכון?" .ענה לו" :בביתי ,אבל אינני יכול ללכת כעת הביתה ,בוא מחר עם הכסף
ואשיב לך את התכשיט!" .למחרת ,שב הגוי ובידו סכום הכסף בשלימותו ,וסיפר הערבי,שלפתע החלה אשתו לצעוק עליו שישיב לה את
התכשיט ואם לאו תהרגנו .אף שהוא עצמו לא היה חפץ לפדות את התכשיט ,כי היה בעל ערך פעוט ,ופשוט היה מוכרח להשיב את
הכסף ,וקיבל היהודי את הכסף לידיו( .הרה"ח ר' נח גד וינטרוב ז"ל' -בישישים חכמה' ששמע מפי ר' חיים זאב מילשטיין)

ב

סוף ימיו כשהיה סגי נהור ,התאספו בחצות הלילה ללמוד בשיעורו ,ראו את רגלו פצועה ונפוחה מאוד ומכוסה בדם רב  -ומראהו רע
מאוד .כששאלוהו לפשר הדבר ,סיפר להם שהיה לו פצע גדול מלא מוגלה ברגלו ,וכאשר הזמינו רופא לבדוק את המצב ,הלה הפנה
את רבינו לבית-הרפואה לטיפול מיידי.
בהגיעו לשם ,קבעו הרופאים שיש לפתוח את הפצע ולהוציא מתוכו את המוגלה .והיות שהטיפול עלול לגרום לכאבים קשים ,רצו
להרדימו .אך הוא סירב לכך ,כי לא רצה להסיח דעתו מדבקות בה' אפילו לרגע אחד .ואמרַׁלהםַׁ,שיעשוַׁהניתוחַׁבליַׁהרדמה .אמרו
לו הרופאים ,שהיות והכאבים הם בלתי נסבלים ,יצטרכו לאחוז בו בגופו ,שלא יתנועע באמצע הניתוח.
רבינו הסכים לכך והתנה ,שלא תגע בו שום אישה .הרופאים צחקו בלבם לבקשתו ,וכמה אחיות אחזו בגופו הקדוש .באמצע הניתוח
כאשר התכווץ מכאב הטיפול ,הבחיןַׁלרגעַׁכיַׁנוגעותַׁבגופוַׁנשיםַׁ,צעקַׁצעקהַׁגדולהַׁומרהַׁ,ובאמצעַׁהניתוחַׁקםַׁויצאַׁהחוצהַׁועשהַׁ
דרכוַׁלביתַׁהמדרשַׁלשיעורוַׁהקבועַׁבחצותַׁהלילהַׁ .
פניני עין חמד
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ַׁ

עבִ יד
נאַׁ-לְׁ ַָּׁ
מ ַָּׁ
ח ָּ
ַָּׁ
טבַׁ ֲ
דעָּ בִ ידַׁר ֲ
כלַׁ ְׁ

סיפור זה נשלח ע"י אחד מקוראינו והוא התרחש לאחרונה
ויש בו כדי לאמת לנו עד כמה הקב"ה משגיח עלינו בכל
פרט ופרט ,ועד כמה עלינו להאמין שכל מה שעובר עלינו
הוא רק לטובתנו ולתועלתנו ,אפילו שנראה כצרה הכי
גדולה .ולהלן הסיפור מפי בעל המעשה:
תחילת סיפור זה התרחש ביום שבת באמצע חודש אלול
ה'תשע"ז .אחותי הגדולה הרגישה כאבים נוראים וחזקים
בבטנה.
מיהרנו לגשת לאחד מהשכנים המתנדב בארגון 'הצלה'
והוא ווידא שאין מדובר בדלקת תוספתן ולכן אמר שאין
צורך להבהילה לבית-הרפואה בעיצומו של יום השבת
ועניין זה סובל דיחוי.

"את מבינה?" ,שאל אותה הרופא" .כן ,אני מבינה" השיבה
אחותי" .אני ַׁמבינה ַׁשהאבנים ַׁבכיס ַׁהמרה ַׁהיו ַׁנס ַׁאמיתיַׁ
עבוריַׁ,וכאביַׁהבטןַׁהעזיםַׁהיוַׁהחסדַׁהיותרַׁגדולַׁשהיה ".
הרופא גם הסביר שבזכות העובדה שהמחלה נמצאת
בשלביה המוקדמים -ניתן לנתח .במציאות שבה המחלה
מתפשטת ,אין אפשרות כבר לנתח וכיום לרפואה אין טיפול
להציע.
הרופא עוד הדגיש ואמר כי הסיכוייםַׁלשרודַׁחמשַׁשניםַׁעםַׁ
המחלה ַׁבדרך ַׁהטבע ַׁהםַׁ ...אפסַׁ .ולכן ַׁאי ַׁאפשר ַׁלתארַׁ
ולשערַׁאתַׁגודלַׁהנסַׁשבדברַׁ.
באותה שבת אחותי הייתה אצלנו ובאמצע סעודת ליל שבת
היא ַׁגילתה ַׁלנו ַׁמדוע ַׁהרופא ַׁביקש ַׁשהיא ַׁתגיע ַׁלמשרדוַׁ
במידיתַׁומהַׁשהתרחשַׁבאותהַׁשבוע.

כאבי הבטן לא חלפו כלל ועיקר ולכן במוצאי שבת לקחנו
את אחותי לבית הרפואה .הרופאים שלחו אותה לבצע
היינו המומים .כמעט שלא יכלנו להוציא הגה מפינו .כזה חסד
מספר בדיקות ובסיכומו של עניין אחד הרופאים ניגש אלינו
מה' ,כזה נס גלוי.
וסיפר כי ַׁמצאו ַׁאת ַׁמקור ַׁכאבי ַׁהבטן ַׁוהם ַׁבשל ַׁאבניםַׁ
למחרת בסעודת היום סיפרתי מה שעלה במחשבתי בעת
הנמצאיםַׁבכיסַׁהמרהַׁ ַׁ.
ירה
הלימוד .אומרים אנו ב'נשמת כל חי'  -ו ְּאִ ּלּו פִינּו מָ לֵּא שִ ָ
מאחר ולא מדובר בניתוח מציל חיים שחייבים לבצעו
ַכיָםּ .ולְּשונֵּנּו ִרנָה כַהֲ מֹון ַג ָּליו .ו ְּשִ פְּ ֵּ
תֹותינּו שֶׁ בַח כְּמֶׁ ְּרחֲ בֵּי ָרקִ יעַ .
מיידית ,נקבע מועד לביצוע הניתוח בעתיד והיא שוחררה
ו ְּעֵּ ינֵּינּו מְּ אִ ירֹות כַשֶׁ מֶׁ ש ו ְּ ַכי ֵָּרחַ  .וְּי ָדֵּ ינּו פְּ רּושֹות ְּכנִשְּ ֵּרי שָ מָ י ִם.
לביתה .הרופא הזהיר אותה להתרחק מכל המאכלים
ו ְַּר ְּגלֵּינּו קַ ּלות ָכאַ יָלותַׁ .
שמכילים שמן ושומן.
ַׁ
אין ַׁאֲ נחְׁ נּו ַׁמסְׁ פִ יקִ ים ַׁלְׁ הֹודֹות ַׁלְׁ ָך ַׁה' ַׁאֱ ֹלקינּו ַׁואֹלקַׁי ַׁאֲ בֹותינּוַׁ.
כשבוע וחצי לאחר מכן עברה ניתוח לפרוסקופיה וחזרה
ּולְׁ בָּרְך ַׁאֶ ת ַׁשִ מְׁ ָך ַׁמלְׁ כנּוַׁ .על ַַׁאחת ַׁמָאלֶ ף ַׁאֶ לֶ ף ַַׁאלְׁ פי ַׁאֲ לָּ פִ יםַׁ
לביתה באותה היום .ב"ה היא התאוששה מהרה ואף
ית ַׁעִ םַׁ
ַׁרבָּבות ַׁפְׁ עָּ מִ יםַׁ .הּטֹובֹות ַׁנִסִ ים ַׁוְׁנִפְׁ לָּ אֹות ַׁשֶ עָּ שִ ַָּׁ
ו ְִׁרבי ְׁ
חזרה לעבודתה לאחר ימים בודדים.
אֲ בֹותינּוַׁוְׁעִ מָּ נּו.
חשבנו שלמרות שמדובר ב'חוויה' לא-נעימה אבל ב"ה היא
מלבד הפירוש הפשוט ,שמזכירים את מספר הטובות שבורא
מאחרינו .אולם ַׁלבורא ַׁעולם ַׁהיו ַׁתוכניות ַׁאחרות ַׁוכאןַׁ
העולם מרעיף עלינו ,שאין להם סוף ,עוד ניתן לפרש ביאור
המתינהַׁלנוַׁ'הפתעה'ַׁגדולה.
נוסף -שאין ַׁאנו ַׁמספיקים ַׁלהודות ַׁעל ַׁטובות ַׁכאלו ַׁשעושהַׁ
כשבוע לאחר הניתוח צלצל הרופא וביקש מאחותי עימנו ַׁמי ַׁשאמר ַׁוהיה ַׁהעולםַׁ ,שהסיכויים ַׁהם ַׁאחד ַׁמריביַׁ
שתיפגש עמו במשרדו .כשהגיעה אחותי לשם ,סיפר רבבותַׁ,ניסיםַׁכאלוַׁשכמעטַׁאיןַׁהמוחַׁיכולַׁלסבול!
הרופא שלאחר הניתוח הוא שלח את המרה לבדיקה
אחותי עברה ניתוח נוסף ,הפעם ניתוח יותר מורכב אצל רופא
שגרתית במעבדה ,והפתולוג מצא שינוים בתאים
יותר בכיר ,בעשרת ימי תשובה .בימי חוה"מ סוכות חזרנו אל
המצביעים על התחלת ה'מחלה הארורה'.
הרופא והוא ַׁאישר ַׁשב"ה ַׁהכל ַׁהוסר ַׁוהיא ַׁנקייה ַׁמהמחלהַׁ.
ליתר דיוק ,הקדמת המחלה .וגילוי המחלה בשלב מוקדם עדיין ַׁאנו ַׁעומדים ַׁתחת ַׁהרושם ַׁהעצום ַׁשל ַׁהנס ַׁהגלויַׁ
מאוד משנה את כל התמונה עבור החולה .ולמעשהַׁ שראינוַׁבמוַׁעינינו.
מדוברַׁבהבדלַׁביןַׁמוותַׁלחיים.
אחיה מסיים בבקשה" :אני מבקש מכל הקוראים שהתחזקו
כשיש גידול אצל הלבלב והמרה ,הוא נקרא בשפה מסיפורה ,שיתפללו בשביל אחותי על עוד נס ,שבקרוב ממש
המקצועית של הרופאים בשם 'הרוצח ַׁהשקט' וזאת בשל תמצא 'תרצה בת חנה יעל' את זיווגה המתאים ותזכה לבנות
העובדה שאין רואים או מרגישים אותו .ועד שהסימפטומים בית נאמן בישראל .הלא ראינו שהקב"ה הוא כל יכול ,למעלה
מתגלים – המחלה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים וכבר מכל הסיכויים!!!
מאוחר מדי עבור אותו החולה.

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"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁ השמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"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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ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם (מא ,א)
פירש באור החיים הק' שכל משך ב' השנים חלם בכל לילה זה החלום רק ששכחו
ע"ש.
ולכאורה למה הוצרך דבר זה שיחלום כל השנתיים? ביאר הרה"ק רבי פנחס
מקוריץ זי"ע ,ע"פ מעשה מהבעש"ט ,שפעם נסע עם המגיד ר' מענדיל מבא"ר,
ויצמא ר' מענדיל למים ,אמר לו הבעש"ט" :אם יהי' לך בטחון אמיתי בהשי"ת,
תראה שיזמין לך מים" .וכן עשה ,שהתחזק מאוד בביטחון בהשי"ת .ונזדמן להם
ערל אחד ושאל אותם אם הבחינו אולי בסוסים שנאבדו ממנו כבר לפני ג' ימים,
והוא מבקש ומחפש אותם ג' ימים .נענו שלא ראו ,ושאלו אותו אם יש לו מים,
ואמר שיש לו ,ונתן לשתות לר' מענדיל.
שאל ר' מענדיל לרבו הבעש"ט ,כיון שהערל הנ"ל הרי לא נסע רק למעני ,להרוות
צמאוני ,למה הוצרך לנסוע זה ג' ימים? השיב הבעש"ט הק' :השם יתב' הזמין לך
אותו מקודם ,שאם יהי' לך בטחון אמיתי בהשי"ת ימלא מחסורך .הרי שגדול כח
הבטחון שהשי"ת מזמין למלא משאלות אדם עוד קודם שיהי' לו זה הבטחון ,ע"ז
האופן שאם יהי' לו בטחון ,יקבלנו מיד.
וכן כאן גבי יוסף שתחלה בטח בשר המשקים ונענש ,עד שהי' לו בטחון בהשי"ת,
לכך הזמין לו השי"ת החלום לפרעה כל לילה משך ב' שנים שיהי' מוכן לגאולת
(מדרש פנחס)
יוסף מיד שיהי' לו בטחון בהש"י.
ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו :ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי
אלקים יענה את שלום פרעה (מא ,טו טז)
מהו ה"לאמר" שאמר פרעה ליוסף? ואף יוסף השיבו "לאמר" .אלא ,הגמרא
אומרת (סנהדרין נז ,ב) שהקב"ה הזהיר את אדם הראשון על העריות בפסוק "ויצו
ה' את האדם "לאמור" ,שלאמור מרמז על איסור עריות .פרעה הרשע רצה
להקניט את יוסף ,וכדי לחפות על בזיונו שהוא נצרך לפתרונו של יוסף ,ובפרט
אחרי ששר המשקים ריכל על יוסף דברי שקרים ,כמבואר ברש"י .לכן ,אמר פרעה
תיכף ליוסף" ,ואני שמעתי עליך 'לאמור'" .דבר ראשון ,שמעתי עליך שאתה יש
לך חטא של עריות ,ועוד שמעתי עליך "תשמע חלום לפתור אותו".
ענה לו יוסף ,מה שאמרת שיש אצלי חטא עריות "לאמור"" - ,מבלעדי" ,אצלי זה
לא נמצא ,ומה שאמרת שאני יודע לפתור חלום" ,אלוקים יענה את שלום
(ע"פ מרגניתא דרבי מאיר)
פרעה"...
וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר (מא ,יז)
במדרש" :הדא היא דכתיב :עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא
ידעתי אשמע" (תהילים פו ,ו).
הנה כשראה פרעה את החלום כתיב "עומד על היאור" וכשאמר ליוסף ,אמר "על
שפת היאור" ,ובמדרש תנחומא (ג) "אמר פרעה חלום חלמתי ,כשבא לומר לו את
החלום ,בקש לבודקו ,והיה מהפך לו את החלום ,אמר ליה וכו'" דהיינו שפרעה
שינה בכוונה כמה פרטים כדי לראות אם יוסף יעלה על השינויים .ואכן ,יוסף תיקן
את כל השינויים לכמו שאכן חלם ,כדאיתא במדרש.
וזה כונת הפסוק "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים" הכוונה :הפסוק
שואל איזה עדות נתן יוסף אשר פתרונו אמיתי ,למען יצא על ידי זה על ארץ
מצרים בתור מושל ,וע"ז מתרץ הפסוק "שפת לא ידעתי אשמע" בזה ניכר טוב
פתרונו יען אמר על מלת "שפת" שלא ידע אותה והוא שומע המלה "שפת" ,מפי
פרעה אבל כפי שיודע הוא לא חלם פרעה כן ,רק חלם באמת שעומד על היאור.
(מרגניתא דרבי מאיר)
שובו שברו לנו מעט אוכל (מג ,ב)
רמז למספר נרות חנוכה בפרשת "מקץ" (מג ב)" :שובו שברו לנו מעט אכל"" ,לנו"
בגימ' פ"ו ( )86אם שוברים את "לנו" תהיה המחצה מ"ג ( ,)43וזהו "שברו לנו"
תשברו את "לנו" ויצא מ"ג" ,ומעט אכל" כלומר את האות הכי קטנה שבמילת
"אכל" ,דהיינו א' ,וביחד הרי מ"ד הוא בדיוק כמספר נרות חנוכה ל"ו ועם שמונה
(אוצר חיים בשם "אהל מועד")
שמשים ביחד מ"ד.
ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים (מא ,לג)
יוסף מסיים לפתור את חלומו של פרעה ,ופתאום הוא הופך ליועץ ,ולא סתם יועץ,
הוא מתחיל לפרט מה בדיוק יעשו ,כמה ואיפה .פרעה קרא לו כפותר חלומות,
כיצד זה ,לפתע ,הפך הוא ליועץ?
קושיא זו נשאלה ע"י רבים מהמפרשים שהשיבו עליה באופנים שונים ,נביא כאן
איפוא ,כמה תירוצים:
מתרץ המגיד מדובנא על פי משל :במדינה אחת חלה המלך ומצבו החמיר והלך.
כל טובי המוחות בתחום הרפואה התכנסו סביב מיטתו בנסיון למצוא תרופה
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למחלתו .אך הגיע שלב שבו כולם כבר "הרימו ידיים" .בעוד המלך מתייסר
בייסוריו ,ו"סופר את השעות" ,הגיע לפתע רופא זוטר ,שהיה בטוח כי בידו המזור
למחלת המלך.
ידע אותו רופא ,כי ברגע שרק יעז להביע את דעתו ,יתנפלו עליו כל הרופאים
ה"בכירים" ,ויבטלו את דבריו ,מחשש פן יבולע לכבודם ,לפיכך נקט בדרך עורמה.
הוא פנה אל המלך ואמר לו" :בידי מספר צמחי מרפא ,אשר בוודאי יביאו
לרפואתך השלימה ,אך אין בידי הידע המתאים לרקוח אותם .בוודאי נמצא כאן
בינות לחכמים הדגולים אי מי אשר ידע לרקחם כדבעי ,בכדי שניתן יהיה
להשתמש בהם כתרופה" .כך ,מובטח היה לאותו רופא כי לא יגרע מכבודם של
הרופאים ,והדרך לרפואתו של המלך תהיה סלולה.
באותה מידה חשש יוסף מחרטומי מצרים ,פן יבטלו את דבריו ויזלזלו בהם רק
מפני כבודם .לכן אמר למלך :לאחר שגיליתי לך את פתרון החלום ,נותר לך רק
למצוא מבין הסובבים אותך איש חכם ונבון שינהל את ה"מערכת" .בכך הוא
הרויח ,שמכיון שכל אחד מהחרטומים חשב שהתפקיד הנכבד עשוי ליפול לידיו,
איש מהם לא התנגד לפתרון.
על דרך הפשט ,אומר רבי חיים קנייבסקי שליט"א ב"טעמא דקרא":
כל מי שהזמין פעם בעל מלאכה הביתה מכיר את ההתנהלות הזו .בטלפון הראשון
הוא אומר" :תוך חצי שעה אני אצלך" .אחרי שעתיים מתקשרים" :מה קורה?"
"אני 'כבר' אצלך! חצי שעה!" .עוברות שעתיים נוספות" :נו ,מה עכשיו?" "שתי
דקות ואני אצלך ,אתה כבר יכול להרתיח מים לקפה"...
מה מים? מה קפה? הוא בא לכאן לשתות קפה? לא! הוא מתכוון לומר בזה :עכשיו
אני כבר ממש פה!
אומר ר' חיים :יוסף אמר את עצתו כדי לגרום לכך שפרעה יקבל את דבריו .כל
החרטומים פתרו לפרעה פתרונות שונים ומשונים ,פרעה לא השתכנע .יוסף
היחיד שבא עם תכנית עבודה מסודרת ,פרעה שומע דיבורים של "למעשה" ,הוא
מבין – יש לנו כאן עסק עם בן אדם רציני ,ומיד מקבל את פתרון החלום באמרו
ליוסף" :אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת אין נבון וחכם כמוך".
כך גם היה עם שר המשקים .לאחר שיוסף פותר לו את חלומו ,הוא אומר לו דברים
(ומתוק האור)
מעשיים.
ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלקים עשה הגיד לפרעה:
שבע פרת הטבת שבע שנים הנה (מא ,כו)
בדברו על הפתרון של הפרות הטובות אמר יוסף "הגיד לפרעה" ואילו על פתרון
החלום של הפרות הרעות אמר יוסף "הראה לפרעה" ,יש להבין ,למה שינה את
לשונו?
מבאר הגאון רבי שלמה קלוגר זי"ע ,משום שדבר טוב אומרים אותו בפירוש ,כמו
שהגמרא אומרת בתחילת מסכת פסחים ,ואילו דבר רע אומרים רק ברמז או
שמראים ביד ,וכן אמרו חז"ל ש"אין הקב"ה מיחד שמו על הרעה" .לכן ,בחלום
הפרות הטובות אמר :אשר האלקים עושה "הגיד" לפרעה כאילו שהקב"ה בעצמו
אמר ,אבל בחלום הפרות הרעות המסמלות את הרעב אמר רק "הראה" את פרעה.
(אוצר חיים)
ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה (מא ,טז)
בשעה שיוסף בא אל פרעה ופרעה סיפר לו את חלומו ואמר לו שמעתי עליך
לאמור כי תשמע לפתור את חלומי ,אמר לו יוסף "בלעדי אלקים יענה את שלום
פרעה" וכשיוסף פתר לו את חלומו אעפ"י שפרעה היה עובד עבודה זרה ,תיכף
האמין בד' ואמר לו "אחרי הודיע אלקים אותך אין חכם ונבון כמוך" וגם אמר
"הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו" ,ואילו כשמשה רבינו בא אל פרעה ואמר
לו שיש בורא עולם ורוצה שתוציא את עם ישראל ממצרים אמר "מי ד' אשר
אשמע בקולו" לא רצה להאמין ,ונתנו לו מכות אחרי מכות ובאמצע התחיל
להאמין ,ואח"כ חזר בו ,ואפילו בסוף שכבר שלח את בני ישראל התחרט ואמר
"מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו" ,מה ההבדל בין פרעה של יוסף
לבין פרעה של משה ,הלא שניהם היו עובדי עבודה זרה ,מדוע פרעה של יוסף
תיכף האמין ופרעה של משה לא רצה להאמין אפילו אחרי כל האותות
והמופתים?
יש סיפור ידוע שבעיר ורשה הי עשיר גדול וירא שמים ,ומסחרו הי' שהיה שולח
אניות סחורה דרך הים לחו"ל .פעם באה ידיעה שכל האניות שלו טבעו בים ונשאר
עני ואביון ,ולא היה מי שירצה להודיע לו את זה ,כי חששו לנפשו .אמר הרב
דהעיר ורשה כי הוא מקבל עליו להגיד לו .הוא קרא לו אצלו ובא אליו והתחיל
לדבר אתו בעניני יראת שמים איך כל העולם הוא הבל הבלים ,אם מאבדים את זה
אין מה להצטער על זה והעשיר הקשיב והבין טוב ,אחרי שעות שהרב דיבר אתו

א

והסביר לו את ההבל של עולם הזה ,שאל אותו הרב :לפי מה שאנחנו דברנו עכשיו
אילו היה נטבע לך אניה אחת עם סחורה שלך ,היית מצטער?
ענה ואמר :בודאי לא הצטערתי ,כי דברנו עכשיו שהכל הבל .אמר לו הרב :מזה
עוד אין ראיה שאתה ירא שמים באמת ,כי עדיין אתה נשאר עשיר ,אבל איך יהיה
אם יטבע אצלך שתי אניות או שלשה מה תגיד אז? הוא חשב קצת ואח"כ אמר:
גם על זה לא אצטער .אמר לו הרב :זה עוד לא ראיה על יראת שמים אמיתית ,מה
תגיד אם כל האניות שלך יטבעו? אמר העשיר להרב :סתם להגיד זה לא חכמה,
תן לי זמן להתבונן ,אמר לו הרב :יפה דברת .הכניס אותו בחדר שיתבונן והוציא
את החובת הלבבות שער הבטחון ולמד כי הבוטח בה' הוא יותר עשיר עשרת
מונים ממי שהוא כימאי שיכול לעשות מבוץ זהב .ומבאר שם איך אדם רוצה
משכון מהקב"ה ,הוא רוצה שיהיו הכל מוכן לפניו ,אין לו אמון בהקב"ה ורוצה
שיהי' בטוח ורוצה משכון ,וכך עבר את שער הבטחון .אחרי שהתעמק בשער
הבטחון יצא מהחדר ואמר לרב :כפי שאני התבוננתי בשער הבטחון ,אפילו כל
אניותי נטבעו בים לא אצטער ,מפני שכבר הבנתי שהקב"ה הוא כל יכול ויכולים
לבטוח בו .אמר לו הרב :אם הגעת להבנה זו ,אני אומר לך שהגיעה ידיעה ברורה
שכל האניות שלך ניטבעו בלב ים! כשאמר לו הרב את זה מיד נתעלף והזעיקו
רופאים אשר בקושי הצילו אותו .שאל אותו הרב :הלא רגע לפני זה אמרת
בשמחה רבה שלא תצטער כלום ,מדוע אם כן התעלפת? אמר לו :כשאני אמרתי
לך שכל העולם הזה הוא הבל הבלים חשבתי שהאניות שלי שטות בים ,אז כל
העולם הוא הבל הבלים ,אבל כשאמרת לי שהאניות שלי נטבעו ,אז מתעלפים!
זה ההבדל בין פרעה של יוסף לבין פרעה של משה .כשיוסף אמר לפרעה שיש
אלקים בעולם והוא יעשיר אותך שכל הכסף שבעולם יכנסו במצרים ,אלקים כזה
גם אני רוצה .אבל פרעה של משה ,כשאמר לו משה שיש אלקים בעולם ורוצה
שאני אשחרר אומה שלימה שעובדים אצלי ואני אאבד עשירות גדולה כזו ,אז
מתעלפים ואומרים מי ד'.
בזה ההבדל בין יהודי לגוי .הגוי עובד אלהיו אם הוא מקבל ממנו ,אבל אם ירעב
יתקצף ויקלל במלכו ובאלהיו .אבל היהודי אומר :אהבתי כי ישמע את קולי תחנוני
אפפוני חבלי מות וגו' "אהבתי" מוסב גם על הסוף :הוא אוהב גם את הצרות! "חסד
ואמת אשירה"  -אם חסד אשירה אם משפט אשירה ,באותו שירה אשר בחסד
הוא שר במשפט .המדרש אומר ,הצדיקים ,הקב"ה רוכב עליהם שנאמר
"והנה ד' נצב עליו" ,והרשעים הם עומדים על אלהיהם שנא' "ופרעה עומד על
היאור" .הכוונה ,כי הצדיקים לא מבקשים כלום מהקב"ה אלא הם נושאים את
הקב"ה ,הם סובלים בשבילו ,והם מפרסמים את הקב"ה ,הם מרכבה להקב"ה
שהקב"ה רוכב עליהם .אבל הרשעים הם עומדים על אלוהיהם שכתוב "והנה
עומד על היאור" כי היאור הי' אלהים שלהם ,הם רוצים רק לקחת מהאלהים
שלהם אבל אם לא נתן להם אז מתרחקים ממנו .ראו מה בין ישראל לעמים מה
(דרכי מוסר)
בין בני לבין חמי.
ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין (מד ,יב)
אומר לכם חידוש יפה ,שתלמידי חכמים בוודאי יהנו ממנו מאוד .חידוש אמיתי.
הגמרא במסכת פסחים (ז ,ב) שואלת" :מנא הני מילי?" – מהיכן יודעים שבדיקת
חמץ נעשית לאור הנר?
משיבה הגמרא" :אמר רב חסדא :למדנו מציאה ממציאה ,ומציאה מחיפוש,
וחיפוש מחיפוש ,וחיפוש מנרות ,ונרות מנר .מציאה ממציאה – כתיב הכא
"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" ,וכתיב התם 'ויחפש בגדול החל ובקטן
כלה וימצא' .ומציאה מחיפוש דידיה ,וחיפוש מנרות – דכתיב 'בעת ההיא אחפש
את ירושלים בנרות' ,ונרות מנר ,דכתיב' :נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן".
שואל המהרש"א שם מדוע לא הביאה הגמרא את הנאמר קודם לכן ,בפרשת ויצא
"ויחפש ולא מצא את התרפים" ,הלא גם שם מוזכרים חיפוש ומציאה!
הטשעבינער רב זצ"ל ספר ,שהיה פעם בעיר קראקא ופגש שם שען זקן ,שאמר לו
פשט יפה בגמרא הזו:
הרמ"א בהלכות פסח (סי' תלב) כותב" :נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום
שימצאם הבודק ,כדי שלא יהא ברכתו לבטלה" ,ואת הפתיתים יכול להניח אפילו
הבודק בעצמו.
שואלים האחרונים :מדוע מתאים לומר על זה בדיקת חמץ ,אם הוא עצמו מניח
את הפתיתים ומחפש ,איזו בדיקת חמץ היא זו? כלום נקרא ש"מצא" חמץ?
השיב השען הזקן :מהיכן לומדים בדיקת חמץ? מ"ויחפש ...וימצא הגביע" .ומי
מצא את הגביע? – מנשה ,שהוא עצמו הטמינו שם ...הרי שמתאים לומר "וימצא"
על דבר שהמחפש עצמו הניחו שם.
לפי זה מובן היטב מדוע לא הביאה הגמרא הוכחה מ"ויחפש ולא מצא את
התרפים" ,כי שם לבן באמת חפש ,לא הוא עצמו הניח שם את התרפים...
(יחי ראובן)

 מאוצרות המגידים 
"ויהי מקץ שנתים ימים" (מא ,א)
אמרו במדרש "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" זהו יוסף "ולא פנה אל רהבים"
ע"י שאמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני נתווספו לו שתי שנים ע"כ
דברי המדרש תמוהים מאד דהנה בתחילה מתאר את יוסף כאיש אשר שם בה'
מבטחו ולבסוף מציין אותו בחוסר בטחון שעל זה נענש בעוד שתי שנים? עוד
תמוה מדוע נענש יוסף בזה שביקש משר המשקים שיזכור אותו הרי עשה בזה
השתדלות המותרת ואף רצויה?
נאמרו בזה כמה ביאורים

ב

הרש"ש (בהגהות על המדרש) וב"בית הלוי" ביארו דהנה התורה התירה לאדם
לעשות השתדלות ע"י תחבולות אנושיות כמאמר חז"ל יכול [אדם] יושב ובטל
[ולא יעשה שום השתדלות לפרנסתו ושאר עניניו] תלמוד לומר "למען יברכך כו'
בכל אשר תעשה" אמנם שיעור ההשתדלות המותרת אינו שווה בכל אדם ,כל
אחד לפי ערכו במידת הבטחון ,כך צריך למעט בהשתדלות.
הנה יוסף הצדיק לפי מדרגתו במידת הבטחון גם השתדלות קטנה היתה מיותרת,
ולכן נענש עבור שאמר לשר המשקים שיזכרהו וזה כונת המדרש "אשרי הגבר
אשר שם בה' מבטחו" זהו יוסף שלעולם "לא פנה את רהבים" אלא ,תמיד היה
בוטח רק בקב"ה ,ומה ראיה לך שהרי ע"י שאמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני
נתווספו לו שתי שנים מוכח שהיה במדרגה גדולה של בטחון בה' ,שגם על ב'
מילים של השתדלות נענש.
בספר "חפץ חיים" ("ח"ח חייו ופעלו" ח"ג) מבאר זאת הרב מ .מ .ישר ,עפ"י מה
שסיפר לו הרב הגאון הצדיק ר' יוסף אהרן רבינוביץ מת"ס "פרי דוד" את המאורע
הבא:
יהודי חסידי בוורשא פנה אליו פעם בשאלה :היות והוא סובל מחמצן בקיבתו,
פקדו עליו הרופאים לאכול רק מאכלים קלים ותכופים לבשולם ,הרשאי הוא
איפוא לאכול פשטידה [קוגל] בשבת?
ענה לו הרב  -רשאי הנך לאכול פשטידה בשבת ולא יזיק לך מאומה בעזרת ה'
יתברך ,שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא אין לך איפוא ממה לחשוש .שוב
חזר האיש ושאל האמנם ,רבי ,לא יזיק לי? והיה בטוח שיקבל הבטחה נוספת.
אמר לו הרב ,לא ,שוב אסור לך לאכול! הישנות שאלתך מוכיחה שאמונתך בכחה
של השבת רופפת היא ,משום כך אסור לך לסמוך על זאת ,אלא עליך למלא בדיוק
אחרי הוראות הרופא.
בזה מובן גם אצל יוסף ,אלמלי הסתפק יוסף בבקשה אחת משר המשקים "כי אם
זכרתני" לא היה בכך משום עוול ,השתדלות שכזו לא היתה מהווה סתירה
לבטחונו ,ואילו הוא שנה פעם נוספת "והזכרתני אל פרעה" פעמיים שטח את
בקשתו לפני שר המשקים ,בכך היתה משום הגדשת הסאה לבעל בטחון כיוסף
הצדיק ,בכך הרי מתח על עצמו חשד שאף הבקשה הראשונה נובעת היתה
מחוסר בטחון דק מן הדק לפי ערכו בבחינת "הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט
השערה" ונענש בשתי שנים נוספות.
ה"חזון איש" (אמונה ובטחון" ב ,ו) מבאר ,יוסף ידע שאין הצלתו תלויה
בהשתדלות ,והכל מיד ה' ,אבל בהיות שנתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך על
נס חייב יוסף את עצמו לבקש משר המשקים .אמנם בהיות תכונת הרהבים שאין
בטבעם לזכור ולהטיב לזולת ,אין ראוי המעשה הזה רק מתוך יאוש ,דמי שמיואש
עושה כל מה שיכול ,אף בדברים הרחוקים מכל תועלת ,אבל אין לבוטח לעשות
כל אלה ,ואין פעולה זו מפעולות החובה ואחרי שאינה חובה היא אסורה.
השתדלות יתר מזיקה
בספר "שאל אביך ויגדך" (ח"א ס"ג) מסופר :בפרוץ מלחמת העולם השניה שהה
הגרי"ז זצ"ל בוורשא ,ושם התאכסן בביתו של נגיד אחד .מכיון שהרב הקפיד שלא
לאכול 'חדש' ,הביא עמו כמה ככרות לחם ,שאין עליהם חשש 'חדש' ,כדי שיהיה
לו מה לאכול בינתיים .כבר הגיעו עשרת ימי תשובה ,והמלחמה כבר היתה
בעיצומה .העיר וורשא היתה נתונה במבול של הפצצות מן האויר מידי הגרמנים
ימ"ש .כאשר נכנסה הרבנית לחדרו של הרב זצ"ל ,ראתה שהוא אוכל על השובע,
ואינו דואג להשאיר לחם לסעודת ערב יום הכיפורים שהיא מצות עשה .לשאלתה
של הרבנית על כך ,ענה הרב כי לא צריך לדאוג ,כי הוא סומך ובוטח שהקב"ה יזמין
לו לחם שאין בו חשש חדש לסעודת המצוה של ערב יוכ"פ ,אבל מכיון שדעתה
של הרבנית לא נחה השאיר הרב שני כזיתים של לחם לאחר הסעודה.
והנה בערב יוהכ"פ נכנס אחד האופים של העיר להרב מבריסק וכמה ככרות לחם
בידו ,ואף בישר לרב ,היות ויודע אני שהרב אינו אוכל לחם שיש בו חשש חדש,
הנה אני אגרתי מזון וקמח לקראת המלחמה והקמח הזה אין בו חשש חדש .הפנה
הרב זצ"ל מבטו לעבר הרבנית כרוצה לרמוז לה כשיש בטחון בה' אין מה לדאוג...
לאחר כמחצית השעה ,נכנס האופה וסיפר לרב כי הכין גם דגים לצורך סעודת
ערב יוכ"פ ,אבל בשעה שיצא מביתו ,ומגש הדגים בידו ,נפלה לפתע פצצה במקום
סמוך לו ,ומחמת הדף הפצצה נשמט מידו המגש עם הדגים ונפלו לריצפה ואינם
ראויים עוד לאכילה.
אמר על זה הרב לרבנית ,אילו נמנעתי אתמול להשאיר אותם שני כזיתים של לחם
לצורך היום ,הייתי זוכה גם לדגים הללו לסעודה ,אבל בעשותי השתדלות זו -
נעשה פגם במידת הבטחון ,ולכן לא היתה לנו הזכות ונפלו הדגים לעפר ונפסלו
לאכילה!...
(אוצרות התורה)
משל נמרץ בענין זה המפורסם בספרי המוסר על עניין ההשתדלות :עני אחד שזה
ימים לא בא אוכל מזין לפיו ,והעניות מראה אותותיה על פניו המסכנות מבלי
יכולת להסתירה .מהלך לו אותו עני ברחובות העיר שמא ימצא מזונו ומלבושו
מאנשים רחמנים ,והנה יהודי טוב מזדמן לפניו ,שואלו העני :אולי מכיר אתה
מקום גמ"ח המחלקים מזון ומלבוש לעניים בחינם? עונה לו היהודי :בודאי ,האיך
לא שמעת ,ברחוב יפו ישנם אנשים גומלי חסדים המחלקים חינם אוכל ומזון!
ובפרט לנצרך כמוך שנראה שזה כבר כמה ימים שלא אכלת כראוי ,לך למקום זה
ותשביע רעבונך .שמח העני ,והלך לכיוון אותה כתובת .משום מה טעה ,ובמקום
להיכנס לרחוב יפו בית מס'  ,18נכנס לבית מספר  16באותו רחוב .בית גדול ,נאה
ומרווח ,מקיש הוא בדלת ,והנה לקראתו בעל הבית ,פותח הוא בשאלה לרצונו,
ומשיב לו העני ,האם כאן הוא בית הגמילות חסדים למאכל ומלבוש? תיכף קלט
בעל הבית שעני זה טעה ,שבמקום להכנס לבנין 18הסמוך הגיע לביתו במספר 16

הקב"ה מדקדק עם הצדיקים
ולמה מדקדק הקב"ה כ"כ עם הצדיקים? שמעתי מהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
זצ"ל ,דהבונה בנין גדול ורב קומות צריך לדייק ביסודות הבנין מאוד מאוד ,כי כל
סטיה וטעות קטנה ביסודות ,גורם עיוות גדול בקומות העליונות .כך גם הצדיקים
שהם יסוד העולם ,מדקדק הקב"ה עמהם בדקדוק דק עד אין נבדק ,ומפני כך
דקדק הקב"ה עם יוסף כ"כ.
ומאחר והצדיקים יודעים את הסוד הלזה מחבבים המה את היסורים וחפצים
בהם ,וכמו דאיתא במדרש (הובא בתורה שלימה) "ויהי מקץ שנתיים ימים"
דלכאורה תיבת "ימים" מיותרת .אלא לומר לך ,שיוסף היה מצפה ומחכה כ"כ עד
שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו את היסורים שיכפרו לו את עוונותיו ,והיו
נחשבים לו יום לשנה ,ולרוב תשוקתו עברו עליו מחר שנתיים ימים ,כשני ימים.
כך גם נראה גם אצל דוד המלך ע"ה שביקש יסורים ,וכך אמר "הרב כבסני מעוני
ומחטאתי טהרי" (תהלים נא ,ד).
גם אצל התנאים מצאנו בקשת יסורים ,אצל ר' אלעזר בר' מעון בגמרא (ב"מ פ"ג),
וגם בדורותינו אנו ,שמענו מבאי ביתו של ר' מרדכי פרוגומנסקי זצ"ל ,שקודם
פטירתו שמעוהו מלחש ,רבונו של עולם ,הוסף יסורים על יסורי עוד ועוד כדי
שאתנקה לגמרי מעונותי.
הבורח מן היסורים
ואף שאין לנו מושג כלל בבקשת היסורים ,ולא עוד שאנו מבקשים "ולא על ידי
יס ורים וחלאים רעים" אך לכה"פ צריכים אנו לא לברוח מן היסורים .והבורח מן
היסורים ,אמר על זה אדמו"ר הגאון ר' ליב זצ"ל ,שהרי הוא דומה כמי שרואה את
הקב"ה מרים מקל כדי להכותו ,ולפני שהמקל מגיע לראשו ,מסיר ראשו ובורח,
והמקל נשאר באויר.
והמשיל החפץ חיים משל נמרץ על הבריחה מן היסורים ,האיך נראה אדם
שמתלונן על היסורין ,ומבקש הרבה מה' להפסיק יסוריו ,ולפעמים אפי' בא
בטענות ח"ו .משל למה הדבר דומה ,לאדם אחד שהיה צדיק וחסיד ,גאון וקדוש,
כל ימיו עסק בעבודת ה' ,אלא שהיה לו חסרון אחד שהיה בעל כעס.
ופעם אחת מתוך כעסו סטר על לחיו של אדם אחד ,חומרת הדבר נתבאר בגמרא
(סנהדרין נ"ח) שהסותר לועו של ישראל כסותר לועו של שכינה! והנה אדם זה
עלה לאחר מותו לב"ד של מעלה ,ומצאוהו שלם בכל מעשיו באופן נפלא ,חוץ
מחסרון זה שהכה באגרוף את חבירו ,ומכיון שהיה עם הרבה זכויות נתנו לו
אפשרות לבחור על עב ירה זו ,להיענש בגיהנום ,אל לרדת לתיקון בגלגול ,כמובן
שאדם מעדיף גיהנום מגלגול ,כי מי ערב לו שיצליח לתקן בגלגולו מה שקלקל,
עמד והחליט ,גיהנום!
מינו עליו מלאך אחד ולקחו לגיהנום ,הדרך הייתה ארוכה ,ולכן איפשרה לו לחשוב
על החלטתו ,האם טוב הכריע או לא ,ולאחר זמן החל להרגיש את חום הגיהנום
קצת ...הבין האיש שהנה הנה הם כבר בגיהנום ,ולכן החל החום להפריע לו ,וסבר
בדעתו שטוב בהחלטתו ,כי הנה היסורים נסבלים ,כך הולך וחושב ,ובנתיים עבר
המצב מחום לבעירה ממש ,וכולו החל להזיע בידיו וברגליו ,וראשו החל
להסתחרר עליו.
כאן כבר הי ה משוכנע שזהו הגיהנום עצמו ,ואינם הולכים עוד אלא כדי להגיע
לפינה שיניחהו שם כמה ימים ...ולכן שתק ולא אמר דבר ,אך ככל שהתארך הזמן
ונתקרבו לגיהנום הלך והחמיר המצב ,ובעוד שעד הנה רק כבד עליו גופו וראשו
סחרחר עליו ,כאן החל מרגיש אש בוערת בכל גופו ועוד מעט ואיננו ,ומשראה
שאין הגיהנום כמו שחשב בתחילה ,פנה אל המלאך בשארית כוחותיו ,ושאלו
האם זה החום הגבוה ביותר בגיהנום ,או שבשבילי צריך תנור יותר רותח?
המלאך כלל לא התיחס לדבריו והחל סוחבו הלאה ,ומשחזר על שאלתו ,גיחך
עליו המלאך ,מה אתה מפטפט לריק ועל איזה גיהנום אתה שח ,עוד לא הגענו
לשליש הדרך! ...מששמע כך הבין כי טעה טעות מרה בהחלטתו ,ואמר בלבו כי
דבר אחד עליו לעשות ,ללכת מהגיהנום ,וביקש רשות מהמלאך לחזור ולשנות
החלטתו ,ולאחר מו"מ קצר הסכים המלאך ,ושבו לב"ד של מעלה ,וביקש לפני
הב"ד של מעלה שהוא רוצה לרדת לגלגול ,ושיברא בפעם הב' ללא יד שבה הכה
את חבירו ,ובכך יוכל לתקן מה שקלקל.
טענו לו ,והלא כל מטרת העוה"ז לעמוד בנסיון ומה בקשה היא זו? שקל בדעתו
ואמר כי מוכן לוותר על כל זכויותיו וכל מצוותיו שעשה ,כדי שיתאפשר לו לרדת
ללא יד! ומכיון שזכויותיו רבים וגדולים היו הסכימו לבסוף בב"ד של מעלה ,ונולד
מחדש ללא יד!
מזל טוב! בבית יהודי פלוני על הולדת בנם החדש ,אך שמחה מהולה בעצב ,הילד
בעל מום אין לו יד!
ההורים התקשו לגדל את צפיעם הלזה שלא יכל לתפוס אף דבר כראוי ,וכך גדל
היניק והגיע לת"ת ,כולם עם שני ידיים ,והוא ...כולם נוטלים שני ידים והוא ...כך
גם הוקשה לו מלאכת הכתיבה ,וכך היה תמיד מופלא לרעה בשובבות הילדים
לצערו ולעגמת נפשו ,עד הגיעו לבר מצווה והוצרך לעזרה בהנחת התפילין ולהיות
גם מבויש על מומו.
אלא שאז גם ידע תפילה מהי ,והחל קורא אל ה' בחזקה ,למה? למה? ובדמעות
שליש בוכה ,ואינו מבין מדוע כולם עם שני ידים והוא עם יד אחת ,מה פשעי ומה
חטאתי?! ובעודו מרבה תחינה ובקשה וצועק מלב נשבר לדעת מה זה ועל מה זה,
יושב בשמים ישחק! אילו ידע איזה מחיר יקר שילם בעצמו וכמה התעקש והתחנן
לעשות עסק זה כדי לסבול את כל זה.

והחליט לנצלו ,השיב לו" :בודאי ,כאן מחלקים הכל ,אולם אזנך הטעתה אותך
במעט ,החלוקה אינה בחינם לגמרי ,צריכים קצת לעבוד" חשב העני שמסתמא
טעה וכי מי נותן אוכל ומלבושים חינם ,ובכן ,אמר לבעל הבית" :מסכים אני לקבל
עבודה כלשהי על מנת שלערב אקבל מזון ומלבוש" הבטיח לו בעל הבית שאכן
כדבריו כן יהיה .העני הרעב והמיוגע עבד יום שלם בביתו של בעל הבית ,ניקה לו
את גינתו ,את ביתו ,וכמו כן ביצע שליחויות מסוימות .לערב ,והוא כבר כמעט
נופח את נשמתו ,מבקש הוא על נפשו את מזונו ומלבושיו ,תיכף משיב לו בעל
הבית" :בודאי ,אקיים הבטחתי לך ,תיכנס לבנין הסמוך ושם תקבל ככל אשר
תחפוץ" ,העני בתמימותו חשב כי זו הפרוצדורה ,עובדים כאן ומקבלים שם ,הולך
הוא לתומו לבנין הסמוך ,וטענתו בפיו" :עבדתי בבנין הסמוך על מנת לקבל כאן
מזונות ומלבושים" ,מיד הבין בעל הגמ"ח שאכן נפל עני מסכן זה בשכנו הנוכל,
בשל טעות בכתובת ,ואותו נוכל ניצלו כביכול שעל מנת כן יקבל כאן את מזונו
ומלבושו שהיה מקבלם חינם אילו היה מגיע ישר לכתובת הנכונה.
והנמשל הוא ,האדם נצרך למזון ומלבוש ולייתר צרכיו ,פוגש הוא ביצר הרע והלה
מציע לו "להשתדל"" ,בלא השתדלות תמות ברעב!" צריך להשקיע גוף וראש
בעולם הזה והגם שלפעמים באה השקעה זו על חשבון תורה ותפילה או יתר
מצוות ,ולאחר שעמל ועבד ,שולחו יצר הרע לקבל מחייתו מאת ה"פותח את ידך
ומשביע לכך חי רצון" ...שהרי ,וכי ליצר יש לו חיים ומזון ליתן לאדם? הרי הוא
מקור המוות והרע! נמצא האדם נגרר לפיתוי הבטחת מזונו מיצרו הרע
כשלמעשה שולח הוא אותו לקבל את מזונו מאותו מקור שהיה נותן לו את
פרנסתו וגם יותר ברווח וכבוד אילו לא היה טורח על חשבון תורתו ותפילתו.
(טעם הצבי)

אין נבון וחכם כמוך (מא ,לט)
חכמתו של יוסף נשאה חן בעיני פרעה ובעבורה הוא התמנה למושל בכל ארץ
מצרים .החכמה והפקחות הן אחת מן התכונות היסודיות של כל מושל ומנהיג,
הנדרש לעתים להכריע ולפסוק ,כאשר המציאות אינה ברורה לפניו כלל וכלל.
בספר מורשת אבות מסופר שרבי דב בעריש מייזליס המונה המהרד"ם ,נמנה בין
פוסקי דורו .לא אחת ולא שתים נשאל בנושאים שהסעירו בשעתם את כל גדולי
הדור ,כשהכל חפצים לשמוע גם דעתו השקולה ,המלאה פקחות ודעת תורה.
בעיירות ישראל בפולין הילכו עד לתקופת מלחמת העולם השניה סיפורים
ועובדות על אהבתו לעמו ועל חכמתו ופקחותו בישבו על מדין.
פעם אחת התיצבו לפניו מלמד עני ובעל מלון עשיר לדין תורה .המלמד טען כי
הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צרור כספו אצל הנתבע .הלה ,יהודי בעל
צורה ,הכחיש את הסיפור מכל וכל.
שאל המהרד"ם את בעל המלון ,הנתבע ,אם יהיה מוכן להשבע על טענתו ,והלה
השיב בחיוב .בתוך כך גלגל המהרד"ם עמו שיחה על דא ועל הא .והנה הבחין
בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר .המהרד"ם גילה התענינות גוברת
והולכת בשעון היפה והוא בקש ממנו את הרשות להתבונן בו מקרוב .הלה הושיט
את השעון למהרד"ם ,אשר אמר" :שעון יפה כזה ,ברצוני להראות לזוגתי .האם
כבודו מסכים?"
"בוודאי" ,השיב העשיר מתוך הנאה גלויה.
המהרד"ם נכנס לחדר אשתו ,נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת מיד אל אשת
בעל המלון ולבקש ממנה את הפקדון ,שהפקיד אצלה המלמד העני ,וכראיה
שאכן ,בעלה שלח אותה ,תציג את השעון המהודר שבידה .הרבנית עשתה
כמצוותו ,ולאחר שהות קצרה חזרה עם פקדונו של העני ,ופני העשיר המכובד –
חפו.
"אבל" ,הזהירו המהרד"ם" ,אל תצעק עליה ,שכן אצטרך להזמין אותך פעם נוספת
לבית הדין!"...
סיפור נוסף המראה את חכמתו ארע לשתי נשים ,אשר הביאו את כביסתן אל
אחת הכובסות בעיר .והנה מתה הכובסת ,ויורשיה לא ידעו למי שייכת הכביסה.
"כולה שלי!" טענה אחת הנשים ,ואילו השניה טענה לעומתה" :חציה שלי!"
החליטו היורשים להביא דין זה בפני המהרד"ם ,אשר שמע את טענות הנשים,
ושלחן לביתן עד למחרת היום .כשיצאו ,ביקש מבני ביתו שיוסיפו כבסים משלהם
לערימת המריבה ,המונחת בביתו.
למחרת ,כאשר הופיעו הנשים ,פנה אל זו שטענה "כולה שלי" ,ואמר" :הסתכלי
עוד פעם ,האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה עשתה עצמה כבודקת את
ערימת הכביסה והכריזה בביטחון" :הכל שלי!"
הרב פנה לשניה ושאלה" :האם תוכלי למיין ולהפריד בין מה ששייך לך ובין מה
שאינו שלך?"
זו ,אכן ,מיינה כראוי ושמה בצד את הכבסים של חברתה ואת הכבסים שהוסיפו
בני משפחת המהרד"ם...
השניה נבוכה כשנודע לה שהרב הערים עליה ,וקבלה בהכנעה את נזיפתו ואת
(ומתוק האור)
דרישתו להסתפק במה ששייך לה...

ויהי מקץ שנתיים ימים (מא ,א).
"קץ שם לחושך" ,זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה ,זמן נתן ליוסף כמה
שנים יעשה באפילה ,כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום (ב"ר פ"ט ,א).
יוסף מצטער ומתענה שנתים ימים בבית הסוהר ,וכל זה למה? מפני שהשתדל
אצל שר המשקים! והדבר פשוט למה נתייסר כ"כ ,כי הקב"ה מדקדק עם סביביו
כחוט השערה ,למרק עוונותיהם.

ג

ויש להוסיף על המשל ,דבמשל האדם בעצמו ביקש והכריע לעצמו את היסורים,
ואילו באופן הרגיל ,הקב"ה הוא שמכריע טובת האדם ומזכה לו את יסוריו באהבה
ובחמלה! ובעוד שבמשל חסר לו לאדם את הידיעה שהוא בחר בזה ,ולכן אינו
שמח ביסוריו ,הרי בכל יסורים יש כבר את הידיעה ,שכיון שהקב,ה החליט בשבילו
יסורים ,הרי שכ דאי וכדאי ,ולמה א"כ "מתאנח" האדם? משום שהוא לא
החליט !...רק "מענישים" אותו ולכן רוצה לברוח !...אמור מעתה שכל מה שחסר
כדי לשמוח ביסורים זה רק "התבוננות" בדבר ותו לא.
חביבים יסורים  -ביסורי עצמו
ברם ,ראוי להעיר ,שלא יאמר אדם ,אם כך הוא החשבון וכך היא האמת ,א"כ
כשאראה את חבירי גונח מיסורין אבוא ואומר לו " -חביבים יסורים" ...דברים אלו
יאמר כשיתייסר הוא ,אבל כשחבירו מתייסר ביסורים צריך להיות נושא בעול עם
חבירו ,להשתתף בצערו ולעזור לו ככל יכולתו ,ולא להרגיעו ב"חביבים יסורים"...
כמליצת הועלם שיש העובד על "גדלות הא דם" של עצמו ,ועל "ביטול היש" של
זולתו ...או שאת עצמו משביע עם אוזים מפוטמים ,ואילו את רעבון חבירו ממלא
עם "בטחון" ...לא זו הדרך ולא זו העיר!
וכבר אמרו בגמ' בר' אלעזר הגדול שנחלה ובאו תלמידיו לבקרו (סנהדרין ק"א)
כמה וכמה אמירות אמרו התלמידים לר"א ,ואילו ר' עקיבא נענה ואמר" ,חביבים
יסורים" ,אמר להם ר"א סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי ,שאמר חביבים
יסורים ,ויש לדקדק בלשון ר"א ,שאמר והדגיש ,דברי עקיבא "תלמידי"? וכי אין
אנו יודעים שר"ע תלמידו של ר"א.
אלא שמפני שהוא תלמידו ,מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ,ממילא חש ביסורי
ר"א רבו כבן שמרגיש יסורי אביו ,ואז אימרתו זו מטוב לבו היא יוצאת לנחם את
רבו ,דאל"כ היה אומר לו  -חביבים יסורים? לנפשך תנעם! אך כיון שמדובר
(לב שלום)
בעקיבא "תלמידי" אמר ,סמכוני ואשמעה! פלאי פלאים!

פרעה חלם חלום ,ורוחו התפעמה .קרא לחכמים ולחרטומים ,ולא הניחו דעתו.
הודיעוהו אודות יוסף ,והזעיקו .פתר לו יוסף חלומו ,והוסיף" :ועתה ירא פרעה
איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים .יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ
וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע ,והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני
הרעב ,ולא תכרת הארץ ברעב" (בראשית מא ,לג-לו) .וכתב הרמב"ן" :ואמר יוסף
כל זה ,בעבור שיבחרו אותו .כי החכם עיניו בראשו" .ותמה ה"אור החיים" הקדוש
זצ"ל :מדוע נעשה יוסף יועץ למלך ,הלא לא נתבקש אלא לפתור החלום!
נענה על כך ,במעשה שהיה -
לאחר מלחמת ששת הימים היתה התעוררות גדולה .כגודל החרדה לפני
המלחמה כך גודל הפורקן ,וירושלים נכבשה ,והר הבית בידינו ,וחזרנו לכותל
המערבי ,ולקבר רחל ,ולמערת המכפלה .הגאון רבי יעקב אידלשטיין שליט"א,
רבה של רמת השרון ,ערך כנס הודיה והזמינני לשאת דברים .היו שם אנשי צבא
לרוב ,וכשהגעתי הודיעוני שהוחלט לשנות את צביון המעמד :לא דרשה ,אלא
סימפוזיון ,שאלות ותשובות .לא מצא חן בעיני :אני רציתי לקבוע את הנושאים.
קמתי ואמרתי" :הזמינוני לדרשה ,שינו לסימפוזיון .סיפור ,מוכנים לשמוע?"
"כן!" ענו במקהלה .סיפור ,מוכנים!
פתחתי בסיפור הידוע .בפוזנא ,עירו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ,היה בעל
תוקע ותיק ,שליבו נטה אחר המשכילים ויסודות אמונתו התערערו .העבירו רבי
עקיבא איגר ממשרתו ,והלה התאונן בפני מושל העיר :הן שומר תורה ומצוות
הוא ,אלא שהתחבר עם המשכילים .אמת ,שוחר קדמה הוא ,והרב חשוך ,ממורדי
האור ,ומשום כך הדיחו!
הבטיח המושל לברר זאת .קרא לרבי עקיבא איגר ,ושאל מדוע הודח בעל התוקע
הותיק.
הרב לא חפץ להכנס עם המושל בפולמוס ,וענהו" :לא הדחתיו ,להפך .הוא העלה
בדרגה -
עד עכשיו תקע בראש השנה .אבל ידוע לך שהיום הקדוש ביותר ליהודים הוא יום
הכפורים .היהוד ים צמים בו מערב עד ערב ,הולכים יחפים ולובשים לבנים
ומעתירים למחילת עוונות" -
המושל ידע.
"ובכן ,הזמן הנעלה ביותר ביום קדוש זה הוא לקראת סיומו .מתפללים בו תפילה
מיוחדת שאין דוגמתה בכל השנה כולה ,תפילת נעילה ,וארון הקודש פתוח כל
שעת התפילה .וסיומה ,בפסגת הפסגות ,תוקעים בשופר -
ולתקיעה זו מיניתי את המתלונן!
יראה כבוד המושל ויווכח ,כי אך נרגן הוא וכפוי טובה!"
התרשם המושל והתנצל על הטרדת הרב הנערץ והטרחתו .קרא למתלונן והוכיחו
על פניו :הרב שדרג מעמדו ,במקום לתקוע בראש השנה מינהו לתקוע ביום
הכפורים ,והוא מתמרמר?!
הלה בא במבוכה.
לך ותסביר לגוי ,שהרב עשאו ללעג ולקלס .שהתקיעות בראש השנה מדין תורה
והתקיעה ביום הכפורים  -וליתר דיוק ,בצאת היום הקדוש  -אינה אלא מנהג
בעלמא ,ולא היה אכפת לרב שהוא שיתקע.
נאזר בהסבר שגם גוי יבין" :אין מה להשוות! בראש השנה תוקעים מאה קולות,
וביום הכפורים תקיעה בודדת!"
כאן קצרה רוח המושל .קצף וקרא" :הלא השופר בידך ,תקע בו כרצונך!"...
הכל גיחכו ,וסיימתי" :זהו ,רבותי -

ד

המיקרופון בידי ,ואשמיעכם את דברי"...
השמעתים דברים שאיני בטוח שנהנו לשמוע .ספרתי להם על הגאון רבי חיים
עוזר זצ"ל שכינס גבירים לדון בהקמת בית חולים יהודי שיוגש בו אוכל כשר ולא
ילעיטו את החולים בנבלות וטרפות .דרש מכל אחד שיתחייב להחזיק כך וכך
מיטות ,כמיסת עשרו .עודם משוחחים ,הגיעה קבוצת בני תורה לשחר פני רבן של
ישראל .מיד נפנה אליהם באהבה וחיבה ,התעניין וברך מקרב לב .חרה לעשירים
על ההתע למות מהם ..הבחין בכך ואמר" :אל ירע בעיניכם .הם מחזיקים את
מחצית בית החולים!" תמהו :בני התורה העניים ,מנין להם כספים כה רבים! אמר
להם" :בתורתם מונעים הם דינים קשים וחליים ומדוים ,ואת השאר תורמים
אתם"...
כלפי מה הדברים אמורים ,הלא התכוננו לרבבות הרוגים ,ה' ירחם .הכשירו את
שדרות רוטשילד לכל ארכן כבית קברות למקרה חרום .וברוך השם ,כזה נצחון.
למחות את חיל האויר של האויב בשלוש השעות הראשונות ,ולא הוצרכו לכרות
את הקברים .הרי זה בזכות בני הישיבות ולימודם!
איני מזלזל ,לא בנדיבים של בתי החולים ולא בחיילים המחרפים נפשם .אבל
הצלחתם מתאפשרת בזכות לימוד התורה -
ושמעו את הדברים עד תומם ,כי המיקרופון היה בידי...
הוא הדין כאן.
אמת ,לא נדרש ליעץ למלך .אבל רצה שיבחרו בו ,ו"המיקרופון" בידו ,הכל
מאזינים לו ,ניצל את ההזדמנות והשמיע דבריו ,ובתוך שעה היה למשנה למלך
מצרים...
והתורה ,כידוע ,מלשון הוראה (זוהר ח"ג נג ,ב) .אף כאן ,הוראה כה מחייבת -
ההורים" ,המיקרופון" בידם.
המחנכים" ,המיקרופון" בידם.
הרבנים" ,המיקרופון" בידם.
רשות הדיבור נתונה ,מאזינים לדבריהם ,ינצלו את הבמה באופן מושכל להעביר
(והגדת)
רעיונותיהם להדריך ולהשפיע!

 לימי החנוכה 
כח העצום בעת הדלקת נר חנוכה
מסופר (שיח שרפי קודש ח"א ,חנוכה אות לח ,בשם הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע)
על הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע שהגיעה אליו אגודת חסידים מן המרחק לחסות
בצלו בימי החנוכה .משנכנסו לקבל שלום סיפרו שיש בעירם 'מסור' שעושה להם
צרות גדולות ומבקשים מהרבי לברכם שינצלו ממנו .אולם החוזה הגיב להם
לאמור" :הער לייכט אין הימל" ( -הרי הוא מאיר במרום) ,ויהי הדבר לפלא .עברו
כמה ימים והחסידים באו בשנית לרבם להזכיר את צרת ה'מסור' ,עתה השיבם
החוזה שרואה את המיצר להם ויפעל עבורם ישועה מאת השם .באותה שעה
ביאר להם ,שכאשר באו בפעם הראשונה היה אותו מוסר באמצע מצות הדלקת
נר חנוכה ,לכן היה מאיר אז בכל העולמות ,משא"כ בבואם שנית לפניו ,ראה את
כל החורבנות שעושה.
אלא שאין אנו מרגישים תמיד בכח העצום הנגרם ע"י עשיית המצוה .ואפשר
להתחזק בזה כדלהלן כפי שסיפר הגרמ"י רייזמן:
שמעתי מהרה"ח רבי אברהם מרדכי מלאך מבורו פארק [מחסידי גור ,השי"ת נתן
לו כח נפל א להעביר דעת בלבושא דבדיחותא] מעשה דבדידיה הוה עובדא ,אחיו
מארץ ישראל השיא את בנו הראשון ונמנע ממנו ליסוע לחתונה ,והציעו לו לשמח
את הציבור בזמן המצוה טאנץ בדברי בדחנות דרך הטלפון ,רבי אברהם סבר
וקיבל ,כשהתחיל המצוה טאנץ התקשרו אליו בטלפון ואמרו לו שבכדי שיוכל
להתרכז ולומר דברי הבדחנות כראוי ,הם מסדרים את הטלפון עם הרמקול באופן
שהציבור ישמע אותו והוא לא ישמע את הציבור .לא היה לו ברירה והסכים לכך.
ותיכף התחיל לומר דברי בדח נות .אך היו לו הרגשה מוזרה מזה ,שלא רק שלא
ראה את מי הוא מבדח ,אלא גם לא שמע אותם .ואף לא היה יכול להיות בטוח
אם שומעים אותו כלל .וכך הוא יושב בביתו בבורו פארק ואומר מילי דבדיחותא,
לאחר רבע שעה החזירו את הטלפון למצב רגיל ,ושמע לרגע איזה רעש של
מחיאת כפיים ותיכף נותק הקו.
לאחר שעתיים התקשר אליו אחיו המחותן ,והודה לו בכל לב ,שאל אותו רבי
אברהם מרדכי ,האם שמעו אותי בכלל? ענה לו אחיו ,איזה שאלה ,הרי כולם
כמעט 'נפלו מן הכסאות' מרוב ששון וצהלה שהשפעת עליהם.
רבי אברהם מרדכי התבונן במעשה ולקח ממנו מוסר השכל הפלא ופלא .השי"ת
הוריד אותנו כאן לעולם הזה ,ללמוד תורה ולהתפלל ג' תפילות בכל יום ,באופן
ששומעים אותנו אך אין אנו רואים ולא שומעים כלל מה שנעשה מדברינו
ומעשינו ומחשבותינו .אין אנו שומעים מחיאת כפיים על כל התגברות על היצר,
השאירו אותנו לא רק רבע שעה ,אלא מאה שנה על סוג טלפון כזה ,אתה תדבר
ולא תשמע ולא תדע אם שומעים אותך ,רק תצטרך להאמין בזה באמונה שלימה.
שגם שאתה במצב השתקה ולא יודע אם מישהו שמח איתך ,דע והאמין שכל
העולמות עליונים מקבלים שפע עליון על ידך .כמו שדוד המלך נקרא בדחנא
דמלכא ,כך אנו צריכים כביכול לשמח את מלך מלכי המלכים הקב"ה ,וכל
העולמות עליונים יושבים ומצפים לנו ,ופעמים שיש לנו נסיון קשה מאד מאד,
כשיעלה למעלה ישאל 'האם נהנו ממני' ,ואז יספרו לו שכולם השתעשעו ממנו
עד מאד .דוד המלך עשה רגל רביעי במרכבה ואתה צדיק'ל הוספת כמה ברגים
חזקים ,אלא שלזה צריך להמתין מאה עשרים שנה .וזהו עיקר נסיון האדם,
אומרים לו מה לעשות ,אין לו ספיקות בכך ,מספרים לו שנהנים ממנו ,והוא צריך
להתחזק כל החיים שמסתמא שומעים אותי ,מקוה ששמחים איתי ...כשתעלה

לשמים לאחר מאה ועשרים ,יספרו לך כמה שמחות וצהלות גרמת בכל העולמות.
ואם אח שלך לא מתקשר אליך אחרי שעתיים שנהנו ממך ,תאמר את זה אתה
לעצמך ,כי אם אין אני לי מי לי.

"רבת את ריבם"
כתב השם משמואל (חנוכה תרע”ג מוצש”ק ליל ד’ ,ותר”פ מוצש”ק ליל ה’) לבאר
תפילת על הניסים ‘רבת את ריבם’ מלשון ‘כי יהיה ריב בין אנשים’ ,ענין הריב הוא
שיש לאחד טענות ותביעות על השני .ומה שבח יש במה שהקב”ה ‘רב את ריבנו’
הרי אין בזה שום היכר שהיה לנו איזה נצחון בריב במלחמה ,רק שהוא רב את
הריב שלנו .למשל שיש לראובן איזה ויכוח עם שמעון ,ובא לוי ומסייע לראובן
להתווכח עם שמעון ,האם זה אומר שהוא ניצח אותו? אמנם אצל השי”ת בוודאי
כשהוא לוקח את הריב ,בוודאי הוא מצליח ,אך עדיין צריכין אנו למודעי מה
תוספת שבח יש בזה שהקב”ה רב את הריב שלנו.
ופי’ השם משמואל שהיוונים הרשעים השפילו מאד את בני ישראל ,בבחי’ שחה
לעפר נפשינו ,דיכה לארץ חייתי ,וכמ”ש במדרש לחנוכה וכ”כ בפיוט דשבת חנוכה
שהיו עוקרים את הדלתות של בתי ישראל כדי שלא יוכלו להתנהג בצניעות,לזאת מדליקין נר חנוכה על הפתח להודות להשי”ת על הצניעות שבבתי ישראל.
כי היוונים השפילונו מאד עד שהרבה אבדו את החשק ללחום עם היוונים ,מרוב
יאוש ושפלות הרוח .וכן שמעתי מאנשים שעברו את המאורעות הקשות בשנות
הזעם שממש כך הרגישו כדברי השם משמואל‘ :נכנעו לסבול נפשם עול הגזרה
ולא הרהיבו עוז בנפשם לחשוב שיש להם ריב עמם ,וכל תקותם של הכשרים היה
רק לההרג על קדושת שמו יתברך’...
צא מהיאוש ,תפסיק לסבול
כי כל זמן שאין אדם נופל לשפלות הנפש ,יש לו עדיין רצון לריב ,אך כשמשפילים
אותו למטה מג’ טפחים הוא מאבד כל רצון לריב ,אם אינו כראוי הוא מתייאש,
ואם הוא איש כשר הוא מצפה למסור נפשו על קידוש השם .ולפי דרך הטבע לא
היה צריך להיות כלל ריב בין ישראל ליוונים לפי מה שהם השפילו אותנו .אבל
הקב”ה אימץ את רוחם והגביה את נפשם עד שחישבו את עצמם בעלי ריב עם
היוונים ,והוא נס נפלא שלא כדרך הטבע ,לאחר שהשפילו אותנו כ”כ ,באו 25
אנשים בחבורת מתתיהו ובניו ונתעלו להיות בעלי ריב עם היוונים בדרך נס ופלא.
וכן אמר החידושי הרי”ם עה”פ ‘והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים’ ,הוצאתי
אתכם מהמצב שהייתם סובלים בשקט את הגזרות ,אלא עשיתי נס שתאבדו את
הסבלנות לסבול ,ותרצו לצאת .כמו שאמר החפץ חיים בגזירות דרוסיה שאם היה
לנו כח לריב איתם היו נעשים ניסים גדולים ,אע”פ שיתכן שהיו נהרגין כמה וכמה,
מ”מ היו צריכים להיות בעלי ריב עם הסובייטים ,וזהו דרך נס שחשבו כך .וכן היו
כמה יהודים שהיו אנשי פלא להיות בעלי ריב עם מעצמה כזאת.
וזהו ‘רבת את ריבם’ שאנו מכירים שלא היינו בעלי ריב מכח עצמנו ,מרוב
שפלותנו ,אלא שאתה עשית אותי בעל ריב ולא כמתייאש .לאחר מכן ‘דנת את
דינם’ כי כשיש כבר שני בעלי ריב ,בין קודש לחול ,בא הקב”ה ודן את דיננו ,ונקם
את נקמתנו וקיים הפסק כראוי והצילנו.
נס חנוכה שאדם יוצא מהיאוש ומתחיל לריב עם עזות הגוף
עוד כתב שיש לבאר בעוד אופן ,כי יש אנשים שמתייאשים וכופפים את ראשם
בציפיה ‘מתי יעבור הזמן’ ,כי מי יוכל לעמוד כנגד כוחות נוראות של רשע
שמפיצים בעולם טומאות וזוהמא ,אני וביתי נעבוד את ה’ ,אך נשאר לדורות בימי
חנוכה שנתעורר בלב איש ללחום הן כנגד הרע שבחוץ והן כנגד הרע שבלבו,
שלפעמים שאדם מתייאש מללחום עם הרע שבנפשו ,מאחד שמרגיש שאין
מספיק חלק הטוב בנפשו שיוכל ללחום בכל כך הרבה חלקי הרע ,ולכן הוא סובל
ורובץ תחת משא מלך זקן וכסיל ,ואינו מתחזק עם הנקודה הטובה ,עוד מעט ואין
רשע ,שהרי עשיו יש לו רב ,יש לי רב ,מה עשה הקב”ה ‘בעת ההיא אחפש את
ירושלים בנרות’ ,כי הנקודה הטובה שבנפש האדם נקראת נקודת ציון וירושלים,
ציון בגימ’ יוסף ,ושם יש נר דולק בנפש האדם ,כמ”ש בגמ’ פסחים ז‘ :בעת ההיא
אחפש את ירושלים בנרות’ ששם מדובר על העוונות ,דבנרות אפי’ עון זוטא
משתכח ,וזה לעומת זה עשה האלקים ,כי היצר הרע מחפש את העונות הזוטות
להחליש דעתנו ,אך הקב”ה יש לו נר גדול למצוא נקודה טובה קטנה שבקטנות,
כדפי’ בפסיקתא .וכפי מה שאדם אוחז עצמו בעלי ריב עם היצר הרע ,כך הקב”ה
רב את ריבו ,וזהו ‘לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע’ שתרגיש תמיד שאתה
בעל ריב עם היצר הרע ,לאחר שאתה בעל ריב ,בא הקב”ה ומציל עני מחזק ממני
ועני ואביון מגוזלו .ולא להתייאש לומר שאין אנו יכולים לריב עמו כלל( .הגרמ"י
רייזמן)
"בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה
בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" (שבת כא ,ב)
הפני יהושע מקשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של פך השמן ,הרי
טומאה הותרה בציבור ,והיה אפשר להשתמש בשמן טמא?
ונראה לי לתרץ בזה ,שהקב"ה רצה להראות לנו שלא נחפש לעצמנו היתרים ,כי
אם האדם יתחיל לחפש היתרים ,ימצא על כל דבר היתר.
שמעתי כי הסבא זצ"ל מסלבודקה ר' נתן צבי פינקל ,היה אוכל בפסח מרור ומיד
לאחר האכילה היה מתעלף ,והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות
הלילה בכדי לקיים את אכילת האפיקומן .שאלו אותו תלמידיו :רבי ,מדוע הנך
אוכל מרור ,הרי זה סכנה עבורך? ענה להם :אם נתחיל לחפש היתרים ,אז נמצא
היתרים לכל התורה כולה .ובאמת כתב הרמב"ן ,כי האדם יכול להיות נבל ברשות
התורה ,על כל דבר יוכל למצוא היתר ויביא ראיה מהתורה שהוא צודק ,ולכן עשה

ה

הקב"ה נס פך השמן ,להראות לנו את הדרך ,שלא לחפש היתרים אלא לקיים לפי
הצווי.
והעצה להתרגל בדרך זו היא ,שהאדם לא יסמוך בשום עניין רוחני על שכלו
והבנתו ,אלא על כל שאלה יתיעץ עם החכמים מורי דרך .וכן החכם עצמו ,מה
שנוגע לו ,לא יסמוך על שכלו אלא יתיעץ עם חכם אחר ,כי זוהי אמונת חכמים,
ובדרך זו יוכל האדם להתרגל לקיים את התורה כפי אשר נצטוינו ללא שינויים
(דרכי מוסר)
והיתרים.
קושיית ה"בית יוסף"
על הקושיה המפורסמת מדוע מדליקים שמונה נרות חנוכה והלא השמן הספיק
ליום אחד והנס היה אם כן שבעה ימים היה מתרץ הסבא מקלם הגאון רבי שמחה
זיסל זצ"ל שבזמן שעשו זכר לנס רצו חכמינו ז"ל להורות לנו שגם הטבע הוא נס,
כי כל יום שהשמן דולק זהו רק מהכח הנסי ,והשמן הטבעי עצמו לא השפיע
במאומה על השתלשלות הנס.
וכתב הרמב"ן סוף פרשת בא בזה הלשון "מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם
מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה ואין לאדם חלק בתורת משה רבנו
עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין
ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו
עונשו הכל בגזירת עליון כאשר הזכרתי כבר" עד כאן לשונו.
על דרך זה אפשר לבאר מה שאמרו חכמינו ז"ל (פסחים קיח ,א) "קשים מזונותיו
של אדם כקריעת ים סוף" מזונותיו של אדם שהם ענין טבעי בהחלט מעשה ידי
אדם ותחבולותיו מדמים לקריעת ים סוף שהוא ענין נסי בהחלט השוו חכמינו דבר
שהוא עיקר טבע לדבר שהוא עיקר נס על ידי הקדוש ברוך הוא לבדו לומר לך
שאף הטבע נעשה על ידי הבורא לבדו ,אין טבע בעולם בכלל הכל נוצר מתפתח
ומקבל חיותו מהקדוש ברוך הוא לבדו .מי שחושב שגם הטבע משתתף בבריאה
והנהגה הריהן עובד עבודה זרה ומאמין בשיתוף.
אבל אין זאת אומרת שהאדם לא יעסוק בשום דברים טבעיים שיש להם שייכות
לטבע וישב בחיבוק ידים ,האדם מצדו בתור נזרהבריאה שהקדוש ברוך הוא
המשילו על היצירה ,צריך לעשות את המוטל עליו וכפי שכתוב "וברכתיך בכל
אשר תעשה" ,כי כך גזרה חכמתו העליונה שהכל יעבור דרך השפופורת ששמה
"טבע" אבל בדעתו ושכלו צריך האדם לדעת כי אין הטבע מועילו כלום אף
במשהו - .דרכי מוסר
תירוץ נוסף
מסופר על הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק הכהן זצ"ל רבה של קוריץ שהיה חריף
מאד בקטנותו ,ופעם אחת בהיותו בן שמונה שנים ,שאלוהו חכמי ברודי שאלה
זאת ,והילד הרהר כמה רגעים והשיב :לפי דעתי קבעו שמונת ימי חנוכה בשבילנו
הילדים שנדע בכל יום ויום מימי החנוכה כי אנו פוסקים הלכה כבית הלל ולא כבית
שמאי...
חכמי ברודי הסתכלו זה בפני זה ותמהו על תשובה סתומה ומוזרה זו ,אבל הילד
המשיך את דבריו ,הלא במסכת שבת (דף כא) מזכירים את המחלוקת שבין בית
שמאי ובית הלל בנוגע להדלקת נרות חנוכה ,בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק
שמונה מכאן ואילך פוחת והולך [ביום שני שבעה ביום שלישי ששה ביום רביעי
חמשה וכן הלאה] ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך מוסיף
והולך [בשני שנים בשלישי שלשה ברביעי ארבעה וכן הלאה] ואם היו קובעים רק
שבעה ימים ,כי אז ביום רביעי של חנוכה לא כל ילד היה יכול לדעת אם הלכה
כבית שמאי או כבית הלל ,משום שלפי דעת שניהם הלא היו מדליקים ביום רביעי
ארבעה נרות אבל עכשיו כשקבעו שמונת ימי חנוכה הרי בכל יום ויום יודע ומבין
כל ילד לפי מספר הנרות הדולקים כי הלכה כבית הלל...
"ועל המלחמות"
באחר מימי חנוכה תשכ"ו הופיע הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן גאב"ד פוניבז'
זצ"ל במושב ארצישראלי של חרדים ,מושב "יסודות" בנחל שורק ,כדי להשתתף
בשמחת חנוכת הבית של ביהכ"נ המקומי ,כיון שנתכבד לשאת דברי ברכה לכבוד
המאורע שילב בדבריו רעיונות מעניני דיומא ,והסביר בין השאר את נוסח ההודיה
שאומרים בתפילה ובברכת המזון "על הנסים ועל הנפלאות ועל המלחמות"
הוא שאל בפליאה כאיש משתומם :מהו שאנו מודים על המלחמות? וכי אוהבי
מדון אנחנו ,ועל חרבנו נחיה ,ששמחים כביכול על שזימן לנו ה' מלחמות? וכי אינו
מתאים יותר שנודה על הנצחונות שבהם מיגרנו את האויב?
והשיב :להודות על הנצחון  -עדיין מוקדם מדי .הלא המלחמה ביוונים היתה
מלחמה רוחנית בעיקרה מלחמת הקדושה נגד הטומאה ,והנצחון הסופי לא יהיה
אלא בעת שיבוא משיח צדקנו ,אפס ,בינתיים מודים אנו על עצם הדבר שאנו
נלחמים .על כך שבכל המצבים הקשים ביותר כשהטומאה מאיימת להשתלט
ולכבוש הכל יהודים ,אינם נכנעים ,אלא נלחמים בעוז על יהדותם...
(אוצרותיהם של צדיקים)
ניסיך שבכל יום
ימי חנוכה הם ימי שמחה והודיה על הנסים .נס הנצחון במלחמה ונס פח השמן.
נוסח התפילה בחנוכה "על הנסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם
בזמן הזה" .ההבנה הפשוטה היא שכיון שבימי כסלו היו נסים גדולים לכן קבעו
עליהם זמן שמחה והלל והודאה להשי"ת.
אכן ,יש המתעוררים לשאול כיצד מבינים את נוסח התפילה "בימים ההם בזמן
הזה" איך בזמן הזה בימים שאנו חיים בהם רואים נסים? כל הסיפורים של הנסים
הם על אירועים שקרו בעבר פעם היתה קריעת ים סוף וכל עם ישראל עברו בתוך
הים ביבשה נסי הכניסה לארץ ישראל והנסים שהיו בבית המקדש וכו' אך מדוע
רק הדורות ההם ראו נסים ואנו לא רואים בימינו התרחשות של נסים? וכי רק לדור

ממו"ר הגרי"ד זצוק"ל שמעתי ,שהנה בחנוכה אנו קובעים הלל ושמחה על כך
שפח שמן קטן דלק בדרך נס שמונה ימים .וידועים דברי חז"ל (שבת כב ע"ב) שנר
המערבי היה דולק במקדש שנים רבות ולא כבה אף פעם .ובמשך מאות שנים של
המשכן ובתי המקדש היה נס במנורה שהשמן שהספיק רק למשך הלילה ,דלק
מעת לעת תמיד ,וא"כ צ"ב מהו הנס המיוחד במנורה ובשמן של חנוכה?
אמנם התשובה לזה ,שבחנוכה היינו מסוגלים לקלוט את הנס להבין שהשי"ת
מדבר אלינו ומשפיע עלינו שנוכל להתחנך ממעשיו.
החינוך של חנוכה הוא שהקב"ה הוא בעל הכוחות כולם בבריאה ,והוא בעל הבירה
והוא עשה עושה ויעשה את כל המתרחש בעולם ,בין בטבע ובין בנס ,בין בגלוי
ובין בנסתר ו"אין עוד מלבדו".
חנוכה "להודות ולהלל"
ימי החנוכה נועדו לעורר בנו את הכלים לקלוט את נסי הקב"ה .להתחנך לראות
את הנפלאות והתשועות ,ולהבין שהשי"ת מנהל את עולמו בחסד וברחמים בכל
עת ושעה .ובפרט צריכה להיות גודל ההכרה בהנהגת הישועה של השי"ת שגם
בעת צרה ומצוקה נוכל לראות שמתוך הצרה מצמיח הקב"ה
את נס הישועה .בבחינה של "כי אשב בחושך ה' אור לי" .נרות החנוכה מיועדים
להאיר לעין המתבונן שמתוך הצרה ממציא הקב"ה פדות ורווחה.
מעשה נורא שמעתי על קבוצה של ארבע מאות יהודים ,שהיו אזרחים גרמניים
ונתגלגלו בשנות המלחמה לאנגליה .הבריטים לא יכלו להחזיק בתוכם פליטים
גרמנים ,החשודים כמרגלים בזמן מלחמה ,ולכן אספו את כל הקבוצה ושלחו
אותם באנית מסחר לגירוש באוסטרליה .הם שחררו אסירים ופושעים מבתי כלא,
כדי שישמשו כמלחים על האניה .אך יצאה האניה מהנמל באנגליה התחילו
המלחים להתעלל בקבוצת היהודים .גנבו מהם את מזוודותיהם ובזזו לעצמם
כרצונם ,את הנותר השליכו באכזריות אל תוך
הים .הצער ועגמת הנפש על איבוד החפצים ,המזכרות והמכתבים האישיים היו
גדולים מאד" .מה זה עשה ה' לנו"? כך הגיעו הפליטים ,בעירום ובחוסר כל
והתאקלמו באוסטרליה.
לפני שנים מספר ,עשרות בשנים לאחר הגירוש ההוא ,מצא יהודי אחד יומן של
קצין גרמני ששרת בשנות המלחמה בצוללת .באחד הפרקים המתארים את שנות
המלחמה הוא כתב על אותה אנית מסחר בריטית שנקלטה בראדר של הצוללת.
הפלגה ללא ליווי צבאי היתה בימים ההם כהתאבדות .ניתנה הוראה לירות על
האניה ,אך לא היה ברור אם אכן היריות פגעו במטרה .כיוון שנקלט בראדר
שמזוודות וחפצים פזורים סביבות האניה ,נשלחה סירה למשות אותם מן המים.
בבדיקה גילו מכתבים בגרמנית של אזרחים גרמניים .רושם הוא" :שמחנו שלא
פגענו באניה עם גרמנים כמותנו .בהוראה שקיבלנו מהפירר בעצמו [היטלר ימ"ש]
הופקדנו ללוות את האניה עד לאוסטרליה בכדי להגן עליה מפני תוקפים בריטים
אפשריים".
לאחר שנוסעי האניה ירדו והיא חזרה לאנגליה ,זיהו הגרמנים שהיא שייכת
לאנגלים ופוצצו אותה.
נתבונן כעומק המעשה ,ארבעים שנה יהודים בכו והצטערו על אובדן המזכרות
והמכתבים האישיים ,אולי אפילו התמרמרו על מדת הדין שפגעה בהם ,והנה
מתברר למפרע גודל החסד שעשה עמם השי"ת ,ובנס ממש איפשר להם להגיע
בשלום לחוף מבטחים .מתוך מצב של חוסר סיכוי להנצל ,זימן להם ה' מלחים
באניה ,פושעים ואכזריים ,שזרקו את חפציהם למים ובכך ניצלו חייהם.
הנסים מתרחשים סביבנו ,אך אין לנו תמיד את הכלים לקלוט ולהבין את גודל
חסדי השי"ת עמנו ,בכל ימי חיינו.
לשם כך נקבעו שמונת ימי החנוכה "להודות ולהלל" ,לפתח את יכולת ההבנה.
להתחנך מהנסים ולהיות מושפעים מהעולם הנפלא בו אנו חיים .וממאורעות
היום יום "שכולם נסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם" (רמב"ן סו"פ בא)
הודאה על "בחן בחסד וברחמים"
הנה בדיני ברכות הנהנין מחולקות ,לחם ברכתו המיוחדת "המוציא" ולאחריו
נתחייבנו מן התורה בברכת המזון .על העץ ועל האדמה ישנן ברכות נוספות
במטבע שטבעו לנו בהם חז"ל .אבל ישנה הלכה של ברכה כוללת ומיוחדת :הרואה
אילנות יפים ,נוף מיוחד וכדומה מברך "ברוך שככה לו בעולמו"[ .שו"ע או"ח רכה,
ועיי"ש במשנ"ב ס"ק ל"ב "ועכשיו לא נהגו כלל לברך ברכה זו ומ"מ נכון לברך בלא
שם ומלכות"].
משמעות נוסח הברכה היא שאנו מודים להשי"ת שיש ככה בעולמו .וה"ככה" הוא
העולם היפה שברא לנו הקב"ה .אין מברכים כך על חכם גדול ,ולא על גיבור גדול,
הברכה נתקנה על מראה יפה .הכח והתכונה המבטאים יותר מכל את מציאות
הבורא בתוך הבריאה ,ש"ככה בעולמו" ,הוא היופי" .הנך יפה דודי" .וכשרואים
דברים יפים בעולם אפשר להתבונן ולראות את גודל יופיו של הבורא ,שכך הוא
בעולמו.
נתאר לעצמנו שהעולם היה נברא בשני צבעים בלבד ,שחור ולבן ,כיצד החיים היו
נראים? והנה גדל חסדו עלינו והרבה צבעים וגוונים בעולם" .בחן בחסד וברחמים"
 עוד קודם שמודים על החסד ,אנו מודים על ה"חן".עלינו להתבונן ולראות את הטוב והיפה שבבריאה .את החכמה בה יצר השי"ת
את גוף האדם .את חלוקת האיברים ותועלת תנועותם ,בעין פקוחה נוכל לקלוט
את חסדי השי"ת ורוב נפלאותיו בעולם ,ולהתחנך להלל והודיה בכל יום.
(שיחות הגר"ש פינקוס)


המדבר או לחשמונאים היתה הזכות לראות בחוש נסי שמים ,ולנו אין את הזכות
הזו?
יתכן שהשאלה אינה במקומה ,אבל התשובה ,לדעתי אינה פשוטה כלל ,ומונח בה
יסוד גדול והבנה אחרת במהות הנסים וימי החנוכה.
ניסים גלויים בזמנינו
אספר לכם מעשה שהיה ,כפי שסיפרו בעל המעשה ,הוא גר היום במונסי
בארה"ב ,ועובד לפרנסתו כרופא ,אבל הוא שוקד על התורה והנו תלמיד חכם .לא
כל ימיו היה המספר שומר תורה ומצוות ,לפני שנים הוא היה בלוס אנג'לס כחילוני
גמור ,ועבד כרופא בחדר מיון של בית חולים .באחד הימים הובהל לחדר המיון
אדם מחוסר הכרה אשר נמצא מוטל ברחוב אחרי התקף לב קשה ,הרופאים
הוזעקו להצילו ,ולאחר חצי שעה התייאשו מחייו ,ניתקו את המכונות וקבעו את
מותו .הרופא מספר שלפתע הוא הבחין בתנועה בידו של המת .בתחילה חשב
שאילו עצבים שעדיין מפרכסים לאחר המוות,
אבל אח"כ הבחין בתנועות נוספות של הגוף ,הוא הסיר את הכיסוי מעל פניו,
ולתדהמתו הוא רואה את ה"מת"  -חי .הוא התחיל מחדש לעסות את לבו .ה"מת"
הרים את ידו וסימן לרופא להפסיק להתעסק בו .הוא שואל את הרופא" :לך
קוראים חיים מאיר"? הרופא נדהם לחלוטין! זהו אמנם שמו היהודי אבל אין אדם
בעולם שקורא לו כך ,כולם יודעים שהוא "בארי" ,רק מסבתו הוא שמע ששמו
"חיים מאיר" .והנה החולה ממשיך ושואל" :אתה מניח תפילין"? והוא עונה
בשלילה .החולה מצוהו" :מהיום תתחיל להניח"! ושוב שואל אותו" :אתה אוכל
כשר" .וכשענה לא ,חזר וצוהו "תאכל כשר"! כשסיים החולה את דבריו ,עצם את
עיניו ונפטר לבית עולמו.
לימים ,כשסיפר הרופא את המעשה ,הוא הוסיף שבשעת מעשה לא הרגיש שום
רושם והשפעה" .נכנסתי לחדר הרופאים ואמרתי להם 'תשמעו איזה דבר מצחיק
קרה לי' שום שינוי לא חל בי מהארוע המיוחד" .לאחר שנים רבות החל הרופא
בתהליך של "חזרה בתשובה" ובמבט לאחור צירף גם את המעשה הזה לשרשרת
הסיבות שגרמו לו לשנות את חייו.
סיפור שכזה ואחרים כמותו מלמדים אותנו יסוד חשוב .הקב"ה מנהיג את העולם
בדרכי הטבע ואף בנסים אמיתיים .סביב כל אדם קורים נסים של ממש בכל יום,
אך בני האדם אינם מושפעים ואינם קולטים את המתחולל סביבם ,כפי שגלי קול
רבים קיימים בחלל העולם ,ובלי כלי קליטה מתאימים אי אפשר לשמוע ולקלוט
אותם .השי"ת מספק לכל אדם מספיק נסים גם "בזמן הזה" ,אך הקושי והעבודה
שלנו הם היכולת לפתח "עין רואה ואוזן שומעת" לכל המתרחש סביבנו.
גם בתוך הטבע ניתן לראות נסים ,בחי ,בצומח ,בשמים ובארץ .עלינו מוטל "שאו
מרום עיניכם" ואז נוכל להגיע ל"וראו מי ברא אלה".
הקב"ה "מקדים רפואה למכה"
סיפור נוסף של נס גמור וגלוי ,שממנו נוכל ללמוד נקודה נוספת בהנהגת השי"ת.
סיפר יהודי ,כיום בעל מאפיה בניו יורק ,שבשנות המלחמה באירופה נותר עם
אחותו הצעירה בבונקר בגטו .כל משפחתם נהרגה והוא הרגיש אחריות בשמירה
על האחות .יום אחד הוא יצא מהבונקר לחפש אוכל וכשחזר לא מצא את אחותו.
אנשים סיפרו לו שבא שוטר מהגיסטפו ולקח אותה למטה המשטרה .הוא רץ
כמטורף אל תוך לוע הארי ,וזעק" ,תחזירו לי את אחותי ,תחזירו לי את אחותי"!
הסדיסטים נהנו מצעקותיו ,וצחקו עליו .באותו זמן ממש ,ירד במדרגות הבנין
קצין עטור במדליות ,ושאל בכעס" :מה הן הצעקות כאן"? השוטרים ענו לו שהגיע
לכאן "ז'יד אחד" ,שרוצה שנחזיר
לו את אחותו .הקצין פנה אל הבחור באכזריות ואמר לו" :את אחותך תקבל בחזרה
כשיצמחו לך שערות בכף היד ,ועד אז כולכם תמותו ,יהודים מלוכלכים".
פשט הנער את כף ידו והראה לעיניו הנדהמות של הנאצי את כף היד והיא מלאה
בשערות .הקצין נבהל מהמראה וצעק "בן השטן קח מהר את אחותך ותברח מכאן
לפני שאהרוג את שניכם" .הם ברחו מן המקום וחיים עד היום הזה.
סיפור ה"נס" הוא ,שבהיותו ילד ,נכווה קשות בידו והרופאים השתילו לו עור חדש
בכף היד .העור נלקח ממקום בגוף המצמיח שער וכך נתמלאה ידו בשערות.
וכי השלמת הסבר הדברים מקלקלת את הנס?! אנו מצפים לנס שיקרה לפי הזמנה
ובאותו רגע ממש .אבל כשהשי"ת מקדים רפואה למכה ומכין את ההצלה עשר
שנים קודם המעשה ,וכי אין בזה נס גמור? לדעתי זהו נס יותר גדול כשהנס נסתר
בתוך מאורעות החיים.
אכן ,עבודתנו ותפקידנו לפתח את הכלים בכדי לקלוט את מעשי השי"ת .לחדר
את השכל והרגש כדי להבין את הנסים והנפלאות שבכל יום ערב ובקר וצהרים.
חנוכה  -חינוך לקלוט את השפעת הנס
ימי החנוכה הם ימים המסוגלים לראות ולהבין את הנסים .ה"זמן הזה" שבחנוכה,
מהותו החינוך .אין די שהנסים מתרחשים אלא שאנו לומדים ומושפעים מהם.
כשאב ובנו עומדים בתפילה כלפי האב זוהי מצות תפילה ,אך כלפי הבן הקטן לא
שייכת כעת מצות תפילה .עבור הבן משמשת תפילת אביו כאפשרות של חינוך.
הוא רואה וקולט מסתכל ומבין בצורת התפילה של המבוגר ,ומושפע ממנה
בעומק נשמתו .כל פעולה של חינוך ,בונה נדבך נוסף במבנה אישיותו של החניך.
כך מתעצבת דמותו של הקטן ,כך הוא גדל ,משתנה ונבנה.
ההכנה הרוחנית של החשמונאים "בימים ההם" היתה שהם היו מסוגלים ומוכנים
להתחנך מהנסים .כאשר מצד האדם יש את כלי הקליטה וההשפעה ,הקב"ה
מראה לו את נסיו ונפלאותיו .כשנמצאים במדרגה רוחנית שמוכנה להבין את
משמעות הנסים ,להתחנך מהם ולשנות מחמתם את צורת ההתנהגות ,אז יש ענין
ותועלת בגילוי הנס וזוכים לראותו בחוש.
"מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד

עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך".
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בשקים ,עורכים מערכות להעביר את רוע הגזירה  -בצומות וזעקות לשוכן
מרומים .הוא התחכם.
אחז ,בסך הכל  -הכניס מפקח חינוכי מטעמו לתלמודי תורה ,מפקח רוחני מטעם
הממשל לישיבות .הוא אחז בהם .ועם אחיזה זו ,לאט לאט ,טיפין טיפין היה בטוח
להגיע רחוק ,לעקם מעט את הילדים הקטנים ,להסיט את השלימות בראשיתה,
וכך ,בקרוב או ברחוק לא יהיו גדיים "ואם אין גדיים אין תישים ,אם אין קטנים אין
גדולים ,אין חכמים ,אין נביאים ,אם אין נביאים אין רוח הקודש"
היוונים ,בסיוע המתיוונים ,גם התנהגו בדרך זו .בתחילה ,הם לא ציוו להניח מנעולי
ברזל על הישיבות ,התוכנית שלהם הייתה שהישיבות תסגרנה מאליהן .אילצו את
הכוללים והישיבות להוסיף שעה או שעתיים של חכמה יוונית וכדומה .זו הייתה
ראשיתה של הגזירה האיומה  -להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך.
כי אין צורך לקרוע את הגמרות או לשרוף את החומשים ,יש דרכים אחרים
להשכיח את התורה...
"נזהרתי ולא חשבתי כלל"
אתם רוצים מעשה? שואל ר' שלום את היושבים סביבו ,אז אספר לכם מה
שסיפרתי היום בשולחן שבת ,לאורח פלוני שסעד על שולחני.
איש היה בירושלים אבו דאוד ז"ל כך היה שמו .רבים דיברו על צדקותו ושחרו
לפתחו לשמוע את דבריו.
אמרו לו ,את שם האב ,אם והגיל ,והוא פשוט התחיל להגיד ולגלות נסתרות .דמות
נדירה ,הלכתי למעונו בהזדמנות מסויימת ,היה זה כאשר הגאון הצדיק רבי אליהו
לאפיאן היה חולה מאד.
לא רציתי ללכת לאבו דאוד ,אבל ידידי רבי לייב פרידמן הכריע שהאיש צדיק ,לכן
הסכמתי ללכת יחד לאיש הצדיק הנ"ל ,יצאנו יחד אני ור' לייב פרידמן זצ"ל.
בדרכינו ,פניתי לר' לייב ואמרתי בפסקנות" :שמע נא אני מתכונן בקרוב לנסוע
לחו"ל ,אף אחד לא יודע מהסיפור ,רק סוכן הנסיעות ,עימו שוחחתי .עכשיו גם
אתה יודע .אם 'אבו דאוד' יידע על הנסיעה  -יש בו ממש ,ואם לאו  -אין בו ממש.
לדידי  -זה יהיה האות והמופת".
נכנסנו .אמרנו את השם שלי .אבו דאוד הרים את העיניים הגביה את ידו ושאל:
"כבודו ,חושב לנסוע רחוק מעבר לים?" ...המשיך לדבר על עוד כמה ענינים שאין
מקומם כאן .אח"כ הזכרנו את שמו של רבי אליהו לאפיאן .והוא החל לפרוש על
השולחן בקצרה ,את ההסטוריה של חייו ,ואף פירט באיזה מוסד הצליח במשרתו
והיכן לא ,אח"כ המשיך ואמר כי להבנתו שורש נשמתו מצדיק פלוני ,ולפתע הרים
את קולו ביראה :הוא יהלום שאין בו פגם ,עד לפני זמן מה היה בו פגם אך תיקן גם
את זה ,הוא בסכנה (בצעקה) אבל הוא עוד יאריך ימים כיון שהשכין שלום בין
איש לאשתו" ...דברי האיש.
רבי אליהו התרפא באותה שעה ,ועוד חזר להרביץ תורה .כאשר שב לאיתנו,
העזתי ושאלתיו :האם רבינו השכין שלום ,לאחרונה ,בין איש לאשתו?
הביט עלי ר' אליהו בהתפעלות" :רוח הקודש הרי אין היום ,מנין לך דבר זה? פון
וואנעט וויסט איר" סיפרתי על האיש ודבריו ,רבי אליהו שמע ושתק.
טוב ,המעש'לה עם אבו דאוד לא כל כך חשוב ,מה שנחוץ לכם לשמוע ולהבין הוא
ההמשך :מה סיבת הסכנה הרפואית שרבי אליהו היה נתון בה אז?
רבי אלי' לאפיאן נכנס לחדר ניתוחים ,לצורך ניתוח עיניים .ולפתע בשעת הניתוח
עלה לו לחץ הדם ומחמת כך עינו האחת פקעה (התעוור בה) עד שנכנס לסכנת
חיים ,המצב היה קריטי .בהיכל הישיבות הרבו בבקשת רחמים .לאט לאט מצבו
השתפר ולאחר כמה שבועות שב לאיתנו.
ד"ר טיכו  -רופא עיניים ,שהיה המנתח ,התנצל" :מה אנחנו אשמים שלחץ הדם
עלה ,עשינו בדיקות כמה ימים רצופים והכל היה בסדר ,ועכשיו אנחנו עדיין
מחפשים את הסיבה הפתאומית ,ולא מוצאים ,לחץ הדם שלו תקין ,ומשום מה
רק בשעת הניתוח התרחש שינוי מפתיע".
תשמעו ,לאחר כמה שנים עבר רבי אליהו ניתוח נוסף על עיניו ,והכל עבר בשלום.
נכנסנו לבקרו אני וידידי הגה"צ רבי הירש פאליי ,הוא שכב רגוע ושליו ופניו
מאירות .במהלך הביקור כשחיוך נעים מרחף על פניו אמר לנו" :אתם ודאי זוכרים
שבניתוח על העיניים הייתי בסכנה גדולה ,סיבת הדבר ,כי לפני שעליתי על מטת
הניתוחים ,חשבתי ,הלא כעת דנים אותי למעלה ,א"כ צריך לעשות תשובה,
התחלתי לחשוב על מעשי בעבר ,ואני זוכר את הכל בפרוטרוט  -מעת שהייתי ילד
בן שתים עשרה עד עכשיו (ר' אלי' היה אז בן שמונים) וכיון שחשבתי על כל העבר
מובן שלחץ הדם גבר ...לכן ,בניתוח זה ,נזהרתי ולא חשבתי כלל ,וב"ה הכל עבר
בשלום".
אה? אה? גיוואלדיג! ונזכה לשמור לעשות ולקיים ,א'גוטע נאכט.
(להגיד)
"זדים ביד עוסקי תורתך"
"מסרת גבורים ביד חלשים ,ורבים ביד מעטים" ,זה מובן ,זה נס ופלא .אבל איך
יובן ההמשך" :וטמאים ביד טהורים ,ורשעים ביד צדיקים ,וזדים ביד עוסקי
תורתך"? שהרי אלו היו הכוחות שוים ,שני הצדדים גבורים ושניהם רבים ,מדוע
לא ימסרו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים ,מה הרבותא בזה?
ושמעתי מהגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל ,שהגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל,
הי"ד ,שאל שאלה זו בזמן המאבק הקשה נגד מרשיעי הברית שקמו על היהדות
הנאמנה ולא בחלו בשום אמצעי ,כולל הסתות והלשנות בזויות ,עלילות
והשמצות חסרות יסוד ,ואף הסגרה לרשויות .ואמר :זהו שאנו מודים בהודאת
"על הנסים" שהטהורים הצדיקים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים
והזדים .כי הלא אין להם מעצור במלחמתם ,ואינם בוחלים באמצעים פסולים

"טמאים ביד טהורים!" איזה נס זה?
בשלמא גיבורים ביד חלשים  -נס ,כיון שטבע העולם שהחלש נמסר ביד הגיבור,
"רבים ביד מעטים" ג"כ  -נס ,כי טבע העולם שהמעטים נמסרים בידי הרבים ,אבל
טמאים ביד טהורים וכי מצד דרכי הטבע הטמאים יותר חזקים מהטהורים?!
אדרבה ,הטמא מטמא את עצמו ומשליך אפילו את כוחותיו הגשמיים לרצונות
ותאוות .שאלה גדולה
זכורני עוד בבחרותי שהתפלאתי על כך ,אמר ר' שלום.
היה זה בערבי שבתות כשהיינו יוצאים קבוצות מבני הישיבה להזהיר על סגירת
החנויות .נפרדנו לשתי קבוצות ,כל אחת בסימטה אחרת  -בשוק מחנה יהודה.
והנה בשבועות הראשונים שמענו מהרחוב המקביל( ,שם עברו ,מחנות לחנות -
הקבוצה השניה) קולות המומים של פחד" :בלי ידיים! בלי ידיים!" ...לא כל כך
שמנו לב לקריאות שנשמעו מרחוק ,אך כאשר הדבר נשנה על עצמו גם בשבועות
שאח"כ החלנו לחשוש שמא הקריאות הם מפי חברנו לישיבה.
שאלנו אותם לפשר הצעקות ,ואכן אישרו שהם הצועקים מפחד ,וסיפרו כי אחד
ה"ספרים" ממאן לסגור את חנותו ,וכאשר הם מפצירים וסונטים בו  -הוא מניף
את ידו הגדולה ומאיים במכת אגרוף ,לפעמים יוצא לקראתם עם מקל או ברזל.
לכן הם צועקים.
"מה הולך פה?!" שאלתי אותם "וכי אתם מפחדים מאיזה שייגעץ?! אתם גיבורים
ממנו ברוח ובגשם ,מה הפחד הזה?!" הוחלט שמשבוע הבא הקבוצות מתחלפות
ואנו הולכים ברחוב שלהם.
עברנו מדוכן לדוכן ומחנות לחנות .כשהתקרבנו לחנות התספורת ,הזדרז אותו
איש לצאת לקראתנו באיומים ,נעמדתי על מקומי .אח"כ התקרבתי מספר
פסיעות ,הפשלתי שרוול יד אחת ,אח"כ את שרוול היד השניה וקראתי לעברו:
"נראה שתפגע בי או בצפורנו של אחד מחבורתנו הקדושה".
והוא? מיהר לסגור את החנות מעתה ועד עולם...
וכי בגלל שהם טמאים ,הטהורים צריכים להמסר בידיהם?! אתמהה!
נשוב לענינינו  -ליישב את השאלה ששאלנו.
טמאים ביד טהורים אין הכונה לגבי גבורת הגוף נגד היונים  -שהטהורים הרגו את
הטמאים.
יש כאן נושא נוסף.
רבותי ,אם לא היינו זוכים הנס היה רק הניצחון הגשמי החיצוני גבורת הגוף
גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וזה רק חצי נס .ולמה רק חצי? כי
המתיוונים ,אלו שבתוכנו (לא היוונים הגויים) רבבות המתיוונים שהסתובבו בתוך
העם היו ממשיכים לשלוט  -בשלטון הרוח היוונית המשוקצת.
אם מלכות יון לא הייתה נופלת ביד עוסקי תורתך ובידי הטהורים ,אלא הניצחון
היה רק רבים ביד מעטים ,מה התועלת יש בזה? הרי הצורך העיקרי בניצחון היה
ניצחון הרוח?  -שהטהורים כופפו את הטמאים .וזו ההודאה להקב"ה :מסרת
טמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך
עוד דבר צריך להדגיש ,כי כאשר הטהורים יצאו למלחמה וניצחו ,הם הצילו את
העם הצלה נוספת  -כי היה מי שידריך את העם איך ללמוד את הנס ...כי אם
חלילה מבינים את הניסים בצורה מעוותת לא מפיקים מהם את התועלת
האמיתית ,בסופו של דבר  -הצרות חוזרות שוב רח"ל.
ידוע ,כי בזמן מסעות הצלב התחוללה מגפת חולירע באזורים ענקיים באירופה,
ומהיהודים לא מתו כמעט .רק מאומות העולם נפלו חללים ,והיה זה נס .ביום מן
הימים הבחינו הגויים בכך ,והיה מי שיזם אסיפה ובה התסיסו הגויים זה את זה
והכריזו  -כי היהודים הרעילו את הבארות להרוג בגויים ולכן רק הם לא נפגעו,
ומאותו יום יצאו הגויים להרוג ולהשחית ,פוגרומים נוראים  -ונפל עם רב
מישראל.
נשאלה אז שאלה גדולה בין הצדיקים  -מה חרון האף הגדול הזה ,כאשר ממש עד
אותו זמן היו ניסים גדולים ולפתע התהפך הגלגל ,מדוע .גדולי ישראל אמרו כי
הטעם משום שלא למדו את הנס שהתחולל עימם ,לא התעוררו ממנו לראות
חסדי ה' ולעבדו בלבב שלם ,הקב"ה רצה שילמדו את הנס כמו שצרי! וכשלא
למדו נהי' חרון אף...
ובזה נבין שורה אחת ב"על הניסים":
"וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול וקדוש" רק
בעקבות שהטהורים הם היו הלוחמים והמנצחים ,הייתה לנו היכולת להבין את
משמעות הניסים כראוי  -ולעשות שם גדול וקדוש להקב"ה ,כי אם הצבא החילוני
היה המנצח ,הוא היה מפרש את הניסים כרצונו ,ומי יודע איזו תוצאה של חרון
אף הייתה באה עלינו .רק כאשר הטהורים ניהלו את הניצחון  -זכינו לחנוכה
"וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול".
למה נקרא שמו אחז
נסיים בדבר חכמה ששמעתי לפני עשרות שנים מרבי בין ציון ידלר המכונה
"המגיד הירושלמי" .הוא דיבר אז על המתיוונים שביקשו לקעקע את יסודות
החינוך.
בירושלמי נאמר "למה נקרא שמו אחז  -שאחז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות  -כך
אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין צאן אין רועה" (ירושלמי
סנהדרין פ"י).
נשאלת השאלה ,למה באמת נקרא שמו אחז וכי הוא אחז בבתי הכנסיות ,הוא
סגר אותם ,ושמו היה צריך להיות סגור.
נהם המגיד רבי בן ציון בקול בוכים ואמר :הוא לא סגר .אם הוא היה סוגר ,היו הכל
אוזרים חיל למסור נפשם על התורה והעבודה ,היו מתפלשים בעפר ,מתכסים

ז

ומגונים לקדם מטרתם .ואילו אנו מוגבלים באמצעינו ,כי אין המטרה מקדשת את
האמצעים!
והוסיף רבי מיכל ואמר :זהו שנאמר שעשו היה איש שדה ויעקב יושב אהלים
(בראשית כה ,כז) .ששנינו (זבחים פב ע"ב) שבשר קדשים שיצא חוץ למחצתו
נפסל ,מדכתיב "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כב ,ל) .ופרש רש"י:
"בשדה" ,בלא מחיצות משמע .ואם כך ,זה ההבדל בין יעקב לעשו :עשו היה "איש
שדה" ,בלא גבולות וסיגים ,מחיצות והגבלות ,ואילו יעקב היה "ישב אהלים" ,היינו
מוקף מחיצות וסייגים!
ואספר -
בסערת מלחמת העולם הראשונה התערערו סדרי הקהילות .לאחר
המלחמה ,כשבקש הרב מבריסק זצ"ל להעמיד גדרי הדת על תילם כבראשונה,
קרא לפרנסי הקהילה לאסיפה .על סדר היום ,לאסור "שחיטת חוץ" .אחד
הקצבים שחט בכפר הסמוך בלי פיקוח על כשרות השחיטה ובדיקת פנים .בקשו
לחסום את הפרצה ,ולקבוע שאין לשחוט אלא בפיקוח הדוק של ועד הקהילה.
הפרנסים עלו לביתו של הרב ,והנה הגיע גם אותו קצב ,בלא שנקרא ,התיישב בין
הקרואים .איך אפשר לדון בעניינו ולבקר את מעלליו ,ולהחליט נגדו החלטות,
בעוד הוא שומע וזועם ,נוקם ונוטר .איש לא אמר דבר ,מפני כבודו של הרב .והרב
ישב ושתק .דקה ושתיים ,עשר ועשרים ,שעה ושעתיים ,וקם .קמו כולם ,והאספה
התפזרה .בלא שנאמר מילה.
החלו לצאת ,כולל אותו קצב .הנשארים פנו אל הרב" :ילמדנו רבנו ,מדוע לא
הורהו ,בעדינות ,לצאת?"
והרב הסביר" :עם ישראל נאנק בשעבוד מצרים ,ומשה רבינו מצטווה לגאלם .היה
עליו לחפוז ,לרוץ .אך לא ,אחיו מתנבא במצרים ,וכשיבוא יאפיל עליו ויפגע.
ובגלל זה ,דוחים גאולת העם?!
אכן כן ,אין המטרה מקדשת את האמצעים! ואם אדם אחד יפגע ,נמנע מפעולה!
אף אנו התכנסנו לאספה חשובה ,להעמיד גדרי הדת על תילה .אבל אם זה כרוך
בהלבנת פניו של אדם ,בביושו כשיתבקש לצאת ,תתבטל האספה ואל יולבנו פניו
של האדם!"
אצל עשו ,המטרה מקדשת את האמצעים .המטרה העליונה בעיניו ,היתה מצות
כבוד אב .בבגדי מלכות שמשו (בראשית רבה סה ,טז) .כשנשלח להביא ציד
לאביו ,הלך במחשבה ש"אם לא ימצא ציד ,יביא מן הגזל" (רש"י בראשית כז ,ה),
ולבסוף לא מצא ,והביא בשר כלב (תרגום ירושלמי כז ,לא ובש"ך)! וכך חנך גם את
אליפז בנו ,ששלחו להרוג את יעקב אבינו ,והבין שמעשה נורא הוא ,אבל "מה
אעשה לצוויו של אבא" (רש"י בראשית כט ,יא)!
"לא כאלה חלק יעקב" (ירמיה י ,טז)!
זאת הורנו הקדוש ברוך הוא כשלא ויתר למשה רבינו על התמהמהות של שעה
במילת בנו ,כששלח מלאך להמיתו .ואלמלא הזדרזה צפורה ומלה את בנה ,היינו
מאבדים את משה רבינו חלילה ,וגאולת ישראל מה תהא עליה .אבל אין המטרה
מקדשת את האמצעים!
ונספר -
מלכתחילה ,בקש רבי ישראל סלאנטער להיות "צדיק נסתר" ,ואף הכין עצמו לכך.
למד להתפלל במהירות עצומה תוך כוונת כל הכוונת ,התמחה במלאכת הנגרות
וסיגל את היכולת לשנן תלמודו ולעיין בו במהלך עבודתו .בגדר" :יגיע כפיך כי
תאכל ,אשריך וטוב לך" (תהלים קכח ,ב) ,יגיע כפים ולא יגיע מח.
לב סוף החליט ,שלא לשם כך נטעו בו כשרונותיו .החליט לזכות את עם ישראל
בתנועת המוסר להשתפרות ולהתעלות .וכדי שאימצוה ,מצא לנכון לגלות
גאונותו העצומה  -הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל מנאו ראש וראשון לגאוני דורו,
לפני השרף מבריסק וה"בית הלוי" ושאר גדולי דור דעה!  -והיה מסבב בקהילות
ישראל ומשמיע שעורי תורה ,פלפולים עמוקים שארכו כשש שעות ובהם בלל
חצי ש"ס ,שהדהימו שומעיהם ובגינם התקבלו דבריו.

פעם הופע בוילנא ודרש בפני גדולי תלמידי החכמים בעיר .הציע את הסוגיא
ושטח סדרת תמיהות ,הציב את יסודו ובקש ליישב על ידו את כל השאלות,
ולפתע קם אחד הלומדים והקשה על היסוד המחודש מגמרא מפורשת.
חכך רגע קט ,ואמר" :הצדק אתכם ,היסוד נסתר" ,וירד מן הבימה.
כתרוהו הלומדים וניסו כוחם בדחיית הסתירה ,זה אומר בכה וזה אומר בכה .נענה
רבי ישראל ואמר" :באותו הרגע שהזכיר אותה גמרא ,עלו במוחי שתים עשרה
דחיו ת לקושיתו .ויודעני בברור ,שכל אחת מהן היתה מתקבלת על דעת הלומדים.
אבל אני ידעתי שהן דחיות סרק ,והקושיא איתנה .אמרתי לעצמי :אבל הלא אינך
דורש כדי לחדש חידושים בעלמא .כל מטרתך לבצר את סמכותך התורנית שיהיו
דבריך נשמעים לביסוס תנועת המוסר .ועכשיו ,כשישמעו שלומד אלמוני סתר
את שיערוך ,ועוד גמרא מפורשת שנשכחה ממך ,תזולזל בעיני הלומדים ויזלזלו
בתנועת המוסר .לא למענך ,אלא למען המטרה הנעלה ,דחה את קושייתו בקש!
ואז אמרתי לעצמי :ישראל ,הלא אתה לומד מוסר! הודה על האמת ,וירדתי מן
הבימה!"
כששמע זאת הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל ,מגדולי לומדי וילנא ,הצטרף לחבורת
(והגדת)
תלמידי רבי ישראל מסלאנט!
"זדים ביד עוסקי תורתך"
בהודאת "על הנסים" בחנוכה ,אומרים" :מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד
מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".
ותמוה ,בשלמא גבורים ביד חלשים ,נס הוא .אף רבים ביד מעטים .אבל מה
הרבותא של מסירת טמאים רשעים וזדים ביד טהורים ועוסקי תורה .אילו היו
הכוחות שווים ,מדוע שלא ינצחו הטובים.
ברם ,ידועים דברי הרא"ש (ריש בבא מציעא) בענין "כל דאלים גבר" ,משום "שמי
שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו
לגזול" .ודבריו צריכים באור ,מי לא עסקינן שהאחד חלש והשני גבור .אלא שחלש
המוסר נפשו ,יגבר על גבור רפה רוח.
ואמרו (סכה נב ע"א) שהיצר הרע מניח אומות העולם ומתגרה בישראל,
ובתלמידי חכמים יותר מכולם .כי גדולה שנאת הרע לטוב ,וככל שהטוב גדול כך
גדולה שנאת הרע אליו.
וכעין זה אמרו (פסחים מט ע"ב) שגדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי
חכמים יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל ,ואומרים :מי יתן לי
תלמיד חכם ואנשכהו כחמור הנושך ושובר עצם.
וכבר נשאל הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ,הלא הכתוב אומר" :כמים הפנים לפנים",
כפי שהמים משקפים בבואת האדם הנשקף בהם" ,כן לב האדם לאדם" (משלי כז,
יט) .אם כן ,היינו צריכים לשנוא את הגויים כפי שהגויים שונאים אותנו .ועינינו
הרואות שהגויים מוכנים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ,והיהודים אינם
שונאים אותם כך.
והשיב ,שבכל יהודי יש איזו נקודת השלמה עם הגוי ,ובאותה נקודה הריהו מזדהה
עמו ואינו שונאו .אבל בגוי אין אף "פינטעלע איד" ,והוא שונא אותנו באופן
מוחלט ומושלם.
וכך אמר גם ה"חפץ חיים" זצ"ל ,שבכל מקום בו יהיו יחסי הכוחות בין הדתיים
והחילוניים שוים ,ינצחו החילוניים .כי בין הדתיים יש פשרניים וסבלניים למחצה
לשליש ולרביע ,ואילו החילוניים יוקדים במשטמתם .ופעם ,התבטא ואמר :אנו
נלחמים עבור האמת ,ברפיון .והם נלחמים עבור השקר ,ובלהט.
וזה היה הנס בחנוכה ,לא זו בלבד שמעטים גברו על רבים וחלשים על גבורים,
אלא שהטהורים גברו על הטמאים ,ובנוהג שבעולם הטהורים נלחמים ברפיון
והטמאים בלהט .ואם הפסידו הטמאים במערכה ,הרי זה נס ופלא!
(והגדת)

 בדרך הדרוש 
ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו (מב,
ב) רדו שמה וכו׳ ונחיה ולא נמות ,דנודע דאם נימא דגלות
מצרים הי׳ בשביל חטא אאע״ה שאמר במה אדע שפיר י"ל
שהתחיל הגלות משנולד יצחק וע״כ לא היו בנ"י רק רד׳׳ו
שנים במצרים אבל אי נימא דהגלות הי' בשביל חטא ב'
אחיות שנשא יאע׳׳ה א"כ היו צריכים להיות ד׳ מאות שנים
במצרים אבל כבר כ' הקדמונים דיעקב לא חטא בב' אחיות
דנקרא אל ,והטעם דכשם שהקב"ה הוא חי וקײם כך יעקב
אבינו כמחז׳׳ל יעקב אבינו לא מת כדאיתא ב"שפתי
צדיקים",
וזש"א רדו שמה שלא יהיו רק רד"ו שנים ,דהגלות התחיל
משנולד יצחק ,ולא משום חטא ב' אחיות כיון שנקרא אל,
והטעם שנקרא אל משום "ונחיה ולא נמות"( .בנין דוד)
קום רדוף אחר האנשים (מד פסוק ד)
במדרש הובא כאן בילקוט (רמז ק"ן) וזה לשונו הם יצאו
את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף
אחרי האנשים וגו' כמה דאת אמר רחוק יהיה ביניכם וביניו
כאלפים אמה עד כאן .והוא תמוה.

ויש לפרש דהנה איתא במדרש רבה פרשה זו על הפסוק
וטבוח טבח והכן ערב שבת היה ואין והכן אלא לשבת שנאמר
והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו וגו' עד כאן .ויש
להקשות אם כן לפי זה הא דכתיב הבוקר אור והאנשים
שולחו היה בשבת שחרית ואם כן האיך חללו השבטים את
השבת שהלכו בשבת .וצריך לומר כי פקוח נפש היה שם
דיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ופקוח נפש דוחה את
השבת [ועיין ביפ"ת ובנזה"ק] כמו דאיתא ברש"י על הפסוק
למה תתראו למה תהיו כחושים ברעב .נמצא שיעקב ובני
ביתו היו עטופים ברעב ולכן חללו את השבת.
אך עדיין קשה על יוסף הלא הכיר את אחיו שהלכו
בשבת ובודאי אחיו לא חללו את השבת אם לא היה פקוח
נפש אם כן היאך ציוה יוסף להחזירם ולא חס על אביו ובני
ביתו שהיו עטופים ברעב.
אך יש לומר דאפשר כהפירוש השני ברש"י על הפסוק
למה תתראו למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו
כאילו אתם שבעים כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה.
ואם כן יוסף ראה לאחיו שהיה פניהם שמחים ונראים
כעשירים כדאיתא בילקוט ולמד יוסף שיש להם תבואה

בביתם רק שהם לא הלכו חוץ לתחום .רק כדי שלא יראה
אותם יוסף שהם לא הכירו אותו עדיין וגם דיבר אתם קשות
וסברו שהוא מבני נח ולכן יצאו מן העיר כדי שיסבור יוסף
שהם הלכו לדרכם כדי שלא יוכל עוד לדבר אתם קשות.
והלכו רק אלפים אמה שזה מותר לילך בשבת על פי דין.
והנה יוסף רצה לבא על האמת אם יש בביתם תבואה או
לא ואיזה טעם של למה תתראו אמת .לכך צוה לאשר על
ביתו קום רדוף פירוש אם תראה אותם מרחוק שלא הלכו
חוץ לתחום אם כן אין כאן פקוח נפש דאם לא כן למה לא
הלכו יותר מאלפים אמה בכהאי גונא קום רדוף אחריהם.
אבל אם תראה שהם הלכו יותר מאלפים אמה אם כן בודאי
יש כאן פקוח נפש אזי לא תרדוף אחריהם .והשתא יבואר
המדרש שהתחלנו הבוקר אור והאנשים שלחו הם יצאו את
העיר לא הרחיקו כמה דאת אמר כאלפים אמה דייקא פירוש
סימן זה מסר יוסף לאשר על ביתו אם ירדוף אחריהם או לא:

עלון זה מוקדש

שמואל יצחק ז"ל ויטריאול נלב"ע כ"ח כסליו
לע"נ הרה"ח ר' אברהם בן ר'
ח

(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ

ֵמאוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

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

ֶ'ׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים' ְּב ָד ָבר ַה ָּמדּוד

ַהּכַ ּוָ נָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית ְּב ֵ'חי ַפ ְרעֹה'

יֹוסף ָּבר ּכְ חֹול ַהּיָ ם ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ַעד ּכִ י ָח ַדל ִל ְסּפֹר ּכִ י ֵאין
"וַ ּיִ ְצּבֹר ֵ
ִמ ְס ָּפר" (מא מט)
פּורט ְּד ַמיְ ין:
הֹורֹוביץ ַר ָּבּה ֶׁשל ְפ ַרנְ ְק ְ
ִ
ָּד ַרׁש ַר ֵּבנּו ִּפינְ ָחס ַה ֵּלוִ י
בּואהִ ,ה ְת ַר ְּב ָתה ִהיא ַעד
"ח ַדל ִל ְסּפֹר" ֶאת ַה ְּת ָ
ַּדוְ ָקא ִמּׁשּום ֶׁשָ :
"ּכִ י ֵאין ִמ ְס ָּפר"ֶׁ .ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם ִל ְב ָרכָ ה ַ(ּת ֲענִ ית ח ב):
"ׁש ֵאין ַה ְּב ָרכָ ה ְמצּויָ ה ֹלא ְּב ָד ָבר ַה ָּׁשקּול וְ ֹלא ְּב ָד ָבר ַה ָּמדּוד וְ ֹלא
ֶ
ְּב ָד ָבר ַה ָּמנּוי ֶא ָּלא ְּב ָד ָבר ַה ָּסמּוי ִמן ָה ַעיִ ן" ,וְ ַאף ּכָ אן ֹלא ָׁש ְר ָתה
נֹותּה.
בּואה ַעד ֶׁש ָח ְדלּו ִמ ִּל ְמ ָ
ַה ְּב ָרכָ ה ַּב ְּת ָ
עֹולה ַעל ִּד ְב ֵרי
פּורט ְּת ִמ ָיהה ָה ָ
ִּביסֹוד זֶ ה ֵּב ֵאר ַר ָּבּה ֶׁשל ְפ ַרנְ ְק ְ
עֹוס ֶקת ְּב ִה ְלכֹות ֲחנֻ ּכָ ה:
(ׁש ָּבת כג א) ְּבסּוגְ יָ ה ָה ֶ
ַהּגְ ָמ ָרא ַ
ַּבּגְ ָמ ָרא ָׁשם ְמב ָֹאר ּכִ י ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ְמ ָב ְרכִ ים ָׁשלֹוׁש
('ל ַה ְד ִליק'ׁ'ֶ ,ש ָע ָׂשה נִ ִּסים' וְ ֶ'ׁש ֶה ֱחיָ נּו')ִּ ,וב ְׁש ַאר ַהּיָ ִמים ְמ ַמ ֲע ִטים
ְּב ָרכֹות ְ
ּדּוע ֹלא ְמ ַמ ֲע ִטים ִּב ְׁש ַאר
ֶאת ִּב ְרּכַ ת ֶ'ׁש ֶה ֱחיָ נּו'ְּ .ת ֵמ ָהה ַהּגְ ָמ ָראַ :מ ַ
יֹומי ִא ֵיתיּה".
ַהּיָ ִמים ֶאת ִּב ְרּכַ ת ֶ'ׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים'? וְ ֵת ְר ָצה" :נֵ ס – ּכָ ל ֵ
ּדּוע ִה ִּצ ָיעה ַהּגְ ָמ ָרא ְּב ֻק ְׁשיָ ָתּה ּכִ י יְ ָב ְרכּו ַעל ַהּנֵ ס ַרק
וְ יֵ ׁש ְל ָה ִבין ַמ ַ
דּועה ֶׁשל ַה ֵ'ּבית
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןֲ ,הֹלא ַא ְד ַר ָּבהַ ,על ִּפי ֻק ְׁשיָ תֹו ַהּיְ ָ
יֹוסף' נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן ֹלא נִ ְצ ָרְך ּכְ ָלל ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ֶּׁש ֶמן
ֵ
ֶׁש ַּבּכַ ד ִה ְס ִּפיק ְליֹום ֶא ָחד?
(ׁשם ס"א) ֶׁשּגַ ם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ָּד ְל ָקה
וְ ַאף ְל ִפי ֵּתרּוצֹו ֶׁשל ַה ָּט"ז ָ
נֹורה ְּב ֶד ֶרְך נֵ סֶׁ ,שּכֵ ן ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁש ַּבּכַ ד ִה ְס ִּפיק ְליֹום ֶא ָחד ְּב ִדּיּוק,
ַה ְּמ ָ
ּוכְ ֵדי ֶׁשּתּוכַ ל ַה ְּב ָרכָ ה ִל ְׁשרֹות ּבֹו ִּב ְׁש ַאר ַהּיָ ִמיםֻ ,מכְ ָרח ָהיָ ה
ׁשֹורה ַעל
ֶׁשּיִ ָּׁש ֵאר ְמ ַעט ֶׁש ֶמן ַּבּכַ ד ַלּיֹום ַה ֵּׁשנִ יֶׁ ,שּכֵ ן ֵאין ַה ְּב ָרכָ ה ָ
יֹותר
ּכְ ִלי ֵריק (ז ַֹהר ֶלְך ְלָך פח א)ִ ,מּכָ ל ָמקֹום ְּבוַ ַּדאי ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ּבֹו נֵ ס ֵ
ִמ ְּׁש ַאר ַהּיָ ִמים?
ְּב ַרםְ ,ל ִפי ַהּיְ סֹוד ָה ָאמּור נּוכַ ל ְליַ ֵּׁשב ּכִ י ְל ֵבאּורֹו ֶׁשל ַה ָּט"ז נֵ ס
ְמיֻ ָחד ָהיָ ה ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּׁש ְר ָתה ַה ְּב ָרכָ ה ַּב ֶּׁש ֶמן ַאף ֶׁש ָהיָ ה ְּבגֶ ֶדר
נֹותר
ָ'ּד ָבר ַה ָּמדּוד'ּ .כִ י ְּבׁשֹונֶ ה ִמ ְּׁש ַאר יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה ֶׁשֹּלא יָ ְדעּו ּכַ ָּמה ַ
ַּבּכַ דַּ ,בּיֹום ָה ִראׁשֹון יָ ְדעּו ּכִ י יֵ ׁש ּבֹו ּכַ ּמּות ֶׁש ִה ְס ִּפ ָיקה ְליֹום ֶא ָחד,
וְ ִא ְל ָמ ֵלא ַהּנֵ ס ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ְל ִה ְתוַ ֵּסף ָע ָליו ֶׁש ֶמן ֶׁשּיַ ְס ִּפיק ִל ְׁש ַאר
ַהּיָ ִמים.
ָ'ּפנִ ים יָ פֹות'

"ּבזֹאת ִּת ָּב ֵחנּו ֵחי ַפ ְרעֹה ...וְ ִאם ֹלא ֵחי ַפ ְרעֹה ּכִ י ְמ ַרּגְ ִלים ַא ֶּתם"
ְ

יֹוסף ִה ְת ַּפ ְּללּו ְּב ִמנְ יָ ן
ֲא ֵחי ֵ
יֹוסף ֲע ָׂש ָרה ִל ְׁשּבֹר ָּבר ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" (מב ג)
"וַ ּיֵ ְרדּו ֲא ֵחי ֵ

יֹוסף' וְ ֹלא ְ'ּבנֵ י יַ ֲעקֹב'?
ִמ ְּפנֵ י ָמה ּכֻ ּנּו ֵהם ּכָ אן ֲ'א ֵחי ֵ
ֵּב ֵאר ַר ֵּבנּו ַּב ְחיֵ י:
יֹוסף וְ ַאף
ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּיָ ְרדּו ָה ַא ִחים ְל ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְת ָח ְרטּו ַעל ְמכִ ַירת ֵ
ּגָ ְמרּו ְּב ִל ָּבם ַל ֲעׂשֹות ּכָ ל ַמ ֲא ָמץ ּכְ ֵדי ַל ֲה ִׁשיבֹו ְל ָא ִביוּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָּׁשבּו
יֹוסף'ִ .מ ַּט ַעם זֶ ה ַאף
ּתֹורה ֲ'א ֵחי ֵ
אֹותם ַה ָ
ְל ַא ְחוָ ה ִעּמֹוְ ,מכַ ּנָ ה ָ
ִה ְת ַא ְּמצּו ֲע ָׂש ָרה ֵמ ֶהם ָל ֶר ֶדת יַ ְח ָּדו ְל ִמ ְצ ַריִ םִ ,מּׁשּום ֶׁש ִהּכִ ירּו ְּבכ ָֹחּה
ַהּגָ דֹול ֶׁשל ְּת ִפ ָּלה ְּב ִצּבּורִּ ,וב ְּקׁשּו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל יַ ְח ָּדו ֶׁשּיִ ְמ ָצאּוהּו ָׁשם.
ּמֹודזִ 'יץ ּכִ י ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו ַּב ְחיֵ י
הֹוסיף ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְ
ִ
ּתֹורה ְלׁשֹון 'וַ ּיֵ ְרדּו'ֶׁ .שּכֵ ן
ְמ ֻד ְק ָּד ִקים ֵה ֵיטב ְּבכָ ְך ֶׁשּנָ ְק ָטה ּכָ אן ַה ָ
יח ַה ִּצּבּור ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְ(ר ֵאה ְּב ָרכֹות טז
'יֹורד' ְׁש ִל ַ
ִּב ְת ִפ ָּלה ַּב ִּצּבּור ֵ
א וְ עֹוד) .וְ ַאף ֶר ֶמז יֵ ׁש ְּבכָ ְך ְלדֹורֹותֶׁ ,ש ְּבכָ ל ִענְ יְ נֵ י ַה ַּפ ְרנָ ָסהּ ,כְ גֹון
ּדּוׁשין פב
(ק ִ
"ל ְׁשּבֹר ָּבר"ִ ,ע ַּקר ַה ִה ְׁש ַּת ְּדלּות ִהיא – ְ'ל ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים' ִ
ִ
ימ ַתי ֵעת
"א ָ
א)ִּ ,וב ְפ ָרט ִּב ְת ִפ ַּלת ַה ִּצּבּורּ ,כְ ִד ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְ(ּב ָרכֹות ח א)ֵ :
ָרצֹון – ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַה ִּצּבּור ִמ ְת ַּפ ְּל ִלין".
ִ'ּד ְב ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל'

ָא ֵמן.

ִמּלָ ה ְק ַטּנָה
זְ כּות ּגְ דֹולָ ה.

(מב טו-טז)

ָּת ַמּה ַר ֵּבנּו ַחּיִ ים ִמּוֹולֹוזִ 'ין:
ּיּומּה ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת
ּיּומּה ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ָ'ּברּוְך ֶׁש ָא ַמר' וְ ֵהן ְּב ִס ָ
ֵהן ְּב ִס ָ
עֹול ִמים" ְ(ּב ֵצ ֶירה).
"חי ָה ָ
'יִ ְׁש ַּת ַּבח' ְמכֻ ּנֶ ה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ִפינּוֵ :
ּכִ ּנּוי ְמיֻ ָחד זֶ ה ְמ ַל ֵּמד ַעל ֱהיֹותֹו ַחי ָלנֶ ַצח ,וְ ֵאינֹו ַׁשּיָ ְך ַלּנִ ְב ָר ִאים.
יֹוסף ּכְ ַל ֵּפי ַּפ ְרעֹה?
ּכֵ ַיצד ֵאפֹוא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֵ
"חי
יֹוסף ְל ִה ָּׁש ַבע ַל ָּׁשוְ א נָ ַקט הּוא ְלׁשֹון ֵ
ֵּוב ֵארּ :כַ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַלץ ֵ
ּׁשֹומ ִעים ֶׁשּכִ ְביָ כֹול נִ ְׁש ַּבע הּוא ְּב ַפ ְרעֹה
ַפ ְרעֹה"ּ .כָ ְךָ ,ס ְברּו ַה ְ
יֹוסף ַע ְצמֹו ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַל ֵה ֶפְך ַהּגָ מּורּ ,כִ י
ֹלּהּ ,כְ ֶׁש ְּל ַמ ֲע ֶׂשה ֵ
ּומ ְח ִׁשיבֹו ּכֶ ֱא ַ
ַ
"חי" ִהּנֹו ֻמ ְפ ָרְך ִמיסֹודֹו ְּביַ ַחס ְל ַפ ְרעֹהּ ,כָ ְך ְּד ָב ָריו:
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַהּכִ ּנּוי ֵ
יסֹודם.
"ּכִ י ְמ ַרּגְ ִלים ַא ֶּתם" ִהּנָ ם ֻמ ְפ ָרכִ ים ִמ ָ
ֵ'ּב ֵאר ַחּיִ ים' [לגרד"ב ִל ְיפ ִׁשיץ] ַעל ִסּדּור ַה ְּת ִפ ָּלה ,עמ' 82

ָא ֵמן – ַמ ְפ ֵּת ַח ַה ֶּׁש ַפע
יֹוסף הּוא ַה ַּׁש ִּליט ַעל ָה ָא ֶרץ הּוא ַה ַּמ ְׁש ִּביר ְלכָ ל ַעם
"וְ ֵ
ָה ָא ֶרץ" (מב ו)
יֹוסף הּוא ַה ַּׁש ִּליט ַעל ָה ָא ֶרץ" ֵהם
אׁשי ַה ֵּתבֹות" :וְ ֵ
ָר ֵ
ימ ְט ִרּיָ ה ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ֶּמ ְדָך ּכִ י ִּבזְ כּות ֲענִ ּיַ ת ָא ֵמן "הּוא
ְּבגִ ַ
ַה ַּמ ְׁש ִּביר ְלכָ ל ַעם ָה ָא ֶרץ" – ּכְ ִד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש (וַ ּיֵ ֶלְך
עֹולם ַהּזֶ הּ ,כַ ָּמה
רפה כ)ּ" :כְ ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל עֹונִ ים ָא ֵמן ְּבכַ ּוָ נָ ה ָּב ָ
ִּפ ְת ֵחי ְּב ָרכָ ה נִ ְפ ָּת ִחים ְל ַמ ְע ָלהּ ,כַ ָּמה טֹובֹות נִ ְׁש ָּפעֹות ְּבכָ ל
עֹולמֹות."...
ָה ָ

אּולם
עֹולםָ ,
ּכָ ל זֹאת הּוא ּכְ ֶׁש ַה ָּצ ָרה ִמ ְת ַרּגֶ ֶׁשת ָע ֵלינּו ִמ ַּצד ֻאּמֹות ָה ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָח ִל ָילה ָּב ָאה ִהיא ִמ ַּצד ֲאנָ ִׁשים ִמּתֹוכֵ נּוֲ ,אזַ י ָע ֵלינּו ַל ֲחׁשֹׁש
ִמ ָּפנֶ ָיה ַעד ְמאֹד [ּכִ ְמנַ ֶּׁשה ֶׁש ִהכְ ִר ַיע ֶאת ִׁש ְמעֹון ְּב ַמּכָ ה ַא ַחת] .וַ ֲה ֵרי
"מ ָה ְר ַסיִ ְך ַ
ּכְ ָבר ָא ַמר ַהּכָ תּובְ :
ּומ ֲח ִר ַיביִ ְך ִמ ֵּמְך יֵ ֵצאּו" (יְ ַׁש ְעיָ ה מט יז).
יֹוסף'
ַ'ּפ ְר ֵּדס ֵ

טֹובים' ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְס ָּת ִרים
ֲ'ח ָס ִדים ִ
ּדי יִ ֵּתן ָלכֶ ם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאיׁש" (מג יד)"וְ ֵאל ַׁש ַ
רֹותי" ַ(ר ִׁש"י).
ֹאמר ַּדי ְל ָצ ַ
עֹולם ַּדי י ַ
"ּומ ְד ָרׁשֹוִ :מי ֶׁש ָא ַמר ָל ָ
ִ
ּופ ֵרׁש
ְּב ֵעת ֶׁש ִה ְתיַ ֵּסר ַּב ַעל ַ'ּד ֶּמ ֶׂשק ֱא ִל ֶיעזֶ ר' ְּב ָח ְליֹו ָה ַא ֲחרֹוןָ ,ע ַמד ֵ
אֹומ ִרים ִּב ְת ִפ ַּלת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ְּב ַׁש ָּבתֹות
ֶאת ַה ַּב ָּק ָׁשה ֶׁש ָאנּו ְ
ּטּובָך"; ָא ְמנָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ְּבנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים
"ׂש ְּב ֵענּו ִמ ֶ
טֹוביםַ :
ְּוביָ ִמים ִ
ּסּוריםַ ,אְך ּכָ ל זְ ַמן
ָאנּו ּכִ י טּוב ַח ְסּדֹו יִ ְת ָּב ַרְך ּגָ נּוז ֲא ִפּלּו ְּבתֹוְך ַהּיִ ִ
כֹולים ִ'ל ְׂשּב ַֹע'
ּסּוריםֵ ,אין ָאנּו יְ ִ
ּומכֻ ֶּסה ְּבתֹוְך ַהּיִ ִ
ֶׁש ַה ֶח ֶסד ֻמ ְב ָלע ְ
עֹולם ֵאינֹו ָׂש ֵב ַע
ּסּומא ְל ָ
(יֹומא עד ב) ֶׁש ָ
ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ָ
רֹואהּו.
ִמ ְּמזֹונֹו ִמּתֹוְך ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּטּובָך' – ָאּנָ אַ ,ה ֲענֵ ק ָלנּו ִמ ֶּׁש ַפע
ַּב ָּק ָׁש ֵתנּו ֵמה' יִ ְת ָּב ַרְךׂ'ַ :ש ְּב ֵענּו ִמ ֶ
ּסּורים,
טּובָך ְּבא ֶֹפן ֶׁשּנּוכַ ל ִל ְׂשּב ַֹע ִמ ֶּמּנּוֹ :לא ּכְ ֶׁשהּוא ָטמּון ְּבתֹוְך ַהּיִ ִ
ְ
רֹואים אֹותֹו ֵאינֶ ּנּו ְׂש ֵב ִעים ִמ ֶּמּנּו.
ֶׁש ִּמּתֹוְך ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ִ
ִ'מ ַּמ ַעיְ נֹות ַהּנֶ ַצח' ח"א עמ' קצ

טֹובים"
ּכְ ֵעין זֶ ה ֵּפ ֵרׁש ַה ְ'ּפ ִרי ְמגָ ִדים' ֶאת ַּב ָּק ַׁשת "וְ ִתגְ ְמ ֵלנּו ֲח ָס ִדים ִ
ַהּנֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּב ִב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחרֶׁ ,ש ָהיָ ה ִמן ַה ָּמקֹום ִל ְתמ ַֹּה :וְ כִ י ַקּיָ ִמים
טֹובים? ֶא ָּלאּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַח ְסּדֹו יִ ְת ָּב ַרְך ּגָ נּוז ַאף ְּבתֹוְך
ֲח ָס ִדים ֶׁש ֵאינָ ם ִ
"ּולָך ה' ָח ֶסד ּכִ י ַא ָּתה ְת ַׁש ֵּלם
ַה ָּצרֹותּ ,כַ ּכָ תּוב ְ(ּת ִה ִּלים סב יג)ְ :
ְל ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו"ַ ,על ּכֵ ן ְמ ַב ְּק ִׁשים ָאנּו ֶׁשּיִ גְ ְמ ֵלנּו ה' ֲח ָס ִדים ֶׁשּיִ ְהיּו
'טֹובים' – ַאף ַּבּנִ גְ ֶלה.
ִ
ֵ'א ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם' מו ח

ַ'מ ֲא ַמר ָמ ְר ְּדכַ י' ֲחנֻ ּכָ ה

ֵא ָימ ַתי ַמ ִּצ ָילה ַה ְּת ִפ ָּלה ִמן ָהאֹויְ ִבים
יהם" (מב כד)
"וַ ּיִ ַּקח ֵמ ִא ָּתם ֶאת ִׁש ְמעֹון וַ ּיֶ ֱאסֹר אֹתֹו ְל ֵעינֵ ֶ

מֹוצ ִאים ָאנּו ְּב ִד ְב ֵרי
אֹותּה ָׁש ָעה ְ
ֵּתאּור ֻמ ְפ ָלא ַעל ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ְּב ָ
ַה ִּמ ְד ָרׁש ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו (ילק"ש סֹוף ֶר ֶמז קמח):
אתי
ּבֹוריםֶׁ .ש ָּמ ָצ ִ
יֹוסף ְל ַפ ְרעֹה וְ ָא ַמרׁ'ַ :שּגֵ ר ִׁש ְב ִעים ּגִ ִ
"ׁש ַלח ֵ
ָ
סּורים' .וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ָּבאּו ָא ַמר
רֹוצה ְל ַהכְ נִ ָיסם ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ֲאנָ ִׁשים וַ ֲאנִ י ֶ
ָל ֶהם'ְ :טלּו ַה ַּׁש ְל ְׁש ָלאֹות ַה ָּללּו ְּותנּו ְּב ַצּוָ ארֹוּ '...כֵ יוָ ן ֶׁש ָּק ְרבּו ֵא ֶצל
ִׁש ְמעֹון נָ ַתן ֲע ֵל ֶיהם ְּבקֹולֹו ,וְ נָ ְפלּו ּכֻ ָּלן ְל ָפנָ יו וְ נִ ְׁש ְּברּו ִׁשּנֵ ֶיהםָ .היָ ה
אֹותּה ַה ַּׁש ְל ֶׁש ֶלת וְ ִׂשים
עֹומד ְמנַ ֶּׁשה ֵא ֶצל ָא ִביו ָא ַמר לֹו'ַ :קח ָ
ֵ
ְּב ַצּוָ ארֹו' ,וְ ִהּכָ הּו ַמּכָ ה ַא ַחת ּונְ ָתנָ ּה ָע ָליוָ .א ַמר ִׁש ְמעֹון'ַ :מּכָ ה זֹו
ֶׁשל ֵּבית ַא ָּבא!'"
נֹוב ְס ִקי ִמ ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָרׁש
יֹוסף ַּפ ַצ ְ
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ְלדֹורֹות ָל ַמד ַר ִּבי ֵ
ַה ָּללּו:
ּכְ כִ ְב ָׂשה ֵּבין ִׁש ְב ִעים זְ ֵא ִבים נְ תּונִ ים יִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבין ִׁש ְב ִעים ֻאּמֹות
"ּבזְ ַמן
אּולם ּכְ ִפי ֶׁשּכְ ָבר ֻה ְב ַט ְחנּו ּכִ י ִ
ּלֹותנּוָ ,
ַה ְּמ ַב ְּקׁשֹות ָּת ִמיד ְלכַ ֵ
ֶׁשּקֹולֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָמצּוי ְּב ָב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות – ֵאין ַ'הּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָׂשו'"
רֹומים ֶׁשּיַ ִּצ ֵילנּו ִמּיָ ָדם,
(ב"ר סה כ)ּ .כְ ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִל ְפנֵ י ׁשֹוכֵ ן ְמ ִ
דּודים ְל ַרגְ ֵלינּו [ּכְ ִׁש ְמעֹון ֶׁש ִהכְ ִר ַיע ֶאת ִׁש ְב ִעים
נֹופ ִלים ֵהם ְׁש ִ
ֲאזַ י ְ
ּבֹורי ַּפ ְרעֹה ְּבכָ ְך ֶׁש'ּנָ ַתן ֲע ֵל ֶיהם ְּבקֹולֹו'].
ּגִ ֵ

הֹופכֶ ת ֶאת ָה ָא ָדם ְל ִאיׁש ַ'א ֵחר'
ׁשּובה ֶ
ַה ְּת ָ
"וְ ִׁש ַּלח ָלכֶ ם ֶאת א ֲִחיכֶ ם ַא ֵחר וְ ֶאת ִּבנְ יָ ִמין" (מג יד)
"מה ֶׁשֹּלא ִהזְ ּכִ יר ֶאת ִׁש ְמעֹון ִּב ְׁשמֹו ,נִ ְר ֶאה ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָרצּוי ְל ָא ִביו
ָ
ַעל ְּד ַבר ְׁשכֶ ם" ַ(ר ֵּבנּו ַּב ְחיֵ י).
סֹורֹוצ ִקין:
ְ
הֹוסיף ֵּוב ֵאר ַר ִּבי זַ ְל ָמן
ִ
"א ֵחר"ּ ,כִ י ֶה ֱא ִמין ֶׁש ְּב ֵעת ִׁש ְבּתֹו ְּב ֵבית
יַ ֲעקֹב ּכִ ּנָ ה ֶאת ִׁש ְמעֹוןַ :
עֹורר ִלּבֹו ָלׁשּוב ְּול ַה ְר ֵהר ְּב ַמ ֲע ֵׂשה
סּורים ַּב ָּמצֹור ַּוב ָּמצֹוק ,יִ ְת ֵ
ָה ֲא ִ
ׁשּובה ,וְ כָ ְך יַ ֲהפְֹך ְל ִאיׁש ַא ֵחר.
ּומּתֹוְך ּכָ ְך יָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ְׁשכֶ ם ִ

ּתֹורה'
ָ'אזְ נַ יִ ם ַל ָ

ּיֹוסף
ׁשּובת ָה ַא ִחים – ַקל וָ ח ֶֹמר ִמ ֵ
ְּת ַ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵׁש ִמים ֲאנַ ְחנּו" (מב כ-כא)
"וַ ּיַ ֲעׂשּו כֵ ן ...וַ ּי ְ

ַעל ֵאיזֹו ֲע ִׂשּיָ ה ֵמ ִעיד ַהּכָ תּוב ִּב ְלׁשֹון" :וַ ּיַ ֲעׂשּו כֵ ן"?
ְּב ֶד ֶרְך ַצחּות ֵּפ ֵרׁש ַר ֵּבנּו ַא ְב ָר ָהם ַס ָּבע:
אֹומר ְ(ל ֵעיל פס' יח)" :זֹאת ֲעׂשּו
ֵ
יֹוסף
ִמ ֶּׁש ָּׁש ְמעּו ָה ַא ִחים ֶאת ֵ
ֹלקים ֲאנִ י יָ ֵרא" ,וְ ִה ְב ִחינּו ּכִ י הּוא ְמ ַׁשּנֶ ה ֶאת ִסגְ נֹון
וִ ְחיּו ֶאת ָה ֱא ִ
חּומים ,נָ ְׂשאּו ַקל
ּומ ְת ִחיל ְל ַד ֵּבר ִע ָּמם ִּד ְב ֵרי נִ ִ
ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ּכְ ַל ֵּפ ֶיהם ַ
וָ ח ֶֹמר ְּב ַע ְצ ָמם וְ ָא ְמרּוִ :אם ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ִמּזֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻסּגָ ל ּכָ ְך
ׁשּובה ְּול ִה ְת ָח ֵרט ַעל ְּד ָרכָ יוַ ,על ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ָאנּו...
ָלׁשּוב ִּב ְת ָ
ּתֹורה" :וַ ּיַ ֲעׂשּו כֵ ן"
ּומ ַּמ ְח ָׁש ָבה ְל ַמ ֲע ֶׂשה .וְ ָאכֵ ן ְמ ִע ָידה ֲע ֵל ֶיהם ַה ָ
ִ
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵׁש ִמים ֲאנַ ְחנּו".
ּומּיָ ד" :וַ ּי ְ
ִ

יחם ֱאמ ּונָ ֶת ָך
ְל ַה ְׁש ִּכ ָ
ּתֹור ֶתָך' ָהיְ ָתה
ַה ַּת ְחּבּולָ ה ָה ִראׁשֹו ָנה ֶׁשעָ ׂשּו ַהּיְ וָ ִנים ּכְ ֵדי 'לְ ַה ְׁשּכִ ָיחם ָ
לִ ְמנֹעַ ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּכַ הֹגֶ ןֶׁ .שּכֵ ן ִאם ַה ְּתפִ ּלָ ה ֵאי ָנּה ּכִ ְדבָ עֵ י
ּתֹורהּ ,כִ י ַרק ּבִ ְתפִ ּלָ ה ּכַ ֲהלָ כָ ה ֶאפְ ָׁשר לִ ְהיֹות
ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ לְ מֹד ָ
ּתֹורהַ .אְך ִאם ַה ְּתפִ ּלָ ה ִהיא ֶׁשֹּלא ּכַ ָּדת ,וַ ֲאפִ ילּו ִאם ַרק
ּבֶ ן ָ
ּתֹורה.
ְמ ַח ְּס ִרים ּבָ ּה ָא ֵמן ַא ַחתּ ,כְ בָ ר יֵ ׁש ּבְ כָ ְך ְמ ִניעָ ה לְ לִ ּמּוד ַה ָ
ֶ'ׁשפַ ע ַחּיִ ים' ַרעֲ וָ א ְּד ַרעֲ וִ ין ח"א ּפָ ָר ַׁשת ּתֹולְ דֹות ַמ ֲא ָמר ב אֹות ה

ְ'צרֹור ַהּמֹר'

ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִנים

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ָּ
"ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד'"
ְמקֹור ַה ֶּׁש ַבח
ַאף ּכִ י ְּב ָפ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחּנַ ן ְ(ּד ָב ִרים ו ה-ט) נִ ְס ָמְך ַה ָּפסּוק ְ'ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל' ְל ָפ ָר ַׁשת 'וְ ָא ַה ְב ָּת'ִ ,מנְ ָהגֵ נּו ְל ַה ְפ ִסיק ֵּבינֵ ֶיהם
עֹולם וָ ֶעד'".
"ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ַּב ֲא ִמ ַירת ָ
"א ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָל ִקיׁשִּ ,ב ֵּקׁש יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ְלגַ ּלֹות ְל ָבנָ יו
קֹורּה ֶׁשל ַהנְ ָהגָ ה זֹו ְּב ִד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ְ(ּפ ָס ִחים נו א)ָ :
ְמ ָ
ֵקץ ַהּיָ ִמין וְ נִ ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ֶּמּנּו ְׁשכִ ינָ הָ .א ַמרׁ'ֶ :ש ָּמא ַחס וְ ָׁשלֹום יֵ ׁש ְּב ִמ ָּט ִתי ְּפסּולּ ,כְ ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּיָ ָצא ִמ ֶּמּנּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ֹלקינּו ה' ֶא ָחד' – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאין ְּב ִל ְּבָך ֶא ָּלא
וַ ֲא ִבי יִ ְצ ָחק ֶׁשּיָ ָצא ִמ ֶּמּנּו ֵע ָׂשו?!' ָא ְמרּו לֹו ָּבנָ יוׁ'ְ :ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
עֹולם וָ ֶעד'".
אֹותּה ָׁש ָעה ָּפ ַתח יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו וְ ָא ַמרּ'ָ :ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ֶא ָחדּ ,כָ ְך ֵאין ְּב ִל ֵּבנּו ֶא ָּלא ֶא ָחדְּ .ב ָ
לֹומר ֶׁש ַבח ֶׁש ִּׁש ֵּב ַח
"ל ִפיכָ ְך נָ ֲהגּו ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ָה ַר ְמ ָּב"ם ְ(ק ִר ַיאת ְׁש ַמע א ד) ֵה ִביא ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ַה ָּללּו ,וְ ִסּיֵ םְ :
ּבֹו ַהּזָ ֵקן ַא ַחר ָּפסּוק זֶ ה".

ַמהּותֹו וְ ַט ַעם ֲא ִמ ָירתֹו
יֹוסף' ְ(ּת ִח ַּלת ִס ָימן סו) ּכָ ַתב ֶׁש ַאף ָּפסּוק זֶ ה הּוא ִמּכְ ַלל יִ חּוד ה' ַהּנֶ ֱא ָמר ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ,וְ ַעל ּכֵ ן ֵאין
ָמ ָרן ַה ֵ'ּבית ֵ
ּמֹוס ָיפה ּת ֶֹקף ְל ַק ָּב ַלת עֹל ַמ ְלכּות
ְל ַה ְפ ִסיק ק ֶֹדם ֲא ִמ ָירתֹוֵּ .וב ֵאר ַהּגְ ָרא"ז ֶמ ְל ֶצרֶׁ ,שהּוא ּכְ ֵעין ֲענִ ּיַ ת ָ'א ֵמן' ַה ִ
ָׁש ַמיִ ם ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע.
עֹולם וָ ֶעד' ִּב ְמקֹום
הֹוסיף ּכִ י ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ָהיּו ְמ ָב ְרכִ ים ַּב ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ָהיּו עֹונִ ים ָ'ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
וְ יֵ ׁש ְל ִ
ֲענִ ּיַ ת ָ'א ֵמן' ַ(ּת ֲענִ ית טז ב) .וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ְּל ִד ְב ֵרי ַהגְ ָּר"א ְּב ֵבאּורֹו (או"ח ה ד)ַ ,רק ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע יֵ ׁש ְלכַ ּוֵ ן ְּב ַהזְ ּכָ ַרת ה' ֲ'אדֹון
ַהּכֹל ָהיָ ה הֹווֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה' ּכְ כַ ּוָ נַ ת ַה ֵּׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁשֶׁ ,שֹּלא ּכִ ְׁש ַאר ַה ְּב ָרכֹות ֶׁש ְּמכַ ּוְ נִ ים ֲ'אדֹון ַהּכֹל' ִּב ְל ַבדְ ,ל ִפיכָ ְך ַא ַחר
('ּתׁשּובֹות וְ ַהנְ ָהגֹות' ח"ג סי' כו).
לֹומר ָ'ּברּוְך ֵׁשם' ְ
ַהזְ ּכָ ַרת ה' ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ִּת ְּקנּו ַ
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה.
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב ִעם ָ
ּקֹוריץ ִה ְס ִּבירְּ :בכָ ל ֲא ִמ ַירת ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה יֵ ׁש ְל ַׁש ֵּלב ָ
ַר ִּבי ִּפינְ ָחס ִמ ִ
קֹומן'ַּ ,ב ֲא ִמ ַירת ִּפּטּום
לֹומר ֶּפ ֶרק ֵ'איזֶ הּו ְמ ָ
מֹוס ִיפים ַ
אֹומ ִרים ֶאת ַּפ ְר ִׁשּיֹות ַה ָּק ְר ָּבנֹותָ ,אנּו ִ
ְל ִפיכָ ְך ְל ַא ַחר ֶׁש ָאנּו ְ
לֹומר ָ'ּתנּו ַר ָּבנָ ן' .וְ כָ ְך ּגַ ם ִּב ְק ִר ַיאת
ּומֹוס ִיפים ַ
ִ
ּתֹורה,
תּובה ַּב ָ
אֹומ ִרים ָאנּו ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ְּקט ֶֹרת ּכְ ִפי ֶׁשּכְ ָ
ַה ְּקט ֶֹרת ְ
('א ְמ ֵרי ִּפינְ ָחס' ָׁשבּועֹות).
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ִ
אֹומ ִרים ָאנּו ָ'ּברּוְך ֵׁשם' ֶׁש ְּמקֹורֹו ַּב ָ
ְׁש ַמע ְל ַא ַחר ֲא ִמ ַירת ְ'ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל'ְ ,

ַט ַעם ֲא ִמ ָירתֹו ְּב ַל ַחׁש
ימ ִרינְ הּו (נֶ ֶא ְמרּו)ֹ ,לא
"א ְמרּו ַר ָּבנָ ןֵ :היכִ י נַ ֲע ִביד? [ּכֵ ַיצד נַ ֲע ֶׂשה?] נֵ ְ
הּובאָ :
(ׁשם) ָ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ִּד ְב ֵרי ַהּגְ ָמ ָרא ִּב ְפ ָס ִחים ָ
אֹומ ִרים אֹותֹו ַּב ֲח ַׁשאי".
ימ ִרינְ הּוֲ ,א ָמרֹו יַ ֲעקֹב! ִה ְת ִקינּו ֶׁשּיִ ְהיּו ְ
ֲא ָמרֹו מ ֶֹׁשה! ֹלא נֵ ְ
"ּב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ָלה מ ֶֹׁשה ַל ָּמרֹום ָׁש ַמע ְל ַמ ְל ֲאכֵ י
מֹופ ַיע ַּב ִּמ ְד ָרׁש [דב"ר ב לו]ְ :
נֹוסף ַל ֲא ִמ ָירתֹו ַּב ֲח ַׁשאי ִ
ַט ַעם ָ
אֹותּה ְליִ ְׂש ָר ֵאל.
הֹוריד ָ
עֹולם וָ ֶעד' וְ ִ
אֹומ ִרים ְל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּ'ָ :ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ַה ָּׁש ֵרת ֶׁש ָהיּו ְ
(מין ַּתכְ ִׁשיט)
ּדֹומה ָל ֶא ָחד ֶׁשּגָ נַ ב קֹוזְ ִמין ִ
אֹומ ִרים אֹותֹו ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א? ָא ַמר ַר ִּבי ַא ִּסי'ְ :ל ָמה ַה ָּד ָבר ֶ
וְ ָל ָּמה ֵאין יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ִמּתֹוְך ָּפ ָל ִטין ֶׁשל ֶמ ֶלְך ,נְ ָתנָ ּה ָלּה ְל ִא ְׁשּתֹו וְ ָא ַמר ָלּה ַאל ִּת ְת ַק ְּׁש ִטי ָּבּה ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א ֶא ָּלא ְּבתֹוְך ֵּב ֵיתְךֲ .א ָבל ְּביֹום
אֹומ ִרים אֹותֹו ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א'".
ּפּורים ֶׁש ֵהן נְ ִקּיִ ים ּכְ ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת ֵהן ְ
ַהּכִ ִ
ׁשֹות ִקים,
אֹומ ִרים ְ'ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלַ '...ה ַּמ ְל ָאכִ ים ְ
וְ יֵ ׁש ְל ַצּיֵ ן ּכָ אן ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָרׁש (ב"ר סה יז) ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל ְ
עֹולם וָ ֶעד'.
אֹומ ִרים ַה ַּמ ְל ָאכִ יםּ'ָ :ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ּוכְ ֶׁש ֵהם ְמ ַסּיְ ִמיםְ ,
אֹומר ָ'ּברּוְך ֵׁשם' ְּבקֹול ָרם,
קֹורא ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְּב ֵביתֹוָ ,היָ ה ֵ
ְמ ֻפ ְר ָסם ַה ָּד ָבר ֶׁש ַהּגְ ַר"ח ִמ ְּב ִר ְיסקּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ְּב ַה ְט ִעימֹו ּכִ י ּכָ ל ַׁשּיָ כּותֹו ֶׁשל ֶׁש ַבח זֶ ה ְל ַמ ְל ָאכִ ים ,הּוא ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא נֶ ֱא ָמר ּכְ ָ'ד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה' – ַּב ֲע ָׂש ָרהַ ,אְך
(הּובא ִּב ְתׁשּובֹות וְ ַהנְ ָהגֹות ח"ב סי'
ָ
אֹומרֹו ְּבקֹול ָרם
יחידּות ֵאין ַה ַּמ ְל ָאכִ ים ִמ ְת ַקּנְ ִאים ּבֹו ,וְ ֶא ְפ ָׁשר ְל ְ
ּכְ ֶׁשהּוא נֶ ֱא ָמר ִּב ִ
כֹולה ְל ֵה ָא ֵמר ְּבקֹולִ ,מּׁשּום
('ּתֹורה ִל ְׁש ָמּה' סי' קצו) ּכָ ַתב ֶׁש ֲא ִמ ָירתֹו ֶׁשֹּלא ְּב ֵס ֶדר ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע יְ ָ
ָ
מו) .וְ ַה ֵ'ּבן ִאיׁש ַחי'
אֹומרֹו ְּב ַל ַחׁש הּוא ַרק ּכְ ֶׁשּנֶ ֱא ָמר ְּבסֹוד ַהּיִ חּוד ְּבתֹוְך ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע.
ֶׁשּכָ ל ָמה ֶׁש ִה ְק ִּפידּו ְל ְ

ֲא ִמ ָירתֹו ּכַ ֲא ִמ ַירת 'יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא'

ֲא ִמ ָירתֹו ַא ַחר ַהזְ ּכָ ַרת ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְל ַב ָּט ָלה ְּב ָטעּות
ֹאמר ָ'ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד
דּועהּ ,כִ י ִמי ֶׁש ָּט ָעה וְ ִהזְ ּכִ יר ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְל ַב ָּט ָלה ָח ִל ָילהַּ ,ת ָּקנָ תֹו ֶׁשּי ַ
נְ ַסּיֵ ם ַּב ֲה ָלכָ ה ַהּיְ ָ
רּוׁש ְל ִמי ְ(ּב ָרכֹות פ"ו ה"א):
קֹורּה ְּב ִד ְב ֵרי ַהּיְ ַ
ּומ ָ
עֹולם וָ ֶעד'ֲ .ה ָלכָ ה זֹו נִ ְפ ְס ָקה ַּב ֻ'ּׁש ְל ָחן ָערּוְך' (או"ח רו ו) ְ
ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
לֹומר ָ'ּברּוְך ֵׁשםֶׁ '...שֹּלא ְל ַהזְ ּכִ יר ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְל ַב ָּט ָלה".
"צ ִריְך ַ
ָ
ּיֹוצא
תֹומה וְ כַ ֵ
ּבּוט ְש ַא ְטׁשּ ,כִ י ִמי ֶׁש ָּט ָעה וְ ָענָ ה ָא ֵמן יְ ָ
ּכָ אן ַה ָּמקֹום ְל ָה ִביא ֶאת ְּד ָב ָריו ֶׁשל ַּב ַעל ֵ'א ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם' ִמ ְ
עֹולם וָ ֶעד'ֶׁ .שּכֵ ן ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ְל ַב ָּט ָלה ּכִ ְמ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה
ֹאמר ַא ֲח ֶר ָיה ָ'ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ָּבזֶ הַּ ,ת ָּקנָ תֹו ֶׁשּי ַ
יעד ָמאן עמ' לב).
ידּותא' ַעל ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים ,מהד' ְפ ִר ְ
('מ ֵילי ַּד ֲח ִס ָ
ְל ַב ָּט ָלה ִ

ָא ֵמן ַמ ִּצ ָילה נְ ָפׁשֹות
ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְפ ָלא ֶׁש ִּל ְפנֵ יכֶ ם ,נִ ְׁש ַמע ִמ ִּפי ַּב ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ,כ"ק ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק גַ ֲּא ָב"ד ִל ֶיעזְ ׁש לֹונְ דֹון
ּנֹודעַ ,הּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ֱא ִל ֶימ ֶלְך
יט"א ,וְ ֻס ַּפר ָּב ַר ִּבים ִּב ְרׁשּותֹו ִמ ִּפי ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַיע ַה ָ
ְׁש ִל ָ
יט"אְּ .בתֹוְך נְ אּומֹו ַה ְּמ ַרּגֵ ׁש וְ ַה ְּמ ַר ֵּתק ַּבּכִ ּנּוס ַה ְּמיֻ ָחד ,וְ ִע ַידת ַ'ׁש ַחר ֲא ַק ֶּד ְמָך' ְל ַרּכָ זֵ י
ִּב ֶיד ְר ָמן ְׁש ִל ָ
ְ'ּבנֵ י ֱאמּונִ ים' ְּב ֵהיכְ ֵלי ַהּיְ ִׁשיבֹותֲ ,א ֶׁשר ִה ְת ַקּיְ ָמה ְּב ִׁש ְל ֵהי ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ָה ַא ֲחרֹון.
"אם ְרצֹונְ כֶ ם ִל ְׁשמ ַֹע ַעל ֵמ ֵעין ְ'ּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים' ֶׁשּנֶ ֶע ְׂש ָתה ִּבזְ כּות ֲענִ ּיַ ת ָ'א ֵמן'"ָּ ,פ ַתח ַהּגְ ַה"צ
ִ
"ה ְק ִׁשיבּו ֵה ֵיטב ַל ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ֻּמ ְפ ָלא ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש זֶ ה ִמּכְ ָברְּ ,בי"ג ְלח ֶֹדׁש
ְׁש ִל ָיט"א ֶאת ִסּפּורֹוַ ,
מֹור ְש ֵׁטיין זָ ָצ"לָ .א ִביו ֶׁשל
אר ַצייט ֶׁשל ָה ַרב ַר ִּבי ַחּיִ ים ֶּבן ִצּיֹון ַמ ְר ְ
ֱאלּול ָה ַא ֲחרֹוןֲ ,הֹלא הּוא ַהּיָ ְ
ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ּדֹב שיבלחט"אֲ ,א ֶׁשר ַעל ְׁשמֹו ְּולזִ כְ רֹו ֵה ֵח ָּלה ְ'ּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים' ֶׁשל ְ'ּבנֵ י ֱאמּונִ ים'".
'ּתֹורת ַחּיִ ים'
מֹוסדֹות ַ
הֹוׁש ַע זְ ֵאב ַמייזְ ִליׁש ְׁש ִל ָיט"אָ ,א ָב"ד ִל ֶיעזְ ׁש ּונְ ִׂשיא ְ
"הּגְ ַה"צ ַר ִּבי יְ ֻ
ַ
י"עּ ,וכְ ָבר
אט ֵמאר זִ ַ
יֹואל ִמ ַּס ְ
ׁשּובי ַּת ְל ִמ ָידיו ֶׁשל כ"ק ָמ ָרן ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ֵּבנּו ֵ
לֹונְ דֹון ִהּנֹו ֵמ ֲח ֵ
הֹור ָאה ִמ ֵידי ַרּבֹו ַהּגָ דֹול.
ִּב ְהיֹותֹו ָצ ִעיר ְליָ ִמים זָ כָ ה ְל ִה ָּמנֹות ֵּבין ַהּיְ ִח ִידים ֶׁשּזָ כּו ְל ַק ָּב ַלת ֶה ֵּתר ָ
דּוע
פֹורד ִהיל ֲא ֶׁשר ְּבלֹונְ דֹון ַה ִּב ָירה ,יָ ַ
ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ִמ ִּל ֶיעזְ ׁש ַהּׁשֹוכֵ ן ִּב ְׁשכּונַ ת ְס ַט ְמ ְ
ּומ ֻפ ְר ָסם ִמּזֶ ה ָׁשנִ ים ּכְ ֵתל ַּת ְל ִּפּיֹות ֶׁש ֲא ָל ִפים ּפֹונִ ים ֵא ָליוְּ .ב ַמ ֲע ָׂשיו ַהּכַ ִּב ִירים ְמ ַׁש ֵּלב ָה ַר ִּבי
ְ
חֹוסים ֲענִ ּיִ ים
בֹודה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםְּ ,וב ֵצל קֹורֹות ֵּביתֹו ִ
ּתֹורהֲ ,ע ָ
עֹולםָ :
ּמּודי ָה ָ
ֹלׁשת ַע ֵ
ֶאת ְׁש ֶ
וְ ֶא ְביֹונִ ים ֲא ֶׁשר זֹוכִ ים ֵל ָהנֹות ִמ ֶּׁש ַפע ַח ְסּדֹו.
גֹות ָיה ַהּטֹובֹות ַמ ְק ִּפ ָידה ָה ַר ָּבנִ ית ִמ ִּל ֶיעזְ ׁש ְּת ִל ָיט"א ִמּזֶ ה זְ ַמן ַרב ֶׁש ִּב ְרכֹות
ֵּבין יֶ ֶתר ַהנְ ָה ֶ
ַה ַּׁש ַחר ַהּנֶ ֱא ָמרֹות ִמ ִּפ ָיה יִ ָּׁש ְמעּו ְּב ָאזְ נֵ י ִמי ֶׁשּיַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהןְ .ל ֵׁשם ּכָ ְך ַמ ְמ ִּתינָ ה ִהיא ְּבכָ ל
אֹומ ֶרת ֶאת ַה ְּב ָרכֹות
ּב ֶֹקר ְל ַב ֲע ָלּה ַהּגְ ַה"צ ְׁש ִל ָיט"א ַעד ֲא ֶׁשר יָ ׁשּוב ִמ ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ,אֹו ָאז ִהיא ֶ
ְּב ָפנָ יו וְ הּוא עֹונֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמן.
סּוקה ָהיְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ְּב ִמ ְט ַּבח ַה ַּביִ ת
ִל ְפנֵ י ּכְ ָח ְד ַׁשיִ םְּ ,ב ָב ְקרֹו ֶׁשל יֹום ב' י"ג ֶּב ֱאלּול ַּת ְׁש ָע"זֲ ,ע ָ
אֹור ִחים ָה ַר ִּבים ֶׁש ֲע ִת ִידים ָהיּו ִל ְפקֹד ֶאת ֵּב ָיתם ְּבאֹותֹו יֹוםַּ ,ובד
ַּב ֲהכָ נַ ת ַמ ֲאכָ ִלים ֲע ֵר ִבים ָל ְ
לֹומר ְּב ָפנָ יו ֶאת ִּב ְרכֹות
ְּב ַבד ִה ְמ ִּתינָ ה ְל ַב ֲע ָלּה ַהּגָ דֹול ֶׁשּיָ ׁשּוב ִמ ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ּכְ ֵדי ֶׁשּתּוכַ ל ַ
ַה ַּׁש ַחר.
בֹודה ּגָ דֹול ִּב ְמיֻ ָחדּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁשב ָה ַר ִּבי ִמ ֵּבית ִמ ְד ָרׁשֹו וְ נִ כְ נַ ס ַל ֲח ַדר
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהיָ ה ע ֶֹמס ָה ֲע ָ
ִלּמּודֹוָ ,היְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ֶׁש ְּת ִחי' ְּב ִׂש ָיאּה ֶׁשל ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִּבּׁשּולְּ .ב ַמ ְח ָׁש ָבה ִראׁשֹונָ ה ִה ְס ַּת ְּפ ָקה
מּוטב ְל ַסּיֵ ם
לֹומר ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ּכְ ִמנְ ָהגָ ּה ,אֹו ֶׁש ָּמא ָ
ּצּומם וְ ָל ֶלכֶ ת ַ
ּׁשּולים ְּב ִע ָ
ִאם ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ִּב ִ
יחּותא.
ְּת ִח ָּלה ִעם ָה ֲעבֹודֹות ַה ְּדחּופֹותְּ ,ול ַא ַחר ִמּכֵ ן ָלגֶ ֶׁשת ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְּב ָרכֹות ְּבנִ ָ
ֶא ָּלא ֶׁש ָאז נִ זְ ּכְ ָרה ִהיא ְּב ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם ִל ְב ָרכָ ה ּכִ י ִ'מ ְצוָ ה ַה ָּב ָאה ְליָ ְדָך ַאל ַּת ְח ִמ ֶיצּנָ ה',
וְ ֶה ֱח ִל ָיטה ֶׁשֹּלא ְלוַ ֵּתר'ִ .מ ְצוַ ת ָ'א ֵמן' ְצ ִריכָ ה ְל ֵה ָעׂשֹות ִמּיָ ד'ֶ ,ה ֱח ִל ָיטה ָה ַר ָּבנִ ית'ָ ,ע ַלי ְל ַה ְמ ִׁשיְך
אֹומ ָרּה ֻמ ְק ָּדם ּכְ כָ ל ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ,וְ ֹלא ְל ִה ְת ַרּפֹות ָח ִל ָילהֶׁ ,שּכֵ ן ִר ְפיֹון ָק ָטן ָעלּול ִלגְ רֹר
ְל ַה ְק ִּפיד ְל ְ
ׁשּורּנּו'.
נֹוסף ֶׁש ַא ֲח ִריתֹו ִמי יְ ֶ
ַא ֲח ָריו ִר ְפיֹון ָ
יחנִ ית,
כּול ָתם ָה ֵר ָ
ִמ ַּמ ְח ָׁש ָבה ְל ַמ ֲע ֶׂשהִ .היא נָ ְט ָׁשה ְּב ֶה ְח ֵל ִטּיּות ֶאת ַה ִּס ִירים ַה ְּמ ַב ְע ְּב ִעים ַעל ְּת ָ
ּומ ֲה ָרה ְל ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי.
ָׁש ְט ָפה ֶאת יָ ֶד ָיה ִמ ְּׁשיָ ֵרי ַה ַּמ ֲאכָ ִלים ִ
ּלּודין ּכְ ַד ְרּכָ ּה; ָ'ּברּוְך
לֹומר ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ְּבכַ ּוָ נָ ה ְּוב ִס ִ
נָ ְט ָלה ָה ַר ָּבנִ ית ֶאת ַה ִּסּדּור ְּביָ ָדּה וְ ֵה ֵח ָּלה ַ
ּפֹוק ַח
ּנֹותן ַל ֶּׂשכְ וִ י ִבינָ ה ,'...וְ ָה ַר ִּבי עֹונֶ ה ָ'א ֵמן' ְּבכ ֶֹבד רֹאׁשׁ'ֶ .שֹּלא ָע ַׂשנִ י ּגֹויֵ ...
ַא ָּתה ה'ַ ...ה ֵ
ּנֹותן ַלּיָ ֵעף ּכ ַֹח''ָ ...א ֵמן!'ּ'ָ ,ברּוְך ַא ָּתה...
ִעוְ ִרים'ְּ .ב ָרכָ ה ַא ַחר ְּב ָרכָ ה נַ ֲענֵ ית ְּב ָ'א ֵמן' ּכְ ִה ְלכָ ָתּה'ַ ,ה ֵ
נּומה ֵמ ַע ְפ ַע ָּפי ,וִ ִיהי ָרצֹון."'...
ַה ַּמ ֲע ִביר ֵׁשנָ ה ֵמ ֵעינָ י ְּות ָ
טֹובים ְל ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל' ,וְ ִה ְּט ָתה
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ִסּיְ ָמה ָה ַר ָּבנִ ית ֶאת ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכֹות ְּב ִב ְרּכַ ת ַ'ה ֵ
ּבֹוׁש ָׁשה ִמ ְּל ֵה ָענֹות.
ימ ָתּהָ .ה ָ'א ֵמן' ְ
ָאזְ נָ ּה ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ָה ָ'א ֵמן'ֶ ,א ָּלא ֶׁש ָאז נֶ ֶע ְצ ָרה נְ ִׁש ָ
ַמ ָּבט ַקל ְּב ָפנָ יו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָיט"א ִה ְס ִּפיק ָלּה ּכְ ֵדי ְל ָה ִביןָ .ה ַר ִּבי יָ ַׁשב ַעל ּכִ ְּסאֹו ְּב ָפנִ ים
ִחּוְ רֹותֵ ,עינָ יו ֲעצּומֹות וְ רֹאׁשֹו ָׁשמּוט ַעל ֲחזֵ הּו ְּבח ֶֹסר אֹונִ ים.
ּומ ֲה ָרה ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר ְלכֹחֹות
ֶ'ה ְת ֵקף ֵלב!'ִ ,היא נֶ ְח ְר ָדהָ ,ר ָצה ּכָ ל עֹוד נַ ְפ ָׁשּה ָּבּה ְל ֵע ֶבר ַה ֶּט ֶלפֹוןִ ,
ּבּולנְ ס ָּב ְר ָח ָבה ֶׁש ִּל ְפנֵ י ַה ַּביִ ת
ַה ַה ָּצ ָלה ֶׁש ָחׁשּו ְל ַהּגִ ַיע ְל ֵב ָיתּהַּ .ד ָּק ַתּיִ ים ָח ְלפּו ַעד ֶׁש ָע ַצר ָה ַא ְמ ַ
חֹוב ִׁשים ֶׁש ִּמ ֲהרּו ְל ַב ֵּצ ַע ָּב ַר ִּבי ְּפ ֻעּלֹות ַה ְחיָ ָאה
ּומּתֹוכֹו יָ ְצאּו ְׁשנֵ י ְ
ַּב ֲח ִר ַיקת ְּב ָל ִמים ְמ ַצ ְמ ֶר ֶרתִ ,
ְּדחּופֹות.
ְל ַא ַחר ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות ֶׁשל ַמ ֲא ַמ ִּציםְּ ,ב ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָ א ָחזַ ר ַהּד ֶֹפק ,וְ ַה ֶּצ ַבע ָׁשב ְל ָפנָ יו ֶׁשל
רֹופ ִאים ִּב ְמ ַלאכְ ָּתם ַהּנֶ ֱא ָמנָ הַ ,עד
חֹוליםָׁ ,שם ִה ְמ ִׁשיכּו ָה ְ
ָה ַר ִּביָ .ה ַר ִּבי ֻּפּנָ ה ִּב ְמ ִהירּות ְל ֵבית ַה ִ
פּורים ָׁשב ָה ַר ִּבי ְּב ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם ְל ֵא ָיתנֹו ּכְ ַב ְּת ִח ָּלה.
ֶׁשּכַ ֲעבֹר יָ ִמים ְס ִ
מּורה
אֹותּה ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָ א ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ְּׁש ָ
'זֶ הּו נֵ ס ֻמ ְפ ָלא ֶׁש ֵאין ֶּד ֶרְך ַא ֶח ֶרת ְל ַה ְס ִּבירֹוִ ,מ ְּל ַבד ָ
רּותא ִמ ֵּדי ּב ֶֹקרִ ,מ ְּב ִלי ְל ַח ֵּסר ַאף יֹום ֶא ָחד'ָ ,א ַמר
ַל ַמ ְּק ִּפ ִידים ַעל ֲא ִמ ַירת ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר ְּב ַח ְב ָ
ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָיט"א.
ִאּלּו ָהיְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית ַמ ְמ ִּתינָ ה ַּב ִּמ ְט ָּבח ,וְ לּו ְל ַדּקֹות ְספּורֹות ִּב ְל ַבדּ ,כְ ֵדי ְל ַסּיֵ ם ִעם ֲעבֹודֹות
ּומי
יֹוד ַעת ְמאּום ֵמ ַהּנַ ֲע ָׂשה ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּביִ ,
ּׁשּוליםֲ ,ה ֵרי ֶׁש ְּב ַמ ֲה ַלְך זְ ַמן זֶ ה ֹלא ָהיְ ָתה ַ
ַה ִּב ִ
גֹורלֹו ָח ִל ָילה ,יִ ְׁש ְמ ֵרנּו ה'.
עֹולה ְּב ָ
יֹוד ַע ָמה ָהיָ ה ָ
ֵ
נֹותיו',
ּוׁש ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר נָ ְקבּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם ִל ְב ָרכָ ה ִּב ְׂשכָ רֹו ֶׁשל ָהעֹונֶ ה ָ'א ֵמן' ֶׁש ַ'ּמ ֲא ִריכִ ים לֹו יָ ָמיו ְ
ימ ֶלְך ְׁש ִל ָיט"א ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ַּמ ְפ ִעים,
ְּבוַ ַּדאי ִה ְתּכַ ּוְ נּו ַאף ְל ַמ ֲע ֶׂשה זֶ ה"ִ ,סּיֵ ם ַהּגְ ַה"צ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
הֹוסיף ְק ִר ָיאה ִל ְבנֵ י ַהּיְ ִׁשיבֹותִ ,מ ְׁש ַּת ְּת ֵפי ַהּוְ ִע ָידה:
וְ ַאף ִ
"ע ֵליכֶ ם ְל ַה ְפנִ ים וְ ָל ַד ַעת ּכִ י ָ'א ֵמן' ִהיא ְמקֹור ַה ְּב ָרכָ הּ .כַ ֲא ֶׁשר ַמ ְק ִּפ ִידים ַעל ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה
ֲ
ׁשֹול ַח ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָ א ְמיֻ ֶח ֶדת.
בּועַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
ְּבא ֶֹפן ָק ַ
בֹודת ַהּק ֶֹדׁש
ִאם ַּתּכִ ירּו ֶּב ֱא ֶמת ְּב ֶע ְרּכָ ּה ַהּגָ דֹול ֶׁשל ִמ ְצוָ ה זֹוֲ ,ה ֵרי ֶׁשּיָ ֵקל ֲע ֵליכֶ ם ְל ַב ֵּצ ַע ֶאת ֲע ַ
ּומ ֵּמ ָילא יִ ְת ַחּזְ קּו
חּורים ֶׁש ֲא ֵל ֶיהם ִּת ְפנּו יַ ּכִ ירּו ּגַ ם ֵהם ְּב ֶע ְרּכָ ּה ִ
עֹוס ִקיםַ .ה ַּב ִ
ֶׁש ָּבּה ַא ֶּתם ְ
ְל ַקּיְ ָמּה".

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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"ענֵ י יַ ֲעקֹב ,יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ֵרְך
אׁשית מט א)ָ :
רּוׁש ְל ִמי ְ(ּב ֵר ִ
ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁש ָּב ֶהם ָּפ ַת ְחנּו ֵּב ֲארּו ְּב ַת ְרּגּום יְ ַ
ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמין" .וְ ַהיְ נּוֶׁ ,ש ֶּׁש ַבח 'יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא' ַהּנֶ ֱא ָמר ְּב ִפינּו ְּב ֵס ֶדר ַה ַּק ִּדיׁש ,הּוא ַּת ְרּגּום ַל ֶׁש ַּבח ֶׁש ָא ַמר יַ ֲעקֹב:
"ּברּוְך ֵׁשם ."...וְ יֵ ׁש ְל ָב ֵאר ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ְּד ָב ִרים:
ָ
ַּב ֵּס ֶפר 'ּכֶ ֶסף נִ ְב ָחר' (פר' וַ יְ ִחי) ֵּב ֵאר זֹאת ַעל ִּפי ַה ְּמב ָֹאר ַּבּגְ ָמ ָרא ַ(ּת ֲענִ ית טז א) ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ֹלא ָהיּו עֹונִ ים ָ'א ֵמן' ֶא ָּלא
"ּב ֲעגָ ָלא
ּזֹוהי ַּב ָּק ָׁש ֵתנּו ְּב ַק ִּדיׁשֶׁ :שּיִ ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ
עֹולם וָ ֶעד'ְ .ל ִפי זֶ ה ְמב ָֹאר ֶׁש ִ
ָ'ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
אֹומ ִרים אֹותֹו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש – 'יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבאְּ ,'...ד ַהיְ נּו ָ'ּברּוְך ֵׁשם.'...
ֹאמר ָ'א ֵמן'" ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָהיּו ְ
ִּובזְ ַמן ָק ִריב" וְ ָאז "נ ַ
לֹומר 'יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא' ְּבכָ ל ּכֹחֹו ,וַ ֲה ֵרי ְּבֹלא ַּת ְרּגּום
ּדּוע ְּב ַק ִּדיׁש הּוא נֶ ֱא ָמר ִּב ְלׁשֹון ַּת ְרּגּוםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ַ
יּובן ַמ ַ
ְּבכָ ְך ַ
אֹומ ִרים אֹותֹו ִּב ְלׁשֹון ַּת ְרּגּום ְּובקֹול ָרם.
ּול ִפיכָ ְך ָאנּו ְ
אֹומרֹו ְּבקֹול ָרם ֵ(מ ַה ִּסּבֹות ֶׁש ִה ְת ָּב ֲארּו ְל ֵעיל)ְ ,
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ְ
'יהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא'ּ ,כֵ יוָ ן
הֹוסיף ֵּוב ֵאר ּכִ י ַה ֵּתבֹות 'ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו' ֵאינָ ן נֶ ֱא ָמרֹות ִּב ֵ
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי זָ ָצ"ל ִ
ֶׁש ֶּׁש ַבח זֶ ה ֻּת ַּקן ַרק ְל ַא ַחר ֶׁשּנֶ ֱח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָאז ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו יִ ְת ָּב ַרְך ֵאינֹו נִ גְ ֶלה ְל ֵעינֵ ינּו ּכְ ִבזְ ַמן ַה ַּביִ ת,
('ל ַקח טֹוב' פר' ַה ֲאזִ ינּו).
ַעל ּכֵ ן ִה ְׁש ִמיטּו ֵּתבֹות ֵאּלּו ֶ
תּובה ֵּת ָבה ַא ַחת ִמ ָ'ּברּוְך
דּועים ֵהם ִּד ְב ֵרי ַהגְ ָּר"א ּכִ י ַעל ּכָ ל ַא ַחת ִמ ֵּׁשׁש ַהּכְ נָ ַפיִ ם ֶׁשל ַה ַּמ ְל ָאכִ ים ָהיְ ָתה ּכְ ָ
וְ ָאכֵ ן ,יְ ִ
ּומ ֶּׁשּנֶ ֱח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְל ְקחּו ֵמ ַה ַּמ ְל ָאכִ ים ְׁש ֵּתי ַהּכְ נָ ַפיִ ם ָה ֶא ְמ ָצ ִעּיֹות ֶׁש ֲע ֵל ֶיהן ָהיָ ה ּכָ תּוב 'ּכְ בֹוד ַמ ְל־
ֵ ׁשם'ִ ,
(סּדּור ַהגְ ָּר"א ַ'א ְבנֵ י ֵא ִלּיָ הּו',
כּותָך ָע ֵלינּו ְמ ֵה ָרה" ִ
מּוסף ְליֹום טֹובּ" :גַ ֵּלה ּכְ בֹוד ַמ ְל ְ
כּותֹו' ,וְ ַעל ּכָ ְך ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ְּב ָ
מּוסף ְליֹו"ט).
ָ
אֹומר ֶׁש ַעל זֹאת ָאנּו ַאף ְמ ַב ְּק ִׁשים ְּב ַצ ְפ ָרא ְד ַׁש ַּב ָּתא" :וְ יַ ֲחזֵ י ָלן ִס ְת ָרה ְּד ִא ְת ַא ַּמר
ּדּוׁשי ָה ִרי"ם' ֵ
וְ ָהיָ ה ַּב ַעל ַה ִ'ח ֵ
לֹומר ָ'ּברּוְך ֵׁשם' ְּב ַל ַחׁש
לֹומר ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה ֵא ֵלינּו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּב ֲה ַדר ּכְ בֹודֹו וְ ָאז ֹלא נֵ ָא ֵלץ ַ
יׁשא"ּ ,כְ ַ
ִּב ְל ִח ָ
('א ְמ ֵרי ָה ִרי''ם' ַׁש ָּבת).
ִ

שה ֱאמ ּו ִנים
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

בסיעתא דשמיא
פרשת מקץ ע"ח

éáøòîä øðä äáë !åðééä íéîåúé

...ùãå÷ä ïåøà äáùðå íé÷åöîä úà íéìàøà åçöð
àáì äëæ àìù ñáåë àåääë ùéâøäì åðà íéöåø àìù ..åìà úåøö÷ úåòùá
øôñî äìéîá äìéî ïàë ÷éúòäì àìà åðì øúåð àì ...éáøã äéúáëùàì
ìù åúå÷ìúñäù :àåä øåøáù äî ...íé÷éãöä úå÷ìúñä ìò "øåàîä úøåðî"
...åðìù äøöä úåìëúñääî øúåé äáøä äáøä ...ìåãâ åäùî äæ ìåãâ íãà
ìáà ...úåîãá åà äâäðäá åðì øòôðù éúãå÷ðä ììçä úà íéàåø åðçðà
ì"æç éøáãá ïééòéù éî ïëìå ...íéáçø øúåé äáøä íéèáéä äæì ùé íéîùá
àåä íëç ìù å÷åìéñ ìò ãôñää ïééðòù ïðéæç (ïàë åáúëð í÷ìçù)
íäá ìåæìæä åà úåìöòúää êãéàîå ,ìåãâ íøëùù úåáâùðä úåìòîäî
³¼Ô LÐ aÌ :öÖòaÖ þÔ eòzÖ " :('â ÷ìç 'ç ììë 'â øð) åðåùì äæ ...ãåàî äøåîç
ñêeô
Ñ LÐ ³ôÖ
Ö iîÔ ’’ :þôÍ
Ô êpÓ LÓ ,îÒ ðtÑ ½Ð íÓ aÐ ö−ëÖ
Ì iìÔ ó¼Ö íÖ ñkÖ ó×Ö ìÖ ³þ−
Ô ¬Ì tÐ
¼ôÔ LÐ îêÖñ ’’ñêÑ þÖ NÌ
Ð − ÎñkÖ ’’ þôÎ
Ô êšÖ cÐ ôÌ ,’’îÒ ñÎeðtÐ ½Ð iÔÌ î ñêÑ þÖ NÌ
Ð −Îñ×Ö e®ëÐ wÖ iÔÌ î
ñêeô
Ñ LÐ ñLÓ îÒ ðÒîëkÐ −×ÐÌ î :eþôÐ êÖ .³ÒîþÖ−¼Î ëÖ eíekaÌ LÓ êÖlêÓ ?e®aÐ šÌ
Ð pLÓ d−Ñò−ôÌ
íÖòLÖ −cÑ ôÌ µÐ ñÔ íÐ
Ö î’’ :þôÍ
Ô êpÓ LÓ ,¬õÒ
Ñ îLÐî þ−¼Ì ñÐ þ−¼Ì ôÑ µÑ
Ð líÔ ôÐ íÖ−íÖ êeíLÓ
ñkÖ ³êÑ ñêÑ þÖ NÌ
Ð −Î³êÓ ¬õÔ LÐ
Ö î ítÖ ®Ð nÌ íÐ
Ô î ñÖbñÐ bÌ íÐ
Ô î ñêÎ³−
Ñ aÑ ëëÔ ½Ð
Ö î íÖòLÖ aÐ
³³−
Ô ôÌ óÔèîÐ ...îÒ ³−aÑ óLÎ−
Ö kÌ í³Ö ôÖ þÖ íÖ îÒ ³ëÖ LŠ ³e
Ð ,íÓlêÑ íÖ ³ÒîôÒîšnÐ íÔ
,óíÖ
Ó ñ êñÐÒ î þÒîcñÔ êeí öÒîþqÖ ìÌ íÐ
Ô î þÒîcíÔ öÒî¼Î aÔ ö−NÌ tÖ ³Ì
Ð pLÓ þìÔ êÔ ôÑ ,ó−š−
Ì cÔ
Ì víÔ
ê−íÌ ó³Ö ³−
Ö ôÌ ökÑ ñ¼Ô ,óÖñîÒ ¼íÖ ³¼Ô þÖ aÐ eêþÌÐ − êlÒ LÓ óíÖ
Ó ñ êeí íëÒ
Ö î¬ −kÌ
ñ¼Ô óòÖ îÒ ¼
Î ñÔ ó³Ö þÖ tÖ ×Ð
Ô î ñêÑ þÖ NÌ
Ð − LÓò¼Ò êeíÐî óþÒ
Ö îðñÐ ö−þeqÌ
Ì −
,íðÖ ¼Ñ íÖ −Ñò−¼Ñ óíÑ LÓ ,ó−š−
Ì cÔ
Ì víÔ ³þ−
Ô ¬Ì tÐ ñ¼Ô ðêÒ ôÐ íkÓ ëÌÐ − ³¼Ô cÔ öaÓ ñkÖ ökÑ
óeðtÐ ½Ì
Ð −îÐ óÖñîÒ ¼íÖ öôÌ ó−š−
Ì cÔ
Ì víÔ šÑlzÔ ½Ð íÌ aÐ ³êÒ þÐ ôÑ óí−Ñ
Ó ò−¼Ñ öÖ−íÓ ×Ð ³Ð
Ìî
...óíÓ ëÖ îÒ ìaÐ LÔ ñÐ î−³Ò
Ö îcôÌ ¼ð−Ñ
Ô ñ µ−
Ð þÖ
Ì ® ³nÑ íÔ ³êÓ ð−tÌ ½Ð nÔ íÔ .óíÖ
Ó ñ −eêþÖ kÖ
eò−®Ì nÖ LÓ îÒ ôkÐ ,îÒ ³Öñ¼Î ôÔ −õÌ kÐ îÒ ìaÐ LÔ ôÐ îÒ ò−êÑ óêÌ LÖò¼Í òÓ ð−tÌ ½Ð nÔ íÔ óÔèîÐ
µ−
Ð êÑ óLÖ eòÖñ eþtÐ ½Ì óÔb ...ê³−
Ö êÌ ðÐ kÌ ,šet−šÌ þëÔ ñe
Ð ö−ëÌ êÖ þëÔ ñÐ ¼þÔ êÑ LÓ

³Òî³Òîê óÖñîÒ ¼aÖ ö−êÌ þÐ òÌ e−íÖ ó−š−
Ì cÔ
Ì víÔ ³þ−
Ô ¬Ì õÐ aÌ

óeðtÐ ½Ì
Ð −îÐ óðÖ êÖ −ÑòaÐ óíÓ aÖ eþÎ¼¬Ô ®Ð iÌ LÓ −õÌ ñÐ ,ö−LÌ cÖ ì
Š ôÐ ó−zÌ õÒÐ îôe
óÖñîÒ ¼aÖ ðnÑ ñÔ ôe
Ð ðôÒ
Ñ îlLÓ íþÒ
Ö îzíÐ
Ô î ...ó³Ö íÖ öÖò−þÌ ôÐ êÖ ðÐ kÌ ,ðëÑ ×Ð
Ö î ñÒîðÖb ðtÑ ½Ð ôÌ
ñÒîðÖb LÓò¼Ò óíÑ ó−š−
Ì cÔ
Ì víÔ ³þ−
Ô ¬Ì tÐ LÓ −tÎñ
Ì ¼Î¹
Ô êÐ
Ô î ,î−Öñ¼Ö íkÖ ëÔ ôÐ íÓfíÔ
ö−½−Ì
Ì ò×Ð ôÔ óíÑ LÓ ,¹½Ó kÓ íÔ þÒîþ®Ð êeí µeþ
Ð aÖ LÒîðwÖ íÔ îÒ ðÖ−aÐ ìÔ šÒ
Ñ îñÐî ñêÑ þÖ NÌ
Ð −ñÐ
öôÌ íÓï ñ¼Ô ñêÑ þÖ NÌ
Ð − eLÎê−Ö³Ì
Ð − ñêÔ ,óÌ−ôÔ MÖ aÔ LÓ óí−
Ó ëÎ
Ì êñÔ ñêÑ þÖ NÌ
Ð − ö−aÑ óÒîñLÖ
ìÔ ñÒ LÐ ñÌ ð−³Ì ¼Ö îÒ c½Ð ìÔ aÐ ëÖiìÔ þÒîcíÔ íÓ−íÐ iÌ LÓ −tÎñ
Ì ¼Î¹
Ô êÔ −kÌ ,íÖñeêbÐ íÔ
Ñ îbíÔ
¬¼Ñ ôÔ ³Ð nÌ LÓ þÒîc ³−
Ö êÌ þÖ óêÌ :öÖòìÒ
Ö î− −aÌ þÔ þôÔ êÖ ð" (.ì® ö−þðíò½) ...ñêÒ
−aÌ þÔ þôÔ êÐ
Ö î ’’¼−
Ô LÒ
Ì î³ −òÌ ¼Îó
Ö ¼Ô ízÖ êÎ−
Ô kÌ ’’ :þôÍ
Ô êpÓ LÓ ,îÒ ñ íkÑ ìÔ - µÑ
Ð ñîÒ íÐî
:’êÍ pÓ LÓ ,îÒ ñ íkÑ ìÔ þíÖ
Ö òkÐ î−Öñ¼Ö ³ÒîêÖa ³ÒîaþÔ ³ÒîþÖvLÓ þÒîc ³−
Ö êÌ þÖ óêÌ :öÖòìÒ
Ö î−
ó−ð−
Ì ½Î
Ì ìíÔ ’’ñêÒ
Ñ îb öÒîi®Ì ñÐ êëe
Ö :d−þÑ zÐ aÔ ë−³Ì ×e
Ð ’’þÖ® þíÖ
Ö p×Ô êëÖ
Ò −Î−kÌ ’’
íþÒ
Ö îz þõÓ ½Ñ ó−ì−Ì
Ì pôÔ e−íÖ íÓfíÔ óÖñîÒ ¼íÖ öôÌ ó−þÌ ¬Ö õÌ
Ð ò e−íÖ LÓ kÐ ó−ÌòîÒ LêþÌ íÖ
óÑiwÌ LÓ ,ó−êÒ
Ì îþíÖ ñ×Ö ñÐ ¼−
Ô ðÒÌ îíñÐ óÔèîÐ ;óðÒ
Ö îë×Ð ñÌ óíÖ
Ó ñ ëÒîþšÖ îÒ ê ó³Ö hÖ ôÌ ñ¼Ô
eþôÐ êÖ ö×Ñ î .ðtÑ ½Ð íÓ íÔ ³ÒîaþÐ íÔ ñe
Ð −×Ó
Ì aíÔ ónÑ ìÔ ñÐ óÔèîÐ ;íÓïaÖ ëe³kÖ MÓ íôÔ íÓï
ó¼Ì þaÖ ðÐ nÌ aÔ îÒ ³Òîê ó−×−
Ì ñÒÌ îô e−íÖ LÓ ,š−cÔ
Ì víÔ ¹½Ò
Ñ î− ñLÓ îÒ òÒîþÎêñÔ eN¼Ö LÓ
ö−ñÌ hÐ ëÔ ôÐ ó×Ö ìÖ íÓ ³þ−
Ô ¬Ì õÐ aÌ ,ökÑ ñ¼Ð
Ô î .¹½Ò
Ñ î− ñLÓ îÒ ðÒîë×Ð ñÌ íþÒ
Ö îz ñLÓ îÒ òÒîþÎê
³−aÑ ³nÑ LÓ ó×Ö ìÖ ð−ôÌ ñÐ zÔ (ö−ìÌ lÔÐ èôÐ elêÑ šþÓ õÓ aÐ ) öÖò−þÌ ôÐ êÖ ðÐ kÌ ,öôÒ
Ö îšnÐ ôÌ ³Òîë−LÐ
Ì −íÔ
−Ñòëe
Ð ö−ñÌ ¬Ñ aÐ îÒ þ−¼Ì aÐ LÓ ³ÒîLþÖ ðÐ ôÌ −zÑ aÖ ³nÑ LÓ ö−ðÌ ³−aÑ ëêÔ ,ñ¬Ñ aÖ îÒ LþÖ ðÐ ôÌ
š−cÔ
Ì víÔ LÓ ×e
Ð ’î×î öôÖ îÒ šôÐ ö−ÌpLÔ ôe
Ð ³½Ó
Ó òkÐ íÔ ³−ëÑ ñÐ ó−½Ö
Ì ò×Ì
Ð ò ³½Ó
Ó òkÐ íÔ ³−ëÑ
îÒ ³Òîê ö−ñÌ aÐ šÔ ôe
Ð îÒ ³êþÖ šÐ ñÌ ó−êÌ ®ÒÐ î− óÒîñLÖ −×Î
Ñ êñÐ ôÔ óÖñîÒ ¼íÖ öôÌ þ¬Ö õÌ
Ðò
,íÖñ¼Ð ôÔ ñLÓ íë−
Ö L−
Ì ñÌ óÒîñLÖ aÐ îÒ ³Òîñ¼Î íÔ ñÐ óÒîñLÖ aÐ
י

íò ãçé ...ùãå÷ä ïåøà äáùðå íé÷åöîä úà íéìàøà åçöð
,ìàøùé ìù íáø ìù å÷åìéñ ìò íééååãå íéôåçñ ìàøùé ììë ìë
,äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà íåìù óãåøå íåìù áäåà
áééì äãåäé ïøäà 'ø ïøî úåòéðöäå äååðòä úîàä ãåîò
éî ...áà ïéàå åðééä íéîåúé .äëøáì ùåã÷å ÷éãö øëæ ïîðééèù
...úàæä úòá åðéìò ïâé éîå åðì ãåðé
--åðçðàå ...äøåðîä úà íù ÷éìãäì íéîùì äìò ïøäà 'ø ïøî
ìë äë ãò ...äøåðî àìì äøåðî éð÷ íò íéùéåáî åðøàùð
àåäù éáøòîä øð ùé ..äåå÷ú ùéù åðòãé ...úåøðä åáëðù íòô
úòë ìáà ...íééñî äéä åáå ÷éìãî äéä åðîîå ÷ìåã ãéîú
äøåðî ùà ìåèéì àìà åðì øúåð àì ...äáë éáøòîä øðäù
...çáæîë úøôëî íé÷éãö ìù ïúúéî ...ïåöéçä çáæîî
--øåáéöä ...åðøáù íéë ìåãâ ...èøôá éàèéìä øåáéöä êì ãåðé éî
ãéî äëåðçä øð úà ÷éìãäì äëåðçá øäæð ë"ëù éàèéìä
ùàä ãåîòù óñåé áø ìù úéðãô÷ä åúàøåä ô"ò ...äòé÷ùá
...ïðòä ãåîò ÷ìúñéù éðôì ãåò ...äòé÷ùá ãéî àáì íéã÷î
øçàì åöìàéå øçåàî åøæçé åðúéàî äáøä ...äæ íåéá ìáà
éî úà åðì ïéà øáë éë éë ...ùàä ãåîò ú÷ìãä úà
...íééåáë ...íéîåúé åðøàùðå ...ïðòä ãåîò äáë ...íéã÷äì
--øðä åìéàå ,ìàøùé ãâðë íéðååëî äøåðîä éð÷ù ì"æçá øàåáî
øðä äéä ïäëä ïøäà !!!ïäëä ïøäà ãâðë ïååëî éáøòîä
ãò ...úçà äù÷î íúåà äùòå úåøðä úòáù úà ãçéàù éáøòîä
ãçàì åùôð øñîå åééç ìëá íçìù éáøòîä øðä úà åðì äéä íåéä
??ìàøùé úáäà ìò ùôð øåñîé éî úòë ìáà ...úåøðä úòáù úà
âàãé éî ???íéøáéà íéøáéà àìå øåäè áäæ øëë äøåðîäù âàãé éî
???òåñùå òåø÷ äéäé àìå ãëåìî øàùé ìàøùé ììëù
...äëåðç ìù åáøòá ...éáøòîä øðä äáë ïëà
--åìéâ úà åðòãé åðìåë ...úåôôë éìá øáãð àá ...åðîöò ïéáì åðéðéá
äæù åòãé íìåë äù÷ áöîäù åðòîùùë ...à"òéæ ïøî ìù âìôåîä
áìä úåøé÷î åììôúä íìåë úàæ úåøîì ìáà ...úåø÷ì ìåëé
äéäé äî éë ...éë ...éë ???äîìå ...äø÷é àì äæå ...å ...å ñð äø÷éù
íéôåçñ ...éãéî íéùìç åðçðà ...ìãå ïåè÷ ...á÷òé ïåè÷ éë ...åðúéà
..'ä àðà :ïðçúäìå íéîùì ÷åòæì ãçà ìëì íøâ äæ ..éãéî íéååãå
...ïøîì äë ãò úúðù íéîéä úåëéøàä ìò êéøòäì íéòãåé åðçðà
åðúéà äéäé äî éë ...éë ...åúéà úö÷ ãåò åðì ïú ...êîî àðà ìáà
...øáùî ãò íéðá åàá ...òéâä äæ ...äðäå ...å ...éøçàù íåéá
--ãåîòð ...÷éìãð åðçðàù ãéçéäå ïè÷ä øðä ìåî ãåîòð äæ äìéìá
...íå÷îá àì òîùð éìåà äæ !!!åðééçäù êøáðå úåòîãá åìåî
...íééç ïééãò åðçðà ...ïåëð ïåëðù äî !!!ïë ìáà ???åðééçäù úòë
úà éçù íãà äéä àì ...äæ íåéì íéððåëúî êéà åáì ìà ïúé éçäå
äøéåà âôñ ãéî ...úéáá ø÷éá ÷øù éî ìë ...à"òéæ ïøîë úååîä íåé
ïîæä ìë éçù íãà íò øáãî àåäù ùéâøä ãéî ...øåãæåøô ìù
éçù ìåãâ íãà ìåî íéãîåò åðà úòë ...êøãì äãéö ïéëî àåäù
äæ ...úååîä íåéî òâøì åúòã çéñä àìå ..íéðù òáøàå äàî
úëøá úà ...äéååìäî åðúéà úç÷ì íéëéøö åðçðàù ïåùàøä øáãä
ãåò óåèçì àìà åðì øúåð àìå ...íééç ïééãò åðçðà ...ïë !!!!!åðééçäù
ïàë íéçøåà åðàù òâøì çåëùì àìå ...äøåú ãåîìú ãåò ...äåöî
êåúîå äéååìì äòéñð êåúî íéìáìåáî åáúëð íéøáãä ...íìåòá
íéìåëé åðçðàù äî úç÷ì ìãúùð ä"éà àáä òåáùá ...øòöä úãøè
...åðéìà íëç ìù åãôñäî

áééç éðà ...äéå÷ì ïåñéç úëøòîî ìáåñ éìù ãìéä ...äøéøá éì ïéà
ïéà ??êéàå ...úåðéñçå ïñåç åì úúì áééç éðà ...éñ ïéîèéå åì óåçãì
÷çùà éðà ...úéùéà àîâåãë åì ùîùà éðà !!!éá àìà éåìú øáãä
...àáà åîë íééðéòä êåúì åì ìëúñàå ...åìù øáç äéäàå ...åúéà
úîàá äî åì äàøà êøãä ìòå ...åìù íéèåôèôä ìëì áéù÷à
éìù ãìéìù íåøâà éðà ...åðìù úéáá íéëøòä íìåñá éì ø÷éå áåùç
óéëá úåéçì øùôà êéà åì äàøà éðàå ...åìù úéáá óéëå áåè äéäé
éìù ãìéì ìéçðäì êéà äáùçî ïåîä òé÷ùà éðà ...úåãäéä êåúá
...íééçá åðìù ãòéäääää äæ íéøôñä ïåøàù
òåâø úåéäì ìåëé éðà ...êéøöù åîë éìò ìèåîä úà äùòà éðà íà
íà !!!!ìáà "...íéðù ùåáì äúéá ìë éë âìùî äúéáì àøéú àì"ù
äáéáñá àöîð éìù ãìéäù òâøáå ...äðôãä éøæ ìò çåðà éðà
øùôàù úîúåç íäéìò ùéù "ãéâð àá"ù íéøáç íò ...úéìéøèñ
íàå "...úå÷áãî úåìçî" íúéà íéàéáî àì íäù íäéìò êåîñì
...øãéçä ìù íééãéá åìù èéé÷ùéãééä ìë úà øåñîì ìåëé éðà ...äëë
ïñåç íåù åì ïéàù ãìé !!!!êìù ãìéä ìò ãåàî øäæú !!!!éðåãà
ìåìçù ïåìá åîë äæ ...õåçáî ÷ø àéä åìù äòôùää ìëå íéðôáî
÷éôñî ...õåçáî çôðä ÷ø äæ åì ùéù äî ìëå ...íéðôáî éøîâì
åì ïéàù éãøç !!!!!äãàúî ìëäå ïåìáá úòâåðù äðè÷ úçà äëéñ
÷éôñî ...õåçáî òéâî åìù éðçåøä ïëåúä ìëå ...íéðôáî ïëåú íåù
íéâùåî ìù úçà äëéñ ...ì÷ìå÷î ãçà ãìé ...ïè÷ ãçà ìãçî
åðçðà !!!!äøéøá åðì ïéà ...äðëñá åìù èéé÷ùéãééä ìëå íééáåçø
!!!!íéðôáî äòôùää úà øéùòäì íéáééç
--çúôá íéçèáàî åîë íéãîåò åðçðà äëåðçá !!!!äëåðç äæå
íåéä ãò íéãéñçä !!!çúôä úà íéøéàî åðçðà íùå úìãä
íä ...íîöò ìò íéëîåñ àì íä ...íéðôáî øàùäì íéâäåð
úåöîù íäáù äååùä ãöä ìáà ...íéðôáî øàùäì íéôéãòî
õåçáîä ìò ìëúñäì !!!!úéáä úáåç !!øãä úáåç äæ äëåðç
ìù íåçá äðúåî úéáäî äàéöé øåùéàä !!!äëåðçä úåøðì ãòáî
...äàéöé øåùéà ïéà úøçà ...äëåðçä øåà

ìëî øúåé íéãìéä ìò äòôùä íéøåäì ïéà äæë úéáá !!!úåëéà
...íéãìéä ìò äòôùä íäì äéäéù äáéñ íåù ïéàå !!!!øçà íãà
êéøö íåéäù àìôä äî ...äãå÷ðá åðòâð ïàë !!!ìëä äæ !!åäæ
!!!çèá ...ïåòâùä ìåáâ ìò úåððåñîå úåéìéøèñ êåðéç úåëøòî úåðáì
éë ???äîì :áåùå ...äòôùä ìëì éøîâì çåúô íåéë åðìù ãìéä
çåúô àåä éë àìà !!àì ??íòô éàî øúåé òéôùî íåéä áåçøä
åì íåøâúù ...úéáäî äòôùä ìù ò÷ø ÷éôñî åì ïéà ...úåòöäì
ìë åðîî ìøèðì íéáééç ïëì ...øæ åäùîî éòáè ïôåàá âééúñäì
úåéäì äìåëé úøçà äòôùä ìë éë ...úøçà äðè÷ éëä äòôùä
...ì"çø ...åéìò åðìù äòôùäì äçåëá äìéá÷îå êøò úååù
--àì" :éìùîá èåùôä èùôä äæä ïåéìéâá áúëð íéîòô äîë øáë
...ìéç úùà äúåà !!!!íéðù ùåáì äúéá ìë éë âìùî äúéáì àøéú
àîàä ...âìùä ìù øå÷ì äìù íéãìéä úà çåìùì úãçôî àì àéä
úà çåìùì äãçô àì ...äîçìîä éðôìù äôåøéàá ...íòô ìù
íéáñä ìë ..ïë) !!!!éåâä øôñ úéáá ãåîìì íé÷éãöä äìù íéãìéä
,íéøöåð íò ,íéåâ íò øôñ úéáá äîçìîä éðôì åãîì åðìù íé÷éãöä úåúáñäå
úåúéëäî ÷ìçá åãîì íâ úåîå÷îäî ÷ìçáù ãéâäì àì óéãòî éðàå ,íéöâééù íò
äúéáì àøéú àì !!!àì (...íéáøî íéîù éàøé íùî åçîö úàæ ìëáå ...áøåòî

äìù ãìéäù äãçô àì ...úåøæ úåçåøî äãçô àì àîà !!!âìùî
ë"ë íéøæä íéãìéäî óèåðù ñøàäîå úåøæä úåòãäî òôùåé
àîà !!!íéðù ùåáì äúéá ìë éë ??àì äîìå ...äúëá åãéì íéáùåéù
÷æç íåç íäì äéä ...íç íç äìù íéãìéä úà äùéáìä íòô ìù
ìâòî ...úåøé÷ òáøà íò úéá äéä éãåäé ãìé ìëì !!!íéðôáî
...äîùðä êåú êåúá éúéîà èéé÷ùéãéé åñéðëä åëåúáù ...øåâñ
,éúéîà éãåäé äæ äî úåøéäáå äðåîà ïåîä ïåîäá åúåà åùéáìä
ãìéù òâøá ,úéúéîà úéãåäé úåîéîç ìù äáëéù ãåòå äáëéù ãåò
àåä íà íâ æà ,úéãåäé äîîç êåúá úåòù äáøä ë"ë àöîð
úåøéø÷ íù ùâåô àåä íà íâ æà ...øôñ úéáì úåòù äîëì àöåé
äæ ìáà ...úåéäì äìåëéù úì÷åì÷ éëä úåáøúäîå éåâäî âìù ìù
...áåè ùåáì àåä éë ...àøéú àì !!!!äòåâø åìù àîà !!!øãñá
ùåáì àåä íéðôáî éë ,úéìéìù úéðåöéç äòôùä éðôî ïéñç àåä
éðôî íéòåâø úåéäì øùôà ,áåè íéùåáì íéðôáîùë !!!!!áåè
...úåéðåöéç úåòôùä

ø÷éòá úàèáúî úåøåãä úãéøéå ,äðúùä íìåòä æàî
íéãìéä ...íéàìô äãøé úéáä êåúî úéîéðôä äòôùää !äæá
àîàä ...úéáäî íäìù èéé÷ùéãééä úà íé÷ðåé èòî ãåàî øáë
...ïåòîäî ãìéä úà äàéöåî ...úèèåîî äãåáòäî 4-á úøæåç
äôéàîå ...òáù åà 6 äòùá äãåáòäî åà ììåëäî øæåç àáàä
äîì !!!íéëøáà éðáì ...ì øãéçäî ??èéé÷ùéãééä úà ìá÷î ãìéä
åðçðà !!!!çèá ??åá éúãîì éðàù øãéçá òø äî ??íéëøáà éðáì
ãìéä òéâä íà ...áåè íéùåáì åðééä ...úéá åðì äéä ...íéðñåçî åðééä
íåù ïéàù íåéä ìáà ...åìåî íéðéñç åðééä äéæéåìèäî íéâùåîä íò
ïéà ...ãìéä ìù èéé÷ùéãééá éîéðô ïñåçå ïåñéç íåù ïéà ...éîéðô íåç
åìù ïåñéçä úëøòîù éî ...ïë !!!ãåãéáá åúåà ìãâì àìà äøéøá
!!!!ïåëð àì ïéáú àìù æà !!!!ãåãéáá åúåà øåîùì êéøö äòâôð
úà êéøö íåéëù øåøá ...äáøãà ...íéëøáà éðáì øãéç ãâð éúøáãù
íéáééç íä ...äéå÷ì åðìù íéãìéä ìù ïåñéçä úëøòîù éøçà !!!!äæ
øåîà àì äæ ï÷åúî áöîáù úòãì êéøö ìáà !!!ãåãéáá úåéäì
øåáòé ÷ø úéðçåø øøå÷îù ãçà äæéà ìëù ïëúé àì ...äëë úåéäì
ìù èéé÷ùéãééä ìë ...éåáàå éåà æà ...é'öôä äùòéå åðìù øòåðä ãéì
!!!!àéøá àì äæ !!!!äëë äéäé äæù ïëúé àì ...äðëñá åðìù ãìéä
êåðéçî éîéðô ïñåç ìù íåîéðéî !!!éñ ïéîèéå úö÷ íéáééç
...õåçáî ÷ø àìå ...òîàî òùéãéàäî ..úéáäî êåðéç !!!íéðôáî
--íäìù ãìéä úà ñéðëäì åçéìöä íäù éøçàù íéáùåçù åìàë ùé
åìàë ùéå ...ìåãâáå íéòåè íä ...éùôð êééìò íåìù æà ...áåè øãéçì
åçéìöä àì íä íàù íéáùåçù åìà íúåà äæ ...íéòåè øúåé ãåòù
...ãåáà íäìù ãìéä æà "ãåãéá"ì íäìù ãìéä úà ñéðëäì
!!!!éá ïéîèéåá éåìú éñ ïéîèéå !!!!åðá éåìú ìëä !!!!íåìùå ñç
???úçúåôî äéäú êìù ãìéä ìù ïåñéçä úëøòîù äöåø äúà
!!!!éá àìà éåìú øáãä ïéà ---éá ïéîèéå êîöò ìò ç÷ú
éðà éë !!íéðôáî éìù ãìéì èéé÷ùéãéé ñéðëäì ìåëé éðà ÷øå éðà
...÷åîò ãåàî ãåàî íå÷îî åéìò äòôùä éì ùé ...åìù äøåää
ñðëð äæ ...ïáì àîà ìù íå÷îî ...ïáì àáà ìù íå÷îä êåúî
éåìú øáãä ïéà !!äøéøá ïéà ...ùôðä éëëåúá ÷åîò éëä íå÷îì
ìéçúî éðà ...éìù úéáá èéé÷ùéãéé øéãçäì ìéçúî éðà ...éá àìà
...ïåàéæåîì éìù úéáä úà êôåä éðà ...íòô ìù éãåäé åîë âäðúäì
éë !!!àì ???øåñà éë ??äîì ...áùçî ïéà ...ïåôàìô ïéà éìù úéáá

...åúéáå ---ùéà øð
úà åéìò úúì êéøöù øáã ...áåàë úö÷ àùåð çåúôì éðåöøá
êéøöù ú÷ãöåî ïáåîëå äøåøá ãåàî äîëñåî äðùé íåéë ...úòãä
íà ...øúåéá íéððåñîå íééìéøèñ êåðéç úåãñåîá íéãìéä ìò øåîùì
ãåàî íéàðú ùéå ...äìéä÷ä éøáç ÷ø åà ...íéëøáà éðá àø÷ð äæ
...êì øôñì êéøö àì éðà ...êåðéçä úåãñåîì íéãìé úìá÷ì íéù÷åð
...úåéø÷á íù éà éúìãâ ...ïîàðä êãáò ...éðà :äèåùô äìàù éì ùé
ãåàî úåçôùîî åòéâä äúéëäî éöçù äøåú ãåîìúá éúãîì
íäì ùéù äãáåòä úà åøéúñä àì åìéôà íä ...úåèåùô ãåàî
...ä÷ñôäá ãçé åð÷çéùå äúéë äúåàá åðééäå ...äéæéåìè úéáá
ìù äöåá÷ íéãîåò åéä íéîòôìù ...íåéä ãò øëåæ éðà íðîàå
...äéæéååìèá ìåîúà äúééäù úéðëúäî úåéååç íéôéìçîå íéãìé
ïëå íéøáãî íä äî ìò ììëá ïéáî àì ...íéðééðòì õåçî ãîåò éðàå
êìä äæëëë àìå ïéáî éðà åìéàë äúåà ÷çùì éúéñéð) ...äàìä ïëå äàìä
ìë úà íäì äéä ïáåîëå ...áåè éëä éì äùò àì äæ ìëù ïëúéå (...éì
ïëàå ...úåãåãø ãåàî úåçôùî úðééôàîù äôùäå úåéìèðéîä
íáåø éåôöëå ...åòéúôä àì íä ...åìãâ åìàä éìù íéøáçäùë
éðùä éöçä !!!!úàæ ìëáå ...íééúøåñî áåèä äø÷îá åà íéðåìéç
åìãâ ììëä ïî àöåé àìì !!!íìåëëëëë ...éãøçä éöçä ..äúéëä ìù
íéëøáà íåéä íìåëå ,úåáåè éëä úåáéùéì åòéâä !!!úøàôúì
øôñî úòë éðàù äæä øåôéñäå ...íéîù úàøéáå äøåúá íéâìôåî
éðá ìò åìàë úåéåãò ìù úåáø ãåàî ãåò ùé "...ãéçé ïá" àì àåä
íâ íäù íîöò ìò ãéòäì íéìåëéù äãùä éøòî åòéâäù äøåú
...úåîåã íâ úåàöåúäå ...äîåã øåàéú íò úåãñåîá åãîì
çìåù äúà íàù ...ùîùë øåøá åðìåëëëëìù íåéä äðúùä äî æà
éëä àì úåçôùîî íéòéâîù íéãìé åá ùéù øãéçì êìù ãìéä úà
äîì ...ççøô äéäé àåä ...åúéà äéäé äî øåîùé 'ä æà ...éëä
àì äæ æà äîì (...íãå÷ä øåã äæì àø÷ì øùôà íà ...ïë) ...éìù øåãá
???ïëåñî ë"ë äéä àì äæ æà äîì ??øåøá äéä
äòôåúä ìù çåúéð øåúá àìà ...øñåî øåúá ìåàùì ïéåëúî àì éðà
??úåðåøçàä äðù íéùåìù íéøùòá äðúùð äî ??äø÷ äî
???íòô øùàî íéì÷ìå÷î øúåé íåéä ìù íéãìéä úîàá ....äî
øùàî øúåé íåéä ì÷ì÷úäì !!!ãìé ùéâãî éðà !!!ãìéì ùé øáë äî
(!?!?!?...ãìé ìáà ...ïëù éàãåá øâåáîì) ???...íòô
(...çëååúäì ìåëé äöåøù éî) :äøåøá ãåàî ãåàî äáåùúä éì
ìù ì÷ìå÷îä ãìéì íòô ìù ì÷ìå÷îä ãìéä ïéá ìãáä äáøä ïéà
...íåéäì íòô ïéá éúåäî éåðéù ïéà åìöà ...íåéä
???éúåäîä éåðéùä äø÷ éî ìöà òãåé äúà äúà
äáøä äáøä éåðá äéä íòô ìù áåèä ãìéä !!!áåèä ãìéä ìöà
úéáäù àì äæ :øîåìë !!!äãå÷ðäää äæå ...íåéä øùàî øúåé
íâ éë) ...íòô øùàî ì÷ìå÷î øúåé äáøä àåä íåéä ìù ì÷ìå÷îä
"ùèééð÷" ãåòäù ìéáùá éãéî íéøéòö íä ...íéãìéì ñçééá ó÷ú àì äæ ïåëð äæ íà
áåèä úéáä ???ïë äî æà (...íäìù úåéùéàá ë"ë ìòôé úåøåãä úãéøé ìù

íéðùá äø÷ íù ...áåè úéáá ìãâù éáåéçä ãìéä !!!íåéä ìù
!!!!íéîéìù úåøåã úçà úáá äâìéãù úéúåäî úéðôú úåðåøçàä
...äðù íéøùò éðôì éìîøåð éãøç úéá ??íéøåîà íéøáãä äî éôìë
àîàå àáàî áëøåî äéä (úåçô åìéôàå äðù íéøùò ...äáøä àì)
àöîð éî ...íäéøåçàî úìãä äøâñðù éúîîå ,äúééáä íéòéâîù
!!!!àì øçà øáã íåù !!!!!åäæå íäå íéãìéä ??íù
éøçà ìë ...äòù äæéà ??äòù ...úåëéà úòù äéä äæä úéááå
!!!úåëéà ìù íéðùå íéùãåç ...úåìéìå íéîé ...áøòä ìëå íéøäöä
...íéðôáî íéãìéä ìò íéòéôùî àîàå àáà ...äòôùä ìù úåëéà
ãçà ãöî àáàå ...òöîàá íéãìéäù øåâñ ìâòî !!!øåâñ úéá ïàë ùé
íäù äî úà ùàøá íéãìéì íéøéãçîå íéñéðëî ...éðù ãöî àîàå
åäæ æà ...úåëéà úòù åì íéàøå÷ù âùåî ùé íåéä ...ïë ...íéöåø ÷ø
äòôùä ìù úåëéà ...úåëéà ìù äîéìù úåãìé äéä ãìé ìëì íòôù
ïåúð øáë äæ ...äðùî àì ??äòôùä äæéà ...úéáä êåúî
äòôùä åîùù âùåî ùé úåãéñçä úøåúá ...äøåä ìë ìù äèìçäì
àîàå àáà åìéàå ,õåçáî òéôùî áøä ,úéðåöéç äòôùäå úéîéðô
äæ ...íäìù ïáä ìù ????éäðéàéãä éëëåúî ,íéðôáî íéòéôùî
øåãçì íéìåëé åéä íä ãìéä íò íéøåää ìù úåáøä úåòùá !!!ìëä
...íéöåø íäù åîë äúåà áöòìå åúîùð êåúì
èðøèðéà ìò íéøáãî àì úòë åðçðà ...áåæòå !!!!!åðãáéà äæ úà
òéâî íåéë éìîøåð àáà ...äçåúô úìã ìò øáãî åðçðà ...õåøô
äæá ùé) ...åðòð àìù úåçéù ùîçì øåæçì êéøö àåäå äúééáä
àéäå ïæåàá äéðæåàäå äúééáä úøæåç àîà (!!àì ??äéòá
...øåäè ìëäå é÷ð ìëäå ...áùçîä ìåî áùåé ?ãìéä äôéàå ...úøáãî
...äæ éøåçàî íéãîåò íäå "...òøä ïåùì íéøáãî àì äæä úéáá"å
ìù úçà äòù åìéôà ïéà !!!!úåëéà úòù ïéà äæä úéáá ìáà

åîë !!!åèåùôë ...ïë !!!!!"õøà ãåñéìå íéîù òåèðì êéôá éøáã íéùàå"
!!!íééãéá àìå !!!!åéôá íéðééðá äðåá é"ðìãð ïåä ïéàù íéðéáî åðìåëù
ñåë íò äôñ ìò úåøåâñ úåáéùéá øéåàá íéè÷ééåøô íéøî àåä
äæ íù !!øéåàì íé÷çù éãøåâ íäì íéôôåòúî íù !!íùå ...äô÷
ìáà ÷åéãá êë ...íéðéáî åðìåë äæ úàù åîë ÷åéãá !!!ìòåôá äøå÷
úà åðéáà á÷òéì ïúð ä"á÷ä ...êéôá éøáã íéùàå !!!÷åéãá
äðåá äúà !!äôá ??äèéìùä äîáå ...íìåòä ìò ïåèìùä
òåèðì --êéô êåúá éøáã íéùàå !!!äøåúáù øåáéãä úåòöîàá
àåä äôäî àéöåî éãåäéù äøåú äìéî ìë ...õøà ãåñéìå íéîù
ìå÷ ìå÷ä ìù úéôåñðéàä äîöåòä äæ ...åèåùôë úåîìåò äðåá
íééãéä úîåòì ...íéîéä úéøçàá ÷ø äìâúú íðîà àéäù á÷òé
ìòåô àåä ...êåìîé éë ãáò àåä úòë ãøåñáàä äáøîìù ...åéùò éãé
úà êéøòäì íéòãåé íìåë íåéëå ...äâöää úà áðåâù øèåæ ïéðá
"...åéùò ïì éðäà éàî" ìåàùì åúòã ìò äìòî àì ãçà óà ...åéùò
øøáúéå àáé íåé ìáà ...íìåòä ìë úà åðì ìäðî àåä ...äìéìç
éùòîî äðäé òåøéàä óåñáù éî ...åéùò éãé íééãéì ãåáëä ìë íòù
...åìå÷ çëá á÷òé äæ åéùò ìù åéãé
àéù úà íéìîñî (åéùò éãé) íééãéä íåéë !!!!ãøåñáà äæ !!!ïë
ãéúòì åìéàå .úåòîùî íåù ïéà ìå÷ì åìéàå úåòéá÷äå úåéëùîää
éçöðä øáãä àåä á÷òé ìå÷ ìå÷äù !øåîâä êôéää øøáúé àáì
...àáä íåéä íúåà èäéìå ù÷ì êåôäé åéùò åìéàå ...øàùéù ãéçéä
--ìù øéãàä ìå÷ä øùô äî :äìàùä äìàùð ïåéìéâä çúôá
øù÷ ùé :øåøáù äî ...÷åéãá òãåé àì äøåøá äáåùú æà ???äãåäé
øéãà çë ìáé÷ åéùò íàå !!!!ìå÷ì åðéáà á÷òé ïéá ìåãâ ãåàî
...ìå÷á øéãà çë ìáé÷ á÷òé ì÷ùî åúåà ìò æà ...åéùò éãé íééãéá
øôåùá ò÷ú"ì åì øåîù á÷òé ìù ìåãâä ìå÷äù åðìáå÷î íðîà æà
ìåãâä ìå÷ä ...ññåðúäì ñðå ïè÷ íâãî øåúá ìáà "...åðúåøçì ìåãâ
äãåäé à÷ååã äîì) !!!!á÷òé ïá äãåäé ìöà éåèéá éãéì òéâä äæä
÷ø úòë ìáà ìòåô ìå÷ä åðìöà :øîåìë (ò"ôá àùåð äæ
ìù úéãéîä åúòôùä úà ìòåôá íéàåø àì úòë åðçðà ...äðåîàá
ìå÷ 'ä òîù"ù ãçåéî åäùî äéä äãåäé ìöà úàæ úîåòì ...ìå÷ä
ïàë øáë éùçåî ïôåàá ìòåô äéä åìù ìå÷á äãåäé !!!"äãåäé
àì ãçà óà äãåäé ìù ìå÷ä ìò :àåä øåøáù äî ...äæä íìåòá
íìåë ...åìù ìå÷á ìæìæ àì ãçà óà "...ïðáø ïì éðäà éàî" øîà
áåèì úëì ä÷éçøî äòôùäå øéãà çë ùé äãåäé ìù ìå÷ìù åòãé
êøáúé åðåöø íðîàù úåøåãì åðì ùîùî äæä íâãîä æà ...áèåîìå
ìå÷ì äøéçá øùôàì éãë ...ìå÷ ÷úùä ìò äéäé úòë äæä ìå÷äù
øùôàì éãëå åçåëá äðåîà êåúî úåùøãî éúáá òîùéäì á÷òé ìå÷
...åðúøéçáî òéâé äæù é"ò àéää äáèää éìòá úåéäì úåëæì åðì
íééðæàä êåúì åðì ñðëð äãåäé ìù ãäãäîä åìå÷ ïééãò ìáà
ìù äô ìáäá ìæìæú ìà :ø÷é éãåäé ...åðì øéëæîå áìä êåúìå
...êðåøâî òîùðù äøåú ìå÷ ìëå äìéî ìëá ìæìæú æà ...äøåú
! ! ! ! ú å î ì å ò ìòåô äæä ìå÷ä
äàøð åðçðà åðìù äøåú øáã ìëî íéàøáðù åìàä úåîìåòä úà
...äæá ïéîàäì àìà åðì øúåð àì íééúðáì ìáà ...àáì ãéúòì
ñðà'ö ãåò åðì ïúð àåäù óñåð íåé ìë ìò 'äì úåãåäìå çåîùìå
:àåä àìä ...úåîìåò àøåáù úé÷åìàä äðåëîá úåîìåò àøáì
...äôá àìà íçåë ïéà ìàøùé íò !!!á÷òé ìå÷ ìå÷ä !!!ìå÷
--äðåëî åîë øåáéãä éìëì åñçééúä íìåò éìåãâù íéàåø íðéçì àì
ãò äúåà ìöðì ãöéë åòâééúä èåùô íäå ...íéðåéìéî ä÷éôîù
õçìì ñðëéäìå ...íéìéî ïåçèì ìéçúú åéùëòù êì ãéâäì æà ...íåú
àì äæù øåøá "...øáãî" àìå ãåîéìá áùåç äúàù ä÷ã ìë ìò
åìéôà) ...øåôéñ ãåò äæ ?äùéâ àì äæ äîì !!!ùîùë øåøá !!!!äùéâ

òãåé éãåäéå ...íéãåäé åðçðà äæ ìéáùá ÷åéãá !äæ ìéáùá ìáà
!!!äðåîà éãåäéì ùé äæ ìéáùáå !!!øåãæåøôá äô àöîð àåäù
äáøä äáøä àåä á÷òé ìå÷ ìå÷ä ìù çëäù ïéáîå òãåé àåäå
...åéùò éãé íééãéä øùàî ìòåôáå çèùá ìòåôå éúåàéöî øúåé
...ìåãâ øôåùá ò÷úéå ...àáé íåé ìáà ...äæ úà íéàåø àì úòë
...úåìå÷ä úà åàøé íòä ìë íåàúô ...òîùé äæä ìå÷äù òâøáå
éúáá åòîùðù úåìå÷ä ìë åò÷áé øôåùä ìù åìå÷ íò ãçé
ìå÷ ìå÷äù äìâúé íåàúô ...ìå÷ íìàá íäì åîìòðå úåùøãîä
äáøä äáøä éçöðå éùçåî ïôåàá ìòô éãåäéå éãåäé ìë ìù á÷òé
íðîà ...åéùò ìù úåáåèä íééãéä éøäù ...åéùò éãé íééãéäî øúåé
õôðúéùë ìáà ,úåéçöðå úåáéöé úåòåá÷ úåéåàéöî íìåòá ïàë åøöé
àì åéùòù øøáúé æà "äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçåë"ä
ìåãâ øôåùá ò÷úéå ãäãäé àåä á÷òé ìå÷ ìå÷ä åìéàå ...íåìë äùò
...úåîìåò äðá íìåòá àöéù äøåú ìù äô ìáä ìëù øøáúéå
--....ïåëð ...íéèôùåî úö÷ íéòîùð åéùëò éúøîàù åìàä íéèôùîä
éã ìåëé éðà ...åðéðéá !!!ìáà ...íéðéîàî íéãåäé åðçðà äæ ìéáùá
ãåàî íéâùåîì íúåà íâøúìå íéèôùîä úà êì èéùôäì úåì÷á
íù äàøúå äéðá øúàì åéùëò éúéà àá ...åðìù íìåòá íéøëåî
ìåëé äúà ...íäéøçà áå÷òú íàå ...úåáø úåòù íéãáåòù íéìòåô
íù íéãáåò äðù éöç øáëù íéøåñîå íé÷éúå íéìòåô íù úåàøì
ïéðá ãìù äô åîéøä íä ...ìéç íéùåò úîàá íäå ...êøôá
...åäùî äô åùò íä ...òîùú ...úåîå÷ òáøà ìù äáåâì ø÷ãæîù
íäù úëøåáîä äéùòìå íéìòåôì ãåáëä ìë íò ...åðéðéá !!!!!ìáà
øåîâé éùåëäù éøçàå ...ïéðá éìòåô ë"äñá íäù íéòãåé åðìåë ...åùò
??úåøéôä úà øåö÷é éî æàå ...äúééáä êìé éùåëä äãåáòä úà
øåâéå äæä ïéðáä êåúì ñðëé éî ??íéðåéìéîä ìë úà åîöòì ç÷é éî
...äéðá øúàá êøã àì íòô óà èòîëù ãçà åäùéî äæéà ???åá
ïàååø÷á ãöá äô áùåéù õéôù éìòð íò äæë áðåòî ãçà ùéà äæ
àåäå !!!ìåãâä ïìá÷ä àåä !!ñåáä àåä !!!!àåäå ...úåøéëîä ìù
íééñé øåîç åîë ãáòù ìòåôä åìéàå ...åîöòì íéçååøä ìë úà óøåâ
éáøòä øôëì äøæçá íåìùìå íééçì åúåà çìùðå äãåáòä úà
íãà ïá àáì ìåëé úåëæ äæéàá ???øùåéä äôéà ??ùåøéô äî ..åìù
ïéðáî íéçååø úç÷ì åì ùé úåëæ äæéà ...ïéðáá ìîò àìå ãáò àìù
òéâîù äæä ïéðáá äô æéæä àåä äî ??íåìë åá äðá àì àåäù
...äúà ãéâú ...åð ??æéæä àåä äî ???äáåùúä äî ...åð ???åäùî åì
øâñ ...úåãå÷ô ïúð ...úåàøåä ïúð àåä !!!äôä úà æéæä àåä
íò ...äéøéòä íò ...ñãðäîä íò ÷ñòúä ...íéùðà íò äæåç
øö÷å ìòô ...åìù øåáéãä íòå åìù ìå÷ä íò àåä !!!ïë ...íéùëåøä
åà äéä ...åùò ãçéá äô íéìòåôä ìëù äîî íéôìàå úåàî éô
íâ úîéé÷ åæä äòôåúä æà ??øåëî àì åà øëåî ??äéä àì
ìòåôù íãà êì ùéù íéðéáî åðçðà åðìù íìåòá íâ !!äæä íìåòá
ãçà íåé íàù íéòãåé åðìåë ...íééãéá øùàî ïåéìéî éô øåáéãä çëá
íéìòåô éôìà úåøùò íù åãáòéå ...íéãøçì úé÷ðò øéò äðáú
íìèöé éî ???úåçìöää úà øåö÷é éî ...äîîéá úåòù äøùò òáøà
úñðë éøáç äîë ??øéòì äñéðëá åúåà øåæâì êéøöù èøñä ìåî
åçéìöä íäù ãò "ìå÷"å ùòø äáøä åùòå ..."úåìå÷"á íù åááøéòù
úà åìá÷é íä ...åæä øéòá úåëæìå úåò÷ø÷ä úà øéùôäì
ïåçé àì åðúéàî ãçà óàù ïåëð ??ïåëð àì åà ïåëð ...úåçáùúä
...øéòä úà åîé÷éù åìà ìòåôá íäù íéìòåô éôìàä ìë úà èáîá
!!"ìå÷"á øâñð ìëä íùù íéäåáâä úåðåìçì ÷ø ñçééúð åðìåëå
çøëäá íéáééç àì :àìéîî ???...íééãé éùòî íåù éìá !!!øåáéãá
ìù çëä úà èåì÷ì éãë úèùôåî ãåàî ãåàî äðåîàá æçàéäì
åðìåë íåéä íâù øáã äæ "..åéùò éãé íééãé"ä ìåî "á÷òé ìå÷ ìå÷"
àåä ...äãåáòä úà äùåòù éùåëä àåä åéùò !!!!!åúåà íéðéáî
íéùòîî ìáà ...úåðåáùç åìàë åùò ïëù íìåò éìåãâ ìò íéùòî éðéî ìë ùéù íéøî àåä ...ìéç íâå ...ùòø äáøä äùåòå ...íéùéèôá äô ÷ôåã
ìåèéáå úòãä áåùé øñåç äáåçá úðîåèù äâäðä àéöåäì øùôà éà
ìù çèùá úåàöåúä úà ìë ïéòì øëéð úîàáå ...íé÷çù éãøåâ
ãåò ùé óåñ óåñ ...äæ àùåð çåúôì äñðð úåðîãæäá éìåà ...úåëéàá äøåú
úà øåîâé éùåëäù òâøá ìáà ...ïåëð ìëä ...åìù íééãé éùòîä
äæ íà ...äøåúá øåáéãä úåöîì øáòî äøåúä ÷ñò úåîìùá íé÷ìç
ïåéö øäá íéòéùåî åìòå àáé íåé ...äúééáä êìé éùåëä äãåáòä
...øúåé àì íà úåçô àì äáåùç àéäù äøåúá áìä ïåéâäå úðáä
ïå÷éúä úà êåðçì ãåã ïá çéùî àáé ...åéùò øä úà èåôùì
åàåáä úà ùé øáã ìëì ìáà ..ìå÷ä ìáäì úåáéùç ùé íðîà àìéîîå
ìë
úàå íéøåè÷øèä ìë úà å÷ìñé òåøéàä ãåáëì æàå ...íìùä
(...ì"îëàå àá àåä äøåúá øçà øáã äæéà ïåáùç ìò ...åìù ïåáùç
íéèéìô
äðçîì íéìòåôä ìë úà äøæçá åøéæçéå íéôåðîä
äðåáù äðåëî ìò !!!íéîåìäé ìò íéáùåé åðçðà :øåøáù äî
úà
óøåâù
ïìá÷ä àåä éî-ù øøáúé òúôì æàå ...íäìù
...ïàëî àéöåäì åðì éèéø÷ éàãåù øñîä äæ !!!úåîìåò
???íìåë äô åãáò åìéáùáù ñåáä àåä éî ??íéçååøä
ìù äö÷á íù ïååàø÷á äøåú ãîìå áùéù äæä é÷øá éðáä êøáàä
ïì éðäà éàî ...åì åøîàå íùàøá åì åãð íìåëå ...äéðá øúàä
...íééãéä íò éúãáò àì úîàá éðà ...íú÷ãö úîàá ...ïë ...ïðáø
àìå íåâéôä ìò éúãîò àì ...çèùä éðô ìò éúåà íúéàø àì
!!á÷òé ìå÷ ìå÷ä !!!!ìå÷ä íò éúãáò ìáà ...óåðîä úà éúææä

???...äãåäé ìù øéãàä ìå÷ä ìù åøùô äî
åìéôàå úéàìô äòôåú íò íéùâôð åðçðà äðù éãéî åìà úåéùøôá
!!!!äãåäé ìù øéãàä ìå÷ä :åì íéàøå÷ù äæë åäùî ,úéøåúñî
äøéãà åæë äâàù íéøäì ìåëé äéä äãåäéù øàúî ùøãîä
íéøèîåìé÷ úåøùòä úà äãéòøîå íéøò äáéøçî äúééäù
...éðéòøâä ìåáâ ìò åäùî äæ øåàéúäî ìáà ...éì çìñú ...åáéáñù
,äãåäé ìù äâàùä ììâá åáøçðù íéøò åéä ññîòøå íåúéôù áåúë
íù ïëìå ,øøåôúî íù äéä ìëä ë"îçàì íéðù úåøùò êùîáå
éë ,äáö÷ äì ïéàù äãåáò àéäù ,êøô úãåáò øåúá åãáò ìàøùé
ìå÷ä øùô äî ??äæ äî ,áøçð èåùô äéä åðá àåäù äî
äøåöá äîçìî éìë åðéöî àì íòô óà ??äãåäé ìù äæä øéãàä
úåâàùî ÷åîò øúåé úö÷ åäùî ïàë ùéù ïéáäì íéçøëåî ...ìå÷ ìù
...íéãìé åðééäùë ïééîãìå ïéáäì åðìâøúäù éôë ìéì ïåùéàá äéøà
ùéù êøéëæäì ÷ø æà :ïééðòä ÷îåò úà ãçé ïáìì úåñðì éãë æà
úåøãâää úçà òåãéëù !!!!ìå÷ì åðéáà á÷òé ïéá øù÷ åäùæéà
åéùòì á÷òé ïéá ìãáää úåãåà äøåúá åøîàðù úåãçäå úåøåøáä
÷ø àì äæù òåãéëå !!!!"åéùò éãé íééãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä" äæ
äæî íéàéöåî ì"æç àìà ÷çöé åúåà øîàù éúãå÷ð èôùî äæéà
ìù åçåë ïéàù ..åðéøùá ìò åðúåà íéååç åðìåëù úåùøãä úçà úà
ìå÷äù ïîæáå ...åéôá àìà á÷òé ìù åçåë ïéàå ,áøçá àìà åéùò
á÷òéù :ïàë áåúë :øîåìë ,àëôéàå åéùò éãé íééãéä ïéà á÷òé ìå÷
!!!!íééãéä çë úà ìáé÷ ìéá÷îá åéùò åìéàå !!!ìå÷ä çë úà ìáé÷
--íééãéä äî ìéá÷îáå ?àèáî ìå÷ äî ...øøáì åðì øúåðù äî úòë
??åðì øîåà äæ äî ìå÷ä ìù çëä úà ìá÷î á÷òéùë ???úåàèáî
åðì øîåà äæ äî ...íééãéä ìù çëä úà ìá÷î åéùòùë :ìéá÷îáå
???(íìåòá øéàùä àåäù íãä úåøäð ìëìå áøçì øáòî ïáåîë)
!íééðåöé÷ éëä í é ã å â é ð äæ íéãéå ìå÷ :áì íéùú íà :êë éæà
øáã ìë !!!åðìù íìåòá êùîúîå áéöé éëä çëä äæ íééãé éùòî
äîë úéáá éì ùé :àîâåãì ...íééãé äùòîì ñçåéî ãéîòå êùîúî
ãçà øâðî ??äôéàî ...úåáåè íéðù äîë ãîòî íé÷éæçîù íéèéäø
äæ òâøì ïåëð ãòå æàîå íúåà äùò àåäå úåáåè íééãé åì äéäù
ïéðáá øâ éðà ...íéîéé÷ åìà ìë ,àñëäå äôñäå ïçìåùäå ïåøàä
ë"ë ÷éæçî äæ êéà ...äðù íéðåîùî äìòîì øáë åìéú ìò ãîåòù
ïéðáä úà äðá äðù 80 éðôìù éáøò äæéà äéä éë ??íéðù äáøä
úàæ ...íéîéé÷ åéãé äùòî åéùëò ãòå æàîå ...å é ã é åîá äæä
...íééãéì úåøåîù úåéåëæä --êùîúî íåé÷ åì ùéù øáã ìë :úøîåà
äæ ìå÷ä !!!!êôéää ÷åéãá ???ìå÷ úàæ úîåòì !!íééãé äùòîì
ùéå ...íìåòá úéùîî äæéçà úåçô éëä åì ùéù ...èùôåî éëä øáãä
äúàù äéðùá ...ìå÷ òéîùî äúàùë ...úåéëùîä úåçô éëä åì
íâ àìà ìå÷ä ÷ø àìå ...÷ñôð ìå÷ä ...åäæ ...òéîùäì ÷éñôî
ãøáå ùà äéä ãøá úëîá ...ìå÷ì úåá÷ò íåù ïéà ...÷ñôð ìëä
ãøáä ...ïáøåç äøéàùä ùàä ...äëîä äøîâðù éøçà ...úåìå÷å ...å
óà ìå÷ ...ïåìãçé úåìå÷ä ??úåìå÷ä ìáà ...ïáøåç øúåé ãåò øéàùä
àåä òîùð ìå÷äù äéðùá ...úåéùîî úåá÷ò øéàùî àì íòô
...äðáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå ...åäæ ÷éñôî àåäù òâøáå ...òîùð
íééîùâä íéâùåîá :øåöé÷á ...äìéòî íäá ïéàù íéøáãäî äæ ìå÷
!!!íééðåöé÷ éëä íéãåâéðä íä íééãé éùòîå ìå÷ åðìù íìåòä ìù
ìîñî ìå÷ä åìéàå úåéëùîääå úåòéá÷ä àéù úà íéìîñî íééãé
íééðéòá äæ äëë ...ìéìòá êùîúî àìäå òåá÷ àì éëä øáãä úà
ìå÷ ìå÷ä ...íàúäá äàøð äæ úîàáå ...äæä íìåòá ïàë åðìù
úà íéòéîùî ...íéãîåìå íéììåëáå úåáéùéá íéáùåé ...åð åð ...á÷òé
??ïðáø ïì éðäà éàî ...ùàøá åðì íéãð íìåë äîå ...äøåúä ìå÷
íúà "...íåìë" íéùåò àì íúà ...íðéç íçì éìëåà ...íéèéæøô íúà
ãòáî á÷òé ìå÷ úà íéàåø äëë !!!äô ìáä ...úåìå÷ íéàéöåî
??åéùò éãé ??íééãéä úàæ úîåòì ...äæä íìåòä ìù íééô÷ùîì
...íééðéòá úåàöåú äàåø åéùò ...íìåòá ïàë ìéç äùåò åéùò ...åäåà
àåäù äîå ...åìù íééãéä íò ùîúùî àåä ...úåáåè íééãé åì ùé éë
ìù åçåëá ïéîàäì êøåö ïéà !!!ãîåòå íéé÷ !!íéé÷ åìù íééãéá äùåò
úåöøà ...úéøáä úåöøà ìù äçåëá ïéîàäì êøåö ïéà ...åéùò
éåâä ...úîéé÷å äáéöé úçúåôî äðéãî äéãé åîá äúðá úéøáä
äðåá àåäù äîå íúéà øöééîå íúéà äðåá àåäå íééãéä íò ãáåò
...ãîåòå íéé÷ øöééîå
ùøãîä úéáá åì øàùð á÷òé ...ïè÷ä àåä á÷òé äæä íìåòá ïàë
åìù ìå÷ä äî úåéùçåîá äàåø àì ãçà óàå ...á÷òé ìå÷ ìå÷ä íò
...äðä ...íé÷çù éãøåâ íéøä ...øöé ...äðá åéùò åìéàå ...íìåòá ìòåô
!!!!äæä íìåòá äæ äëë ...íéàåø
???åäî !!!éáåéçä íå÷îá åìàä íééãéì ìéá÷îå äååùù åäùî ùé íàù ïéîàäì íéçøëåî åðçðà æà ...éìéìùä ïáåîá åéãé éùòî úà çéëåäù úåøåãä ìë êøåàì åéùò ìù éðñøää çëä íà ...íã ìù úåøäðá úåàìîä åéùò ìù íééãéì ùéù äàøåðäå äîåéàä äîöåòä úà úåàøì íéçëåðå íéòãåé åðìåë íà æà ...úçìöåî àì äàååùä úåùòì äöøð íà :úåøçà íéìéîá :øîåìë
!!!!éáåéçä øåùéîá ïáåîë ...åéùò éãé íééãéä åîë úåçô àì äîöåòá ìòåôù çë ùé äæä ìå÷ì ...ùøãîä úéáá òîùð á÷òé ìå÷ ìå÷äå äøåú ãîåìå áùåé éãåäéùë !!!!!á÷òé ìå÷ ìå÷ä
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הגליון ל

העולם הזה נקרא עולם השקר ,עלמא
דשקרא ,עולם שבו שולטים השקר
ִ
והחושך .מהו השקר העיקרי של העולם
הזה? עיקר השקר והחושך שיש בעולם
הזה הוא שלא רואים את האמת שכל
מה שעושה בורא עולם – הכול טוב
והכול לטובה ,ואין שום רע שיוצא מאתו
יתברך ,כמו שכתוב" :מפי עליון לא תצא
הרעות" ,וכן מובא בדברי רבותינו" :אין
רע יורד מלמעלה".
האמת היא שגם מה שנראה בעיננו
כרע – זה בוודאי לטובה ,והבחירה שלנו
היא או לחיות את האמת הזו או לחיות
בשקר.
כל הסבל וכל הצרות וכן הרגשות הצער
והעצבות נובעים מהסתרת האמת הזו,
וזה כל השקר והחושך של העולם הזה;
ואילו כשרואים את מציאות הבורא
שכולו טוב ,כולו אור – חיים בעולם של
אור ,חיים בעולם האמת כבר בעולם
הזה ,כי אמת ואור הם דבר אחד כמו
ואמתך" ,וכשחיים
שכתוב" :שלח אורך ִ
את האמת – החיים בעולם טובים
ומתוקים; וכמו שלמדנו פעמים רבות,
על ידי שמאמינים שאין שום רע ומודים
גם על הצרות – מתבטלות בפועל כל
הצרות.
מעט מן האור
וזהו כל עניינם של ימי החנוכה .מלכות
יוון נקראת חושך כמובא במדרש:
"וחושך – זו גלות יוון' ,מלכות יוון רצו
להגביר את החושך בעולם ,להסתיר
את האמת שהכול טוב ואין רע בעולם,
ועיקר הנס של חנוכה הוא התגברות
האור והאמת על החושך והשקר.
ועיקר עבודתנו בימים אלה היא
להתחבר אל מקור האור שהוא האמונה
שהכול לטובה .ולכן קבעו לנו חכמים
שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל! כי
בימי החנוכה אנו לומדים להאיר את
האור ולסלק את החושך ,על ידי שאנו
מודים לה' שמונה ימים.
ועל ידי ההודיה לה' על הכול ,על כל
הטוב ועל כל הרע – בזה אנו מגדילים
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אור צדיקים ישמח

את האור מיום ליום ,עד ליום השמיני
המרמז לבחינה של 'למעלה מן הטבע'
(כידוע בשם המהר"ל) .כלומר ,זוכים
להאיר את האור של העולם הבא כאן
בעולם הזה ,וזוכים לניסים ולהנהגה
שלמעלה מהטבע ,לבחינת גאולה .וככל
שעוד ועוד יהודים יחיו את העבודה הזו
כך תתקרב הגאולה השלימה בצעדי
ענק.
גם כי ֵא ׁ ֵשב בחושך
הגדולה
הצרה
של כל אחד
בעולם הזה אינה
עצם הצרה אלא
הסתרת האמונה
שכל מה שעובר
עליו הוא לטובה,
ולכן עיקר עבודתו
של כל אדם היא
להמשיך עליו את
האור ואת האמת
שהכול לטובה ועל
ידי זה לגרש את
החושך ולהיוושע.
וככל שאדם נמצא
בחושך עמוק יותר
כך הוא צריך אור
גבוה יותר ואמת
יותר
מזוככת
שיאירו לו לתוך
עמקי החושך שלו.
בכל מצווה ישנו כוח להאיר את החושך
בבחינות מסוימות ,אבל מה שמיוחד
באור החנוכה הוא שלאורם של ימי
החנוכה ישנו כוח להאיר אפילו במקומות
האפלים והחשוכים ביותר ,לגלות את
טובו של הבורא ,את מציאותו ,ואת
השגחתו גם בעומק השקר ,כמובא בכל
הספרים הקדושים; כי להאיר את אור
ה' בבית המדרש ולאנשים שזכו לטעום
את טעם הקדושה – זו לא חכמה גדולה.
החכמה הגדולה היא להאיר את אור ה'
במקומות ולאנשים הרחוקים והטמאים
ביותר ,שמהם נסתר אור ה' ביותר.
מהי הצלחה?
וזה היה כל עניינו של יוסף הצדיק שהוא

שיא האור שהאיר בעומק החושך.
היה ִ ׂ
הצדיקים הם האור ,בבחינת "אור זרוע
לצדיק" .ולכן כשנולד משה האיר הבית,
ולאחר מכן זכה משה להאיר את כל ארץ
מצריים ,וזכה להאיר לנשמות ישראל
שהיו שקועות במ"ט שערי טומאה,
ולהבדיל ,זכה להאיר אפילו לפרעה
הרשע שיכיר במציאות ה' ובכוחו.
וכן יוסף הצדיק שהוא היחיד בתורה
שנקרא "מצליח".
חושבים
היינו
היא
שהצלחה
להיות מנהיג של
עם ישראל ,ללמוד
תורה עם יעקב
אבינו ,להיות מלך
של כל העולם.
אבל התורה מגלה
לנו מהי הצלחה
היכן
אמתית.
התורה כותבת את
המילה 'מצליח'
פעמים?
שלוש
כאשר יוסף היה
עבד בבית פוטיפר
ולאחר מכן אסיר
בכלא! מה הייתה
שלו?
ההצלחה
שידע להפוך את
הגדול
החושך
ביותר לאור.
אור צדיקים ישמח
יוסף נבחן והצטרף ומצא את מציאות
הבורא לא רק כאשר למד עם אביו תורה
בקדושה ,אלא גם כאשר היה עבד בביתו
הטמא של פוטיפר ,במצריים שהיא ארץ
השקר והחושך ,וגם בשיא התחתית
והשפל ,בבור הכלא המצרי .דווקא שם
מגלה לנו התורה" :ויהי ה' את יוסף ,ויהי
איש מצליח ,ויהי בבית אדוניו המצרי".
כי המצליח היחיד שיש בעולם הוא בורא
עולם ,וכל אחד מצליח בחיים רק לפי
מה שהוא מתחבר עם המצליח.

והמדרש אומר שיוסף הצדיק היה
מחובר לבורא עולם ותמיד היה מודה לו
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ומתפלל ,גם בבית אדוניו המצרי ,אפילו
כאשר היה עומד לשרת את אדוניו.
והחידוש הגדול של המדרש הוא ,שיוסף
בכל מצב שמר תמיד על השמחה שלו
כי היה מחובר עם ה' .אם בשיא החושך
הוא נשאר באמונה ובשמחה – זה אומר
שהוא באמת מצליח .זו נקראת הצלחה.
המצרים רואים את ה'
ולכן לא רק שתמיד הצליח ,אלא
שהצליח להאיר את האור גם לאנשים
החשוכים והמרוחקים ביותר ,כמו
שכתוב" :וירא אדוניו כי ה' אתו" .יש כאן
חידוש גדול מאוד בפסוק הזה שכבר
המדרש מציין בהתפעלות שהתורה
מעידה על אדם טמא כמו פוטיפר שזכה
לראות שה' עם יוסף.
והחידוש הגדול יותר הוא שפוטיפר ראה
שכל ההצלחה של יוסף היא מה' ,כמו
שכתוב באותו פסוק" :וכל אשר הוא
עושה – ה' מצליח בידו" ,וזו השלימות.
כי כמו שהצלחה שמרחיקה את האדם
ה' אינה הצלחה ,כך הצלחה שאינה
מגדילה ומפרסמת את שם ה' אינה
הצלחה .יוסף לא סתם התפלל שיצליח,
אלא התפלל שכולם יראו שההצלחה
שלו היא מאת ה' ויתקרבו לה'!
זו האמת לאמיתה ואכן גם פוטיפר וגם
שר בית הסוהר וגם שרי פרעה ראו שה'
מצליח ביד יוסף ,ובפרשת השבוע שלנו
גם פרעה בעצמו עומד נפעם לנוכח רוח
אלוקים המפעמת ביוסף הצעיר כמו
שאומר" :הנמצא כזה איש אשר רוח
אלוקים בו?"
יוסף מוסיף והולך
איך זה קורה? כי ליוסף היה כוח להאיר
בתוך החושך על ידי שראה את ה'
וראה שהכול לטובה .בן אדם שנמצא
בחושך גדול – אם הוא מאמין שהכול
מאת ה' ,אך חסרה לו האמונה שהכול
לטובה – הוא יכעס על ה' ובוודאי ייפול
לתרעומת ולבכיינות ולכפירה ולא יוכל
להחזיק מעמד במדרגתו .אבל יוסף לא
רק שהאמין שה' אתו ושכל מה שעובר
עליו הוא מאת ה' ,אלא שגם האמין
שהכול לטובה כי ה' כולו טוב ,ולא נפל
כהוא זה משמחתו הגדולה.
וזה הכוח להאיר את האור בתוך
החושך ,ולכן תמיד קוראים
את הפרשיות של יוסף הצדיק
בימי החנוכה ,כי האור של ימי
החנוכה והאור של הצדיקים
– זה דבר אחד :הכוח של ימי
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גן
הדעת

ָצ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח (בראשית מ"א)
נחלקו החכמים במדרש (ב"ר צ) בכוונת
"צ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח" .לדעת ר' יוחנן קרא
השם ָ
פרעה ליוסף כן ,על שם שהצפונות,
הסודות ,היו מתגלים לו ומופיעים אצלו
בקלות ,והמילה ּ ַפ ְענֵ ַח נחלקת לשתי
מילים פ"ע נ"ח ,היינו שהופעת הנבואות
הצפונות נוחות להתגלות אצלו ,וגם הוא
נוח לגלותם לזולתו ,כי יש חכמים שעל
אף השגתם הגדולה ,קצרה ידם מלהורות
ולהבין את זולתם בגבול הנכון ,אבל יוסף
היה קל להשיג ,ונוח להורות ,וזהו ָצ ְפנַ ת
ּ ַפ ְענֵ ַח .
רבי חזקיה אומר ,שיוסף נקרא כך על שם
שלבריות היה נוח לשמוע את הופעות
הנבואה שלו ,היינו שהיה מגלה את
הצפונות באופן המתיישב על הלב ,בלא
משלים וחידות ,ובדרך קצרה.
ולדעת חכמים שם זה הוא ראשי תיבות
לכל עניינו של יוסף שהיה צופה ,פודה,
נביא ,תומך ,פותר ,ערום ,נבון ,חוזה .וכך
פירושם של דברים :צופה היה יוסף ,היינו
שהיה רואה שאם לא יפקיד פרעה פקידים
על הארץ יתגבר הרעב .פודה שהצילם
מן הרעב ,נביא שידע אמיתת החלומות
בנבואה .תומך שהעמיד וביסס המלכות.

פותר החלומות של שר המשקים והאופים
נכונה .ערום שהיה פקח להטות את פרעה
באומרו "וְ ַע ָתה יֵ ֵרא ַפ ְרעֹה ִא ׁיש
בעצתו
ּ
יתה ּו ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָרים"
יש ֵ
נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם ,וִ ׁ ִ
ומחשבותיו של יוסף היו ,כי ייתן פרעה
את עיניו בו וזוהי ערמתו .נבון ,שהיה מבין
דבר מתוך דבר ,בהבינו שחלומות פרעה
אחד הם ,ולא עניינים מתחלפים .חוזה
שהיה בקי בענייני האצטגנינות ,כי בלי
חכמה זו ,לא היה נחשב בעיני שרי פרעה
לחכם ,משום שהיו גדולים באצטגנינות,
ולא החשיבו מי שלא בקי בה.
ובספר 'עקידת יצחק' מבאר ,שנקרא יוסף
"צפנת פענח" על שם שעלה למעלה גבוהה
בנבואה ,מדרגה אשר אליה הגיעו רק
נביאי האמת ,איש כפי מעלתו ,ועל מדרגה
"ב ֲחלוֹ ם
נבואית זו אמר אליהוא (איוב ל"ג) ַ ּ
ֶחזְ יוֹ ן לַ יְ לָ ה" ,על דרך שאמר הקב"ה בעצמו
על נביאי האמת ,חוץ ממשה רבנו שהיה
"ב ּ ַמ ְר ָאה
למעלה מכולם (במדבר י"ב) ַ ּ
ֵאלָ יו ֶא ְתוַ דָּ עּ ַ ,ב ֲחלוֹ ם ֲא ַד ֶ ּבר בּ וֹ " .כי ישנה
מדרגת רוח הקדש ,שהיא למטה ממדרגת
הנבואה ,שעניינה הוא השגה הבאה בזכות
בטול הכוחות הגופניים ותרדמתם ,כמו
שנתפרסם אצל דניאל הנודע מאנשי
רוח הקדש ,כי לא נביא היה ,ולכן אמר
יתי נִ ְרדָּ ם
"וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת קוֹ ל דְּ ָב ָריו ...וַ ֲאנִ י ָהיִ ִ
ַעל ּ ָפנַ י ,ו ָּפנַ י ָא ְר ָצה" (דניאל י).

וכן אברהם אבינו קודם שנימול היה
במדרגה זו כמ"ש (בראשית ט"ו) "וְ ַת ְרדֵּ ָמה
נָ ְפלָ ה ַעל ַא ְב ָרם" וכמ"ש (שם י"ז) "וַ ִ ּי ּפֹל
ַא ְב ָרם ַעל ּ ָפנָ יו" ,לפי שעניינו אז היה קרוב
לרוח הקדש .ועל מדרגה זו אמר אליהוא
"בנְ פֹל ַת ְרדֵּ ָמה ַעל ֲאנָ ׁ ִשים" .ושתי
ל"ג) ִ ּ
(איוב ּ
אלו המדרגות נתייחדו לאומה הנבחרת,
לעם ישראל ,ולא נמצאו לזולתה ,כמו
שביקש משה רבנו (שמות ל"ג) "וְ נִ ְפלִ ינ ּו ֲאנִ י
וְ ַע ּ ְמ ָך בעניין הנבואה ִמ ָּכל ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ּ
ָה ֲא ָדמה" .אמנם יש מדרגה שלישית נמוכה,
משותפת לכלל האומות ,והיא ,כי בעת
השינה בשכבם על משכבם יחלמו האנשים
חלומות ,שקצתם יש בהם ממש כמו
שאמרו חז"ל שהחלום הוא אחד מששים
מנבואה ,והוא ניצוץ מניצוצי הנבואה ,אלא
שהוא היותר קטן שבמדרגות .ועל זה אמר
"ב ְתנוּמוֹ ת ֲעלֵ י ִמ ׁ ְש ָּכב".
אליהוא לאיוב ִ ּ
וענינו של יוסף היה מן המדרגה הראשונה,
כי היה האור האלוקי והשפע הנבואי שופע
בשכלו באור עצום ,וממנו נשלמה נבואתו,
ולכן היה פותר החלום כפי אשר יגזרהו
השכל האלוקי העליון אשר בקרבו ,ולא
שלמד הפתרון בחכמתו מתוך החלום
וחילוקי פרטיו .וזהו גילוי הצפונות במעלה
"צ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח".
הגדולה ,ועל כן נקרא ָ

ַ ּביּוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה ַה ִּנ ְק ָרא "זֹאת
ֲחנֻ ָּכה" ָהי ּו ַאנַ ׁ"ש ִמ ְת ַא ְספִ ים יַ ַחד לְ ַא ַחר ַה ְדלָ ַקת
נֵ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וְ ָהי ּו ׁ ָש ִרים זְ ִמירוֹ ת ֲחנֻ ָּכה וְ כֵ ן ְמזַ ּ ְמ ִרים
ם-כ ּפוּר ,לְ פִ י ָה ָאמוּר
נֻ ְס ָח ּאוֹ ת ׁ ֶשל ְתפִ ּ ַלת יוֹ ִּ
ְ ּב ּלִ יקוּ"מ (תוֹ ָרה ז' ֵחלֶ ק ב') ׁ ֶש ְּכפִ י ַה ְּסלַ ח נָ א
ם-כ ּפוּר ֵּכן זוֹ כֶ ה לִ ְב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה
ׁ ֶש ּזוֹ כֶ ה לִ פְ עֹל ְ ּביוֹ ִּ
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ,אוּלָ ם ל ֹא ֶה ֱא ִריכ ּו ָ ּב ּה ַה ְר ֵ ּבה ,וּכְ ֵדי ׁ ֶש ּיוּכְ ל ּו
לְ ִה ְתעוֹ ֵרר ַ ּב ֲחצוֹ ת לַ יְ לָ ה( .שיש"ק ד-רנו)
ָא ְמר ּו ַאנַ ּ ׁ"ש צִ ּווּי ַהתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּצ ְ ּו ָתה ׁ ֶש ּ ִל ּמוּד וְ ֵע ֶסק
"בכָ ל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָיך
ַהתוֹ ָרה יִ ְהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים" סוֹ ֵבב וְ הוֹ לֵ ְך ַ ּגם ַעל ִענְ יָ ן ַר ֵ ּבנ ּו זִ כְ רוֹ נוֹ -
לִ ְב ָרכָ ה וְ ַה ִה ְת ָק ְרבוּת ֵאלָ יוֶ ׁ ,ש ִאי ֶאפְ ׁ ָשר ְּכלַ ל וּכְ לָ ל
לְ ַק ֵ ּבל וּלְ ִה ְת ַעלּ וֹ ת ְ ּב ַד ְרכֵ י ֵעצוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו זִ כְ רוֹ נוֹ -
לִ ְב ָרכָ ה לוּלֵ א ַה ִה ְת ַחדְּ ׁשוּת ִ ּב ְד ָרכָ יו זִ כְ רוֹ נוֹ -לִ ְב ָרכָ ה
ִמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ַמ ּ ָמ ׁש.
(שם ד-קכח)
א ב של החיים
ָ gה ָרצוֹן ִל ׁישֹן ְמ ַא ֵּבד ֵמ ָה ָא ָדם ֶאת ָּכל ָה ָרצוֹן
ִּד ְקדֻ ׁ ָּשה.
ִּ gת ּקוּ ן ַה ְּב ִרית ַמ ׁ ְש ִּפ ַיע ַעל ַה ׁ ֵּשנָ ה ,וַ ֲעבו ַֹדת ַה ׁ ֵּשנָ ה
ַמ ׁ ְש ִּפ ָיעה ַעל ִּת ּקוּ ן ַה ְּב ִרית.
ָּ gכל ַּד ָּקה ְמי ֶֻּת ֶרת ְּב ׁ ֵשנָ ה ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת ִה ְת ַא ְּבדוּ ת.
ַ gעל יְ ֵדי ׁ ֵשנָ ה ִּב ְקדֻ ׁ ָּשה יָ כוֹל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְיך ַעל ַע ְצמוֹ
ֶה ָא ַרת ַה ַּד ַעת ֵמ ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.

לקט דינים בהלכות חנוכה

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"
א .מקום ההדלקה בבית דירות
אדם שדר בבניין דירות ,נחלקו הפוסקים
היכן המקום העדיף ביותר לכתחילה
להדליק בו את החנוכייה( :א) יש מי
שאומר שידליק בכניסה לחדר המדרגות,
משום שחדר המדרגות נחשב כחצירו ,ואין
הבדל בזה בין הדיירים בדירות התחתונות
לדיירים בדירות העליונות ,אלא כולם
צריכים להדליק למטה בכניסה לחדר
המדרגות [הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל שהובא במקראי
קודש הררי הל' חנוכה פ"ג הערה ב' והערה ג' ובספר

נר חנוכה פ"ד ס"ב]( .ב) יש אומרים שידליק
בכניסה לבניין הפונה לרה"ר ,ואם יש שביל
מרה"ר עד הבניין – ידליק בראש השביל
למרות שאין לו צורת הפתח ,משום שאף זה
נחשב כחצירו ,ואין הבדל בזה בין הדיירים
בדירות התחתונות לדיירים בדירות
העליונות ,אלא כולם צריכים להדליק למטה
בכניסה לבניין [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהליכות
שלמה חנוכה עמודים ר"ע-רע"א ,הגרי"ש אלישיב זצ"ל
שהובא באשרי האיש עמודים רמ"ב-רמ"ג (ודעת שניהם

הובאה גם במקראי קודש הררי הנ"ל)]; ואם הדליק
בפתח ביתו היוצא לחדר המדרגות – יצא
ידי חובתו [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הנ"ל]( .ג) יש
אומרים שידליק בחלון ביתו הפונה לרה"ר
[חזו"א שהובא בשו"ת אז נדברו ח"ה סי' ל"ט ,הגר"ע יוסף
זצ"ל בחזו"ע חנוכה עמוד ל"ה ,הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת

שבט הלוי ח"ד סי' ס"ה וח"ז סי' פ"ד] ,וכן נהגו רוב
בני ירושלים וטעמם הוא שבחלון רואים
את החנוכייה יותר טוב ובנוסף ישנו פרסום
הנס הן לבני רה"ר והן לבני הבית [מקראי קודש
הררי הנ"ל]; ואם חלון הדירה גבוה מכ' אמה,
אם אין דירות נוספות באותו גובה ממול
לחלון – יש להדליק את החנוכייה בפתח
הדירה ,ואם יש דירות נוספות באותו
הגובה ממול לחלון – יש להדליק בחלון
[הגר"ע יוסף זצ"ל הנ"ל עמודים ל"ו-ל"ט ,הגרב"צ אבא
שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון ח"ד פמ"ב שאלה ה' ושאלה

ז' ובהערות שם] ,אא"כ יש יותר פרסומי ניסא
כשמדליק בפתח הדירה – דעדיף טפי
מלהדליק בחלון משום שהכל הולך אחר
היכן שיש יותר פרסומי ניסא [מקראי קודש
הררי הנ"ל]( .ד) יש מי שאומר שלכתחילה
עדיף להדליק את החנוכייה בפתח הדירה
פנימה בטפח הסמוך לדלת [הגר"מ אליהו זצ"ל
שהובא במקראי קודש הררי הנ"ל הערה ג'].
ב .החנוכייה המהודרת ביותר

בכל מצוה שאדם עושה ,עליו לכתחילה
לעשותה בצורה מהודרת ויפה ,כמו
שאומרת הגמ' [שבת קל"ג ע"ב] "דתניא :זה
אלי ,ואנוהו  -התנאה לפניו במצות".
(א) האחרונים [שדי חמד מערכת חנוכה אות ז' ,כף
החיים או"ח סי' תרע"ג סק"ס ,הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת
שבט הלוי ח"ח סי' קנ"ז ובשבט הלוי חנוכה פסקי הלכה
פ"ה ס"א ובהערה א' שם]

מביאים בשם החסד

לאברהם
ט"ו דרגות הידור בסוג הכלי המהודר לנר
חנוכה :א .זהב .ב .כסף .ג .נחושת קלל דומה
לזהב .ד .נחושת אדומה .ה .ברזל .ו .בדיל .ז.
עופרת .ח .זכוכית .ט .עץ .י .עצם .יא .חרס
מצופה בעופרת .יב .חרס שאינו מצופה.
יג .קליפת רימון שיש עליה תורת כלי.
יד .קליפת אגוז שיש עליה תורת כלי .טו.
קליפת אלון שיש עליה תורת כלי .כך סובר
גם הג"ר יעקב יוסף זצ"ל [בשיעור שנתן בכולל
[זקנו של החיד"א ,במעיין שני נהר נ"ח]

ההוראה שע"י ישיבת "חוט של חסד" ביום ב' כ' כסלו

ה'תש"ע] ,ולדעתו בגדר "זהב" ו"כסף" נכללים
גם כלים שרק מצופים זהב וכסף( .ב) אולם
יש מהאחרונים החולקים וסוברים שהכלי
המהודר ביותר הינו כסף ולא זהב ,ובהם
המטה משה [סי' תתקפ"ט] בשם המהרש"ל,
האליה רבה [או"ח סי' תרע"ג סקט"ו] ,החיד"א
[ברכי יוסף או"ח סי' תרע"ג סק"ז] ,ספר סדר היום
[סדר הדלקת נ"ח] והקיצור שולחן ערוך [סי' קל"ט
ס"ה].
מחלוקת נוספת שמצינו בין האחרונים
בדין זה היא האם בהידור מצות עדיף ערך
או יופי ,כגון :האם עדיפה חנוכייה מכסף
ששווייה רב אולם אינה יפה כ"כ ,מחנוכייה
דמוית כסף ששווייה פחות אולם יפה יותר,
או איפכא( .א) הגרי"ש אלישיב זצ"ל [דעתו
הובאה בספר שבות יצחק חנוכה עמ' צ"ח] והגר"ח
קנייבסקי שליט"א [דעתו הובאה בקונ' דיני הדלקת
נר חנוכה לגריא"ה דינר שליט"א בעמ' כ"ח] סוברים
שערך עדיף מיופי ,וראייתם מהירושלמי
[יומא פ"ו ה"א] שעדיף שעיר שמן בגופו שאין
מראהו טוב מאשר שעיר שמראהו טוב
ואינו שמן בגופו( .ב) אולם הגריא"ה דינר
שליט"א [קונ' דיני הדלקת נר חנוכה הנ"ל] והגראי"ל
שטיינמן זצ"ל [דעתו הובאה בקונ' הליכות יעקב
חנוכה לבה"ח יעקב הס נ"י בסי' כ"ג שמעיד ששמע כן

מהגרמ"מ זילברברג שליט"א ששמע זאת מפיו] סוברים
שיופי עדיף מערך ,וראייתם מהבבלי [ב"ב
ד' ע"א] שרצה הורדוס לכסות את כותלי
ביהמ"ק השני בזהב ,ואמרו לו רבנן שעדיף

שישאיר את השיש הכחול שבו בנה את
הכתלים משום שנראה כגלי הים ויפה יותר
על אף ששווה פחות מהזהב.
ג .האם כוסיות הזכוכית בטלות לחנוכייה
נחלקו האחרונים האם כוסיות הזכוכית/
פלסטיק שבהם השמן מונח ,בטלות לגוף
החנוכייה ולכן אין זה משנה ממה הן
עשויות (כגון זכוכית וכד') ואין זה מוריד
את רמת ההידור של החנוכייה עצמה;
א"נ שאין הם בטלות לגוף החנוכייה ולכן
הרוצה להדר במצוה צריך שגם הכוסיות
יהיו ממין המתכות שהובאו לעיל ,ואם
מדליק בכוסיות זכוכית הרי שהדליק
ברמת ההידור השמינית בלבד( :א) דעת
החסד לאברהם והאבני נזר [ע"פ הבנת
שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' קנ"ז] ,ספר סדר
היום [סדר הדלקת נ"ח] ,והג"ר יעקב יוסף
זצ"ל [בשיעור הנ"ל] ,היא שאין הכוסיות
בטלות לגוף החנוכייה ולכן הרוצה להדר
במצוה צריך שגם הכוסיות יהיו ממין
המתכות שהובאו לעיל( .ב) שו"ת שבט
הקהתי [ח"ג סי' ר"א] ,הגרב"צ אבא שאול
זצ"ל [שם פמ"ד שאלה ז'] ,הגר"ש וואזנר
זצ"ל [שו"ת שבט הלוי הנ"ל] וספר יומי
דחנוכה [ח"א פ"ז ס"ב] ,חולקים וסוברים
שהכוסיות כן בטלות לגוף החנוכייה ולכן
אין זה משנה ממה הן עשויות ,ואין הן
מורידות את רמת ההידור של החנוכייה
עצמה( .ג) הגרש"ז אויערבאך זצ"ל [שם
פט"ו ארחות הלכה הערה  ]17סובר שאם
הכוסיות יכולות לעמוד בעצמן – הן בטלות
לגוף החנוכייה ואינן מורידות את דרגת
ההידור של החנוכייה עצמה ,ואם הכוסיות
אינן יכולות לעמוד בעצמן – הן אינן בטלות
לגוף החנוכייה ומורידות את דרגת ההידור
של החנוכייה עצמה.
ד .מה קודם למה – תפילת ערבית או
הדלקת נרות חנוכה
 )1לנוהגים להדליק מיד בתחילת השקיעה,
יש להם להדליק ולאחר מכן להתפלל
ערבית מיד בצאת הכוכבים [הגר"מ אליהו זצ"ל
בהלכות חגים פנ"ח ס"ס ,לוח א"י לגרי"מ טיקוצ'ינסקי
זצ"ל ,וכך נוהגים הפרושים בירושלם עיה"ק לפי דעת הגר"א
וכן היה נוהג הגרי"ח זוננפלד זצ"ל כמובא בספר תורת חיים

עמוד  100פסק ה'].

 )2לנוהגים להדליק בצאת הכוכבים ,וגם
מתפללים ערבית כל השנה כולה לאחר
צאת הכוכבים (וכך נוהגים רוב בני עדות
אשכנז) ,נחלקו הפוסקים( :א) דעת כף
החיים [או"ח סי' תרע"ב סק"ה] ,השערי תשובה
[שם סק"א] בשם המחזיק ברכה ,הגרב"צ
אבא שאול זצ"ל [שם פמ"ג שאלה ה'] ,הגר"מ
אליהו זצ"ל [הנ"ל] והג"ר יעקב יוסף זצ"ל
[בשיעור הנ"ל] ,היא שקודם יש להדליק נרות
חנוכה מיד בצאת הכוכבים ,ורק לאחר מכן
להתפלל תפילת ערבית; (ב) המשנה ברורה
[או"ח סי' תרע"ב סק"א] ,הקיצור שולחן ערוך
[סי' קל"ט ס"י] ,שו"ת שבות יעקב [ח"ב סי'
מ'] ,הגרש"ז אויערבאך זצ"ל [שם עמוד ש"י],
הגר"ש ואזנר זצ"ל [ספר שבט הלוי חנוכה פסקי
הלכה פ"ו ס"ו] ,הגר"ע יוסף זצ"ל [חזו"ע חנוכה
עמודים ע"א-ע"ג] ,הג"ר יצחק יוסף שליט"א
[ילקוט יוסף הנ"ל] ,ועוד ,חולקים וסוברים
שקודם יש להתפלל ערבית מיד בצאת
הכוכבים ורק לאחר מכן יש להדליק נרות
חנוכה ,משום ש"תדיר ואינו תדיר – תדיר
קודם" [שבת כ"ג ע"ב] ואמרינן זאת גם במצוה
דאורייתא כנגד מצוה דרבנן [דלא כהשאגת אריה
בסי' כ"ב הסובר שאין דין תדיר למצוה דאורייתא כנגד

מצוה דרבנן ,עיי"ש].
 )3לנוהגים להדליק בצאת הכוכבים ,אולם
מתפללים ערבית כל השנה כולה כבר לאחר
השקיעה (וכך נוהגים רוב בני עדות המזרח),
יש להם להתפלל ערבית לאחר השקיעה
ולהדליק מיד בצאת הכוכבים [הגר"מ אליהו
זצ"ל הנ"ל סנ"ט ,ילקוט יוסף מועדים עמודים ר"ח-ר"ט].
אמנם מאחר והם צריכים לחזור ולקרוא
קריאת שמע בזמנה ,עליהם לקרוא קריאת
שמע קודם ההדלקה ,מאחר וקריאת
שמע שהיא תדירה וגם מצוה מדאורייתא
– קודמת להדלקת נרות חנוכה שאינה
תדירה וגם היא מצוה מדרבנן [הגר"ע יוסף זצ"ל
חזו"ע חנוכה עמוד ע'] .וגם אדם שהגיע לביתו
בשעת לילה מאוחרת ועדיין לא התפלל
ערבית ,יקדים להתפלל ערבית מאחר והיא
תדירה וגם יש בה קריאת שמע שהיא מצוה
מדאורייתא ,וקודמת להדלקת נר חנוכה
שאינה תדירה גם היא מצוה מדרבנן [הגר"ע
יוסף זצ"ל הנ"ל עמוד ע"א].

עין טובה -תרתי משמע
"עין טובה ,ורוח נמוכה ,ונפש שפלה,
מתלמידיו של אברהם אבינו ".ותחילת
המשנה היא העין טובה" ,הייתה שגורה
ממרא זו בפיו של האדמו"ר רבי פינחס-
מנחם אלתר (בעל ה'פני מנחם') מגור.
הוא היה מרבה לעורר על החשיבות
המיוחדת של מידת ה'עין טובה' כלפי
הזולת ,ואהבת ישראל.
ובמועדים,
בחגים
בבית-מדרשו,
הייתה שגורה ההכרזה "לנהוג זה עם
זה בעין טובה" .מוטיב זה חזר ונשנה
בכל הליכותיו ,ואף קיבל ביטוי מודגש
באיגרותיו לחסידיו.
גם במכתבו האחרון
לחסידיו כתב ברוח
דומה – "נעקור את
שנאת ישראל אשר
בתוכנו ,נרבה במידת
חסד וטוב ,נתחזק
בתורה ,בדרכי נועם
ויראת-שמים".
היה זה מוצש"ק ,שעה
קלה לפני אמירת
הסליחות ברוב עם,
של
בבית-מדרשו
האדמו"ר בירושלים.
תור ארוך של חסידים
ו'עמך בית ישראל'
השתרך מפתח חדרו,
לזכות בברכתו .בין
העומדים בתור היה גם
הד"ר ,מומחה לרפואת
עיניים ,ומי שטיפל בקביעות בעיני
האדמו"ר .בהגיע תורו ,נכנס הד"ר פנימה.
"מבקש אני ברכה ,ערב צאתי לכינוס
עולמי של רופאי עיניים ,המתכנס פעם
בשנה באירופה" ,אמר.
"ומה מטרת הכינוס?" ,התעניין הרבי.
"בכינוס זה מחליפים הרופאים דעות,
מספרים על חידושים ותגליות ,ומעשירים
זה את זה בתחום רפואת העיניים".
ענה הרופא.
"אמור נא-לי" ,פנה אליו האדמו"ר" ,האם
אין חשש שרופא שהגיע לפריצת-דרך
כלשהי בתחום הרפואי ,ומצא חידושים
וסודות בתורת הרפואה ,יימנע מלחשוף
אותה לפני עמיתיו הרופאים ,כדי לשמור
את כל התהילה לעצמו ולהעשיר את
קופתו?".
הרופא התפעל מהשאלה וברר את מילותיו
קודם שיענה .אך האדמו"ר לא המתין
לתשובה" .כאשר תגיע לאותו כינוס",
הוסיף מיד ואמר" ,בקש את רשות הדיבור
ואמור לחבריך הרופאים כך :מורי ורבי
מירושלים ביקשני לומר לכולכם ,כי כשם
שאנו ,כל המתכנסים כאן ,חותרים לשיפור
הראייה הפיזית של מטופלינו ,ודואגים כי
תהיה להם עין טובה לראות טוב .כך חובה
עלינו לאמץ בקרבנו גישה של 'עין טובה'
מהבחינה המוסרית ובתחום עבודתינו.
עלינו להתעלות מעל שיקולים אישיים
צרים ,רווחיים וכלכליים ,ולעשות ככל
שביכולתנו כדי לקדם את רפואת העיניים
בעולם ,לטובת כל בני-האדם ,ולגלות עין

טובה כלפי כל מכרינו למקצוע .ולגלות גם
סודות ותגליות נסתרות".
הרופא הקשיב לבקשת האדמו"ר,
הפנימם ,ולאחר ששמע מפיו דברי פרידה
וברכה ,הודה לו ויצא מחדרו.
***
מאות רופאי עיניים מכל העולם גדשו את
אולם הוועידות המרכזי של הכינוס .הד"ר
מירושלים הקשיב לדוברים ,רשם לעצמו
אמירות חשובות לצד הערות משלו ,אך

לרגע אחד לא שכח את בקשת האדמו"ר.
בצהרי היום הוכרזה הפסקה קצרה,
ואחריה עתיד היה הד"ר מירושלים לשאת
את נאומו .הוא חש דריכות והתרגשות.
בגמר ההפסקה הזמין המנחה את הרופא
מישראל ,והד"ר ניגש אל דוכן הנואמים.
"עמיתיי הרופאים" ,פתח ואמר.
"הקשבתי בעניין רב לדוברים המכובדים,
ואף רשמתי לעצמי אי-אלה הערות על
כמה מדבריהם .ואולם הפעם אבקש לנצל
את הופעתי לפניכם ,להעברת מסר חשוב
שנתבקשתי למסור לכם על-ידי רבי ,רב
חשוב וזקן מירושלים".
למשמע הצהרתו זו ,השתררה באולם
דממה מוחלטת .הכל היו מסוקרנים
לשמוע מה לרב זקן מירושלים ולכינוס
העולמי לרפואת עיניים.
"הרבי מירושלים ביקשני להעמיד
במרכז דבריי את החשיבות העליונה
של 'עין טובה' -במשמעות העמוקה
שבה .מי כמונו יודעים כמה קשה היא
התחרות השוררת בתחום עיסוקנו.
ובכן ,תחרות היא דבר טוב ומפרה ,כל
עוד אין היא באה על-חשבון החולים.
אך כאשר הדברים עשויים להשפיע
לרעה על המטופלים ,עלינו להניח
הצידה כל רגש טבעי של תחרות וכל
שיקול כלכלי או יוקרתי".
הד"ר הוסיף להבהיר את דבריו
ולהמחישם בדוגמאות הלקוחות
מעולמם של המשתתפים בכינוס.

והבהיר כמה חשובה בכינוס זה בכלל,
ובעבודתם בתחום זה בפרט ,עין טובה
כלפי רופא אחד למשנהו.
על-פי השקט והמבטים ,ניכר היה כי
דבריו עושים רושם רב על השומעים.
ההוכחה חותכת לכך ,לא איחרה להגיע.
מיד אחריו הוזמן לשאת דברים פרופסור
יוגוסלבי נודע לרפואת עיניים .בצעדים
מדודים ניגש הלה אל הדוכן" .חברים",
אמר" ,בראשית דבריי אבקש להתוודות
לפניכם .יש באמתחתי תגלית רפואית
שיעילותה
חדשה,
נבדקה
והוכחה מעל כל ספק,
שקיימתי
בבדיקות
למען
במרפאתי.
האמת ,לא התכוונתי
לדבר עליה כאן
ולחשוף אותה לפניכם.
איני צריך להסביר לכם
מדוע ...אך בעקבות
דבריו של קודמי
שיניתי
מישראל,
את החלטתי .דבריו
החכמים של הרב הזקן
מירושלים עוררו בליבי
תחושה של הזדהות
עם הרעיון העמוק
ולפיו
שמאחוריהם,
ריפוי עיני המטופל
חייב להתחיל מריפוי
עצמי של עיני המטפל.
משום כך אספר לכם כעת ,בקווים כלליים,
על תגליתי .מי שיבקש לשמוע פרטים
נוספים ,מזומן לפנות אליי אחרי-כן,
באופן אישי".
הופעתו המרשימה של הרופא היוגוסלבי,
שבאה בעקבות נאומו המקורי של הד"ר
מירושלים ,השפיעה על האווירה בכינוס.
הדבר עורר כבוד עמוק ל"רב הזקן והחשוב
מירושלים" וגרם קידוש שם שמים .מה גם
שבכינוס זה התגלות תגליות רבות אשר
לא התגלו מעולם .והעיקר העיקר העבודה
על עין טובה תחילה אצל המטפל ,ואח"כ
אצל המטופל.

החנוכה להאיר את אור האמת שהכול
לטובה גם למקומות הנמוכים ביותר,
הוא אותו הכוח של הצדיקים להאיר את
אור ה' אפילו לרחוקים ביותר.
ולכן עיקר הישועה בימי החנוכה הייתה
על ידי כוהניך הקדושים" ,רשעים ביד
צדיקים" ,כמו שכבר כתבנו ,שהצדיק
נקרא 'צדיק' כי הוא מצדיק את ה'
ואומר תודה רבה על הכול.
וזו עיקר עבודתנו בימי החנוכה גם
בשעת הדלקת הנרות וגם בכל היום
כולו – להאיר את את אור ה' ,את אור
האמונה ,את אור הצדיקים – בתוך
החושך ,לגלות את אור האמת שאין רע
בעולם כלל ,ולהפוך את כל עולם השקר
לעולם של אמת ואור.
פרסומי ניסא
והכול חוזר ומסתכם בדבריו הקדושים
של ר' נתן מברסלב שכבר חזרנו עליהם
פעמים רבות ,אבל כל עוד לא הגיעה
הגאולה השלימה ,וכל עוד ישנו חושך
בעולם הזה וישנן נשמות חשוכות
ורחוקות בעולם הזה – כנראה שלא
מספיק מכירים ומפנימים את הדיבורים
הקדושים הללו.
ר' נתן כותב בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים" :אם היו כולם נותנים שבח
והודיה תמיד לה' יתברך בין על הטוב
ובין על הרע – בוודאי היו מתבטלים
כל הצרות וכל הגלויות לגמרי והייתה
באה הגאולה השלימה!" ואת המילים
האלה צריכים לחקוק בלב ולשים לנגד
העיניים ולפרסם אותן בכל מקום
אפשרי .הן לתלות שלטים בבית ,הן על
גבי רכבים ,הן בשלטי חוצות ,והן בבתי
כנסיות ובבתי ספר ,כדי שכל יהודי יכיר
את האמת הזו.
וכאשר מפרסמים את הדיבורים האלה
"פרסוּ מי נִ יסא" גדול מזה,
– אין לך ִ
וזאת כל כוונתנו בהדלקת נרות החנוכה.
יהי רצון שנזכה כולנו לאור הגדול ונאיר
את האור הזה בעולם כולו ,ויתבער כל
החושך ונסו הצללים ,וכבוד ה' יאיר
ויזרח בעולם הזה ובכל העולמות.
שבת שלום מלא אור
לכל בית ישראל.

אוי לספינה שאבד קברניטה
עם סגירת הגיליון שמועה
שמענו על הסתלקותו של האי
גברא רבא זקן ראשי הישיבות
ממקימי עולה של תרה בדורינו,
מזכה הרבים ,מרביץ תורה
לעדרים
הרב רבי אהרון יהודה לייב
שטיינמן זצ"ל
הקב"ה יאמר די לצרותינו
ויגאלנו במהרה ללא שום צער
ויסורים ולא ישמע עוד שוד
ושבר בגבולינו אמן.
נא להתפלל לרפואת
משה בן אידה ,גילה בת
ציפורה ,תמר בת מרים

חינוך
באהבה

לא בבית ספרנו פרק טו

מאת הרב יצחק אבוחצירא .יועץ חינוכי ,מאבחן ומטפל.
לאבד קשר עין עם המורה מעבר ל 2-דקות,
לאבד ריכוז או לפעמים פשוט להתנתק
ולרחף.

במסגרת מכלול הגורמים להפרעת
הקשב ,מלבד הבעיה האורגנית ,ישנם גורמים
סביבתיים נוספים שתורמים להחרפת
הפרעת הקשב.
התבוננות ובדיקת גורמים אלו ,יכולה בע"ה
לסייע רבות בתהליך הטיפולי ,וחשוב שנהיה
מודעים להם.
 .1רמת גירויים טכנולוגית גבוהה:
העולם שבו אנו חיים נמצא ב"התפתחות"
מתמדת .משנה לשנה "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 :שאנחנו
עוד לא מספיקים להתרגל לדבר מסוים וכבר
יש משהו אחר ,שהוא יותר מהיר וחדיש .הקצב
המהיר הזה חודר לתודעה שלנו באמצעות
הטכנולוגיה והמדיה .ואצל הילדים ,בעיקר
ע"י היחשפות לסרטים 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".
לכן ,ככל שאנו נסחפים לקצב המהיר של
העולם ,כך המוח 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 מאוד
מהירות ,ומלאות באורות וצבעים.
כל האמור כ"יחידה אחת" וכתוספת לבעיה
אורגנית ראשונית של הפרעת קשב מולדת,
הופך את הילד להיות טיפוס אישיות עם צורך
חזק מאוד לגירויים חדים ,בולטים ,קצביים
ומהירים.
התרגלות לרעש
וכך ,הילד שגדל "בסחרחרה" של קולות,
רעשים ,לחץ ומתח ,ומוחו כבר התרגל לעבוד
תחת השפעה דומה ,נכנס לגן חובה ,למכינה
או לבית הספר ,ופתאום עיניו נתקלות במורה
רגיל שאינו זוהר ,מנצנץ או דרמתי במיוחד,
המורה מעביר שיעור רגוע ושקט ומשהו
ב"קצב" של העברת השיעור ושל תזוזות
המורה בכיתה ,מאוד איטי ומשעמם את הילד,
מוחו הרי רגיל לקצב הרבה יותר מהיר ,עם
כמות גירוי פי כמה וכמה.
לכן לעיתים ,בכדי להחזיר לעצמו את הקצב
"הטבעי" שהוא מכיר ,הילד מתחיל לייצר
"גירויים חיצוניים" בכדי שיהיה לו את אותו
"רעש" שמוחו רגיל אליו.
זה יכול להתבטא בלהתנדנד על הכסא ,לקום
מהמקום ,להציק לילדים אחרים ,לעשות
מספר פעולות ביחד ,לפטפט ולהרעיש ,או

אם התמזל מזלו של התלמיד והמורה שלו
קופצני ,דרמתי וקצבי ,יכול מאוד להיות
שהוא יצליח בכיתה ,יהיה לו קל יותר לקלוט
את החומר שמועבר בצורה היפראקטיבית
ויכול להיות שלא תהיה עליו כל תלונה
במהלך השנה ,להיפך הוא אפילו יוכל להיות
"התלמיד המצטיין" זה שכל הזמן עונה
תשובות לפני כולם ויודע את החומר בצורה
שוטפת עד שממש "אי אפשר להפסיק אותו
במהלך השיעור".
בכיתה כזו ,יקרה דבר מעניין שדווקא
התלמיד השקט ,הרגוע ,העדין והמנומס
יהיה התלמיד "החריג" או ה"מופנם" שהרי
אין לו סיכוי לדבר עם כל כך הרבה רעש
וצעקות שמלוות את השיעור.
קשר בין מדיה להיפראקטיביות
מחקר ממושך שנערך בארה"ב מראה
בבירור ,כי אכן יש קשר ברור בין צפייה
מרובה בסרטים ,משחקי וידיאו ומחשב
ל.ADHD-
הפרעות קשב ,הן אמנם הפרעה גנטית
מולדת .אולם במחקר ,נמצא קשר וודאי
בין משחקי הוידיאו והמחשב לסיכוי לפתח
היפראקטיביות או להחמיר אותה.
במחקר השתתפו מאות ילדים והוברר כי:
ילדים אשר צפו בסרטים או שיחקו במשחקי
וידאו יותר משעתיים ביום ,היו בקבוצת
הסיכון לסבול מ ADHD -פי  1.5עד פי ,2
מאלו שזמן הצפייה שלהם הוגבל לשעה
ביום.
מבצעי המחקר מסבירים כי המוח האנושי
מסתגל למצבים שונים ,ולכן ,ככל הנראה ,יש
השפעה לגורם החיצוני במקרה זה.
לגירויים האינסופיים בנוסף לריצוד
ולהבהובים מצפייה בסרט או ממשחק
במחשב יש השפעה על פעילות המוח.
מבצעי המחקר מדגישים כי אינם יכולים
לקבוע בוודאות את הזמן המדויק לאחריו
יש השפעה על המוח ,אך הם נוטים לקבל
את ההמלצה של הגבלת הצפייה לשעה ביום
עבור ילדים רגילים ולהימנעות ככל האפשר
אצל ילדים בעלי סיכון להיפראקטיביות.
במאמר מוסגר ,נוכל עכשיו להבין את הטובה
הגדולה שעשו איתנו גדולי ישראל ,באוסרם
להכניס לביתנו מכשירים מעיין אלו,
שתועלתם מועטת ונזקם בכל המישורים
רבה מאוד.
התמודדות:
הפתרון הנקודתי לבעיה זו הוא" :להירגע
ולהרגיע" דהינו ,להוריד את רמת הגירויים
והרעש בבית .מה שפחות רעש ,דיבור
קולני ,צעקות ,איומים ,מתח ,טייפ ורדיו
דולקים במנגינות רועשות (דאנס ,טראנס

שיעורים מגוונים
ומחזקים
ובינהם שיעור מיוחד לנשים יימסר
ע"י הרב שלום ארוש שליט"א
וכן ע"י הרבנית תליט"א

בוקר לימוד שבועי
ימי שלישי בין השעות 9:00-12:30
בבית הכנסת "תהילה"

רח' שמעון הצדיק  23פינת ארזי הבירה
הרשמה בטלפון:

052-7173107

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

בעקבת הכרזת נשיא ארה"ב בעניין
ירושלים ,הכריזו בתנועה הרפורמית
בתגובה" ,אם השגרירות תעבור
לירושלים אנו נעביר את הכותל לתל
אביב.

מקץ חנוכה תשע"ח
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 16:20 16:08 16:17 16:01
יציאה 17:19 17:15 17:18 17:16
ר"ת 17:55 17:50 17:50 17:54

מוציאין ב' ספרי תורה בראשון קוראים פר'
מקץ בשני מפטיר וביום הרביעי ומפטיר
זכריה פרק ב-ג-ד  -רני ושמחי בת ציון

בוקר שכולו חיבור לדברים החשובים באמת
(הפתיחה מיד אחרי חנוכה בח' טבת בעז"ה)

וכדו') ,כמה שפחות צפייה במחשב כמה שפחות
משחקים עם אורות מרצדים.
זה יהיה קשה ,כי עלינו להתרגל לדבר יותר לאט
ובשקט .אבל הרגלים מעיין אלו הם הכרחיים
בכדי לעזור לעצמינו למנוע את החרפת בעיית
הקשב אצל הילדים.
מאחר ובעיות קשב וריכוז הם ברובם גנטיות,
סביר להניח שאחד ההורים (בין אם הוא מודע
לכך או לא) גם הוא נמצא באותו המצב ולכן זוהי
עבודה משפחתית משותפת.
ואם ההורים בעצמם לא יחליטו לעשות את
השינוי בעצמם ,פשוט חבל על העבודה עם הילד,
כי ההצלחה תהייה מועטת ביותר .ולכן כמו כל
תהליך חינוכי השינוי מתחיל בנו ההורים.
השפעת התזונה על בעיית הקשב:
ישנו "מיתוס" כי תזונה שגויה גורמת לבעיית
קשב ,אך זה לא מדוייק.
עלינו לדעת כי :תזונה כשלעצמה ,לא תוכל
לגרום לבעיית קשב וריכוז .בעיית קשב מוגדרת
כבעיה רפואית (כפי שהזכרנו רבות במאמרים
הקודמים) מחקרים גם הראו שאין כל קשר
בין רמת האינטליגנציה להפרעת קשב ,להיפך,
ישנם מחקרים הטוענים כי בקרב מחוננים יש
אחוז גבוה יותר של ילדים ,שאובחנו כסובלים
מהיפראקטיביות.
אולם בפירוש נוכל לומר ,כי תזונה לקויה עם
חסכים רגשיים משמעותיים נוספים ,יכולה
לגרום להפרעות קשב מסיימות אצל ילדים.
תופעות אלו ייעלמו בע"ה עם השלמת החוסרים
בתזונה והחסכים הרגשיים.
לכן חשוב מאוד לבצע בדיקות דם ולגלות
האם לילד חסר מרכיבים תזונתיים מסוימים,
עוד לפני שמבצעים בדיקות נוירולוגיות/
פסיכולוגיות או לפחות במקביל.
בעבר נטען כי מחסור באבץ או באומגה  3גורם
להפרעת קשב ,אך המחקר בנושא עוד לא הוכיח
את הקשר באופן ודאי ,אם כי ישנם ילדים
שאובחנו עם בעיית קשב וכשלקחו אומגה 3
באופן קבוע ,ניכר שיפור לטובה בתחום הקשב.
מה שכן ידוע כבר היום הוא :כי מחסור במספר
מרכיבים תזונתיים מרכזיים ,כמו ברזל ,ויטמין
 ,B12ויטמין  ,Aתיאמין ,יוד ועוד ,יכולים
לגרום לפגיעה בהתפתחות הילד ובתפקודו
הקוגניטיבי.
ככל שהחסך מתהווה בגיל צעיר יותר ,כך עלולה
הפגיעה להיות משמעותית יותר.
זו הסיבה לדגש הרב שיש לתת למתן תזונה
מאוזנת ומגוונת כבר בגיל הרך ,ולאימוץ הרגלים
אלה כחלק מאורח חיים בריא.
תזונה עתירת סוכרים ופחמימות
עלינו לדעת ,כי תזונה עתירת סוכרים ופחמימות
פשוטות ,מלבד הנזקים הגופניים שהם גורמים,
הם מחמירים כמעט בוודאות את בעיית הקשב
לסוגיה השונים.
כאשר סוכר מגיע אל הדם ,ישנה הפרשה
מוגברת של אינסולין .רמת הסוכר בדם יורדת
מיידית לרמות נמוכות מדי ונוצר מצב של

היפוגליקמיה -תת סוכר בדם המאופיין
בחולשה ועייפות .כתוצאה מכך הגוף מגביר
את שחרור הורמוני הסטרס ובעיקר אדרנלין,
הגורמים להתכווצות כלי דם ,האצת קצב הלב
ודריכות יתר במערכת העצבים האוטונומית.
מצב זה מלווה בעצבנות ,חרדה ותגובות
קיצוניות של זעם.
המחקרים גם מצאו ,אלו ויטמינים ומינרלים
מסוגלים לסייע בבעיה .חשוב לספק לילדים
בעלי הפרעות קשב וריכוז ויטמינים מקבוצת
 ,Bמגנזיום ,ברזל ,אבץ וחומצות אמינו.
לעומת זאת נמצא ,כי בניגוד לוויטמינים אלו
(היכולים לעזור) ,תזונה עשירה בפחמימות
וסוכרים גורמת נזק לסובלים מבעיות קשב
וריכוז.
המוח לא רגוע
פחמימה ברמת הגוף זה סוכר ,והתפקיד
של הסוכר בגוף הוא לספק אנרגיה ,זה נותן
הרבה כוח ואנרגיה זמינה ,ואז בגלל שיש המון
אנרגיה בגוף ,הגוף צריך לפרק את האנרגיה
איכשהו.
לגוף יש כמה אופציות לפירוק:
 .1השמנה (שבוודאי גם יגרום לבעיות
רגשיות).
 .2הנעה -מוכרחים להתנועע בכדי לשחרר את
האנרגיה (היפראקטיביות).
דבר נוסף ,מכיוון שהפחמימה המתורגמת
לסוכר נמצאת בדם ו 20% -מהדם מגיע
למוח ,אז אדם שיש לו המון סוכר בגוף ,יכול
להיות שהוא יוכל לשבת בשקט ,אבל המוח
לא בשקט ,כי המתח מרצד בתוך המוח והוא
לא יכול להיות רגוע (בעיות קשב וריכוז בלי
היפראקטיביות).
חשוב לציין ,שכל אחד הוא יחיד ומיוחד ,ולכן
יכולים להיות שני ילדים שאוכלים את אותן
כמויות של פחמימות ועל האחד זה ישפיע
יותר מאשר על האחר.
בכל אופן ,בוודאי שהורדה משמעותית ברמת
הפחמימות והסוכרים יעזרו בע"ה לאזן את
הפרעת הקשב ובוודאי את ההיפראקטיביות.
חנוכה שמח ובריא ,המשך בע"ה בשבוע הבא.

הכניסה
חופשית

יו”ל ע”י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא  13ת.ד 57669 .י-ם
טל’  02-5812210פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:
5812210@gmail.com

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 כח כסלו תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  4:02תל-אביב 4:15 :חיפה 4:05 :מוצאי שבת :ירושלים 5:17 :תל-אביב 5:19 :חיפה 5:16 :ר"ת5:54 :

לנהוג בענוה עם הזולת מתוך
הכרה כי כל המעלות שיש לאדם
אינם מזכותו אלא ממתנת השי"ת !
נלמד מהפסוק" :ויען יוסף את פרעה בלעדי אלוקים
יענה את שלום פרעה" )פרק מא-טז(
וכתב רש"י" :בלעדי"  -אין החכמה משלי אלא האלוקים יענה,
יתן עניה בפי לשלום פרעה .עכ"ל .ואמרו חז"ל בשביל שתלה הגדולה
בבעליה בלשון "בלעדי" בו בלשון עלה לגדולה " -ובלעדך לא ירים
איש את ידו ואת רגלו".
נמצאנו למדים מכאן מדת ענוותנותו המופלאה של יוסף ,שאף
בשעת עלייתו לגדולה ,ואף שנקרית לפניו ההזדמנות לזכות לכבוד
וליוקרה שאין כמותם ,אעפי"כ מצהיר קבל עם ועולם כי אין לו
משלו מאומה ,אלא מייחס את כל הצלחתו להקב"ה בלבד.
וכבר אמרו חז"ל )בתנד"א זוטא  -פרק טו(" :לעולם יהא אדם
עניו בתורה ובמעשים טובים וביראת שמים ,עם אביו ואמו ,ועם
רבו ואחיו ,ועם בניו ,ועם בני ביתו ושכניו ,ועם קרובים ורחוקים,
ואפילו עם גוי בשוק! כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה
ומתקבל על הבריות ,וממלא את ימיו ושנותיו בשם טוב"...
ומוסיף התדנ"א" :בזמן שהאדם הוא עניו בתורה ובמעשים
טובים ,אזי אשתו מתיראת ממנו ,וכן בני ביתו ושכניו וקרוביו,
ואפילו הגוים מתיראין ממנו ,שנאמר" :וראו כל עמי הארץ כי
שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".
ידועים דברי חז"ל בסוף מסכת סוטה )מט" (.משמת רבי
בטלה ענוה ויראת חטא" .שאל הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל:
מה פשר האמרה "בטלה ענוה" ,וכי אדם שרוצה להיות עניו לא
יכול להשיג מעלה זו?
וביאר רבי ירוחם ,שכאשר הקב"ה רוצה לתת מתנה רוחנית
לעם ישראל ,כגון לזכות למדת הענוה ,הריהו מוריד אותה
לעולם ומעניק אותה לאחד הצדיקים העמל במדה זו ואז זוכה
להיות מרכבה לאותה מדה ,ומכיון שהוא נושא אותה ,אזי כל
אחד יכול לזכות בה ,כיון שהשפע ממדה זו נמצא בעולם ,אבל
כשרבינו הקדוש נסתלק מן העולם ,נסתלקה עמו גם מדת הענוה,
וממילא קשה מאוד להשיג מדה זו.

לחמול על הזולת ולסייע לו בכל
הדברים שנזקק להם !
נלמד מהפסוק" :ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם...
יעשה פרעה ויפקד פקידים ...ויקבצו את כל אוכל...
והיה האוכל לפקדון") ...פרק מא-לג ,לו(
מדוע נזקק יוסף לעוץ עיצות לפרעה ,והרי לא נתבקש על כך?
אלא לומדים אנו מכאן שכאשר ישנה בלבו של אדם חמלה על
הזולת ,אינו ממתין שיבקשו ממנו לעזור .הרגשתו בצערו של
הזולת מדרבנת אותו ומאיצה בו לשאת בעול עמו ולעשות כל
שביכולתו לסייע לזולתו .וכפי שכתב הראב"ם ז"ל )בשם רבי
אברהם החסיד( :החמלה והרחמנות של יוסף על העם ,היא
שהניעה אותו לתקן תקנה של חסד עליהם בצרה שהם עומדים
לפניה.
על יעקב אבינו נאמר )בפרשת וישלח(" :ויבא יעקב שלם...
ויחן את פני העיר" .אחרי שניצל מעשיו וחזר שלם בגופו
ובממונו ובתורתו ,תיקן דבר שיהנו ממנו אנשי העיר ]לאחת
הדעות ,תיקן להם מרחצאות[ .ואומרים חז"ל שממנו למד
רשב"י ,כמו שמספרים חז"ל בגמרא )שבת לג (:שאחר שיצא
מהמערה ,אמר ,הואיל ואיתרחיש לי נס ,שניצלתי מהרומאים,
אלך ואתקן דבר לטובת הציבור] .והתיקון שעשה ,שבירר
וציין את המקומות הטהורים מטומאת מת כדי שיוכלו
הכהנים לעבור שם[.
ותמה על כך רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל )בספרו
יהוידע( :מה שייכות ישנה בין הנס שנעשה לרשב"י ,לתיקון
שעשה עקב כך לטובת הרבים?! זאת ועוד :מדוע מדגישים
חז"ל שהראיה מיעקב הוא גם מהעובדה שחזר שלם בגופו
בממונו ובתורתו ,ולא די ללמוד מעצם זה שניצלו חייו ולכן
תיקן דבר לבני העיר?!
ותירץ הבן יהוידע שהרי ידועים דברי חז"ל שאדם שעושין
לו נס ,מנכין לו מזכויותיו .ואולם קורה אצל הצדיק שאף
שנעשה לו נס ,לא מנכים מזכויותיו ,אלא הנס שנעשה לו
הוא בתורת צדקה .אימתי זה יתכן? רק כאשר הצדיק אוהב
לעשות חסד חינם עם הבריות ,והיינו שמטיב עם הבריות
בכזו טובה שאין לו לעצמו כל הנאה ממנה .או-אז ינהגו
עמו מן השמים ב"מדה כנגד מדה" וגם לו יעשה הקב"ה נס
במתנת חינם שלא ינכה לו מזכויותיו כלום.
מעתה ,מובנת השייכות בין התיקון שעשה רשב"י לנס
שנעשה לו ,כי אמר הואיל ואתירחיש לי נס ,וכדי שלא
ינכו לי על כך מזכויותי ,אלך ואתקן הטבה כזו לזולת שלא
יהיה לי ממנה כל תועלת ,ואשר בזכותה לא ינכו מזכויותי,
מדה כנגד מדה ,ואכן הוא עצמו לא נהנה מהטבה זו שהרי
אינו כהן וגם לא היה גר שם וממילא אינו נצרך למה
שתיקן.
לפי"ז מובן צורך חז"ל להביא ראיה מהעובדה שחזר יעקב
שלם בגופו ובממונו ,ולכן תיקן להם מרחצאות ,שכן ביקש
יעקב להיטיב עם בני העיר הטבה כזו שאין לו לעצמו צורך
בה ,ומכיון שהיה שלם בגופו לא היה לו צורך במרחצאות,
וממילא זו הטבה כזו שבזכותה אין מנכין לו מזכויותיו על
הניסים שנעשו לו .ודפח"ח.
באחת משיחותיו לפני תלמידיו ,אמר הגאון רבי ראובן
גרוזובסקי זצ"ל )הובא בישורון  -כא( את הדברים הבאים:
"חיוב האדם להדבק בדרכי הקב"ה כפי שנאמר "והלכת
בדרכיו" הוא באופן זה ,כמו שדרכו של הקב"ה שהוא עושה
חסד חינם וחסדו בכל רגע ורגע ,כך מחוייב האדם לעסוק
תמיד בטובתו של חברו ,וכשם שבשור המועד ,מה קובע את
ה"דרך" של השור להיות מועד להזיק או לשנות טבעו? ע"י
שחוזר על הנהגתו ג' פעמים ,כך בהטבה עם הזולת! כאשר
מפסיק האדם מלהיטיב עם זולתו ג' פעמים בזה אחר זה ,הוא
כבר לא ב"דרך" של הקב"ה ואינו מקיים "והלכת בדרכיו".

להתרחק מן ההתלבטות והפרסום כדי שלא לעורר קנאה וצרות עין!
נלמד מהפסוק" :ויאמר יעקב לבניו למה תתראו" )פרק מב-א(
ואמרו חז"ל" :אמר להם יעקב לבניו ,אל תראו עצמכם כשאתם שבעים ,לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל,
כדי שלא יקנאו בכם" )תענית י .(:כיוצא בזה :אם אכל ושתה בדיעבד ,ביום התענית ,אל יתראה בפני הציבור
]כשבע[ שנראה כחתן בין אבלים ויתקנאו בו )שם( .ולהלן על הפסוק" :ויבאו בני ישראל לשבור בתוך
הבאים" )מב-ה( כתב רש"י :מטמינין עצמן שלא יכירום ,לפי שציוה להם אביהם שלא יתראו כולם בפתח
אחד ,אלא יכנס כל אחד בפתחו ,כדי שלא תשלוט בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גיבורים.
ענין נוסף יש בצניעות ובמניעות ההתבלטות והוא מה שכתב הגה"צ רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל
)בספרו אגרא דפרקא(" :נראה לי בדרכי האדם לעבודת הבורא במדותיו ותנועותיו ,מה טוב שיחזיק
לעצמו דרך כזו שהוא כטבעו של עולם ולא לאחוז לעצמו מנהג שלא כדרך העולם ]והיינו שלא יתבלט
מאחרים לטוב ולמוטב[ .והוא מאמר השונמית "בתוך עמי אנכי יושבת".
"כי באחוז האדם לעצמו דרך חוץ לטבעו של עולם ,יתעוררו עליו ח"ו קטרוגים ,ומי יודע אם יהיה
יכולת בידו לעמוד נגד הקטרוגים והמלחמות אשר יעמדו כנגדו" .כל זה הבנתי מפי סופרים וספרים ,אי
אפשר לפרש כל זה בכתב כי זה תלוי בהשכלת נפש המשכלת" .עכ"ד.
וכבר ידוע ומפורסם שגם דרך הנס להיות בהצנע כמו שרואים בכמה מקומות בתורה .ו"אין הברכה
שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין" ו"את צנועים חכמה" .ועוד רבות כיו"ב.
בדרך זו אולי נוכל להקל מעט מחומר הקושיה שרבים נתקשו בה מאד :נאמר בפרשתינו שאחי יוסף
לא הכירו את יוסף ,והטעם פירש רש"י" ,שיצא מאצלם בלא חתימת זקן ועכשיו מצאוהו בחתימת זקן".
ופלא עצום הוא :וכי עם זקן אי אפשר לזהות את מי שדומה לאביו בקלסתר פניו?! ובמיוחד אחרי
ששמעו את קולו וגם ידעו שאמור הוא להיות במצרים?!
נאמרו על כך תרוצים שונים שעדיין דורשים ביאור ]כמו :א( לא עלה על דעתם כזה מפנה מעבד
למלך .וצ"ע :היפלא מה' דבר? ב( לא נסתכלו עליו ,שאסור להסתכל בפני אדם רשע .וצ"ע ,הרי עכ"פ
בתחילה וודאי ראוהו ודי בזה .ג( לא הכירו קולו משום שדיבר אליהם "קשות" ואת פניו כיסה במצנפת...
וגם זה צ"ע מפירוש רש"י שראוהו בחתימת זקן ולכן לא הכירוהו[.
אכן לפמ"ש בדרך עשיית הנס ,אולי י"ל שחתימת הזקן לא היא היתה הסיבה השמימית והניסית שלכן
לא הכירוהו ,אלא זו באמת היתה רק 'הסוואה' במלבוש טבעי להסתיר את הסיבה הניסית שהיא החרם
שעשו האחים על גילוי יוסף .ומכיון שהסכים עמם הקב"ה העלים גם עתה את יוסף ,בדרך ניסית ,גם
מעיני האחים שזה נכלל בחרם .וכאמרת חז"ל" :הכל בחזקת סומין עד שבא הקב"ה ומאיר עיניהם".

מצוה להשיב אבידה או גזל לנכרי
באופן שמקדש שם שמים !
נלמד מהפסוק" :הן כסף אשר מצאנו בפי
אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען ואיך נגנוב
מבית אדונך" )פרק מד-ח(
וכתב רש"י :זה אחד מעשרה ק"ו האמורים בתורה .וביארו המפרשים
שהק"ו הוא עפ"י מה שאמרו חז"ל )ב"ק קיג (:גזל עכו"ם אסור ואבידתו
מותרת ,ואם בכל זאת השיבו האבידה לפנים משרת הדין ק"ו שלא
יגזלו משום שנאסר עליהם.
ואף שאין מצות השבת גזל לגוי ]אף למ"ד גזל עכו"ם אסור[ כי
הוא אינו בתורת "והשיב את הגזלה" כמש"כ רש"י )עירובין סב(.
"דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזלה ,אבל בעכו"ם לא כתיב השבה".
אכן בכל זאת צריך להשיב כדי לקדש שם שמים בגויים .וכמו שפסק
הרמ"א )אה"ע סימן כח-א(" :קידשה בגזל או בגניבת גוי הוי מקודשת
דהא אינה צריכה להחזיר רק מכח קידוש השם".
כתב רבי יהודה החסיד ז"ל )בספר חסידים סי' תתרע"ד(" :אל יעשה
אדם עוול לנכרי .ואלו דברים מורידין את האדם ואין הצלחה
בנכסיו ,ואם השעה עומדת לו ,יהיו נפרעים מזרעו".
עוד כתב רבי יהודה החסיד )שם ס' תתרפ(" :כשם שאתה צריך
להתנהג בנאמנות עם ישראל ,כך עם נכרים .ואם יטעה הנכרי את
עצמו ,תזהר ,שמא ידע אח"כ ,ויתחלל שם שמים על ידך .ואין אין
לאדם אלא מעט ,טוב לו שיצטרך לבריות ממה שיקח ממון נכרים,
ויברח עם הממון ,ויתחלל שם שמים על ידו ,שיאמרו הנכרים על
היהודים "גנבים ורמאים".
המהרש"א )כתובות סז( התריע בדברים נוקבים על ענין גזל עכו"ם,
וכה כתב :רבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם שלא באמונה ובחלול
ה' בגזילת עכו"ם ,ואח"כ מנדבים מאותו ממון להיות להם כבוד בכל
שנה ,ולתת להם ברכת "מי שברך" להיות להם לשם ולתפארת ,ואין
זה אלא מצוה הבאה בעבירה ,ואין לעושר הזה קיום.

התקשר אלי יהודי עם שאלה מאתגרת :אנשים בסביבתי
הקרובה ,בבית כנסת ובעוד מקומות ,מציקים לי.

הרה"ק רבי גדליהו אב"ד ליניץ זצ"ל ,היה אחד מבני
היכלא של הבעל שם טוב זי"ע .בספרו 'תשואות חן' )פ'
כי תצא( הוא מביא את ההסבר של רבו ללשון הגמרא
בסוטה )מט" (:אויבי איש  -אנשי ביתו" מי הם האויבים
האמורים? "הם העוונות שפעל שנברא מהם קליפות ונתלבשין
]-מתלבשים[ באיזה בני אדם ...והם החולקים ולוחמים עליו"
)דבריו ,ודברי התלמידים הנוספים שעוסקים בידיעה נוראה
זו מובאים בבעש"ט עה"ת ,עמוד התפילה אותיות סא-ב
ובהערות שם(.

כאשר ביקשתי ממנו לאבחן בעצמו את הגורם לא הצליח.
הוא אדם שקט ,אפילו מופנם ,אך לא פוגע באנשים .האם בגלל
שבתום שיעורו של הרב בבית הכנסת הוא פונה לדרכו  -ולא
נשאר שם לשוחח עם הרב כמנהג האחרים  -זו סיבה לפגוע בו?!

שמעתם? עוונותיו של האדם הופכים ל"דלק" שמניע את אויביו
ללחום נגדו!

מה כוללות ההצקות? החל מאי-התייחסות מעליבה וכלה ב...
פרצופים משפילים .כן אתם שומעים נכון .מישהו מכוון מולו
פרצוף מצחיק ,על מנת להשפיל את כבודו .זה לא נשמע מעשה
בוגר כלל ,אך כאשר מישהו מחליט לפגוע בזולת ,זה עשוי לגרום
לו גם למעשי-ילדות!
האם יש לכם מה לייעץ בענין? 'זרק לי את הכדור'.

עניתי לו שהכל יכול להיות ,אולי הרב נפגע מחוסר ההתייחסות
שלו ואולי ...ואולי ...אך ליבי אומר לי שמונח כאן משהו אחר
לגמרי .מחמת חשיבות הנושא לכלל נרחיב אודותיו.
*

*

*

לפני שנציין את הגורם לתופעה ,נשלול שני גורמים לא נכונים.
' (1עין-הרע' .לפעמים סובלים אנשים מעין-הרע ,זה ברור .אך
מסתבר שהכוח הזה יכול לגרום לאדם לחלות במחלה ,ליפול
וכדו'  -אך זה לא יכול לגרום לאנשים אחרים לפגוע בכבודך
או להציק לך.
" (2פגעו בי! עשו לי "...את הדבר הבא שמעתי מת"ח גדול,
שהוא גם מומחה נפש גדול  -הרב ד"ר אברהם יהושע העשיל
טברסקי ממונסי :כדי שאדם ישרוד בעולם הוא זקוק לארבע
דברים (1 :אכילה ושתיה  (2ביגוד  (3קורת ראש ,מקום מגורים
 (4מישהו להאשים...
צחוק צחוק אבל זה לצערנו רציני .למה? משום שבעולמנו
האגואיסטי לא עובדים מספיק על המידות )מותר לנו לטפוח
לעצמנו על השכם נוכח עדיפות מערכת החינוך שלנו על פני
מערכת החינוך הכללית ,אך כולנו יודעים שזה עדיין בתחום
היחסי .כי למען האמת אנחנו יכולים להוסיף ולשפר עוד הרבה
 אך לא נאריך בנקודה זו כעת(.כללו של דבר :האדם נוטה להאשים את הזולת ,מסיבה מאוד
פשוטה .אם הוא יודה שהאחראי היחיד למצבו זה הוא בעצמו,
הרי זה יאלץ אותו להשקיע רבות .לחזור בתשובה ,לתקן את
מידותיו  -האם לא יותר קל להשליך את הבוץ החוצה וחסל?!
האמת כואבת  -אך היא האמת היחידה :מי שקובע את מצבו
של האדם זה הוא עצמו!
*

*

*

לאחר ששללנו את הכיוונים הלא נכונים ,נתמקד בכיוון הנכון
 -שהוא בהחלט מסעיר ומפתיע!

ה'תולדות יעקב יוסף'  -הותיק שבתלמידי הבעש"ט  -מביא
בשם רבו בספרו 'בן פורת יוסף' כך..." :שלא ידבר התורה והתפילה
בפנייה חיצונית ,שמזה נבראים הקליפות ומתלבש ברשעים לנקום
ממנו" .ו'בלקט אמרי פנינים' מובא שכאשר החטא גדול אזי הוא
"מתלבש ברשעים גמורים לייסרהו ביסורין מרים" ח"ו ,ואם
החטא דק אזי הם מקבלים רשות רק לדבר בו סרה ,ללעוג
ולבזות אותו.
אמנם ,אומר ה'דגל מחנה אפרים'  -נכדו של הבעש"ט  -הפסוק
אויְ בָ יו י ְַׁשלִ ם ִא ּת ֹו",
יש ַ ּגם ֹ
צות ד' ַ ּד ְרכֵ י ִא ׁ
"ב ְר ֹ
במשלי )טז ,ז( אומר ִ ּ
היינו שכאשר האדם חוזר בתשובה ומתקן את דרכיו ,כלומר,
כחוץ מה'סור מרע' הוא מתפלל ולומד בדביקות אמיתית וכו'
באופן כללי למען ה' ללא אינטרסים אחרים ,אזי גם אויביו -
שהם שונאיו מחמת חטאיו  -משלימים איתו בתכלית.
*

*

*

רבותי ,הידיעה הזו שווה "מיליון דולר"! כבר ידענו מ'פרקי
אבות' שכל עבירה בוראת 'קטגור'  -אך לא ידענו טיבו של
קטגור זה מה הוא ,כיצד ואימתי הוא מקטרג? סבורים היינו
שהקטגור מתחיל לפעול רק בבי"ד של מעלה ,מגלה לנו הבעש"ט
שגם פה בארץ ישנם מקטרגים  -שהתלבשו באנשים בשר ודם
 והם פועלים נגדנו .מי ברא אותם? מי שלח אותם? אנחנו!במעשינו ובחטאינו!
בפרט אמור הדבר לגבי לימוד תורה ותפילה שלא מתוך כוונה
לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים )כמצוטט לעיל בשם ה'תולדות
יעקב יוסף'( .היינו שגם כאשר אנו מתפללים עבור צרכנו ,כמו
שנראה מנוסח הברכות האמצעיות של ה'שמונה עשרה' ,עלינו
לתת את הדעת שזה העיקר לצורך המטרה הכללית של תיקון
העולם כולו ולמען שמו!
אז מה הדרך להיפטר מהמקטרגים?
לתקן את מעשינו!
אשמח להקדיש זמן בטלפון למי שמוצא תועלת אישית בגילוי
זה ,ורוצה להעמיק בנושא .ניתן להתקשר למשרד המכון.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

~~1

ליקוטים נפלאים
מקץ  -חנוכה
"וישלח פרעה ויקרא אל יוסף ויריצוהו מן
הבור" (מא יד)

וחכם'' עליך להקיץ מתרדמתך ,לראות היטב את המצב
ולהקדיש מאמצים ומרץ ,למצוא איש נבון וחכם אשר יציל את
הארץ מחרפת רעב...
עוד תירץ החיד"א ,כי מאחר שראה יוסף ש"ויקץ פרעה ויישן
ויחלום שנית" ,חשש שמא פרעה לא מספיק עירני למצב העתיד
להיות ,ועל כן אמר לו "ירא פרעה" וגו'.
עוד תירצו ,שזה חלק מפתרון החלום ,שיוסף אמר לפרעה ,מזה
שהראו לך שבע שבלים עולות בקנה אחד ,ולא בשבעה קנים ,זה
רומז שצריך חכם אחד שיאסוף את כל השבלים ,ולכן אמר ירא
פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים .ואכן ה"חכם"
הזה היה יוסף בעצמו ,והוא נרמז ב"קנה אחד" ,שכאשר תוסיף
מספר אחד לתיבת "קנה" יהיה בגימטריא "יוסף".
ובשם הגאון ר' עזרא עטיה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף תירצו,
שתיבת "ועתה" לא אמר יוסף ,אלא זו הייתה שאלת פרעה אחר
שיוסף פתר לו החלום ,ואמר לו "ועתה"? כלומר ,מה צריך
לעשות כעת אחרי כזה חלום? ואז השיב לו יוסף "ירא פרעה"
וגו' .ועל כן גם הטעם על תיבת "ועתה" הוא טעם מפסיק בין
תיבה זו לתיבות ירא פרעה וגו'.

הדא הוא דכתיב" :עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים
שפת לא ידעתי אשמע" (מדרש)
הלא באמת חלם פרעה "והנה עמד על היאר" ,ומדוע אמר "על
שפת היאר"?
ברם ,בכוונה תחילה שינה במקצת ,כדי לנסות את יוסף ,אם ידע
להבחין בשינוי זה ,ויוסף ,שידע גם הוא את החלום ,אכן אמר מיד
לפרעה ,שלא היה זה "על שפת היאר" ,כי אם על היאר" .דבר זה
עורר אצל פרעה התפעלות יתירה והוא אמר" :הנמצא כזה איש
אשר רוח אלקים בו" – שיש בו רוח הקודש ,לדעת לא רק את
פתרון החלום ,כי אם גם את החלום גופו לכל פרטיו ודקדוקיו.
לפיכך מביא המדרש את הפסוק" :עדות ביהוסף שמו" – זה
העיד לפני פרעה על יוסף ,שהוא איש אלקים ,שכן "שפת לא
ידעתי אשמע" – ששמע פרעה מיוסף את המילים" :שפת – לא
ידעתי" – זה שאתה אמר "על שפת היאר" לא ידעתי מהו ,מאחר
שבכלל לא היתה "שפת" בחלום...

"ותכלינה שבע שני השבע  ...ותחלינה שבע
שני הרעב" (מא ,נג-נד)

נוראות למד מכאן הרה״ק מאוסטרובה זי״ע (תולדות אדם נר ז'
דחנוכה) ,הגע בעצמך ,יושב לו אדם בבית האסורים מזה ימים
ימימה ,את אור השמש לא ראה ,וחופש לא ניתן לו כלל ...ויהי
מקץ י״ב שנה ניתן לו איזה צד שחרור ,ולא עוד אלא שנתנו לו
רשות לבוא אל המלך בכבודו ובעצמו לדבר עמו ,וכי יצטרכו
להריצו ,הרי מעצמו ירוץ בכל כוחו לבוא אל המלך להתנפל לפניו
ולהתחנן על נפשו ...ומה כתיב כאן  -ויריצוהו  -שלא הלך מעצמו
אלא הוצרכו להריצו אל המלך ,מכאן נראה גודל בטחונו של יוסף
הצדיק שהאמין והכיר שהכל בידי שמים ,ו'שחרורו' מבית
האסורים יהיה באותו רגע שנכתב בשמים  -לא לפניו ולא
לאחריו ,ומה לו למהר ולרוץ בחינם ,על כן הוצרכו עבדי פרעה
להריצו.

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

בדרך צחות אמרו בפסוקים על הנפקא מינה בין תיבה זו לזו –
שאותיותיהם שוות ,זולתי אות ח' וכ' המתחלפות ביניהם .והנה
האות 'ח' עומדת על ב' רגליה ,ואילו האות 'כ' שוכבת ,והיינו כי
כאשר האדם משכיב עצמו ונותן לייאוש לשלוט עליו ואינו
עושה מאומה להמשיך בדרכו ,זה גופא 'סוף וכילוי' דרכו ,והיינו
'ותכלינה' .משא"כ המעמיד עצמו על ב' רגליו ואינו מתפעל אלא
ממשיך בדרכו על זה אמרו 'ותחילנה' – שבזה עצמו נולד מחדש
ופתח לעצמו פתח לשוב ולהתרומם.
(באר הפרשה)

"והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את
כל אשר בהם וישבר למצרים" (מא ,נו)

קשה ,מדוע פתח יוסף את 'כל האוצרות' ,ולא נסתפק במה
"ועתה ירא פרעה איש חכם ונבון וגו' ויקבצו
שצריך למחיה???
את כל אוכל" (מא ,לג)
ומסביר רבנו האור החיים הקדוש כיון שעל פי דרך הטבע,
הרעבון יכנס בלב אדם כשיראה שיש מחסור ,וכשיראו כולם את
וידועה השאלה שפרעה ביקש מיוסף לפתור לו את חלומו ,אבל
כל האוצרות נפתחות ,יתקרר חום הרעב שבלבם בוער ,וכשיראו
מי ביקשו לייעץ איך להתמודד עם הרעב.
כל בני העיר את כל הריבוי והשפע לא ירעבו ,אך הרעב היה גדול
בנחל קדומים לחיד"א תירץ שלמעלה נאמר'' :וייקץ פרעה ויישן
וחזק ,שעדיין זה לא הועיל להרגיע אותם.
ויחלום שנית'' (מא ,ד-ה) כלומר ,שכל זה נתרחש בחלום .הוא
ובפרשת ויגש על הפסוק 'ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב
חלם ,שהקיץ והמשיך לחלום שחזר ונרדם .יוצא איפוא ,כי
מאד' ,מפרש רבנו ,שלכאורה מיותר לומר כי כבד הרעב מאד,
בשעה שפתר יוסף את החלום ,צריך היה לפתור גם את קטע
דהרי פשוט דאין להם לחם
החלום הזה בו הקיץ פרעה
מחמת הרעב??? ויש לפרש
בחלומו ,וזהו שאמר יוסף:
לעי"נ
הכוונה ,דכיון שהרעב היה
''ועתה'' אפתור לך את
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
כבד מאוד ,היו אוכלים יותר
החלום של ''וייקץ'' והפתרון
מהרגיל ,ולכך נגמר הלחם.
הוא ''ירא פרעה איש נבון
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים נפלאים
מקץ  -חנוכה
ומסיים רבנו בעדות אישית על הרעב שהיה במרוקו בשנת
תצ"ח ,וזה לשון קדשו' :והלא לראות עינינו דאבה נפשינו בשני
רעב שהיו במערב ,שהיה אדם אחד אוכל שיעור מאכל עשרה
בני אדם ,ועודנו רעב בבטנו ,רחמנא ליצלן'.

איזה חטא אחר חוץ מעוון המכירה .וראיה לכך כי הלא הוא לא
היה במכירה ואף על פי כן באה עליו צרה זו ,ובעל כרחם שיש
עוד איזה חטא ופשע .וזה שאמר "הלא אמרתי אליכם אל
תחטאו בילד" ,ואנכי קיימתי את דברי ולא חטאתי בו ,ואף על פי
כן עמכם אנכי בצרה ,שמע מינה שהקב"ה חפץ בתשובה כללית
ולא רק על עוון זה ,לכן בואו ונפשפש בכל מעשינו ונשוב עליהם.
(הגה"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"ע)

כשמעיינים בפסוקים הקודמים מוצאים את התנאי שיוסף עשה
איתם שיביאו את האח הקטן כדי להוכיח שהם לא מרגלים,
שישלחו את אחד האחים להביאו ,ובפסוק יז כתוב שאסף אותם
למשמר לשלושה ימים ואח"כ אמר להם את האלוקים אני ירא,
לכו כולם ואחד יישאר במשמר כדי שתביאו את אחיכם הקטון.
כשיצאו מהכלא ושמעון נשאר אמרו "אבל אשמים אנחנו".
ולכאורה קשה מדוע הם נזכרו לעשות חשבון נפש ביציאתם
מהכלא בלבד ,ההיגיון אומר שכשאדם נכנס לכלא הוא צריך
לעשות חושבים על מה ולמה זה קרה ,וכאן ,כששחרר אותם
והשאיר אחד מהם ,נזכרו לעשות חשבון נפש מדוע באה להם
הצרה הזאת .ויתרה מכך :מה הקשר עכשיו בין מכירת יוסף לבין
הצרות שפוקדות אותם?
אלא שטמון בדבריהם קשר עמוק בין מכירת יוסף לבין הדברים
שאמר כשהוציאם מהכלא ,שהרי כשיוסף הכניס אותם לכלא
הם לא ביקשו רחמים על נפשם ולא על משפחתם ,וכשהוציא
אותם אמר להם' :ראו ,אני ירא שמים ואני דואג לבני ביתכם
היושבים בכנען ,ולכן אני שולח את כולכם עם האוכל ואחד
יישאר איתי לעירבון' .רק לאחר דברים אלו הבינו את טעותם
במכירת יוסף שהתחנן אליהם ולא שמעו ,וזהו שאומר הפסוק
לא שבגלל המכירה באה להם הצרה אלא "על אחינו אשר ראינו
צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" וכאן יושב מלך שכלל לא
התחננו בפניו והוא מרחם על אנשים היושבים בארץ כנען שכלל
אינו מכיר .ההכרה הזו הביאה אותם לחשבון נפש מדוקדק על
חוסר הרחמים כלפי אחיהם יוסף.

"אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון
באמתחותיכם כספכם בא אלי" (מג ,כג)

"ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו...
בהתחננו אלינו ולא שמענו" (מב ,כא)

"ויען ראובן אותם לאמר הלא אמרתי אליכם
לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם"(מב ,כב)
וקשה הרי האחים כבר הודו ואמרו 'אבל אשמים אנחנו על
אחינו' ,ומה בא ראובן להוסיף בזה שאמר שהוא הזהירם לבל
לחטוא ,והרי הם בעצמם כבר הכירו בעוולתם.
ונראה אומר הגה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע דהנה דרשו רז"ל
בכתובות (דף קא) מהפסוק כבד את אביך ואת אמך" ,את"
לרבות אחיך הגדול שצריכין לכבדו ,ורצה ראובן לעוררם כי
מלבד על עיקר חטא המכירה  ,חייבין להתחרט גם על זה שלא
שמעו בקולו ,אף שהוא גדול האחים ,ועברו על מצות כיבוד אח
הגדול ,וכדי שתהא תשובתם שלמה ולא יישאר פגם עוון זה,
ציוה להם לשוב גם על זה .ולזה אמר הלא אמרתי אליכם "אל
תחטאו בילד ולא שמעתם" בקולי ,ותשובו גם על עוון זה.
עוד יש לומר ,שראובן בא לעוררם שבוודאי חייבין לשוב גם על

כך אמר הרבי ר' בונם זי׳׳ע (שש״ק ח״ב כט) שהנה מרגלא
בפומיהו דאינשי 'געלט פאלט נישט פון הימעל'  -כסף לא נופל
מהשמים  -אך בפרשתנו מבואר להיפך ,שמנשה אמר לאחי אביו
 שבטי י-ה "אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון" וכי שוטיםהיו השבטים לחשוב שהשי׳׳ת השליך להם מטמון מן השמים,
אלא וודאי שכך הוא ,ומשליכין מן השמים ממון  -שהשי״ת הוא
כל יכול( .באר הפרשה)

∞ ∞ ∞ חנוכה ∞ ∞ ∞
"על הניסים ...ועל המלחמות"
ידוע הדיוק מדוע אין מודים ומשבחים 'על הנצחון' רק אומרים
'על המלחמות' (וכבר אמרנו את ביאורו של הרה״ק ה׳אמרי
אמת׳ זי״ע שללמדך בא שברוחניות עושים 'יום טוב' על עצם
עריכת המלחמה וכלל לא על הנצחון  -שהוא מתנה מן השמים).
וביאר הגאון גאב״ד פוניבז׳ זצ״ל ,שהרי המלחמה לא הייתה
מלחמה גשמית אלא מלחמה רוחנית  -ומלחמה זו עדיין לא
ניצחנו עד היום הזה ,ורק בביאת המשיח ננצח בזאת המלחמה,
על כן אין לומר ׳על הניצחון׳ ...ומה שאנו מודים ׳על המלחמות׳
היינו שאנו מודים על עצם הדבר שעדיין לא נתייאשנו ועדיין אנו
עומדים בשדה הקרב איש איש במלחמתו ובנסיונותיו ...״ כי אם
היינו מרימים את ידינו בייאוש כבר מזה עידן ועדנים לא הייתה
לנו תקומה.

"משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק"
ביאר הרה״ק ה׳קדושת לוי' זי״ע (קדושה החמישית) דשקיעת
החמה מורה על הזמן שחשכה לאדם כשהקב״ה מתנהג עמו
במידת הדין ,וכדרך 'שקיעת החמה' לעת ערב ,שאור החמה הלך
לו ויורדת חשיכה לעולם ...בזמן זה קשה לאדם לראות את
הנהגת הבורא וחסדיו ,מה יעשה ,ידליק נרות חנוכה ועי״ז תאיר
בקרבו האמונה השלימה בהשגחת הבורא בכל עת ובכל שעה -
ויבין שאין כל חשיכה אלא אורה ושמחה לטובתו השלימה.
וזהו 'עד שתכלה רגל מן השוק' ,כי שוק מרמז על 'חיצונים'
(פע״ח שער חנוכה פ״ד) ,כלומר שיכלה ויסיר את המחשבות
שהעולם מתנהג עפ״י הרגל הטבע (עיי״ש) שהם מחשבות
חיצוניות בחי' שוק ועצת היצר הרע( .באר הפרשה)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
מקץ  -חנוכה
"ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא ,א)
אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)
יהודי בא לפני כ״ק האדמו״ר רבי יצהק מסקוירא זצ״ל והתאונן
בפניו שאין לו פרנסה וגם אין לו כל מוצא ודרך שיכול
להשיגה...
אמר לו הרבי" :גם דוד המלך ניצב בפני שאלה זו .הוא שאל:
״מאין יבוא עזרי" ,שהרי אנו יודעים ,שהברכה צריכה לחול על
משהו ,על ״יש״ ,כמו שמצינו באלישע שבירך את כד השמן
שיתרבה על יסוד המעט שיש בו (רמב״ן שמות כה-כד) אבל
דוד המלך ניצב בפני ״אין״ ,לכן שאל כיצד יבוא עזרו.
ומה היתה תשובתו של דוד המלך מיניה וביה? תשובתו היתה:
״עזרי מעם ה׳ עושה שמים וארץ״! כלומר :אם תשאל כיצד
יעזור ,עליך לזכור שה׳ הוא ״עושה שמים וארץ״ ואף אותם יצר
״יש מאין״ .על כן ,כמו שעשה אותם יש מאין ,כך לא יבצר ממנו
להושיע גם את אלו שאין להם מאומה ,ולהשפיע להם ברכה
(רזין דאורייתא)
עד בלי די.

"ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא ,א)
אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)
סיפר הגאון רבי יוסף דינקלס זצ״ל :בשנים שפרצו שריפות
בעיירה ראדין וכילו את בתי העץ שבה ,החליטו סוכני הביטוח
להגיע ולהציע ביטוח נגד שריפות .הרבה מהתושבים נענו
להצעותיהם ,שכן מאחר והבתים היו של עץ ,כאמור ,עמדו
תדיר בסכנת התפשטות אש במקרים של דליקות.
כשהגיעו סוכני הביטוח אל החפץ חיים לשכנעו שיצטרף אף
הוא להסדר הביטוח ,סירב להענות להם כשהוא מנמק זאת
באומרו :״מדוע לתת למדת הדין לקטרג ביתר קלות? הרי אם
נגזר על האדם גזירה ,מדת הרחמים מנסה לסנגר עליו ולהתחנן
שהעונש הצפוי לבוא עליו הוא מדי כבד ...אבל אם עושה
״ביטוח״ לרכושו ,מה תוכל מדת הרחמים לטעון? הרי מדת
הדין תשיב לעומתה ,שאדרבה ,הוא לא ינזק מהדין הצפוי לו,
שכן הוא עוד יקבל מהביטוח הכל ...ומדע לתת למדת הדין את
(מאיר עיני ישראל)
האפשרות לקטרג ביתר קלות?...

"ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא ,א)
אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו זה יוסף (מדרש רבה)
יהודי ,שהיה מוטרד מאד :מנין יתפרנסו משפחות האברכים
שלומדים לאחר נשואיהם בכולל לזמן בלתי מוגבל? החליט
להכנס אל כ״ק האדמור מגור בעל הבית ישראל ולשטוח בפניו
את הבעיה בנוסח הבא :״בשלמא הילדים שלנו ,יכולים לשבת
וללמוד בלי הגבלה ,כי אנחנו עוסקים במסחר ומפרנסים אותם,
אבל מה יהיה על הילדים והנכדים שלהם ועל הנינים שלהם?
אין לי מנוחה בלילות מדאגה זו״!
קפץ האדמו״ר ממקומו וצעק" :שוטה שבעולם! אתה כבר יודע
מה יהיה בדור הבא ובעוד שני דורות? כבר פתרת את כל
הבעיות הקשות וסילקת את כל הסכנות העלולות להיות
בחמישים השנים הקרובות? עד שהדבר היחידי שנשאר לך בלי
פתרון הוא הפרנסה של הנכדים והנינים שלך( .במחיצתם)

"וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ...ויספר
פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם
לפרעה" (מא ,ח)
משל למלך אחד שהיה לו בן יחיד ורך ,אך לא חכם .חשב המלך
בלבו הלא בני הוא יורש העצר ,הוא ימלוך תחתי והוא ישב על
כסאי והוא ריק מכל חכמה ומדע ואיך יצליח במלכותו? ולכן
החליט לשלחו לברלין אל פרופסורים הבקיאים בכל חכמה
ומדע ,למען ילמד ויתקדם במושכלות .וכן עשה ונשאר שם הבן
כמה שנים עד כי למד כמה מקצועות בחכמה ומדע .ואז ביקש
מאביו להשיבו אל ארץ מולדתו כי עמו עוז ותושיה ושלח המלך
והביאהו אליו .המלך עשה משתה לכל שריו ועבדיו לכבוד בנו
יורש העצר .וכטוב לבם ביין עלה בלב אחד מן השרים לבחון
את חכמת הבן והשכלתו .ושאל אותו על מהות החכמה אשר
למד שם ,ענה הבן ואמר חכמת המדידה והתשבורת וכדומה.
לקח השר בידו טבעת עגולה וקמץ את ידו כמלוא אגרוף
כשהטבעת בתוכה ,והושיט אותה לפני הבן לבוחנו אם יוכל
לדעת מה החפץ אשר בידו? אחז הבן ביד השר והתבונן בה על
פי הכללים שלמד ואמר ,שיש בידו דבר עגל חלול באמצע.
התפעל השר ואמר אמנם ידעת שיש בידי דבר עגול ,אבל
אבקשך לומר לי לפי השכל הישר מה הוא הדבר בשמו הפרטי?
לאחר שהבן חשב הרבה ענה הנה בידך אבן הרחיים כיון שהוא
עגול וחלול באמצע .לשמע דבריו ,פרצו הנוכחים בצחוק ,כי
בזה הראה הבן את גודל איוולתו ,כי אמנם הוא מלומד
במושכלות וחכמות בכללי המופתים ,אבל נבצר ממנו להבין
מעצמו את איכות הדבר ומהותו כי הוא איש בער ולא ידע.
הנמשל :כי אמנם החרטומים סיימו חוק לימודם במוסדות
השכלה גבוהה ,על פי מופתים לימודיים בכללי החכמה של
פתרון החלומות ,ולכן הבינו ששבע פרות רומזות לשבע
עניינים ,אך היה להם לשקול בפלס מאזני החכמה לאיזה
מהעניינים יש לדמות הדבר .והרי באמת יותר קרוב הפתרון
כדברי יוסף ,אבל החרטומים שגו ועיניהם טחו מראות נכוחה
שהפתרון האמיתי הוא ענין שובע ורעב ,ולכן קראו עליהם
חכמינו ז"ל "בקש לץ חכמה ואין" שביקשו הכרעת לבם מה
שהוא בתולדה ,ואין ,אבל דעת לנבון נקל זהו יוסף( .אהל יעקב)

"ועתה ירא פרעה איש נבון" (מא ,לג)
לכאורה הדברים צריכים ביאור מי ביקש מיוסף שיתן עצות
לפרעה הרי אף אחד לא ביקש ממנו לייעץ?
לומדים מכאן שכשאדם מרגיש שיש לו חמלה על השני אינו
צריך לחכות שיבקשו ממנו לעזור ,אלא הרגשתו בצערו של
הזולת תכף ומיד מביאה אותו לשאת בעול חבירו ללא מניע.
ברית מילה נערכה בבני ברק ,ואבי הילד כיבד בסנדקאות את
מרן ה"חזון איש" זצ"ל ,השמועה על יציאתו של מרן מביתו
עשתה לה כנפיים ורבים נהרו אל אולם בית הכנסת כדי לחזות
בזיו קדשו ובעיקר להתברך .יושב החזון איש ומקבל את הקהל
הגדול שצובא על המקום ,מאיר פנים לכל אחד ,מחייך ,שומע
בתשומת לב כל שאלה ,מכריע ומייעץ ,רק המקורבים לו ביותר

~~2

סיפורים נפלאים
מקץ  -חנוכה
מבחינים בחיוורון הנסוך על פניו ולבם מבשר רעות .כשסוף
סוף הסתיים הכל ,קם ה"חזון איש" ממקום מושבו ופוסע
באטיות אל המכונית הלוקחת אותו ,והנהג מחליט לנסוע לבית
החולים הקרוב" .סע לאט!" עוצר בעדו ה"חזון איש"" ,מאחורה
יש עדיין אנשים" ,הנהג מציית וממשיך בנסיעה איטית,
כשהגיעו לעיקול הרחובות ,הרים לפתע החזון איש את קולו
והורה לו" :יותר מהר! יותר מהר!" ,המשב"ק היושב לצידו של
מרן ,הוציא במהירות כדור שהורה הרופא לחזון איש ליטול
במקרה של התקף לב והגיש לו כוס מים ,החזון איש בלע את
הכדור ,ובקש לעצור את המכונית על מנת שיוכל לצאת החוצה
ולנשום אוויר .כשנרגע מעט אמר החזון איש "זה היה התקף לב
חזק"" .ממתי חש הרב ברע?" שואל המשב"ק" ,עוד בדרכי
לברית" ,ענה החזו"א" .כך"? הוא נדהם" ,אם כן למה נסע הרב
לברית"? "קיוויתי שזה יעבור"" .וכשלא עבר ,מדוע המשיך
לקבל קהל"? "כל כך הרבה אנשים באו וחיכו ,כל אדם המתין
עם ה'פעקאלע' שלו ,לא יכולתי לברוח מהם ,אילו היו יודעים,
שחביבין ישראל ואינם צריכים שליח שיתפלל ויברך אותם ...די
להם במה שהם בעצמם מבקשים מהקב"ה ,אבל אין הם יודעים
והם המתינו לי ,ואיך יכולתי לעזוב כך?"
"ומדוע גם כשעלה לרכב אמר לנהג לנסוע לאט"?
תהה החזון איש" :וכי לא ראית את הציבור הגדול שהלך אחרי
המכונית? אם היינו נוסעים מהר ,היו מקבלים הישר על פניהם
את העשן הנפלט מאחור ,איך אפשר לזלזל כך ביהודים?!"

"קחו מזמרת הארץ" (מג ,יא)
הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זי"ע ,שהיה ידוע בנועם זמירותיו,
אמר פעם "גדולה הנגינה ,שהיא מעוררת לתשובה ומקרבת את
לבם של ישראל לאביהם שבשמים" .שאלוהו "הייתכן ,שמה
שלא יפעלו ספרי היראים וספרי המוסר ,יפעל הניגון" .השיב
להם הצדיק במשל "פעם אחת הגיע איש כפר בעל ריחיים
לכרך .בהיכנסו לכרך נתקלו עיניו בשעון מעורר ,אשר נשקף
מבעד לחלון ראווה של אחת החנויות ,והוא ביקש לרכשו".
בשיחה ,שנפתחה בין בעל החנות לבין איש הכפר ,שאלו בעל
החנות' :אמור נא לי ,הכלום בשעון מעורר תמצא פתרון
ליקיצתך בזמן הרצוי ,והלא כמה וכמה גלגלים ואופנים
מסתובבים בקול רעש גדול בטחנת הריחיים שלך ,ואם באלו
לא מצאת פתרון לכך ,מה יועיל לך צלצול דק של שעון".
מטבע האדם ,ענה לו הכפרי ,אזני מסתגלות ומתרגלות לקול
הרעש ,המקיף אותי תדיר ,ואף אם יהא זה רעש אדיר .יומם
ולילה מצוי הנני בסביבתם של הריחיים הגדולים ,המרעישים
אגב סיבובם ,וכבר התרגלתי לקול שאונם ,עד שלא יטרידו
אותי עוד ,אולם קול צלצולו הדק של השעון ,אשר חדש הוא
עבורי ,ללא כל ספק ,יעוררני בנקל.
(פרדס התורה)

"והורידו לאיש מנחה" (מג ,יא)
כשהיה הרה"ק "בעל התניא" זיע"א נתון בבית האסורים .הרשו
השלטונות לאחד מחסידיו

לספק לו אוכל כשר מבחוץ .פעם אחת מצא החסיד בכלים
הריקים שהוחזרו אליו פתק בכתב ידו של הרבי ,ועליו המילים
"אומרים צדקתך צדק במנחה" .הבין החסיד שבשביל להוכיח
לשלטונות את צדקתו של רבו יש צורך לתת מנחה.

∞ ∞ ∞ חנוכה ∞ ∞ ∞
"אור הגנוז בתורה"
פעם התלונן הגאון רבי יוסף דוב סאלאווייציק זצ׳׳ל (בנו של
הגרי״ז זצ״ל) לפני הרה׳׳ק ה'בית ישראל' זי׳׳ע ,שבכל לילה 'קול
נשמע בביתו' מהסעודות שעורכים הבחורים  -חסידיו ,והם
מאריכים בסעודתם עד לשעות מאוחרות מאד (והתרעם על
הביטול תורה).
נענה ה'בית ישראל' ואמר ,הלא כתב הרמ׳׳א שקצת מצוה
איכא בסעודות בחנוכה ,אך הגרי׳׳ד לא הסתפק בתשובתו,
ושאלו מיניה וביה ,דרק 'קצת מצוה' יש בהם ,ומדוע הם מרבים
בזה כל כך ,השיב לו הרבי הבחורים שלי מחשבים 'קצת
עבירות' לעבירות גדולות ,אם כן בדין הוא ש'קצת מצוה' יחשב
ג"כ למצוה רבה...

"ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה"
סיפר ר' משה שרר ז"ל :ילד קטן הייתי ,שוכב במיטה וקודח
מחום .אמא ע"ה הזעיקה את הרופא שבא לביקור בית .הרופא
רשם מרשם דחוף ,אולם אמא המסורה לא יכלה לצאת לבית
המרקחת שכן ,כסף לשלם עבור התרופה לא היה בנמצא.
בסופו של דבר ,הצליחה לאסוף כמה סנטים ויצאה לדרך מתוך
החלטה ,להביא את התרופה ויהי מה .הרוקח הראשי לא היה,
וסגנו הסכים להעניק לה את התרופה היקרה תמורת הפרוטות
שבידה .שמחה וטובת לב על שהצליחה במשימתה ,יצאה
לדרך כשהיא אוחזת בבקבוק הזכוכית היקר מפז ,האמור
להבריא את בנה יקירה .היא מיהרה כל כך בדרכה עד שמחמת
מהירותה נפלה ,ובקבוק הזכוכית נשבר לרסיסים.
בבכי מר הרימה את פיסת הניר הרטובה ,ובתוכה שברי
הבקבוק ,ורצה חזרה אל בית המרקחת ,שם היה כבר בעל הבית
שלא הבין את פשרו של הבכי המר .אמא שידעה כי אין לה כל
דרך לשלם עבור התרופה  -הבטיחה לו כי תבוא לעבוד
בעבודות ניקיון בלילות ,ובלבד שיתן לה את התרופה היקרה.
הרוקח נטל את השקית הרטובה ,הריח לרגע את הריח שנדף
ממנה ונעלם מיד .לאחר דקות ספורות שב עם שקית חדשה,
ובפנים סמוקות הגיש לה חזרה את מחיר התרופה ואמר" :יש
כנראה מלאכים ששומרים על הילד הזה ,אוי ואבוי היה ,לו היה
לוקח את התרופה שרקח הסגן שלי בטעות"" .אתה מבין
מוישל'ה" ,פנתה אלי ,בנה הרך" ,תלמד מכך שיעור לכל החיים:
כשנפלתי והבקבוק בידי ,חשבתי שהעולם נגמר ,זה הסוף! אך
למדתי ,כי בחיים ,לפעמים כשחושבים ש'זה הסוף' – דווקא אז
מתחילה הישועה".
(כי אתה עמדי)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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éôìà äçìù ïåé úåëìîù 'ñåëåéèðà úìéâî'á àúéà ïëå
éî ìë' åøîàå å÷òöå ìàøùéá íçìéäì íéìééç íéôìà
åãîò íúîåòì .ì"ôò 'áøçá ø÷ãé íéîù íù øéëæîù
ìàøùé éøåçáî íéãéçé äîëå åéðáå ìåãâ ïäë åäéúúî
úà ä"á÷ä äøùäù åëæå ,åðéìà 'äì éî åøîàå å÷òæù
âøäå áéåàä äðçî êåúì õô÷å ,éáëîä äãåäé ìò åúðéëù
êëå ,(à"ë ÷øô ïåôéñåé 'ééò) íéìééç óìà ä"ë úçà äöéô÷á
ìëå ,íéðååéä àáöî úåñééâ óìà íéðåîù íäéúçú åòéðëä
åðéà ä"áå÷á ÷åáãä éë ,íúðåîà çåëá íäì äéä äæ
.à íìåòä òáèì ììë ãáòåùî
äëåðç õ÷î - dyxtd x`a888

úåìåáâ õåøôìå úåöéçî øáùì 'äðåîà' ìù äçåëá éë
'ïéîàî'ä úà ìéöäìå úåàìôðå íéñéð úåùòì ,òáèä
'òáèä êøã' é"ôò íà óà Y åé÷éöîå åéøéöî åéàðåù ìëî
'äëåðç ñð' éáâ åðéöî ïëå .äîëå äîë éô åðîî ÷æç åáéåà
øéòöä éðàå ,ì"æå (ã"ì÷ 'îò ïðçúàå 'øô) 'øåîä øåøö'á øôñá
- éì äìâúðù äî ïàëá êì úåìâì äöåø ,òáñ íäøáà
íéãòåîä ìë éøäã ,'äëåðç' íéàðåîùçä ãòåî àø÷ð äîì
ìò çñô ,øåôä íù ìò íéøåô - òøåàîä íù ìò åàø÷ð
åàø÷ àì òåãîå ,êøãä äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù íù
éîéá åðîæ íù ìò íà éë ,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ
àåä øáãä øåàéá àìà ,åìñëá 'ä"ë åðç' - äðùä
íéìåëé åéä àì úåãîùäå úåøöä áåøî íéàðåîùçäù
- åùò ãçà øáã êàå ,éòáãë ììôúäìå äøåúá ÷åñòì
'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' ÷åñôá íùä úà åãçéé
åçöð 'ä úà íãåçéé çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà

א .וז"ל 'מדרש חנוכה' )... (‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ 'ÈÙ 'Á˜Â¯'· ‡·Â‰מסרת גיבורים יוונים ביד חלשים הם חשמונאים .רבים היו היוונים
ביד מעטים נפלו ...א"ר יצחק בר נחמני אלו שמונים אלף גייסות שבאו עם גסקלגס ) (ÒÈ¯‚· ‚"Èהרשע )·‚˙Á‡ ‡Ò¯È
È˘ ‡ 600,000,000 = ˘È‡ ÛÏ‡ ‰È‰ „Á‡ ÏÎÏ˘ ‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ Ì˘ ÂÈ‰˘ ˜ÁˆÈ ·¯ Ì˘· Ì˘ ‡˙È‡ „ÂÚ ,‡·ˆ È˘ ‡ 10,800,000 = ‡Â·È¯ ÌÈ ÂÓ˘Â ÛÏ‡ ˘È

ˆ·‡( פתח גסקלגס ) (ÒÈ¯‚· ‚"ÈÂואמר שוטים יש בכם י"ב איש שיעשו מלחמה עם חיל שאין לו שיעור ...באותה שעה
נשאו ישראל עיניהם כלפי למעלה בתפילה לפני הקב"ה ...באותה שעה תפס הקב"ה את שבעים שרי האומות ורצע
אותם במרצע של אש ,ואמר להם כל אחד מכם ]יתפוס[ אומתו בידו ,אם נמלט אחד מהם  -נפשכם תחת נפשו,
כל אחד ואחד מן היוונים כשהיה יורה החץ להכות אחד מישראל בא מלאכו ונועצו בלבו ,והיו בית חשמונאי רואים
נסים הללו ואומרים ה' ילחם לנו .וכל מלך שנהרג מהם מן היוונים באים מלאכי השרת ומבזבזים את ממונם
ומטילים לתוך בתיהם של ישראל ,שאין יכולים ליטול השלל מפני חלליהם ,זהו רבת את ריבם ...מסרת גיבורים
ביד חלשים ורבים ביד מעטים הם היוונים ,וגם חבורת אליפורני שקיבץ מאה ועשרים אלף איש גבורי מלחמה וכ"ב
אלף בעלי חיצים ,וגמלים נשאו מזונות עד אין מספר ,ולכד כל המדינות גדולות וגבוהות ,כיון ששמעו ישראל
שבא עליהם פחדו כולם ...ויקומו ויצעקו אל ה' בעמידה ,והכניעו נפשם בצום ובבכי הם ונשיהם ובניהם ,ולבשו
הכהנים שקים וגם מזבח ה' הלבישו שק ,ונפלו הנערים על פניהם בצום לפני היכל ה' ,ויצעקו כולם אל ה' בלב
אחד ...וכל העם מיד נפלו על פניהם ]והשתחוו[ לה' בבכי גדול ...מיד רדפו ישראל את אויביהם והרגו מהם תילי
תילים ,עכ"ל.
וכבר אמרו שלא זכו החשמונאים לנסים ונפלאות אלא בזכות ביטחונם בבורא ,ומרומז בשמם כי מתתיהו ובניו
כהנים היו ,ו'כהן' בגימטריא כמנין 'בטחון' ) ,(‰"Úוכשאנו נתדבק בדרכיהם גם אנו נזכה לנסים ונפלאות בזמן הזה
).(‰ÎÂ ÁÏ ‰"„ ,„"Ù¯˙ Ï"ÂÈ ÌÈ˘„Á ÌÈËÂ˜ÈÏ
יש אומרים שלכן נהגו לומר מזמור 'יושב בסתר' אחר הדלקת הנרות ) („ÂÚÂ '‰¯ÈÎÊ ¯ÙÒ'· ÔÈÈÚ ,Ô"·Ó¯‰Ó Â¯Â˜ÓÂללמד שעיקר
העבודה בימים אלו היא האמונה ,דהנה חז"ל )˘· (:ÂË ˙ÂÚÂכינו פרק זה 'שיר של פגעים' ,ואמרו ועד היכן  -עד כי אתה
ה' מחסי עליון שמת מעונך.
ומה נמלצו דברי ה'אבודרהם' ) (˘"ˆÂÓÏ ‰ÏÙ˙‰ ¯„Òדלכן אין אות זיי"ן בכל פרק 'יושב בסתר' ,כי הבוטח בה' אינו
זקוק 'לכלי זיין' ואויביו נופלים תחתיו ומתבטלים ממנו כל הפגעין רעין ומרעין בישין.

á

 מקץ חנוכה- באר הפרשה

÷"äøä úåàøåð ïàëî ãîìå ,'øåáä ïî åäåöéøéå óñåé ìà
,êîöòá òâä ,(äëåðçã 'æ øð 'íãà úåãìåú') ò"éæ äáåøèñåàî
øåà úà ,äîéîé íéîé äæî íéøåñàä úéáá íãà åì áùåé
ïúéð àì ùôåçå (...ùéà íò øáéã àì ïåôìèá) äàø àì ùîùä
,øåøçù ãö äæéà åì ïúéð äðù á"é õ÷î éäéå ...ììë åì
åãåáëá êìîä ìà àåáì úåùø åì åðúðù àìà ãåò àìå
õåøé åîöòî éøä ,åöéøäì åëøèöé éëå ,åîò øáãì åîöòáå
ìò ïðçúäìå åéðôì ìôðúäì êìîä ìà àåáì åçåë ìëá
åîöòî êìä àìù Y åäåöéøéå Y ïàë áéúë äîå ...åùôð
ìãåâ äàøú ïàëî ,êìîä ìà åöéøäì åëøöåä àìà
,íéîù éãéá ìëäù øéëäå ïéîàäù ÷éãöä óñåé ìù åðåçèá
íéîùá áúëðù òâø åúåàá äéäé íéøåñàä úéáî 'åøåøçù'å
ìò ,íðéçá õåøìå øäîì åì äîå ,åéøçàì àìå åéðôì àì Y
.á åöéøäì äòøô éãáò åëøöåä ïë

àø÷ð ïëìå ,òáèä êøãî äìòîì äìòîì íäéáéåà ìë úà
òîù'ã ÷åñôáù úåéúåà ä"ë íù ìò 'ä"ë åðç' ãòåîä
úåéúåà ä"ë úåëæá äéä äîçìîä ïåçöð ìë éë ,'ìàøùé
ìöá úåñçì àáå ä"á÷äá ïéîàîäù íéãéîì åðéöîð .åìà
ä"á÷ä àìà 'íìåòä éø÷îå òáè' úçú óåôë åððéà åéôðë
.íéîéä ìë åì áåèì äàìôð äçâùäå úéñéð äâäðäá åâéäðî
éîéá íéãîåò åðàùë äæ ïéðòá ïðåáúäì àîøâ ïîæäå
ãéá ,íéáø Y 'íéòùø' ä"á÷ä òéðëä íäáù íéîé ,äëåðçä
÷éôñä ãçà íåéì ÷éôñîä 'ïîù ãë' íâ ,íéèòåî 'íé÷éãö'
äùåòå äùò' ù"áúé àøåáäù êãîìì Y íéîé úðåîùì
äîì òáèä ïéá ìãáä ìë ïéàå Y íéùòîä ìëì 'äùòéå
ìëå ,äæì äæ ïéá äîå åéãéá ìëä éë òáèäî õåçù
ì-àù éøùà' åá íéé÷úé 'ä ìò åáäé êéìùîå åá 'ïéîàî'ä
éë åúåàøá íãàä ùôð ìäáéú àì ,ïë ìò .'åøæòá á÷òé
ñåðî ìë åì ïéàù åì äàøð íà óà éë Y äáåø÷ äøö
ãîòù äòùá éøäù ,'äá åðåçèá ìãåâ úà äàøð øúåéáå
íà ä"á÷ä åäøæòé ïë íâ òáèä êøãì ìòî äòåùéá àìà
åëøã äçåúô íùîù òãé àì ïééãò äòøô éðôì
åéìò åîöò êåîñéå åéìà äðôé êà
ù÷éá àìå äìåòô íåù äùò àì ë"éôòàå ,úåøçì úàöì
àöé úòä äàá íàù ïéîàä éë ,åøåøçù ìò äòøôî êëå .á"äåòì åì áåèå äæä íìåòá åéøùà åæ äðåîàá éçä
íãàä ìò éàãååù óà ,åãéöî äìåòô äæéà éìáî íâ úåøçì àø÷éå äòøô çìùéå' (ãé àî) áéúëã ïúùøôá åðéöî

 ומקבל עליו את, כי הסומך את עצמו על הבורא ולא פנה אל רהבים – לחשוב חשבונות, אגב אורחא ייאמר.ב
 שמעו נא למעשה נפלא שאירע לפני כשבוע.הנהגת הבורא בוודאי יתנהג עמו הבורא כן וינהלהו על מי מנוחות
 הלה נסע ממעונו שבארה"ב לארה"ק לקראת יומא דהילולא קדישא של,עם אחד המיוחד שבחבורתנו מבניה ובוניה
 כשבדעתו לשהות שם ביום, ביום ראשון פרשת וישב חזר לביתו דרך אוקריינא,הרה"ק ה'בת עין' זי"ע יחד עם בנו
 במשך כל היום השתטח על, ואכן. אז יטוס לארה"ב10:40 ראשון ולערוך מסע בקברי צדיקים עד יום שני בשעה
 מתחילה הזמין, כשהוא מסיים את מסעו באומאן מקום מנוחת הרה"ק מוהר"ן זי"ע,כמה וכמה מקברי הצדיקים
 אך מכיוון שראה כי כוחותיו עומדים לו וחשש שמא למחרת היום תגבר עליו,האברך מקום ללון בבית מלון באומאן
‡( ותקשה עליו הנסיעה בת שלוש שעות לשדהÂ‰ ·"‰¯‡ Ï˘ ÂÏÈÏ ‡ ÈÈ¯˜Â‡· ¯˜Â·‰Â ,·"‰¯‡ ÔÂÚ˘ ÈÙÏ ÂÓÂÈ ¯„Ò Ï‰È ÔÈÈ„Ú ÈÎ) העייפות
 אבל בדברו עמהם אמרו לו מהנהלת, הזמין לעצמו מקום לינה במלון הסמוך לשדה התעופה, מה עשה,התעופה בקייב
 אחר הבירור עלה בידו, ואכן,( כי בימים האחרונים חלו בהם שינויים רביםFlights) המלון שיברר אודות זמני הטיסות
 על כן שם פעמיו לבית מלון של 'חרדים' בקיייב – במרחק נסיעה של מחצית. בצהריים1:00 שהטיסה נדחתה לשעה
, וכאן החלה שרשרת הניסים,('˙È¯Á˘ ˙Ù'Ï ÂÏ ‰ ÎÂ‰˘ Â˙ÁÂ¯‡ ˙‡ ÂÓÚ ÂÁÏ˘ Ô‡ÓÂ‡· ÔÂÏÓ‰ ˙È·Ó Â˙‡ÈˆÈ·) השעה משדה התעופה
 עצר בשולי הדרך ותר בין,כי בדרכו לקייב החל מתבונן בעצמו כי זה עידן ועידנים לא ראו עיניו את הדרכונים
( שלוÔÂÎ¯„)  הכניס את הפאספארט,( בקייבË"¯‡Ù¯ÈÚ) חבילותיו אחר ה'תיק' שבו הדרכונים – כי בבואו לשדה התעופה
 מיד חזר לאומאן וחיפשו בחדרו שבו שהה ביום האחרון, לא מצאו, אך,"·( ל'תיק' מסוים‰¯‡ ÔÂÎ¯„) ( ושל בנוÈÏ‚ ‡ ÔÂÎ¯„)
 והבין כי כבר אבד אותם לפני יום אלא שחס הקב"ה עליו ולא גילה לו זאת כדי שיוכל להתפלל על קברי,לא מצאו
 וכה אמר, פנה אל בנו, ויהי כראותו כי כן אירע...'( ארה"ב ואנגליÏÂÒ Â˜) הצדיקים בניחותא ולא יבזבז יומו בשגרירות
, לא ניתן ל'לחץ' לשלוט עלינו ולאבד אותנו מאמונתינו, נקבל על עצמנו לזכור שהכל בהשגחה,לו כך וכך אירע לנו
 וכל אשר יאמר,בכל מקום בעולם הרי אנו נמצאים ב'ידים טובות' – בידי הקב"ה המוליכנו ומביאנו מהכא להתם
...לנו הקב"ה לעשות נעשה כן בשמחה וחדווה

באר הפרשה  -מקץ חנוכה

â

'ïåçèá'á óñåé ìù åúìòî áåøì î"î ,'úåìãúùä' úåùòì
ô"äëì ãîìð ïãéãá ïðàå ,úàæ úåìãúùäì óà êøöåä àì
íù øùà øáâä éøùà' (â èô äáø) ïúùøô ùéøá ùøãîá
.â úìäåáîå äøéúé úåìãúùä úåùòì àìù
שברו על ה' אלוקיו – אחר שהשתדל לא יסמוך על
השתדלותו כי אם על ה'

האברך התקשר אל 'סוכן הנסיעות' ) (Travel agentשלו בארה"ב כדי שיבטל את טיסתו האמורה להיות למחרת היום
)‡ (...˙¯ÁÓÏ ÔÈ˙Ó‰Ï Â˙Âˆ¯· ,ÂÏËÈ· ‡Ï ‰Ï‰ Íוהחל מתקשר בפלא' ) (ÏÚÒלהנהלת שדה התעופה שבקייב – שם נחת אתמול,
אך קולו כ'קול קורא במדבר' – איש לא שם על לב כי קול הטלפון בוקע ועולה ,עד ...שסוף סוף נענה ע"י איזה
פקיד שאינו יודע מאומה והמליץ לו להחיש פעמיו לשדה התעופה אולי משם תבוא ישועתו .בהגיעו לשם 'מצאן
ישינים' ,מלבד שני פקידים שקיבלו פניו והכניסוהו לחדר האבידות אך לאחר החיפוש העלה חרס בידו ,גם עברו עמו
במשך כשעתיים ומחצה על מצלמות האבטחה ) (Security Camerasעד שראו בהם 'עין בעין' איך שהוא יוצא משדה
התעופה כשאותו ה'תיק' בידו ,ומשם והלאה אין בידם לעזור לו מאומה.
לא נותר לו אלא ברירה אחת  -לפנות אל שני הקונסולים )‡¯ ('ÈÏ‚ ‡Â ·"‰עם אישור מהמשטרה ) (policeשאבדו הדרכונים
והם יתנו לו דרכונים חדשים ,וכן עשה ,פנה אל תחנת המשטרה כשהשעון כבר מורה על  4:00לפנות הבוקר ,וסיפר
שם את אשר קרהו ,השוטר שקיבל את פניו לא כבש את פליאתו ושאלו כיצד אינך 'משבר כלים' מרוב לחץ ומצוקה...
האברך שניחן בלשון חכמים ושפה נעימה ביאר לו בטוב טעם ודעת כי כבן לעם הנבחר אינו מרגיש לעולם עזוב
ובודד ובכל מקום בעולם אב לו בשמים המשגיח עליו ומשמרו ,מנהיגו ומנהלהו בטוב לו ,אמר לו השוטר 'אילו
היו כל בני העולם כמותכם לא היו מלחמות ומהפכות בעולם ,אשריכם'.
לא נאריך בפרטים ,האברך הגיע למלון סמוך לעת תפילת שחרית ,השכיב את בנו הקטן לישון ,השאיר סמוך
למיטתו פלא' ופנה להתפלל שחרית במנין המתקיים באותו בית מלון חרדי ,בהיותו בטוח שבנו יישן שינה עמוקה עד
הצהריים והוא יצטרף לשינתו אחר שחרית עד שעות הצהריים – אז יפנה לשני הקונסולים האמורים .והנה ,לפליאתו
– על אף עייפותו הגדולה של בנו התקשר אליו בעמדו בגמר התפילה ,מכיוון שכן מיהר עם בנו לקונסול ארה"ב ,שם
עקף את כל התור הארוך – בהיותו תושב ואזרח ארה"ב ,אבל הפקיד לא מיהר לסייע לו ,באמרו בנך קטן הוא ,ואין
בידנו להנפיק לו דרכון חדש ,רק אחר שאמו היושבת כעת בארה"ב תשלח הנה באימייל ) (Emailאישור מ'עורך דין'
נוטריון המאשר את הסכמתה לעשיית דרכון חדש ,כאן הרגיש האברך כי כוח סבלו עומד בפני משבר ,כי באותה
שעה עדיין שקועים בארה"ב בשינת הליל )·˘ (¯˜Â· ˙Â ÙÏ 2:00 ‰Úמה גם שעליו להספיק את הקונסול הבריטי )‡ ‚('ÈÏ
ולאחמ"כ להמתין ארבעה או חמשה ימים על הדרכונים החדשים שיבואו לידו .אבל התחזק בכל כוחו באמונה פשוטה
כי אין דבר נעשה מאליו בזה עולם ,ודבר ה' אליו בזו השעה – עמוד על משמרתך – משמרת האמונה כי הכל
בדבר ה' נעשה לטובתך – אף אם אין הדבר נראה בעיני בשר...
האברך ניסה להתקשר לביתו שבארה"ב בטלפון שניתן לו בבית הקונסול ,אך ללא הצלחה ,ויהי אך רצה לפנות אל
הממונים שם שיעזרוהו ביצירת הקשר בארה"ב ,רץ אליו איש הקונסול ,תוך שהוא צועק לפניו שיפסיק להתקשר לביתו
כי חדשות טובות בפיו ,באשר גוי אחד התקשר לטלפון של הקונסול ומשום מה ענו לו בטלפון )‰‚Â‰ ‡Ï ÔÂÙÏË‰ ˙ÈÈ Ú
‡ˆ (ÌÈÏÂÒ Â˜‰ Ïונשמע הקול כי בידו שני הדרכונים ,ועליו למהר לשדה התעופה שם ממתין לו אותו הגוי .ואכן ,האברך
מצא א"ע יושב בשדה התעופה בשלום ובשלוה כשעתיים ומחצה לפני הטיסה שה'סוכן' לא ביטל אותה ,כשהוא סועד
לבו עם בנו בסעודה שנשלחה עמו מבית המלון באומאן .וכאן מונה האברך כ'עשרה ניסים' והשגחה פרטית שעברו
עליו בתוך אלו הכ"ד שעות 'מעת לעת' .א( שבכל אותו היום בעת מסעו על קברי הצדיקים לא ידע מאומה מדבר
האבדה ,וכך עבר עליו היום בתפילות על קברי הצדיקים בשובה ונחת .ב( שהעביר את כל שעות הלילה בשדה התעופה
ובמשטרה ,ולכן נסע מיד בבקרו של יום לקונסול ,ולא אחה"צ כשכבר יצאה טיסתו מקייב .ג( הטיסה נדחתה מ10:40
ל .1:00ד( שהוליכוהו מן השמים לבית מלון חרדי ,וכך נשאר ער להתפלל במנין .ה( שבנו לא התעורר בסוף תפילת
שחרית ,ולכן פנה מיד בבוקר לקונסול .ו( סוכן הנסיעות לא ביטל את מקומו בטיסה .ז( שהגוי התקשר לקונסול ארה"ב
דייקא לאותו פקיד ,ח( ולא למס' הטלפון שלו או בביתו שבארה"ב אשר היו כתובים ע"ג התיק האבוד .ט( באותו רגע
שהאברך עמד לפניו .י(שמבעוד מועד הכין לו הקב"ה 'פת שחרית' לסעוד את לבו ולב בנו אחר טלטולי דרכים כאלו.
ג .כי המאמין יודע ,שהכל ביד ה' ,ואין דבר העומד בפניו שהרי הכל שלו ,וכך אמר הרבי ר' בונם זי"ע )˘˘"˜ ,(ËÎ ·"Á
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ã

àì øîåìë - 'éúåå÷ú åðîî éë éùôð éîåã íé÷åìàì ìà äðô àìå' ,óñåé äæ - (ä î íéìäú) 'åçèáî 'ä
.ä éúåìãúùäá
éðúøëæäå éðúøëæ íé÷ùîä øùì øîàù é"ò ,'íéáäø
(ïúùøô ùéø) 'ééçá åðéáø'ä áúë .íéðù éúù åì óñåúéð
ãåò ùøôì ïëúé .ì"æå ïúùøô ùéøá 'ø÷é éìë'ä áúë êëå 'ìãúùä'ì íãàì åì ïéàù øîåì àá àì éàãååáù
ùé úåâéøãî äîëù éôì ,åçèáî 'ä äéäå ÷åñôá
äáøãàã ,íéðéðò øàùá íà äñðøôá íà åúòåùéì
äâéøãîå ,åæ äùøôá ééçá åðéáø íøëæ - ïåçèáä úãîá ,äéìéãá ãç ìë 'ìãúùä'ì íãà ìë ìò ùé áåéç
øîåì áåùçé àìù äáéñ àìá 'äá çèåáä àåä äðåøçà äîöò äòåùéäù ïéîàé åúåìãúùä íéé÷ù øçàù ,àìà
éôì ,åæ äáéñ éãé ìò äæ øáã éì äùòé àåä êåøá ùåã÷ä àìéîîå Y åúåìãúùä é"ò àìå ,íéîùî åì àåáú
íãà áåùçé éìåà éë åúáåèì äáéñ åæéà òãåé íãàä ïéàù óñåé éáâ éîð ïë .ã åãáì 'ä ìò ÷ø åîöò êåîñé
êôéä àåäù úåéäì ìåëéå ,åù÷åáî úàéöîì äáéñ äæ øáãù øùî ù÷áìå ìãúùäì åéìò äéäù éàãåå ,÷éãöä
àåäå åéìò çèáå (ä æì íéìäú) øîàð ïë ìò ,íîæ øùàë ïî 'äáéñ'á êåîñì åì äéä àìù àìà ,åäøéëæéù íé÷ùîä
áåè åàøé øùà úåáéñä äùòé ä"á÷ä øîåì äöø äùòé ìôëù ïååéëå ,åãáì 'äá çåèáìå ïéîàäì ÷ø ,úàæ
ìëá øîàð åìéàå .íäá øçáú äúà àìå ,êøáúé 'ä éðéòá ,åæ äøéëæ ìò êîñù äàøð ,'éðúøëæäå éðúøëæ' øîàì
,äáéñ åæéàá ïåçèáä äìúéù øîåà éúééä 'äá çèá íå÷î ,íéøåñàä úéáá íéîé íééúðù ãåò åäåøéàùä ïëìå
åçèáî åîöò 'ä øîåì äöø - åçèáî 'ä äéäå øîàð ïë ìò åúåìãúùäá åúå÷ú úåìúì åì ïéàå .'ééçá åðéáø'ä ì"æå
÷ôñ éìáù óñåé ìù åðåçèá äéä ïéîä äæîå .äáéñ úìåæá êà' (å áñ íéìäú) ãåã øîàù àåäå ,ä"á÷äá ÷ø

שהנה מרגלא בפומיהו דאינשי 'געלט פאלט נישט פון הימעל' )‡ ,(ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÔÂÓÓ Ì„‡Ï ÌÈÎÈÏ˘Ó ÔÈאך בפרשתן מבואר
להיפך ,שמנשה אמר לאחי אביו – שבטי י-ה )' (‚Î ‚Óאלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם ,כספכם
בא אלי' ,וכי שוטים היו השבטים לחשוב שהשי"ת השליך להם מטמון מן השמים ,אלא וודאי שגם משליכין מן
השמים ממון  -שהשי"ת הוא כל יכול.
ד .כתב הגאון רבי שלמה קלוגער זצ"ל )‡ (‰ÎÂ ÁÏ ¯Ó‡Ó ¯Ù˘ È¯Óעל דברי המדרש הללו בזה"ל ,והקשה היפה תואר וכי
אסור לאדם להשתדל בדרך הטבע ולסמוך על הנס ,אדרבה הרי אמרו יכול ישב אדם בטל ת"ל וברכתיך בכל
אשר תעשה עי"ש .לפענ"ד דוודאי צריך אדם להשתדל בדרך הטבע ואין לסמוך על הנס ,אך היינו דווקא בשעה
שהוא צריך לאותו דבר אז אין סומכין על הנס רק ישתדל בדרך הטבע ,אבל אם אינו צריך עכשיו ממש לדבר זה
רק לאחר זמן  -מי שיש לו בטחון חזק בהקב"ה  -שיש ביד הקב"ה לשדד הטבע ולברוא יש מאין ,אין לו להשתדל
בדרך הטבע בדבר שהוא צריך לאחר זמן דאינו נחוץ כ"כ ,ו)¯˜( בעת שיצטרך אל הדבר ולא שלח הקב"ה נס אז
ישתדל בדרך הטבע .וכן מצינו בדברי חז"ל ) (:ÁÓ ‰ËÂÒ 'ÈÚמי שיש לו מזונות היום ואומר אשתדל על מזונות מחר הרי
זה מקטני אמנה ,וכן מבואר בש"ס )·' (.ÊË ‰ˆÈאבל הלל מדה אחרת הייתה לו שהיה אומר ברוך ה' יום יום' ,דהיינו
שהיה לו בטחון חזק ולא השתדל להשאיר מיום ליום .אבל מי שאין לו בטחון חזק בהקב"ה אז משתדל בעת שיכול
להרוויח הרבה להמציא טרף לביתו על כמה זמנים כי ירא שמא אח"כ לא ימצא להשתדל בדרך הטבע ,ובטחון
אין לו על הקב"ה .ולפי"ז כך היה חטא יוסף ,שבשעה שפתר חלומו לשר המשקים עדיין היה שלושת ימים להוצאת
שר המשקים מבית הסוהר ,אם היה יוסף שם בטחונו בהקב"ה לא היה לו להשתדל ולבקש תיכף בעת הפתרון
משר המשקים ,אלא היה לו להמתין עד יום השלישי בעת שיצא שר המשקים מבית האסורים אז יבקש ממנו
להזכירו לפני פרעה ,אף שאולי לא יכנסו אז כ"כ דבריו באוזניו כמו עכשיו בעת שפתר לו  -שאז יכנסו דבריו יותר
באוזניו ,מ"מ ריוח והצלה לפני הקב"ה ממקום אחר ומדוע היה צריך לבקש עוד קודם ב' ימים קודם ולכך כיוון
שהקדים יוסף עצמו ב' ימים מקודם לכן נענש בב' שנים יום לשנה כמו שנענשו המרגלים ארבעים שנה יום לשנה.
ה .וכן כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ) (·˘ÈÂ ˙˘¯Ù Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏעל הפסוק 'ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו',
וישכחהו קאי על יוסף הצדיק ,שיוסף שכח מה שאמר לשר המשקים – כלומר ,שלא סמך עצמו כלל על מה
שביקש מאתו 'זכרתני והזכרתני' ,רק בטח בה' ולא הייתה לו 'סמיכה' על שר המשקים ,ולא נענש רק על מה
שאמר בתחילה כי אם זכרתני והזכרתני כי הקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה.
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åàøä ïë ìò .íé÷ùîä øùá äáéñä äìúù úìåæ 'äá çèá
éë àåä áùçù äî åúìåàâ úáéñ äæ ïéàù íéîùä ïî åì
.å íå÷ú àéä 'ä úöò íà
ù"øâä úà íòô ìàù ì"÷åöæ ÷ñéøáî ç"øâäù òåãé
ïîæ äîë (.âî äãð 'ãîç é÷åùç'á àáåä) ì"÷åöæ ôà÷ù
íòô ÷ø øîåà äéä íà íéøåñàä úéáá óñåé øàùð äéä
øàùð äéä ïåéâää é"ôòù ,ù"øâä åáéùä .'éðúøëæ' úçà
ë"à íééúðù øàùð íéîòô 'á ìò íà éë Y úçà äðù ÷ø
,ç"øâä åì øîà ,úçà äðù ÷ø øàùéäì åéìò äéä äæá
åéìò äéä úçà íòô éë ,ììë ùðòð äéä àì àìà ,éë àì
åúåìãúùä ìôëù ïååéëî êà ,'úåìãúùä'ä úáåçî øîåì
äðåùàøä óàù äæá äàøä ,'éðúøëæäå éðúøëæ' Y øîàå
úåìãúùä øåúá àìå ,åúù÷á ìò 'êîñ'ù úîçî äúééä

ä

åðì ïéàù àèéùô) ,'ïåøëæå ïåøëæ' ìë ìò ùðòð ïëì ,àãéøâ
.æ (àá åðãîììù àìà ,åéúåâøãîáå ÷éãöä óñåéá äâùä

משתשקע החמה – לראות את ה' בתוך החשיכה כי שם
טמונה הטובה

äëåðç øð ú÷ìãä ïîæ (:àë úáù) àøîâá àúéà
','÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî
(úéùéîçä äùåã÷) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä äá øàéá
ä"á÷äùë íãàì äëùçù ïîæä ìò äøåî äîçä úòé÷ùã
úòì 'äîçä úòé÷ù' êøãëå ,ïéãä úãéîá åîò âäðúî
ïîæá ...íìåòì äëéùç úãøåéå åì êìä äîçä øåàù ,áøò
äî ,åéãñçå àøåáä úâäðä úà úåàøì íãàì äù÷ äæ
äðåîàä åáø÷á øéàú æ"éòå äëåðç úåøð ÷éìãé ,äùòé
ìëáå úò ìëá åîìåò ìò àøåáä úçâùäá ç äîéìùä

ו .עובדא שמעתי ממכירי בעל המעשה ,באברך שזקוק מידי פעם לטיפולים רפואיים והם עולים להון רב ,בלית ברירה
נעשה האברך 'נצרך לבריות' ,במשפחתו המליצו לו לפנות אל אחד העשירים שבעם הידוע כ'בעל צדקה' גדול
ונפלא' שבוודאי יבוא לעזרתו ,ואכן האברך שלח אליו מכתב מרגש עד כדי דמעות בו תיאר את מצבו הקשה – אל
מספר הפקס של זה הנגיד הנכבד ,אך לא הועיל במאומה ,משום מה עדיין היו בטוחים כל המשפחה שאם יצליח
לדבר עם אותו העשיר פנים בפנים תבוא גאולתו השלימה ,אלא שעושר זה מוקף במשרתים ואשר משרתיו ואין כל
דרך לקבוע 'תור' להכנס אצלו ,ביום השב"ק – פרשת וישלח עדיין נערך וויכוח בין בני המשפחה את מי יותר קל
לחלות פניו – את הנשיא של ארה"ב או את העשיר הנ"ל ....עכ"פ ,כל זה בא מתוך הנחה שאם יזכה האברך ואכן
יפגוש את העשיר וירגש אותו הרי הוא מאושר שבעולם .מה עשה הקב"ה (˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡) ,ישב האברך באחד המקומות
הקדושים ,והנה ...לצידו מתיישב ...אותו העשיר בכבודו ובעצמו ...האברך המתין שהעשיר יסיים את תפילתו וקיים
בו מצוות 'לוויה' כשהוא מתאר בפניו את כל מצבו העגום והקשה ,והעשיר ,עונה לעומתו ,הרי לפניך מספר הפאקס
שלי...
כאן בא האברך לידי הכרה בה' ,ונעשה כשומע 'בת קול' מן השמים ,רצית להפגש עם אותו העשיר ,הרי לך ,אנוכי
אביאנו אליך ,ואתה את אשר חלמת לא תשיג ,שהרי את מספר הפאקס ידעת גם ידעת מקדם ,פנה נא אלי ואושיעך
בדרכים משלי.
ז .ובזה ביארו צדיקים מה שמצינו ששלח יעקב אבינו ל'מלך מצרים' 'מעט צרי ומעט דבש ,(‡È ‚Ó) '...ולכאורה אם
רצה למצוא חן בעיניו למה שלח רק 'מעט' ,אלא ,כי לא רצה יעקב אבינו כי אם לצאת ידי חובת ההשתדלות,
לפיכך הסתפק במתנה מועטת של 'מעט צרי ומעט דבש' .ואת עיקר כוחותיו השקיע בתפילה לה' ,כמו שכתוב )(„È ˜ÂÒÙ
'וא-ל ש-ד-י יתן לכם רחמים לפני האיש'.
ולא עוד ,אלא פעמים וריבוי ההשתדלות מגרעת 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.
ח .את הדבר המשילו להאי גברא שהיה במקום אשר מחשיכים את האור ומציגים על גבי הכותל מחזות שונות ,אך
מכיוון שלא ראה האיש את המחזות בבירור ,העלה את 'האור' בכדי שיוכל לראות היטב ,מובן לכל בר דעת שכך
כבר לא נראו המחזות כלל ,ונתגלה שהכל היה 'דמיונות' ולא דברים חיים ואמיתיים .ומכאן לנמשל ,פעמים נראה

å
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å÷ìçî äàöåé äòåöø äúééä ïëì äãåäé é"ò ïéîéðá ä÷ì
ïéîéðá äéä äæ ìòå ,ïéîéðá ìù å÷ìçá äñðëðå äãåäé ìù
äãåäé íâù éúéëæ àì òåãî - íåéä ìë øòèöî ÷éãöä
çáæîä íå÷î íâù äëåæ éúééä æà éë ,åéúåëî éá àéìôé
çéìù éë ,'úàöåé äúééäù äòåöø'á æîøð äæå ...é÷ìçá àäé
,(:áë úåëî) åãéáù äòåöøá úå÷ìî íéáééçä úà äëî ã"á
ãåò ä÷ì àìù - øòèöî ïéîéðá äéä 'äòåöø'ä úàæ ìòå
àäéù äëåæ äéä ãåò ä÷åì äéä åìéà éë ,äòåöø äúåàá
äîëì òãåé íãàä ïéà éë ,íéáâùð íéøáãäå .å÷ìçá çáæî
øåëæéù éãé ìòå ,íéøåñéä éãé ìò äëæé úåáåè úåìòî
.äáäàá íéøåñéä úà ìá÷ì åéðéòá ì÷ àäé åìà íéðéðò
ãéâäì éì íúåòøä äîì' (å âî) áéúëã ïúùøôá åðéöî ïëå
øîà (é àö ø"øá) ùøãîáå ,'çà íëì ãåòä ùéàì
øîåà àåäå íéøöîá åðá úà êéìîäì ÷ñåò éðà' ä"á÷ä
áúëå .'çà íëì ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä äîì'
ìëìù ,áà äðá äæå (íðîàå ä"ãá ä"ô úåðåáú úòã) ì"çîøä
ïéà äðä ,íìåòì åà íãàì úúì ä"á÷ä äöåøù éåìò
ïë ìòå ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî àìà áåèä åì ïîãæî
(.ä úåëøá) ì"æ åøîàù ïéðòëå .øòö ïëì íãå÷ åì äø÷é
ïðúð àì ïìåëå ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù'
ìëá úòãì åðéìòù ,øîåìë .ì"ëò ,'íéøåñé éãé ìò àìà
úàæ ìáà ,ïåéìò úòã ïéáäì åðéãéá ïéàù åðúåà òøàé øùà
,äáåèì äîã÷ä íðéä íéøåñééäå äøúñää éë ,òãð
'ä øáãá äéäð ìëäå ,äáåèä ìá÷ì íãàä úà 'ïéøéùëîå'
íìá÷é àìéîîå ,åúéøçàá åáéèäì úøúñð äöòå äáéñá
.è ááì áåèå äçîù êåúî

åúáåèì äçîùå äøåà àìà äëéùç ìë ïéàù ïéáéå Y äòù
æîøî ÷åù éë ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò' åäæå .äîéìùä
øéñéå äìëéù øîåìë ,(ã"ô äëåðç øòù ç"òô) 'íéðåöéç' ìò
(ù"ééò) òáèä ìâøä é"ôò âäðúî íìåòäù úåáùçîä úà
.òøä øöéä úöòå ÷åù 'éçá úåéðåöéç úåáùçî íäù
,äãåäé ìù å÷ìçá äéä äî' (.áé àîåé) ì"æç åøîà äðä
ìù å÷ìçá äéä äîå .úåøæòäå úåëùìä úéáä øä
äúéä 'äòåöø'å .íéùã÷ä éùã÷ úéáå ìëéäå íìåà ,ïéîéðá
äáå ,ïéîéðá ìù å÷ìçì úñðëðå äãåäé ìù å÷ìçî äàöåé
äòìáì äéìò øòèöî äéä ÷éãöä ïéîéðáå ,éåðá çáæî äéä
êëéôì ,'íåéä ìë åéìò óôåç' (áé âì íéøáã) øîàðù ,íåé ìëá
åøîà øáëå .'äøåáâì ïëæéôùåà äùòðå ÷éãöä ïéîéðá äëæ
øùàëù (ç áö ø"øá) ïúùøôá ùøãîä éøáã é"ôò ,åøåàéá
åéìò å÷òö ,ïéîéðá úçúîàá òéáâä úà óñåé éãáò åàöî
Y úáðâ ìù äðá áðâ) 'àúáðâ øá àáðâ' éàðâ éøáãá íéèáùä
åéäå' ãåò àúéà (é 'éñ) àîåçðúáå (íéôøúä úà äáðâ ìçø åîàù
àáðâ' åì ïéøîåàå ,åéôúë ìò ïéîéðáì ïéèáçîå ïéãîåò
úà êîà äùééá êë ,úà êîà ïá ,åðúùééá ,àúáðâã àøá
äëæ åéôúëá åäåëäù úåëîä ïúåà ìéáùáå ,'åðéáà
íéùã÷ä éùã÷ úéáù ,ùåøéô .'åéôúë ïéá äðéëù äøùúù
ïéîéðá äëæ àì òåãî ïéáäì ìéëùð äúòî .å÷ìçá äéäé
øàùë åúåà äëä àì äãåäé éë Y å÷ìçá äéäé çáæîäù
ìà åøéæçäì ,(ïéîéðá äæ) 'øòðä úà áøò' àåä éøäù ,åéçà
äéä æà éë åúåëäì ìåëé äéä àì ïëìå ,úåîéìùá åéáà
åúçèáä íéé÷ àìù àöîðå ,ìåáçå òåöô åøéæçäì ìåìò
àìù øçàîå ,àâìô àìè÷ éì äî äìåë àìè÷ éì äîã

 וממילא, שיאיר לעצמו באור האמונה, עצתו – אמונה, וכדו' משאר דמיונות,לאדם שהסתיר הבורא את השגחתו ממנו
 אלא, ללא שום שינוי, אלא הבורא משגיח עליו בהשגחה פרטית מעולם,'יראה שאין כאן 'לא דובים ולא יער
. אין לו אלא להאיר לעצמו באמונה וחסלת פרשת הייסורים,שהוא החשיך לעצמו בקושיותיו וספיקותיו
 שבמשך כל השנתיים היה חולם את אלו,' איתא ב'אור החיים' הק' בפסוק 'ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם.ט
 ורק 'מקץ שנתים' לחלומותיו זכר את דבר החלום וקרא ליוסף שיפתור, אלא שהיה שוכחם,החלומות בכל לילה
"‡( עפ"י מעשהÚ ˙Â‡ ı˜Ó)  ומבאר הרה"ק מקאריץ זי"ע, אם שכח את החלום לשם מה חלם אותו, וקשה.את חלומו
 אמר, ויצמא הרב ר' מענדיל למים,'שהיה שפעם נסע מרן הבעש"ט הק' זי"ע עם תלמידו רבי מענדיל ה'מגיד מבאר
 ונזדמן,' ואכן התחזק ר' מענדיל בבטחון בה, אם יהיה לך 'בטחון' אמיתי בהשי"ת יזמן לך ה' מים- לו הבעש"ט
 שכן זה כג' ימים אשר אני תר ומחפש אחר סוסי,' וישאלם הערל האם ראיתם כאן ביער 'סוסים,לפניהם ערל אחד
 לאחר ששתה רבי מענדיל... מיד נתן להם הערל מים לשתות, ושאלוהו האם יש לו מים,שנאבדו ממני כאן ביער
 אם כן על מה עשה ה' שיסובב כאן,הנה אלא בעבורי
ָ ֵ שאל מרבו הבעש"ט – הנה נוכחתי לראות שלא נסע ערל זה
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æ

זה ג' ימים ,ויען הבעש"ט ויאמר ,הקב"ה הכין לך מבעוד מועד את הישועה ,שאם תבטח בו מיד תוושע ,דגדול כח
הבטחון שהשי"ת מזמין למלא משאלות האדם קודם שיהיה לו הבטחון כדי שמיד בבטחו בו תבוא הישועה לידו.
כיו"ב היה אצל יוסף ,שתחילה בטח בשר המשקים ונענש על כך ,אמנם הבורא הזמין מיד את ישועתו ,ולכן חלם
פרעה שנתיים ימים את 'חלומו' מידי לילה בלילה ,כדי שאם יתחזק יוסף בבטחון מיד תהיה ישועתו נכונה לבוא
אליו ,לגאלו מבית האסורים ,ולמנותו משנה למלך מצרים.
מעשה שהיה בימי הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל ,שפעם הוזמנו ראשי אחת הקהילות אל בית מושל העיר ,הלה
הודיע להם שבעוד כמה שבועות יעברו חיילי המדינה בעירם וישהו בה איזה תקופה ,ועל כל בית אב לקבל על עצמו
לזון שני חיילים במשך כל אותה התקופה ,ותרב בבת יהודה תאניה ואניה ,כי מלבד העול הכספי הגדול שיפול בזה
על בני ישראל העניים יש בזה גם גזירה נוראה ברוחניות ,שהרי החיילים היו גוים מדיוטא התחתונה ,ושהותם בבתי
ישראל מסוכנת לחינוכם של צעירי הצאן ...מיד התאספו החסידים תושבי העיר ושגרו משלחת חשובה של ראשי
הקהילה אל אחד מצדיקי הדור שיתפלל עליהם לפעול עבורם ישועה.
המשלחת הגיעה אל בית הצדיק ,ובדמעות שליש שטחו לפניו את צער הרבים והתחננו מעומק ליבם שיפעל עבורם
ישועה ,אמר להם הרבי ,שהוא זקוק לסכום כסף גדול כדי לקיים מצות פדיון שבויים ,ואם יביאו לו את מלא הסכום
יזכו לישועה בזכות מצוה רבה זו של פדיון שבויים ]כמו שכתב הרמב"ם )' (È"‰ Á"Ù ÌÈÈ Ú ˙Â ˙Ó ˙ÂÎÏ‰שאין מצוה כפדיון
שבויים'[ .הללו הסכימו מיד באמונת חכמים שבהם.
השלוחים חזרו לעירם ,והחלו להתדפק בבתי העיר כדי לאסוף את הכסף ,ואכן החסידים נענו להם בחפץ לב וברוח
נדיבה ,אולם אלו שלא נמנו על עדת החסידים ולא הורגלו בכגון דא פקפקו בהבטחת הרבי ,ולא הסכימו להשתתף
ולתרום סכומים גדולים כאלו ,היה שם חכם אחד בין חברי המשלחת ,שבפקחותו אמר להם ,בין כך ובין כך יעלה
לכם הון רב לפרנס את החיילים ,אם כן לעצתי שמעו ,השתתפו גם אתם במצות פדיון שבויים ,והיה אם יתקיימו
דברי הרבי מוטב ,ובמקום אשר תפרנסו את החיילים נמצא שנתתם צדקה לפדיון שבויים ,ואם חלילה ישובו דבריו
ריקם או אז נחזיר לכם כל מה שנתתם ,הדברים מצאו חן בעיניהם ,ואף הם נענו בנפש חפצה ,והוציאו מכיסם נדבות
הגונות עד השלמת הסכום שהשית עליהם הרבי ,בשמחה רבה חזרו ובאו לבית רבם כדי למסור את הכסף ,ואכן
הצדיק קיבל מהם את צרור הכסף –פדה את השבויים ,ובירך אותם שבזכות מצוה רבה זו יזכו לדבר ישועה ורחמים
ולהינצל מכל שונאיהם.
לא עברו ימים מרובים ,והנה בבית המושל נתקבל מכתב מארמון המלוכה ,שראשי הצבא שינו דעתם והחליטו
להעביר את החיילים דרך עיר אחרת ,מיד שלח להודיע כן לראשי הקהילה והעיר כולה צהלה ושמחה .למותר לציין
שהחסידים יצאו מיד והודיעו בשער בת רבים כי ה'מופת' של רבם הוא ...אולם האחרים חקרו בלשון המכתב ששיגר
המלך ,והבחינו שהתאריך בראש האגרת עומד על זמן מוקדם  -בטרם הגיעו השלוחים אל הצדיק ,והרי שהגזירה
בטלה כבר זמן קודם לכן ,ורק מחמת שיבושים שונים התעכב המכתב בבי דואר ולא נמסר ליעדו ,וממילא טענו
ואמרו ,שעל החסידים להחזיר להם את כספם ,שהרי הם הסכימו לתת את הכסף בתנאי שהצדיק יפעל לבטל הגזירה,
והכא איגלאי מילתא למפרע שלא היה שום צורך בברכת הרבי ,ובדין הוא שישיבו להם את כספם ,לעומתם טענו
החסידים ,שבודאי הכל נעשה בכח הצדיק ,והוא זה שפעל הישועה ומה שנתנו נתנו ,ואינם צריכים להחזיר מאומה.
משלא יכלו להכריע ביניהם התייצבו שני הצדדים לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל כדי שהוא יפסוק בדינם ,אולם
הנתבעים הדגישו ואמרו ,שאינם מוכנים ל'פשרה' רק ל'דין' ,גם ברצונם לדעת מהיכן דנם הרב ,הגרש"ק לא הכריע
על אתר ,והודיעם שעליו לעיין היטב בדינם ו'לבוקר משפט' ,למחרת פסק הגרש"ק שהצדק עם החסידים ,ואין עליהם
שום טענה שיחזירו את הכסף ,כי אמנם הקב"ה הקדים רפואה למכה אולם עדיין היה חסר להם את תפילת הצדיק
ולכן לא הגיע המכתב ליעדו ,ורק אחר שהצדיק התפלל התקבל המכתב בבית המושל ולישראל הישועה ,נמצא שהכל
בזכות הצדיק ואלמלא היו נותנים את הכסף לצדיק לא היו נגאלים לעולם )ÔÎ ÏÚ ‰˜„ˆÏ ÔÂ‚‰ ÌÂÎÒ Â ˙È˘ ˙Â„È˙Ú‰ Ú„È ‰"·˜‰Â
.(ÌÚÈ˘Â‰ ˘‡¯Ó
והביא מקורו מפסוקים שבספר שמואל )·'  ,(Â ˜¯Ùשם נאמר שהיה ארון האלוקים בבית 'עובד אדום' למשך שלשה
חדשים ,וכתיב התם )' (·È ˜ÂÒÙויוגד למלך דוד לאמר ,ברך ה' את בית עובד אדום ואת כל אשר לו ,בעבור ארון
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áåúëä úà ùøôî (äéä ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
äòø íúáéã úà óñåé àáéå' (á æì) áùéå úùøôá
úåòøì óñåé úà çìù åðéáà á÷òé éë ,'íäéáà ìà
åäåçìùå åúåà å÷çéø íä êà ,úåøéáâä éðá íò øáçúäìå
äéä àôåâ äæå ,úåçôùä éðá ìöà úøùîå øòð úåéäì
'.êë ìë åúåà íé÷çøî íäù Y 'íäéáà ìà äòø íúáéã
êåìîä' åì åøîàå åäåçéëåä ,êë ìò íéèáùä åòîùùî
ìá÷î êðéà íà - 'åðá ìåùîú ìåùî íà åðéìò êåìîú
éë ,åðéìò êåìîì ìëåú àì åììä úåðåéæáä úà êîöò ìò
øîåìë ,êåìîì àöé
¥ ¥ íéøåñàä úéáî ,åðéãéá øåñî ììë
(æ âé÷ íéìäú) êøã ìò ,äëåìî çîöú àèåéãä úéúçúî
'ìò åúåà àåðù ãåò åôéñåéå' ïëìå ...ïåéáà íéøé úåôùàî
øùôà éà éë ,éøúñã éúøú äîä éë ,'åéøáã ìòå åéúåîåìç
.é äìéçú åúòã ìéôùé àì íà äëåìîì úåëæìå ìãâúäì

ç

יש לכם חלק – יחשיב כל פעולה קטנה שלו כי מעלתה
לאין ערוך ובזה יינצל מן הייאוש

òåãéå '....úåîçìîä ìòå...' íéøîåà åðà íéñéðä ìò çñåðá
÷ø 'ïåçöðä ìò' íéçáùîå íéãåî ïéà òåãî ÷åéãä
÷"äøä ìù åøåàéá úà åðøîà øáëå) 'úåîçìîä ìò' íéøîåà
ìò 'áåè íåé' íéùåò úåéðçåøáù àá êãîììù ò"éæ 'úîà éøîà'ä
ïî äðúî àåäù Y ïåçöðä ìò àì ììëå äîçìîä úëéøò íöò
äîçìîä éøäù ,ì"öæ 'æáéðåô ã"áàâ ïåàâä øàéáå .(íéîùä

Y úéðçåø äîçìî àìà úéîùâ äîçìî äúééä àì
úàéáá ÷øå ,äæä íåéä ãò åðçöéð àì ïééãò åæ äîçìîå
ìò' øîåì ïéà ïë ìò ,äîçìîä úàæá çöðð çéùîä
äæéà éëå Y 'úåîçìîä ìò' íéãåî åðàù äîå ...'ïåçöéðä
ìò íéãåî åðà ,ïëà éë ,àìà ,'úåîçìî'á íäá ùé äáåè
íéãîåò åðà ïééãòå åðùàééúð àì ïééãòù øáãä íöò

האלקים' ,ודרשו חז"ל )·¯' (:‚Ò ˙ÂÎמאי היא ברכה שברכו ,אמר רב יהודה בר זבידא ,זו חמות ושמונה כלותיה ]פירוש,

אשתו של 'עובד אדום' ושמונה נשי בניו[ שילדו ששה ששה בכרס אחד' ,ולכאורה הדברים תמוהים ,דהא איכא תשעה
ירחי לידה ]ואף מיעוט נשים אינן יולדות בפחות משבעה חדשים[ ,וא"כ כיצד תיקרא ברכה זו על שם ה'ארון' ,והרי בתוך
ג' חדשים כבר ילדו ששה ששה בכרס אחד ,נמצא ש'מקור הברכה' התחיל זמן רב בטרם בוא הארון לביתם .אלא
מכאן ראיה ,שאף אם הברכה התחילה טרם נגלתה הסיבה ,ונתעברו כולם כמה חודשים קודם לכן ,אעפ"כ שייך לומר
שבזכות הארון זכו לברכה ,והקב"ה רק הקדים שיהא מקום לשפע לחול בשכר מעשיהם הטובים מה שהם עתידים
לעשות ,והכי נמי זכו בני העיר לברכה זו של ביטול הגזירה על ידי התפלה שהיה הצדיק עתיד להתפלל ,אע"ג שהמכתב
הוכן ונחתם קודם לכן.
ויש להביא עוד זכר לדבר זה מדברי הגמרא בכתובות ) ,(:ÊÒשעני אחד ביקש מרבא שיתן לו תרנגולת פטומה ויין
ישן מקופה של צדקה ,והוכיח אותו רבא על שמפריז לבקש סעודות כאלו מכספי הציבור ,אך הוא השיב וטען לעומתו
'אטו מדידהו קאכילנא ,מדרחמנא קאכילנא ]וכי משל הציבור אני אוכל ,והלא משל הקב"ה אני אוכל[ ,דתנינא 'עיני כל
אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו' )˙ ,(ÂË ‰Ó˜ ÌÈÏ‰בעתם לא נאמר אלא בעתו ,מלמד שלכל אחד ואחד
נותן הקב"ה פרנסתו בעתו' ,אדהכי והכי הגיעה אחותו של רבא לבקרו ,אחרי שלא ראו זה את זו במשך י"ג שנה,
והביאה עמה בצקלונה תרנגולת פטומה ויין ישן ,ומזה הבין רבא שהצדק עם העני .ולכאורה גם הכא איכא לאקשויי,
הרי יצאה אחות רבא מביתה זמן רב טרם בא העני אצל רבא ,ואיך אפשר לומר שהיה בזה סימן שהעני צודק ,אלא
על כרחך שהקב"ה מסבב ומקדים רפואה למכה ,ובשעת מעשה נשפע השפע כדי להוציא דין צדק לאור עולם.
ומכאן תלמד מוסר השכל ,שהקב"ה משגיח מן החלונות ומציץ מן החרכים על כל פרט ופרט הנעשה בעולם ,השלך
על ה' יהבך והוא יכלכלך ברווח ויצילך מכל צרה וצוקה ,ואף אם חלילה נקלע האדם לעת צרה אל יתייאש חלילה
מן הרחמים ,אלא ימשיך לקוות אל הקב"ה ויתפלל אליו שיצילו ,כי הקב"ה מקדים רפואה למכה ,וההצלה מוכנת
ומזומנת זה זמן זמנים טובא ,ורצון ה' הוא רק שיתפלל אליו מעומק הלב ,ומשיעשה כן תתגלה לו הישועה שהיתה
כבר בעולם מימים ימימה.
י .וכך רימזו באותיות החרוטות על ה'דריידעל' נשג"ה שהוא ר"ת נ'ס ג'בוה  -ה'ר ש'פל ,מי שהוא 'ננס' הקב"ה
'מגביהו' ,ומי שהוא 'הר' הקב"ה 'משפילו'.
עוד אמרו כי אין המשחק ב'דריידעל' מנצח אלא אחר שנפל הדריידעל מסיבובו ,כי רק אחר הנפילה תבוא ההצלחה
והניצחון.

באר הפרשה  -מקץ חנוכה

íà éë àé ...åéúåðåéñðáå åúîçìîá ùéà ùéà áø÷ä äãùá
íéðãòå ïãéò äæî øáë ùåàééá åðéãé úà íéîéøî åðééä
.áé äîå÷ú åðì äúééä àì

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäî àúéà
äìéìá ïðåáúä ÷éãöä óñåéù (ãåò ù"ééòå ,ä õ÷î
'åéùòî'ù åùôðá èéìçäå ,íéøåñàä úéáá åúáéùéì ïåøçàä
,'íéøåñàä úéáá øåñà' úåéäì (äéìéã àâøã íåôì) åì åîøâ
øáâúä ãéî êà ,ùàåð øîà èòîëå ãàî åáì ìà áöòúðå
úøçîì äëæ æ"éòå .äáåè äåå÷úá ,åé÷åìà 'äá ÷æçúäì
.âé êìîì äðùîä ñë ìò úåìòìå íéøåñàä úéáî úàöì
)÷éãö éøô

éú÷çø úîàá éøäå ,ùàééúà àì ãöéë ,øîàú àîù
ìë áéùçäì ìéçúéù ,åúáåùú ,åúãåáòîå ä"á÷äî
àúéà ïëå ,øúåéá äðè÷ä åìéôà åìù äáåè äìåòô

è

ìò (éúáùç ä"ã .çî óã äëåðçì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî
ìà éìâø äáéùàå éëøã éúáùç' (èð èé÷ íéìäú) ÷åñôä
ïåùì - éìâø ,úåáéùç ïåùì - éúáùéç .ì"æå ,'êéúåãò
,ãàî äúåçô äâøãîá àåäù óà ãçà ìë êéøöù ,úåìéâø
äùåò àåäù äìåòô ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì
äæéàá äìåòô ìëù òãéìå ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá
áåæòì ìëåé äæáå .ãé äìòîì äìòîì úìòåô àéäù äâøãî
éðéòá áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä ï÷úìå åìù úåìéâøä
êøãì áåùìå åìù úåìéâøä úà áåæòì ìëåé àì åîöò
äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã éúáùéç' åäæå .áåèä
'êéùîî .'êéúåãò ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù 'éìâø
äðåùàøä äìéôúä' - íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä
ìë åðîî çëùéù .ú"éùä úàî ù÷áì íãàä êéøöù
åäåìáìáé àìù ,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäù íéúåèùä
.'å"ç úåáöòá ìåôé àìå

וôחêינה שבע שני הרעב' ,והנפקא
וôכלינה שבע שני השבעָ ֶ ִ ְ ַ ...
יא .בדרך צחות אמרו בפסוקים בפרשתן )ָ ֶ ְ ִ ַ' („ -‚ ‡Ó
מינה בין תיבה זו לזו – שאותיותיהם שוות ,זולתי אות ח' וכ' המתחלפות ביניהם .והנה האות 'ח' עומדת
על ב' רגליה ,ואילו האות 'כ' שוכבת ,והיינו כי כאשר האדם משכיב עצמו ונותן לייאוש לשלוט עליו ואינו עושה
מאומה להמשיך בדרכו ,זה גופא 'סוף וכילוי' דרכו ,והיינו 'ותכלינה' .משא"כ המעמיד עצמו על ב' רגליו ואינו
מתפעל אלא ממשיך בדרכו על זה אמרו 'ותחילנה' – שבזה עצמו נולד מחדש ופתח לעצמו פתח לשוב ולהתרומם.
יב .והמשיל )‚‡·"„  ,(Ï˘Ó 'Ê·È ÂÙלעשיר שעמד בצד 'שדה אימונים' – מקום שבו מרגילים את החיילים ואנשי המלחמה,
והנה הוא רואה שהחיילים קופצים ומדלגים מעל בור מים גדול ועמוק ,אף נדרש מהם להתכופף מטה מטה
מתחת ל'גדר תיל' ) (barbed wiresוכל זה כדי להרגילם לעמוד איתן בכל סוגי ומצבי מלחמה ,אלא שהעשיר ה'גולם'
הלז לא הבין כי יש תכלית ומטרה בכל אלו המכשולות מהמורות ונסיונות ,מניעות ונפילות ,נכמרו רחמיו עליהם
מדוע יצטרכו 'מסכנים' הללו לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות ...ברוב רחמנותו ניגש אל ה'מפקד' הממונה עליהם,
ואמר לו ,הנה עשיר כקרח אנכי ,אין זהב וכסף נחשבים בעיני מאומה ,אבקשך שתיקח 'בעלי מלאכה' על חשבון
כספי וזהבי והם יישרו את כל השדה אשר אנו עומדים עליה – להוריד את ההרים ,למלא את הבורות והבארות
בעפר ..וכך לא יצטרכו 'חיילך' להתייגע חינם ,שחק המפקד על רוב סכלותו ,ואמר לו ,אם אכן נדבה לבך לחוננו
ממתת ידך ,אנא ,רחם נא וסייע בעדנו לגמור את ה'חובות' שנצטברו מבניית והעמדת כל אלו המכשולות ומהמורות,
המשכיל ילמד מכאן לכל מיני נסיונות וקשיים שיש לו ברוחניות ובגשמיות כי הם עצמם לטובה.
יג .הרה"ק ה'חידושי הרים' זי"ע מרמז בכתוב )˙' (Á-Ê ·È˜ ÌÈÏÈ‰נכון לבו בטוח בה' ,סמוך' שבסופי תיבות הוא 'חנוכה',
לומר שעל ידי יום טוב של חנוכה מתחזקים בני ישראל בגלות ובוטחים בלבם שהכל לטובה )˘.(˜ÈÏ„‰Ï ‰"„ Ë" ¯˙ ‡"Ù
גם יש לומר ש'ראשי תיבות' של נ'כון ס'מוך ) ,(‰ Â¯Á‡‰ ‰·È˙‰Â ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˙‰הרי הם 'נס' ,ללמדך שמי שלבו נכון
וסמוך באמונה ובביטחון בבורא ית' נעשים לו ניסים )˘.('‰ ÏÈÏ ‡"Ï¯˙ ‰ÎÂ Á ‡"Ù
יד .פעם התלונן הגאון רבי יוסף דוב סאלאווייציק זצ"ל )·  (Ï"ˆÊ Ê"È¯‚‰ Ï˘ Âלפני הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שבכל
לילה מלילות החנוכה 'קול נשמע בביתו' מהסעודות שעורכים הבחורים – חסידיו ,והם מאריכים בסעודתם עד
לשעות מאוחרות מאד ) ,(‰¯Â˙ ÏÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Âנענה ה'בית ישראל' ואמר ,הלא כתב הרמ"א שקצת מצוה איכא בסעודות
בחנוכה ,אך הגרי"ד לא הסתפק בתשובתו ,ושאלו מיניה וביה ,דרק 'קצת מצוה' יש בהם ,ומדוע הם מרבים בזה
כל כך ,השיב לו הרבי הבחורים שלי מחשבים 'קצת עבירות' לעבירות גדולות ,אם כן בדין הוא ש'קצת מצוה' יחשב
ג"כ למצוה רבה...

é

 מקץ חנוכה- באר הפרשה

ìôùå åéðò àåäù øáåñ äéäéù íâä ,åéùòîá çåø úçð
úçð ä"á÷äì ïéàù øîåàå åîöò úà ùàééúî íà ,êøá
äáøãà ,êøá ìôùå åéðò àø÷ð äæ ïéà ,íéðåúçúá çåø
àðéöåá ø"åîåãà øîà ïëå ,åè 'åëå úåðéîì úö÷ äèåð àåä
,ä"äìæ [ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä] ùéøòá áåã 'åäî àùéã÷
øîàîë ,åðéúøåúáå åðéúåöîáå åðéùòîá çîù ä"á÷äù
íéàø÷ð åðçðàå ,'áà çîùé íëç ïá' (ë åè éìùî) áåúëä
ãàî ãàî øäæéì êéøöù ïàëîå ,ãåò ù"éò ,'íå÷îì íéðá
åéãòö ìëìëì àìà ,äìåñô äåðò éøçà øøâéäì àìù
é"äã) ìù úåàùðúää úãîá êøåöä úòá ùîúùäì úòãìå
.''ä éëøãá åáì äáâéå' (å æé 'á
היטיבה ה' לטובים – הקב"ה מיטיב למי שמיטיב לאחרים
ומרחם למי שמרחם על אחרים

éðôì íéîçø íëì ïúé é-ã-ù ì÷å' (ãé âî) ïúùøôá
ì"ö äéäå ,íëì ïúé åäî äù÷ äøåàëìå ,'ùéàä
ïúé 'äù íéøáãä úðååë éøäù ,äîåãëå íéîçø íëéìò ïúé
øàáîå .åîçøé íäù àìå ,íäéìò íçøéù ùéàä áìá
úåàøá éë (ïúùøôá øôù éøîà) øâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä
éë ,íéáåøî íéîù éîçøì äúò íé÷å÷æ åéðáù åðéáà á÷òé
úà óàå åððéà ïåòîù - äù÷ ãéá íúà âäåð 'ùéàä' äæ
äîå ,åìøåâá äìòé äî òãåé éîå úç÷ì íä íéãîåò ïéîéðá
,äùò äî ...íéìâøîë íéãùçðä íéðáä ìë ìøåâá äìòé
,'äãéî ãâðë äãéî'á íãàä éðá íò âäðúî ä"á÷äù òãé
úåéøáä ìò íçøîä ìë' (:àð÷ úáù) ì"æç åøîà ïëå
ïúé é-ã-ù ì÷å' íëøéá ïë ìò ,'íéîùä ïî åéìò íéîçøî
éðôì ,úåéøáä ìò åîçøúù íëéðôì ìâìâéù Y íéîçø íëì
'ùéàä éðôì' úáéú øàáúéå) ùéàä ìà åòéâúù íãå÷ Y 'ùéàä
'ä åì ïúé ùéàä éðôì íëàåáá àìéîîå ,('íãå÷' øîåàù éîë
.æè íëéìò íçøì íéîçø

éðô ìò êùåçå' (ã á ø"øá) ùøãîá àúéàãë ,àîøâ ïîæäå
ìù íäéðéò äëéùçäù ïåé úåìâ äæ - 'íåäú
ìò íëì åáúë íäì úøîåà äúéäù ,ïäéúåøéæâá ìàøùé
åæ 'úåëùç'á .ìàøùé é÷åìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷
íðéàù åáùçéù ìàøùé éðá úà ùàééì íéðååéä åöø
ò"éæ úîà úôù'ä ÷"äøä ìù åøåàéáëå .íåìëì íééåàø
íúåàì åäì úôëéà äåä àìã (àúéà ä"ã 'æ ìéì å"ìøú ,äëåðç)
åáà àìù àìà ,úååöîå äøåú ìàøùé åîéé÷éù íéòùø
é÷åìàá äìçðå ÷ìç' ìåëéáë íéìèåð ìàøùé éðáù øéëäì
íäéùòîù åðéîàé àìù øîåìë ,íìåòä úâäðäáå 'ìàøùé
úâäðä àäú ãöéë úòá÷ð íãé ìòå ,íéîùá íéøøåòî
÷ìç íäì ïéàù åæéøëéù åøæâ ïë ìò ,åîìåò úà ä"á÷ä
íéàðåîùçä åøáâ øùàë ìáà .'ìàøùé é÷åìà' ìù äæ ïéðòá
ìëù íäéúåáìá åæ äðåîà ìàøùé éðá åùéøùä íåçöéðå
äìåòô ìëáå ,ãàî ãò åúåáéùç äìãâ àåä øùàá éãåäé
,äìòî ìù àéìîôá äøåáâå çë óéñåî àåä åìù äáåè
ìò úåøð ÷éìãé äéäéù éî äéäé éãåäé ìëù åð÷éú ïëìå
íùá øùà ìë éë ,äøùòî äèîì õåçáî åúéá çúô
.äæ ïéðòá êééù äðåëé ìàøùé
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë äë
åúéá çúô ìò äçéðäì äåöî äëåðç øð .ì"æå (äëåðç
ìôðù éîì óà äøéàî åæ äåöî éë ,(:àë úáù) õåçáî
àåäù éîìå ,ùîî íéáøä úåùøá äæä íìåò éìáä úåùøì
êôäúéù åéðéò øéàäì åæ äåöî ìëåú õåçáî ùîî
.äùãç äéøáì
í"éøä éèå÷éì)

ø÷éò àåä äæå' (úéùéìù äùåã÷ ,íéøåôì) 'éåì úùåã÷'á àúéà
àøåáäì çåø úçð úåùòì øåáò íãàä úãåáò
ä"á÷äì ïéàù øîåàå åîöò úà ùàééúî íà íðîà ,ä"á

( כי 'שנתים' ר"ת ש'מאל נ'ר ת'דליק י'מין.ËÚ ˙·˘) ' רמז בה ה'שלטי גיבורים, פרשת מקץ נקראת בימי חנוכה.טו
 ומתייאש, שכבר בא עליו סופו,'( מבאר שאף מי שנראה לו כי הוא כבר 'מקץÂÏ ‰ÎÂ Á) ' וב'תפארת שמואל.מ'זוזה
 כי אף ב'שמאל' בידו לשוב ולהתחזק דוגמת, שמאל נר תדליק ימין מזוזה- ' יזכיר לעצמו 'שנתים,מעצמו לאין תקוה
' ולא עוד אלא שמדליקים אותם והם מאירים גם 'למטה מעשרה,'הנרות שמדליקים אותם ב'שמאל' ונעשים 'קודש
. כי השי"ת עמנו בכל מצב שהוא, חזקו ונתחזקה...' אף לאותם שהם 'למטה מעשרה, שבכוחם להאיר בכל מחשך וכך כתיב, עוד עצה להשכנת שלום בין הצדדים – שיראה כל אחד את מעלת חברו ובזה תישקט במריבה.טז
 אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם,( 'זאת עשו וחיו את האלקים אני יראÎ-ÁÈ ·Ó) בפרשתן
 וצריך,' ויעשו כן, ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו,ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם
 הלא,' מאי 'ויעשו כן, ועוד,' מאי יש להם לעשות היות והוא ירא ה,ביאור מהו זאת עשו וחיו – את הא' אני ירא
, וטפי הוי ליה לומר שקיבלו על עצמם לעשות כן,עדיין לא עשו – שעדיין לא הביאו את בנימין לארץ מצרים

באר הפרשה  -מקץ חנוכה
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øåáî ÷éãöä óñåé ìù åúìöä äùòî ìëù ,åøîà øáëå
Y êìîì äðùîì úåðîúäì åúééìòå øäåñä úéá
òåãî Y íéôåàäå íé÷ùîä øù úà ìàùùë äéä ìëä
.åúìåæ úà ÷æçì åáì íùùë ,íåéä íéòø íëéðô

.ì"æå (ã"îøú éú÷åçá) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
äøéáò éøåäøä (.èë àîåé) åãéâä íéîëç øùàëå
÷éøåäøä éë (äáåøî äáåè äãîå) ãåîìì åðì ùé äøéáòî ïéù
('ïéù÷' äøéáò éøåäøä äøéáòá øîàðäî êåôéä) ïéçåð äåöî
ä÷åùúå øåäøä áåøá éåìú ùôðä ïå÷éúù .äôåâ äåöîäî
éë ,åøîà íéøáãä øåàéááå .ì"ëò ,àøåáä úãåáòì
,íéðåéìòä úåîìåòá úáøçîå úîâåô ïëà äîöò äøéáòä
íéáéøçîå ,íãà ìù åùôðá íéîâåô äøéáòä éøåäøä ìáà
éë ,äáåøî äáåè äãéî ,ïúîåòì ,åáöî ìë úàå åúåà
éøåäøä ìáà íéðåéìòä úåîìåòä úà ï÷úî äåöîä äùòî
íéøéàîå íãàä ùôð úà íéð÷úî äåöîì äðëääå äåöî
.úåø÷é øåàá åúåà

úùâ íøèá êééù äåöîì äðëää ïéðòù ,íðîåà óàä
éîéá íäá ùé ãçåéî ïéðò ìáà ,äåöîä ìà íãàä
,àåä ùãç ïéðò íéîéä úðåîùî íåéå íåé ìëù äëåðçä
úàø÷ì åðîöò ïéëäì åðéìò íåéå íåé ìëáù ,äúòî øåîà
.àáä äìéìá è"ìòáä 'øð'ä

åëìé íé÷éãö' (é ãé òùåä) ÷åñôä ìò íìåòä øîàî òåãé
éðôì åîöò ïéëî ÷éãöä éë ,'íá åìùëé íéòùåôå íá
òâø åáùçé àì íéòùåô ë"àùî ,äúàø÷ì êìåäå äååöîä
éîë ,íá åìùëé ÷ø ,äååöîä éãéì åàåáé íøèá ãçà
.çé õøàä ìò çðåîä ìåùëî äæéàá úåòèá ì÷úðù

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúë á"åéë
äðéðç úãî åì ïúåð êøáúé àøåáäù .ì"æå (éúåðçå
,ãñçå íéîçø úãîá åîöò íãàä âäðúéù - úåðîçøå
,æé (ìåãâ øöåà àåäù) íðç úðúî øöåàî åì ïúåð äæ éãé ìòå
êì ïúðå' (çé âé íéøáã) ÷åñôä ìò (:àð÷ úáù) åùøãù åîëå
.ì"ëò ,'êîçøå äæ éãé ìòå - íéîçø
)ä"ã àùú éë

úåððåáúä êåúî øð ìëì äùâääå äðëää ïéðò - åðéëäå

ולא שכבר עשו

)'Â˘ÚÈÂ' Ï·‡ ,Ì‰È ÈÚÏ ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ¯Ò‡˘ - ÔÎ ‰˘Ú˘ ÛÒÂÈ ÏÚ È‡˜„ ÌÈ˘¯ÙÓ Â ÈÈ‰ „ÈÁÈ ÔÂ˘Ï· 'ÔÎ ˘ÚÈÂ' ·Â˙Î ‰È‰ Ì‡ ‡ÓÏ˘·Â

· ,(ÌÈË·˘‰ ÏÚ È‡˜„ ‰‡¯ ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ïוביאר הרר"ב מפרשיסחא זי"ע ) ,(Ô˙˘¯Ù· Ê ˙Â‡ ‰ÁÓ˘ ˙Â„Áוהוסיף שמצוה לפרסם תירוץ
זה ,דהנה הדרך הנכונה להשקיט מחלוקת ומריבה בין שני אנשים  -שכל אחד יאמר שהצדק בל עמו ,ויחפש
מעלות טובות אצל זולתו ,ואל תאמר שנצרך לזה 'אור האבוקה'  -למצוא ברעהו איזה מעלה טובה ,לא כן ,כי לכל
אחד יש מעלות טובות שאין אצל אחרים ,ולאידך גיסא יבדוק במעשי עצמו למצוא בהם איזה חסרון ,וכאשר תהא
ידיעה זו ברורה אצלו ,ממילא כבר ישלים עם רעהו ויפייס את בעל מחלוקתו ,בראותו כי הלה חשוב יותר ממנו
עשרת מונים ,ובזה יקל עליו להשפיל כבודו ולבקש מחילתו וסליחתו.
וזהו אומרו לאחיו זאת עשו וחיו – הביטו נא והתבוננו שאת האלקים אני ירא ,ואחר שתחשיבו אותי לא יהיה
בינינו עוד מצה ומריבה ,והיינו ויעשו כן  -שקיבלו על עצמם לקיים עצתו זאת ,וזה גרם להם להכיר ולהתוודות
על מכירת יוסף ,וכמו שאמרו )' (‡Î ˜ÂÒÙאבל אשמים אנחנו על אחינו' שמצאו בעצמם חסרון ,וזו היתה תחילת דרכם
להחזיר את השלום ביניהם.
יז .נוראות יסופר בענין ה'חסד' ,סיפר הסבא מקלם זצוק"ל שבלילה אחד חלם חלום ,כי הנה מכריזים 'רבינו יונה
ישא מדברותיו בבית המוסר' ,ורבים נהרו לשמוע דברות קדשו ואף הוא רץ ביניהם ,אך בהגיעו עיכב בעדו 'שומר
הפתח' ולא נתנו להיכנס ,באמרו שאינו ראוי לשמוע את הדיבורים ,החל הסב"ק מנסה להזכיר זכויותיו בהרבצת תורה
ומסירת השיעורים ,אך השומר לא נתרצה לו .שוב הפציר בו להכניסו יען מתלמידי רבי ישראל סלנטר הוא ,אך גם
בזה לא נשא השומר את פניו ,עד שאמר כי הוא אביו של 'רבי נחומק'ה' ,ומיד פתח בפניו את השערים .ויהי בבוקר
מיהר הסב"ק לשאול את בנו 'מה מעשיך' ...עד שרק בזכותו נפתחו לו השערים ,ויען הבן ויאמר ,כי מזה תקופה
ארוכה שנקרעו נעליו וחסך פרוטה לפורטה במשך חדשים ארוכים כדי שיהא לו מעות לקנות בהם מנעלים חדשים,
והנה ,אך קנה את הנעליים ויצא לרחובה של עיר ,פגע בו עני מרוד אשר אין מנעלים לרגליו בכלל ,והיה הלה מדדה
ברגליו היחפות בשלג כשרגליו פצועות ושותתות דם ,והבחין שהעני מסתכל בחמדה ובקנאה בנעליים החדשות .מיד
חלצן ונתנם לו .אמר הסבא עמדו והתבוננו ,כל מעשי בזכיות הרבצת התורה ,זיכוי הרבים וכו' אינם מגיעות לאותו
זכות ש'זכה' בני בנתינת מנעלים מתוך רחמנות על העני.
יח .בדרך משל יאמר ,כי מדרכו של עולם ,בהוציאם את ה'בשר' מתוככי הפריזער ) (‡ÈÙ˜Óיניחוהו מתחילה עד שיופשר
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ãåîòú äìéçúî äéåàø äáùçîå äðëäá úååöîä úééùò ä"ã à"öøú àöú éë) ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîà êëå
ïåùìá ï÷ä çåìéù úåöî úàø÷ð òåãî øàáì (àø÷é éë
.äéìéã úëå øöéä ãâð åðì
,'úåì÷áù äì÷ äåöî' (á ïîéñ á÷ò úùøô àîåçðú ùøãî) ì"æç
øîàðù äî ùøôì (à äì úéùàøá) ï"áîøä áúë êëå
àöîð ,'ïîåæîì èøô - àø÷é éë' (.èì÷ ïéìåç) ì"æç åùøã éë
íùå ì÷ úéá äìò íå÷ á÷òé ìà íé÷åìà øîàéå'
ì÷ù
© äåöî àéä ïë ìòå ,åæ äåöî úàø÷ì äðëä êééù àìù
áùå äåö éìåàå ,'åëå íù áùå åäî éúòãé àì ,ì"æå ,'íù
òâééúäìå ìåîòì åéìò äîë ìéëùîä ïéáé ïàëîå .äîéé÷ì
áùééù øîåìë ,ì"ëò ,ì-àì ä÷áãì åúáùçî úåðôì íù
.äåöîå äåöî ìë úàø÷ì äáøã äðëäá
íåé-íåéä ééçî úåãøèäå úåáùçîä ìë åéìòî øéñéå åúòã
äæ éøäù ,øîàé åðééðòìå .ä"á÷äá ÷áãúäì ìëåéù éãë àì àééç éáø úåëæáù (â÷ úåáåúë) àøîâá åðàöî äðäå
ìå÷ úá ïéîëå ãçàå ãçà ìëì íéîùä ïî äàéø÷ ïéòë ãöéë äëåøàá øàáîå ,ìàøùéî äøåú äçëúùð
,'ì÷á ä÷áãì åúáùçî úåðôì Y íù áùå' úæøëîå úàöåé äéä ë"îçàì ,ç"úì íøùá úà ìéëàîå íééáö ãö äéä
åðà íäá íéúåèùäå íéìáää ìë åðéìòî øéñäì åðéìòù éùîåç äùîç íäéìò áúåëå 'åëå óì÷ì øåòä úà ãáòî
ìù äìåãâä äåöîä úàø÷ì åðúáùçî úåðôìå íéòå÷ù ãîìîå úåøééòä ïéá ááåñîå äðùî éøãñ äùùå äøåú
åäîú íéùøôîä ìë (úåáåúë 'ñî) æ"òø éùåãéçá áúëå ,'åëå
.äëåðç øð ú÷ìãä
,ïúùôä úòéøæî ,åììä úåäåîúä úåðëää ìë éì äîì
çñ ììë) íãà ééçä áúë úååöîä íåé÷á ìåãâ ììë
äòéâéá úåìéâîä úáéúëå íéôì÷ä ïå÷éú äãéö ,úøåîëî
ì"ø ,òø øáã òãé àì äåöî øîåù ,ì"æå (äë óéòñ
äðùî éøãñ àúéùå íéùîåç 'ä ç÷ì àì äîì ,øåòéù éìá
äúåà äùòé àì äåöî åæéà úåùòì äöøéùë áéåçîù
ìëã àðìéåî à"ø ïåàâä íùá éúòîùå .ääîúà ,íéáåúë
øîù åéáàå åîë] ïéúîéå øåîùéù ÷ø íåàúôáå ïåæôçá
àöîðã ,åøîàá ,úå÷åðéúä ãåîéì øåáò êéøö äéä äæ
Y 'äåöî øîåù' øàáúé äæáå) [àé æì úéùàøá Y øáãä úà
ìãâî äåöîì úåðëää éåáéø ãåñä ô"òã äìá÷ä éøôñá
êéà áéèéä øáãá áùééúéå (äúàø÷ì ïðåëúîå äôöîù øîåìë
øúåé ãîåì ÷åðéúä äæ êøãáå äúãîòäå äîåé÷ äáøîå
úåîù) áåúëù äî ïë íâ åäæù éì äàøðå ,'åëå äùòé
äæá øàáì à"øâä óéñåîå ...åîöòá úåðëää ìë äùò ë"ò
ïëåî éððä øîåì åãñéù åäæå ,'úåöîä úà íúøîùå' (æé áé
'øéò åðì äðáð äáä' åøîàù äâìôä øåãá øîàðä úà
åäæå ,ïîåæîå ïëåî éðà øáëù ì"ø ,'åëå íéé÷ì ïîåæîå
äáä' ä"á÷ä øîàù (æ ÷åñô) øîàð êùîäáå ,(ã àé úéùàøá)
ïéëúù ì"ø (áé ã ñåîò) 'ìàøùé êé÷åìà úàø÷ì ïåëéä'
,'äáä' úìî úåìéôë åäî á"öå ,'íúôù íù äìáðå äãøð
ïåéñðá éúðçá øáëå .íåàúô òúôá àìå íãå÷î êîöò
õøàä ìë àìî øùà éî ìöà 'äãøð' øîàù åäî ,á"ö íâ
ïëì ,éåàøë äéúîéé÷ àì íåàúôá äåöî éúéùò øùàëù
úåìéòåî úåðëääã ì"ðä ïåàâä øîàå .ìòîå äèî åãåáë
åðéà 'íãà ééç' øôñù òåãéëå .ì"ëò .äæá øäæéäì êéøö
,äæ úîåòì äæ äòø äãîì ïéá äáåè äãîì ïéá ÷åæéçì
åáúëð åéøáã ìë àìà àúåãéñçã éìéîå øñåî øôñ
íäì éã àìù åðéáä Y íéàèçå íéòø åéäù äâìôää øåãå
...äùòîì äëìäì
,íãå÷î úåðîæäå úåðëää úåùòì íâ ÷ø ,ìãâî úåðáì
 להודות ולהלל – ע"י ההודאה והכרת טובת הבורא ממשיךäáä ,åøîà ë"ò .äòøä íúöòì äãîòðå íåé÷ àäé äæáå
ע"ע עוד ועוד חסדים
äáäå ,ìòåôá äðëää íä íîöò íéðáìäã ,åðéîöò ïéëð
(:àë úáù) àøîâá àúéàå ,äëåðçä éîéá åðà íéãîåò áéùä äæì ...øéòä äðáð äáä íòôä ãåòå çëá äðëä àéä
ììäá íéáåè íéîé íåàùòå íåòá÷ úøçà äðùì'
,íäéùòî ìèáì 'úåðëä' ìåëéáë ïéëð åðà íâ - ä"á÷ä
èé
úìåâñá èòîã èòî ÷îòúäì àîøâ ïîæä , 'äàãåäå ÷ø éë ,øîàéé ïãéãìå ,(àð äãøð äáä) úãøì äðëä äìéçúá
 הרי תחילת העבודה קודם הדלקת נר חנוכה היא 'להסיר, על דרך זה ממש, אז יגשו לבשלו או לחממו,הקרח שמעליו
 ורק לאחר מכן נוכל להתחמם באש קודש ולקיים את המצווה, ולהתנער מכל הקרירות,את הקרח' האופף אותנו
.בהדלקת הנר
 והנה הרגשת השמחה וההודאה להשי"ת וכן להיפך הרגשת שבר והפסד אינם תלויים כלל במצב של כל אחד.יט
 בבנים ובפרנסה ובבריאות הגוף, שפעמים ישהו שני בני אדם אשר שווים בכל, אלא רק בתכונות הנפש,ואחד
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'ä úà êøáìå äáåèä øéëäì éåàø äæìå ,åðéúåéçì åðì
äòôùä ïúéì 'ã óéñåéù íøåâ æ"éòå ,ïäî äðäðù íãå÷î
- 'äãåú çáåæ' ,íùä øîà äæìå ...åðéúáåèì íéðéîä ìëá
áéø÷î äøö äæéàî ìåöéðù ñðä ìò àá äãåú ïáø÷ éë
,éððãáëé äãåú çáåæ øîàå ,ú"éùäì éãåäå çáù äæù äãåú
øåæçà æ"éòù ,'íé÷ìà òùéá åðàøà'ì êøã íù äæáå
ì"ëò ,íé÷ìà òùéá ãéúòì íâ åðàøàå

úëøáá íéñéðä ìò ïéøéëæîù íòèä øàáì ùé æ"éôò
úà êéùîäì ïúéð äàãåää øçàì éë ,íéãåî
úåéäù ,íéñéð éîé íä äëåðç éîé àîòè éàäîå ,íéñéðä
íéîçøä íéìâúî ïë íà äàãåäáå ììäá íåòá÷ù
.íéîåøî éîùî úåáåèä úåòôùää íéëùîðå
éì÷îá éë' (àé áì) ÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø' áúë êëå
áééçù ïàëî ,ïåùìä äæá 'äæä ïãøéä úà éúøáò
åðåøúéá ïðåáúéù éãë äåìùä ïîæá äòøä éîé øåëæéù íãà
úìä÷) ä"ò äîìù øîà êëå .àë úàæ ìò ä"á÷äì äãåéå
íåéá ùåøéô ,'äàø äòø íåéáå áåèá äéä
¥¡ äáåè íåéá' (ãé æ
.ì"ëò .äòø íåéá äàø äáåè
ìò (àöéå úùøôá) ò"éæ '÷éù í"øäî'ä ÷"äâä øàéá ïëå
àø÷úå 'ä úà äãåà íòôä' (äì èë úéùàøá) ÷åñôä
éã àì úîàá äáåèä øéëîä ùéàä .ì"æå ,'äãåäé åîù

øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä .äðåùàø àöé äæå ,äàãåä äúåà
÷åñôä ïåùì øàáî (åôåñá à"÷òøì úåùãç úåáåùú) ì"öæ
òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé äãåú çáåæ' (âë ð íéìéäú)
éøä äàãåä é÷øôá ìéâøù ì"ø äãåú çáåæäù ,'íé÷åìà
,íé÷åìà òùéá åðàøàì êøãä úà ïéëî Y êøã íù àåä
áø÷ì øòùå ìéáù çúåô àåä éøä ãéîú äãåîù éãé ìòù
ìëùä êøãî äæù ãáìî éë... .ì"æå ,ë äîéìùä åúòåùé úà
ùéàî àåä áéèîä íà óà åúìåæî äáåè ìá÷î àåäù éîù
úìá÷ íà øúåéáå 'ïç ïç úàåùú' åì øîåì éåàøù éðåîää
øùé ùéà ìëì ìëùä øæåâ äæå ,ìåãâå øù ùéàî áåèä
áåúëë ,åðéúáåèì åîöò äæù äæ ìò óñåðù íëòéãåà ,êìåä
,'íé÷ìà òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé äãåú çáåæ'
úà øéëî åðéàå åúìåæî äáåè ìá÷îù éî éë ,ïååëîäå
øåæçéù úåôöì åì ïéà êë ìò äéãåä åì ïúåð åðéàå äáåèä
ïéàù äàåøù éøçà - íòô øçà íòô åîò áéèéäì áéèîä
åúáåè øéëîù äàøî íà ìáà íéìëì åúáåè áéùçî
äîë åîò áéèäìå øåæçì íøåâ åäæ äéãåäå çáù åì ïúåðå
æäòî äðäðã ìë (å"ô ùéø úåëøá) ì"æç åøîà êëå ,íéîòô
äëøá åòá÷ ì"æç éë ,ìàøùé úñðëî ìçâ åìàë äëøá àìá
,íçì àéöåîä êåøá íçìì ,åðìëàéù íãå÷ ïéîå ïéî ìëì
,ò"äôá ïìéàä úéøéôì ,äîãàä éøô àøåá äîãàä úåøéôì
ïåæîå íçì àéöåäì åúòá øèî ïúåð ä"á÷ä éë .íìåëì ïëå

 על שני חברים אשר נקלעו למקום רחוק ולא היה, וכמו שאומרים בדרך משל.וכו' ומכל מקום זה שמח וזה עצב
, ונמנו ביניהם שביום הראשון יישן זה על המיטה וזה על הכסא ואילו למחרת יחליפו ביניהם,אלא מיטה אחת וכיסא
 כי ביום הראשון שעלה בגורלו לישון על המיטה ייאנח, העצב והשבור יבכה בשני הלילות, וראה זה פלא.וחוזר חלילה
, ואילו רעהו... וככה ינהג גם למחרת שהרי שוכב הוא על כסא...כל הלילה על כך שלמחרת עתיד הוא לישון על כסא
 וכל שכן שלמחר תגדל,ביום הראשון יעלוז וישמח – אף שהוא ישן על כסא – שהרי למחרת אי"ה יישן על המיטה
. ומחובת האדם לעבוד על עצמו לשמוח תמיד בכל מצב שהוא.שמחתו שהרי באמת שוכב הוא במיטה
 נביאים שביניהן תקנו להן, הלל זה מי אמרו,(.ÊÈ˜ ÌÈÁÒÙ) ' דהנה איתא בגמ, וכך מצינו בבן יהוידע לגבי ההלל.כ
לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על
 כלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ויושעו ממנה,( לישנא מעליא הוא דנקט‰¯ˆ ÏÎ ÏÚÂ ‰"„)  ופירש רש"י,גאולתן
 וכוונו בזה, לומר שתיקנו לאומרו על כל פרק ופרק, ועוד נ"ל נקיט כן: אכן הבן יהוידע כתב.אומרים אותו על גאולתן
שתהיה בו תועלת באמירתו גם כן בעבור על כל צרה שתהיה נגזרת בעולם שלא תבוא עליהם שיגאלו ממנה בשביל
. כי זכות זה של אמירת ההלל דוחה הצרה מעליהם וגם אם מוכרח שתבוא עליהם יהיו נגאלים ממנה תיכף,ההלל
.עכ"ל
 מסופר על זקנו של החיד"א הגה"ק רבי אברהם אזולאי זי"ע בעל החסד לאברהם אשר נסע מארץ הקודש.כא
 ונחשולי מים, ובהיותו בלב ים עמד רוח סערה ותרומם גליו,לעבר לים בכדי לקבץ מעות לעניי ארץ ישראל
 שאם יהא ה' בעזרו ותשקוט, קם רבי אברהם וקיבל על עצמו,רבים אדירים איימו להציף את הספינה ולהטביעה רח"ל
 ולזכר הנס. ומיד נרגעו הגלים והרוחות,הסערה אזי בכל ימיו יודה לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויפרסם את הנס
.שינה חתימת יד קדשו כמין ספינה להודות ולהלל בפרסומי ניסא
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úåùôð åáäìúð íåçöðå éàðåîùç úéá úåëìî åøáâùëå
'éúáäìù ùà éôùøë ú"éùä øçà êùîäì øúåéá ìàøùé
íðééðò äöøðù úîà úåàìå ,äìòîì úáäìúîå úç÷ìúîä
äìåò úáäìùäù øðä ïéðòù úåøðá ñðä àá äìòîì
áäìá äìåòå äìéúôä øçà êùîð ïîùä ,äìòîì 'éìàî
ì"æ íøîàë äùãç úåéçá òâøå òâø ìëá äìëåà ùà
àì ø÷òù äî'ù ø"äøì úáäìù àéöåîä éáâ (.âð úåëøá)
øåà àá òâøå òâø ìëá éë 'ø÷ò àì çéðäù äîå çéðä
'éçá äúåàá æà åéäù ìàøùé ïéðòì íéàúî äæå ...ùãç
àìå ììë úðùéúî éúìá òâøå òâø ìëá äùãç úåéçá
.úåéçäå äáäàä åøø÷úð

äëåðç øð ìù ïéðòä åäæ úåøåãì íâù øîåì ùé æ"éôìå
äìòîì äìåò ùà áäìë ú"éùä øçà êùîäì
,úåøø÷úä àììå úåðùééúä àìì äùãç úåéäá òâø ìëá
(âé çð 'éòùé) ù"îëå ,êä åðééäù øîåì ùé úáù ìù øð íâå
ø"åîåãà éáà ÷"ë ãéâäå - 'êìâø úáùî áéùú íà'
äùòé àìù åðééä ,êìù ìâøä (áéùú) ùåøéôäù ä"äììöæ
úåéçá ÷ø ,äãîåìî íéùðà úåöîå ìâøää ãö ìò åäùòî
øðá ìéâøä ùåøéôä 'éäé øåîàä éôìå ,úåáäìúäáå äùãç
íéîòôì à÷åã àìå úåùãçúä ïéðòá ìéâø 'éäéù åðééä
ïáåé äúòîå ,ïë ìéâø 'éäé àìà úåáäìúäá øøåòúé
åðééä øðá ìéâøù ...ç"ú íéðá åì åéäéù åøëù øðá 'ìéâøä'ã
ë"ò ,úåùãçúäá ìéâø àåäù àìà íé÷øôì ïë äùò àìù
úåùãçúää úãîá åá àöåéë åéäé æà ãéìåéù åéúåãìåú
åøîà ìåãâ ÷åã÷ãáã à"ùøäîä ÷åã÷ã áùåéî äæáå ,ãéîú
àìå úåùãçúäá ìéâø 'éäéù à÷åã åðééä øðá ìéâøä
.ì"ëò .÷"åãå íé÷øôì

úåøç äáåèä ãéîú êà ,úçà íòô áåèä ìò äãåú úúá
ìò úåîå÷îì úåîù åàø÷ úåáàä åðàöî ïë ìòå ,åáì ìò
äùò 'ä øùà øùà áåèä ãéîú øëæé ïòîì òøåàîä ïéðò
ìò 'äì åãåéå íîùá åàø÷é ïåøçà ãåã íâ ïòîì íäîò
ìòå .'åðéúåáàì íéñð äùòù êåøá' åðéìò äååöîë áåèä
çëùú àìù íéðîéñ äì äùåò ë"â äúéä äàì ú÷ãöä ïë
øùàëå ,åúáåè ìò ãéîú 'äì úåãåäì åðééäã ,'ä úåöî
àìù äúöøå ä÷ìç ìò øúåé äìèðå éòéáø ïá äì àá
,ä"á÷ä äîò áéèäù áåèä ìò 'äì úåãåäì çëùú
íà éì éã åìàä íéãñçä ìë øçà éëå äîöòá äøîàå
ììäìå úåãåäì éì éåàø àìä ,íòôä êà 'ä úà äãåà
ïë ìò ,÷ñôä éìá ,éôá åúìäú ãéîú - êøáúé åîùì
äøéúé äáäà úøëæîì äì 'éäéù éãë äãåäé åîù äàø÷
'éðéò ãâðì åéäé äðá íù äéô ìò äúåìòäá ãéîúå 'äì
úà äãåà íòôä äàì äøîàù äæ ,áë åìù úåáåèå úåìåîâ
'äì úåãåäì úçà íòôá ÷ø éì éã éëå äìàù ïåùìá '"ä
äìäúá ãéîúäì éðà äëéøöå éëä ãáòéîì éì úåàé àì
äãåäé åîù äàø÷ ïë ìò úò ìëá ä"á÷äì úåãåäìå
.ãéîú äãåúä ìò äøåîä
שלהבת עולה – ענין ההתחדשות והחיות המרומז בעבודת
הדלקת הנר

íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä' (:âë úáù) àøîâá àúéà
éáâì òåãî à"ùøäîä ÷ééãîå ,'íéîëç éãéîìú
øéäæä ,äàð äøéãì äëåæ äæåæîá øéäæä' áéúë úååöî øàù
äëåæ íåéä ùåãé÷á øéäæä ,äàð úéìèì äëåæ úéöéöá
,(ù"ééò) øðá 'ìéâøä' áéúë ïàë åìéàå ,'ïéé éáøâ àìîîå
(â ìéì ã"òøú äëåðç) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàáîå
åéáàì ÷÷åúùî úåéäì ìàøùé ùéà úøåö éë... .ì"æå
äúåöî' (:àë úáù) ì"æç ïåùìá íé÷éãö åñéîòä ïëå
úáäìù åîëå ,ìòîî ÷åìà ÷ìç åùôð éë ,íéîùáù
,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî
åéäù ïåé úôéì÷ ïéðò åäæå ,äìòîì úëùîðå úòðòðúîä
.úååöîä íåé÷á úåìéâøä úà ìèáì äðååëäã
íéáäìúîå íéëùîð åéäé àìù úåááìä úà íèîèì íéöåø
(:ä÷ úáù) àøîâáã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùá àøîàúîå éë ,íéî òáåð øå÷î (íéîúåñ) ïéîèîèîù åîë ú"éùä øçà
øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúåðîåà êë' àúéà
åäæå ìòîî ÷åìà ÷ìç íäá ùé ìàøùéù äæì íéãâðúî åéä
åì øîåàù ãò ,êë äùò åì øîåà øçîìå ,êë äùò åì ,'ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò åáúë' åøæâù
,' על הפסוק שאמר יעקב 'את הירדן הזה,(‚"ˆ¯˙ ,Ë"Ù¯˙ ,ÁÏ˘ÈÂ)  תוספת נופך מצינו בדברי הרה"ק ה'אמרי אמת'זי"ע.כב
 שעל האדם, אלא ביאורו... וכי יש עוד 'ירדן' בעולם שהוצרך לומר את 'הירדן הזה' ולא אחר,והק' המפרשים
 וכך היתה מידתו,לזכור תמיד את הניסים שנעשו לו ולחיות אותם כאילו עתה ניצול ונגאל מכל הצרות שהיו לו
 וכביכול היה הירדן עומד כנגד עיניו עד,של יעקב שבכל עת ראה את חסדי ה' שהיו לו כי במקלו עבר את הירדן
. וכך צריכה להיות העבודה בימי חנוכה בהלל והודאה לזכור את הניסים.שיכול להחוות באצבעו ולומר הירדן הזה

åè

 מקץ חנוכה- באר הפרשה

ãåò ïðåáúä íðîàå ...åéúååöî úééùòá ìöòúé àìù éàãå
ïë ,éîéðôä úåèäìúää úãìåú àåä úåæéøæäù åîëù
ïéà øùà íãàäå .úåèäìúää ãìååé úåæéøæä ïî (- êôéäì)
åì àéä 'äáåè äöò' éåàøë åá úèäåì úàæä äãîçä
äãîçä åá ãìåúù äæî êùîéù éãë åðåöøá æøãæéù
éàãååáå ,úéîéðôä úøøåòî äðåöéçä äòåðúä éë ,òáèá
.ã"úëò 'åëå úéîéðôäî äðåöéçä åãéá äøåñî øúåéù
âäåðá âåäðä âäðîä éë øîåì øùôà äìàä íéøáãä ô"ò
äñéøòá ÷åðéúä úà ïéáéëùîùëù íìåòáù
ø÷éò .äðàå äðà äúåà ïéòéðîå äñéøòä úà ïéãðãðî
úàøéå äøåú íâäðîå ,àåä 'ìàøùé âäðî' äæä âäðîä
åøáã ìà íéãøçå 'ä éàøé äùòî éùðàå íéãéñçå ,íéîù
úàå íúåùòì åéãå÷ô éøëåæå åúéøá éøîåù åéëøãá éëìåä
åäåãñé äîä 'ä éëøãá úëìì íäéøåòðî ïåãîìé íäéðá
êåðç' (å áë éìùî) áåúëä øîàù ã"ò ,äáøä íúîëçá
åúåðè÷î øòðä úà ìéâøäì - ''åëå ïé÷æé éë íâ ...øòðì
úåèäìúää úãìéîä ,úéðåöéçä äòåðú úåøøåòúä ìò
éë úåìöòäå úåãáëä ìåùëî åðîî øéñäìå éîéðôä
.éðù òáè àåä ìâøää

äîåàä éùðà úà úåîåàä åàø øùàë íéîéä úåáøáå
ãåðãðä éë åîéã íäéðáì ïë íéùåò úéìàøùéä
åì àéáäì åà åúééëáî ÷åðéúä ÷éúùäì íéìâåñî äòåðúäå
ïîæä êøåàáå ,äìàë úåñéøò íäéðáì íä íâ åùòéå ,äðéùä
úéìàøùéä äîåà áåøî íâ çëùð úåéåìâäå úåøöä úîçî
ùé ïëå ,ì"ðë äìåâñì äåáùçéå úåñéøòä ãåðãð íòè
ùøåù íäì ùéå òáèä ã"ò åâäðåäù íéàøðä íéáø íéâäðî
éùðà ô"ò ãñééúð øùà ,ä"á àøåáä úãåáòá ìåãâ ø÷éòå
.íìåò éãåñé íé÷éãö äùòî

àéä òøä øöéä úöò éë ,'ãáåòå êìåäå äøæ äãåáò ãåáò
,äìéçú äðååëå äáùçî àìá 'êë äùò' íãàì øîåì
,äãîåìî íéùðà úåöîë åðééäã (ïäåèòâ-ôà åððåùìá)
óà øöéä ãéá ùé óåñáì äååöîä úà äæ ïôåàá íéé÷îäå
âë ...ãåáò êì åì øîåì
ø"äåîì) 'äùî éðô øåà ïø÷' øôñá àéáä úåàìô éàìô
,å"î÷ú ñåôã ïâàäðôà÷ ÷"÷á ïéæéåä úçôùîî ì"æ äùî éáø
ùéàä ìàù ìåàù åøîàéå' (æ âî úéùàøá) áéúëã (õ÷î 'øô

,'åðì äìéâ åðéúåñéøò éöò åìéôà' ,é"ùøáå ,'åðúãìåîìå åðì
íäì äìéâ äîå äñéøòä éöòá ùé úåøúñð äæéà á"öå
ø"øá) ùøãîá áåúëù äî íéã÷äá ïéðòä éìåàå .ì"æå ...óñåé
éåì éáø øîà ...'ìîâéå ãìéä ìãâéå' (ç àë) ÷åñôä ìò (é âð
.åðéáà íäøáà ìù åúéáá àìà äìéçú äñéøò 'äãðãð' àì
(:çéø ñçðô 'øô) ÷"äåæá áúëù äî ã"ò ïéðòä éìåàå
ïéà ïåùìå äîåà ìë äîì ìàùù ìàåùì äìàù úáåùúá
äîåà íà éë ïäéúã éñåîéð úàéø÷å ïúìôú úòá ïéòòåðúî
éë ,øðä ïî ìùî ã"ò ,äáåùúä äúéäå äãáì úéìàøùéä
éë àåäå ãéîú úòòåðúî àéä äìéúôá äæåçàä úáäìù
øçàå åùøåù ìà ÷áãäì óàåùå åãé÷ôú ù÷áî øáã ìë
úåìòì úôàåù úáäìùä - äìòîì àåä ùàä ãåñé éë
àéä ë"ò ,äìéúôá úæçàð éë äìåëé äðéàå åá ÷áãäì åéìà
÷ìç éìàøùéä ùéàä úîùð éë øùàì ïë ...úòòåðúî
'ä ÷ìç éë (è áì íéøáã) áåúëä øîàù åîë ìòîî ÷åìà
øð' (æë ë éìùî) áåúëä øîàù åîë 'øð' äéåø÷ àéäå ,åîò
,äáöçî øå÷î ìà úåìòì ú÷÷åúùî àéä 'íãà úîùð 'ä
íééöøà íééðôåâ íéðééðòá ÷ñåò íãàä øùà úòá êà
÷åñòé øùà úòáå ,úè÷åùå úòðëð àéä æà íééîùâ
çëá úøøåòúî àéä æà äìôúå äøåú åîë íééðçåø íéðééðòá
úôàåùå íééðçåøä íéøáãä é"ò äá óñåúð øùà õîåàå
óåâá äøåù÷ àéä éë äìåëé äðéàå äùøù ìà úåìòì
ìù äòåðúä çëî ë"ò ,äúãå÷ô íåé ãò ù"úé åúøæâá
.óåâä íâ òòåðúî äîùðä

ïéîéã÷î ïéæéøæ' ì"æç åãîì (.ã) íéçñô ùéøá äðäå
íäøáà íëùéå' (â áë) øîàðù íäøáàî 'úååöîì
ïåùàøä äéä íäøáà éë ìéìòá äàøð äæîå ,'ø÷áá
úééð÷ì äâéøãî àéä éë äàø éë úåæéøæä àéöîäù
åëìéù äöø ä"á àøåáä úà äæòä åúáäàîå ,úåîéìùä ,ì"æå ,(æ"ô úåæéøæä øòù) 'íéøùé úìéñî'á áéúë äðäå
éë (èé çé íù) áåúëä åéìò ãéòäù åîëå ,åéëøãá åéðá åàøåá úãåáòá åùôð èäìú øùà íãàäù äàøúå
"¯ ‡ ‚( שהאריכו לתאר למה דומה‰˜) ( על דברי המדרשË"ˆ˜˙ ,‰ ÂÓ‡Â ˙Ó‡)  כבר אמר הרה"ק השרף מקאצק זי"ע.כג
 ותמה ה'שרף' וכי מה חטאו זקני העם שמדמים,'האדם במשך כל ימי חייו ומסיימים 'הזקין הרי הוא כקוף
 כך הם העושים,(ÂÁÂ¯· Â ÈÈ‰ 'Ô˜„Ê 'Â)  הכוונה שהוא כקוף העושה את הפעולות שרואה שסובביו עושים, אלא,אותם לקוף
... או הם עצמם, או חבריהם, תורתם ותפילתם רק כי כך נהגו אבותיהם,את כל עבודתם

æè

 מקץ חנוכה- באר הפרשה

äùòî àéöîä ,'åëå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé
åîë òòåðúäìå ãðãðúäì ìëåúù ïôåàá ÷åðéúì äñéøòä
äèîä éòøëë íéòøë ìò úåãîåò ïéàù åðéðîæáù ïúåà
,åãåç ìò ãîåò ãçà óãá íéòåá÷ äñéøòä éòøë ìáà
,íéìáç òáøàá äéåìú åà ì÷ðá ãðãðúéù ìåâò åúéúçúå
úåæéøæä úãìéîä äòåðúá åúåðè÷î øòðä úà ìéâøäì éãë
åðîî øéñäìå ,ì"ðë úéîéðôä úåèäìúä ãéìåîä (àåäù)
íéðååéäî åãîì íéàðåîùçäã ,äëåøàá íù øàáîå
.úåìöòäå úåãáëä ìâøä
íä éë ,äæ úåîåöòúå æåò çåëá ùîúùäì íîöò
(å æ) ìàéðãá øîàðù åîë ,úåéçáù æò àåäù øîðì íéîåã ìò úåðè÷ úåèî åîë úåñéøòä åéä íäøáà ïîæ íãå÷å
àéä úéùéìùä úàæä äéçä' é"ùøéôå 'øîðk
© § ¦ éøçà
¦¢ ¨ eøàå'
£ © äáøãàå ,ãðãðúäì úåéåàø ïéàù íéòøë äòáøà
÷æç åðéà éë øîðä ìù 'úåæò' ùåøéôå .'ñåëåéèðà úåëìî ìò äçåðîá çåðéù ÷åðéúì äôé øúåéù åáùç éìåà
äìòîì íäù íéùòî äùåò åúåæòáù àìà åòáèá úìòîî åòãé àì íéìåãâä íâ éë äøäî ïùééå åáëùî
íé÷æçä íéøçà ãâð äîçìîì úàöì ãçôî åðéà ,åéúåçåëî úåæéøæä àéöîäù ïåùàø äéäù íäøáàå ,äîåàî úåæéøæä
úãî éë ,'øîðë æò éåä' (ë ä úåáà) íøîåà åäæå] åðîî øúåé åäæå ,ãðãðúäì äéåàø äñéøò ï÷éú øùà ïåùàøä àåä
äôöåçå úåæòáå ,[úåéçáù æò àåäù øîðäî ãåîìì ùé úåæòä åúéáá àìà äìéçú äñéøò äãðãð àì éåì éáø øîàù
.íäøáà ìù
ïéàù øåùä ïø÷ ìò áåúëì ìàøùé úà åçéøëäå åâéìôä åæ
åãîì íîöò íäîå ,äìéìç ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íäì ï÷éúù äñéøòä äùòî úøåö èùôúð àì éë úåéäì ìåëéå
íäùë åàöéå ,äùåã÷ã úåæòä úãîá âäðúäì íéàðåîùçä íéáø íéîé øçà íà éë úåîåàä ïéá ììë íäøáà
ïîæá íää íéîéá Y ïãéãì óà .éìà 'äì éî å÷òöå íéèòåî ,íúåà õøàä àìîúå ìàøùé éðá åáøå åøôùë êåøà ïîæå
íâä ãéîú øåëæìå øåæçì ìàøùéî ùéà ìë ìò ,øîàéé äæä àì åéðáå á÷òéå ÷çöé éîéá ìáà .úåîåàä ïéáì èùôúð æà
äåù åðéàå äùåã÷ã úåçåë åá ïéàù åúéñî ø"äöéäù éëøãá êìä øùà á÷òé úéáá àìà äìàë úåñéøò åéä
øáéã åéô éë ,úåæòä úãîá åéìò øáâúé úàæ ìëá ,äîåàî øùàë åéä úåîåàä éðá úåñéøòå ,åéúåáà íäøáàå ÷çöé
àåäå ìòîî é÷åìà ÷ìç åá ùéù úîàäå ,ø÷ùå àåù øîàù äî ìò ùøãîá ù"æå .íäøáà ïîæ íãå÷ íã÷î äéä
ìöà ãéçé ïáë áåùç éãåäé ìëå ,íéîùá áéáçå áåäà íéðè÷ä íéðáä íä åðúãìåîìå åðì ùéàä ìàù ìåàù
.çéìöé åçåë éôë 'ä úà ãåáòéå òé÷ùé íà ïëì ,ú"éùä ïéàù - åðì äìéâ 'åðéúåñéøò éöò åìéôà' ,áåø÷î åãìåðù

,'úòãì åîöò ãáàîä' íà éë äæ ïéà ,àø÷éé 'äîçìî'
íéì÷áù ì÷ ÷ôñ åìéôà äéä àì úåàéöîä éôì éøäù
,àéä åúáåùú ,åæ úùèéð äëøòîá åçöðéå ãåîò åìëåéù
éìáî äëøòîì úàöì ùé ,äùåã÷ä úîçìîá àåä êë
íéàðåîùçäë ,çöðì ìëåà àì àìéîî éøä áåùçì
.ìåãâ ïåçöéð íäì äéä óåñáì ïëàå ,íðåçèáá å÷æçúäù

 לשמור את אור קדושת הימים לכל- ליעול ולא ליפוק
ימות השנה

ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä éøáã úà åðàáä øáë
íø êìîì äëåðçä éîé úà ìéùîî äéäù (äéðù
åúåàáå ,äðùá ãçà íåé åéúåøöåà éøòù úà çúôù ,àùðå
'ìéñëì' éåà ,ç÷é äöôç åùôðù úà ç÷éì äöåøä ìë íåéä
äðô àì íéçúôð êìîä úåøöåà éøòùù íåéä äæá øùà
çåîùì ÷ø íãàä ìë éåàø ïëì .íåéä ìë ïùé ÷ø ,íäéìà
ä"á ú"éùä úãåáòá ÷ø ,íìåò éìáäá àìå åúãåáòá
.ãë ì"ëò ,íåéä ìë çîùé
äùåã÷)

äæë ïè÷ èøô íàå ,ïîæä éùðà ìë úåñéøò úøåöë íúøåö
.çà åðì ïéàù øîåì åðîî ãçëð êéà ,åùåçéð úîëçá òãé
'מי לה' אלי – העיקר לקפוץ ולהתחיל במלחמה וה
יהא בעזרו

úîçìî äúééä íéàðåîùçä úîçìî éë òåãé äðä
íù'ä ÷"äøäî àúéàå ,'äàîåèä ãâðë äùåã÷'ä
åìàá æåò øúéá ãåîìì åðéìòã ,('ã ìéì è"òøú) ò"éæ 'ìàåîùî
çëåð øôñî éúî ÷ø åéäù íéùåã÷ä íéàðåîùçäî ,íéîéä
óàå ,íäéúçú íéìééçä úåááøå úåñééâ éùàø éôìà óìà
úàæì éëå äîúé äàåøäå ,íéðååéä ãâð åàöé ïë éô ìò

 ולא, מסופר שפעם יצאו הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והבעל התניא זי"ע לקבץ מעות לצורך פדיון שבוים.כד
, והגיעו לעני מרוד אשר התגורר בבית קטן המט ליפול. ואפילו על הדל שבדלים,פסחו על שום אחד מבני העיר
. אמר להם וכי אינכם רואים את מצבי השפל עד שאתם מבקשים ממני תרומתי,ובקשו ממנו שירים אף הוא נדבתו
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'íéøåáéâ éèìù'ä áúëå ,äëåðç éîéá úàø÷ð õ÷î úùøô
)'íéúðù' úáéú ,øáãì æîø (.èò úáù éëãøîä ìò
íðéçì àì éàãåáå ,äæåæ'î ïéî'é ÷éìã'ú ø'ð ìàî'ù ú"ø
úøøåòî äàéø÷ä éøäã ,à÷éã äëåðçá åæ äùøô úàø÷ð
äæ ïééåìú íäéðùå ,äàéø÷ä úà øøåòî ïîæäå ïîæä úà
øùà äøùéä êøãä úà äøåú åðì äæîø åæ äùøôáå .äæá
,äðùä ìë ìò äëåðçä éîé åðéìò åòéôùé ïòîì äá êìð
õòééì óéñåä ,'äòøô íåìç' úà óñåé øúôù øçà äðäã
íëçå ïåáð ùéà äòøô àøé äúòå' (ãì-âì àî úéùàøá) åì
ìò íéãé÷ô ã÷ôéå äòøô äùòé ,íéøöî õøà ìò åäúéùéå
.'äë òáùä éðù òáùá íéøöî õøà úà ùîçå õøàä
äî ïéáîù éî àø÷ð 'íëç' éøäã ,ääéîúä äòåãéå
êåúî øáã ïéáîä àåä 'ïåáð' åìéàå ,åì íéøîåàù
äìéçú - åúøéîà øãñì åì äéäã äù÷ äæ éôìå ,øáã
'Y 'äîëç'ä øçà àá ïåáðä éøäã) 'ïåáð ïëî øçàìå ,'íëç
ïéðò äîã øåàéá êéøö ãåòå ,(ãåò äëåúî ïéáäìå ,äá ùîúùäì

æé

ùéàì' íé÷÷æð äæì éøä ,'äàåáú úøéîù'ì íëçå ïåáð
ïéèîåç äîë ,äàåáúä òáè úà øéëîä äçîåî 'äîãàä
,ì÷ì÷úúå ùôòúú àìù éãë íäá áøòìå ñéðëäì êéøö
'øô ùéø) 'úîà úôù'ä éøáã éô ìò ïéðòä øàáì øùôàå
åðéà òôùäå òáùä éîéáù íãàä òáè éë (à"ìøú õ÷î
àì áåøì äàåáú ùéù êåúîã ,äàåáú øéâøâ ìë áéùçî
óñåé òéöä ïëì ,êøãá íéìôåðä íéáøä íéìáùä ìò ÷ã÷ãé
øåëæìå úåæçì òãåéù ùéàä äæ ,'íëçå ïåáð' ùéà úåðîì
äàøé òáåùä éîéá øáëå ,øçîä íåé àåáé àåá éë úò ìëá
åìéôà íéøîåùå íéñç æàù - áòøä éîé úà åéðéò ãâðì
ïëìã ,úåäéîúä 'á åáùééúé äæáå ,äàåáú ìù ïè÷ øéâøâ
çåø øùà ùéà åðééäå Y 'ïåáð ùéà' ùôçì äìéçú øéëæä
êøöð äîë ãò äúòî ïéáäì ,'åúîëç'á ùîúùäì åá
òáù øîâá úòä àåáá éë ,äàåáú øéâøâ ìë ìò ñåçì
'áä ääéîúä íâå ,øéâøâå øéâøâ ìëì åëøèöé òáùä úåðù
àìà ,'äîãàä ùéà'á éâñ àì äæì éë ,ïåëð ìò áùééúú

שאלו רבי לוי יצחק 'מהיכן ירק זה חי' ,כלומר מהיכן פרנסתך ,השיב העני כי הולך הוא ללקוט את בגדי העשירים
אשר משליכים אותם לאשפה ונוטלם וגוזרם ומתקן מהם 'שמאטעס' וסמרטוטים להטליא בהם בגדים וכדומה ,ואח"כ
מוכר אותם בעד כמה פרוטות המספיקות בקושי כדי קניית לחם לקיום הגוף ,ומאין לו ליתן להם כאשר לרש אין כל
חוץ מהלחם אשר הוא אוכל .נענה לו רבי לוי יצחק אם כן איפוא תן לי שמאטע אחד ונתן לו ,מיד אמר הבעל
התניא תן גם לי אחד ,תמה עליו העני על בקשתו ,אך הבעל התניא הכביר עליו דברים בגודל מצות פדיון שבוים
וכמובא ברמב"ם שאין מצוה כדוגמתה ,ונתן לו .שוב ביקש הקדושת לוי עוד אחד וחוזר חלילה עד שנטלו ממנו את
כל 'רכושו'.
אחר הדברים האלה אמרו לו ,דע לך כי מן השמים גזרו עליך 'עשירות'  -זהב וכסף ואבנים טובות לרוב ,אלא
שעד עתה נמנע ממך השפע הואיל וכל עסקך היה ב'שמאטעס' וממילא חששו שתמשיך לנהוג כיוצא בזה גם בכל
האוצרות הגנוזים ומיועדים עבורך ,אך עתה משנטלנו ממך כל אותם בגדים מטולאים כבר יוכל כל השפע להגיע
אליך ,אך ראה לנהוג בהם כראוי להם.
ולעניינו יאמר ,כי חג ה' לנו ,ימי החנוכה ,ומצפה עבורנו אוצרות יהלומים ומרגליות טובות ללא גבול ,אך אנו
מתעסקים ב'שמאטעס' ..והקב"ה מצפה ומייחל שנחדל להתעסק בדברי הבל בכדי שיוכל להריק עלינו ברכה עד בלי
די .וכלשונו של הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע )' (· ˙Â‡ ¯„‰Â „Â‰ 'ÌÈ Ù ·ËÈÈשורש מצות הדלקת נר חנוכה הוא ,כדי לעורר נסים
ונפלאות גם עתה .וכתב עוד )‡ (ÂÎ ˙Âזהו עיקר תשמישן ,להיוושע בהם גם היום.
כה .ובגוף דברי יוסף אלו ) (‚Ï ‡Óלמנות 'איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים' ,מקשים העולם טובא ,מי ביקש
ממנו להוסיף עצות והלא לא נתבקש כי אם לפתור את החלום ותו לא ,עוד מעיר ה'משך חכמה' )·(Ô˙˘¯Ù
שלכאורה לא מצינו שפתר את מה שסיפר לו פרעה ) (‚ ‡Óש'ותעמודנה ) (‰‡¯Ó‰ ˙ÂÚ¯ ˙Â¯Ù‰אצל הפרות )(‰‡¯Ó‰ ˙Â·ÂË
על שפת היאור' ,ומה הפתרון שפתר לו יוסף על זה ,ומסביר ה'משך חכמה' שחדא מיתרצא בחברתה ,כי יוסף הצדיק
הבין בחכמתו ,שלכן נעמדו הפרות הרעות והכחושות סמוך לפרות הטובות והבריאות  -להורות שבשבע שנות השובע
יתמיד במחשבתו לזכור שבוא יבואו ימות רעב ,ואכן מה שאמר יוסף 'ירא פרעה איש נבון וחכם' להיזהר על שמירת
התבואה לשנות הרעב ,כל זה היה חלק מפתרון החלום .וכן בחנוכה בשעה שהאדם עומד להדליק את הנרות או
כשאומר הלל והודאה יצייר וימחיש מול עיניו את לילי טבת החשוכים והארוכים ,להאיר בהם את קדושת האור של
ימי החנוכה.
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çé

,êìî ìëéäá ñðëéì íéáòåúî äîä éë ,åì ïðçúäì êìîä
ø÷áì åëøã ,äðéãîä éðô ìò òñåð êìîäù äòùá íìåà
íé÷áã íìåëå ,íéàåìë øâñîá íéáùåéä íéùðàä éúá
àøåáä åðéìà àá êë .êìîä äòéùåä íéððçúîå êìîá
àéöåäì Y åðìù 'íéøåñàä úéá' êåú ìà äëåðçä éîéá
.åë øéñà øâñîî

ìë ìò ñåçì ùé äîë ãò áèéä ïéáéù 'ïåáð'ì ïðëéøö
éîéá õ÷î 'øô úàø÷ð àîòè éàäîå .äàåáúä éøéâøâ
øéãà ïåéìò øåà øéàî äëåðç éîéáã øçà Y äëåðçä
,'íéðåáð' eéä¤ ïì øîåì 'äàéø÷'ä äàá ,àìéòìî ÷æçå
øåàäî ñéîòäì - àéä øùåëä úòù äúò éë åøëéæå
úà áéäìäì íëãéá äéäé êëå ,êùåçä éîé ìò äùåã÷ã
äîëç êéøö êëì ,ïëà .êùåçä éîéá óà ïåéìòä øåàî áìä
øåàä ìëù Y åìà íéîé ìù íúéìëú ø÷éòù ,àöîð
.äøéúé äðéáå
úåéîéðôá åñðëéé àîìò éàä ìò 'ä øéàîù
ïåâë ìò åöéìîäù éôëå ,úåøéôå 'úåãìåú' åàéöåéùå ,ùôðä éøáã åàáåä øáëù åîë ,äáåçä åðéìò ìãâú øúåéáå
ø"øá) 'íéáåè íéùòî íé÷éãö ìù íäéúåãìåú ø÷éò' Y àã úáù úùåã÷ äðäã ,ò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä
÷øåàä êéùîäì àéä 'úååöîå äøåú'á úéìëúä ø÷éòù ,(å ì ìàøùé úà ïéîæî ä"á÷ä æàù ,åðééäå ,àîéé÷å àòéá÷ ùãå
êéøö êëì úåëæì éãë íìåà ,íéáø íéîé åãîòé ïòîì ìàøùéù áåè íåéá åìéàå ,åãåáë åéæî úåðäéì éãë åéìà
ïåùìá æîåøîë ,ïâåäëå éåàøë íéáåè íéðîæä úà ìöðì úà ìàøùé éðá íéàéáî ìåëéáë éøä íéðîæä úà íéùã÷î
åðééäå ,'úåãìåú àëéàã ììëî úåáà' (.á ÷"á) àøîâä úà ä"áå÷ ø÷áî äëåðç éîéá íìåà ,íìöà àåáì ä"á÷ä
âçä úåøåàî ÷åðéì - 'úåãìåú'ì úåëæì øùôà éàù êåúá ùéà ùéà ,íäìù íéøåñàä úéá êåúá åéáåäà åéðá
ùåøéô ,'úåáà' ùéùë íà éë äðùä úåîé øàùá äèîì íîå÷îá úåéðçåøáå úåéîùâá åéáåàëîå åòâð
éë ,éåàøë åéìò ìèåîä ìë úà íãàä äùò 'äìéçúîù' ìò ,(àúëìäå ä"ã äëåðç) ò"éæ 'íééç éøáã'ä ì"æå ,äøùòî
úà íäá ìá÷ì äëæé ãòåî ãåòáî 'íéìëä' úðëä íò ÷ø éúåçô åìëåé àì ,åðëùî øéòá êìîä áùåéùë ,ìùîä êøã
éîéî ìåãâä øåàä úà áìá ùéøùäìå ,òôùäå øåàä éðôì àåáì êìîä éúã éô ìò íéùðåòîä èøôáå êøòä

כו .בשנת תש"כ אירע מעשה נורא )‡˘¯  ,(Ï·˙ È·Á¯· Â ÓÊ· ÌÒ¯Ù˙‰הרה"ק מפיטסבורג זי"ע הוצרך לנסוע לניו יורק ,ונסע
במטוס כשנלוו אליו שמונה איש ממקורביו ,באמצע הדרך אירע תקלה במטוס וכבר הודיעו לנוסעים כי עליהם
להתכונן לקראת  ...ל"ע ,אך בחסדי ה' נמצא בקרבת מקום איזה שדה תעופה קטן ) (Ë"¯‡Ù¯ÈÚוברגע האחרון הצליחו
לרדת שם בשלום .כאשר יצאו מן המטוס כבר הגיע זמן תפילה ותרו אחר מקום ראוי להתפלל ,מכיוון שכן ראו
בסמיכות אליהם עובדי 'שדה האילן' ,ניגשו אל אחד מהם וישאלוהו היכן יש מקום ראוי להתפלל בו .מיד כששמע
את שאלתם נפל הלה ארצה והתעלף .לאחר שהעירו אותו והשיבו רוחו שאלוהו מה זה ועל מה זה ,סיפר להם ,כי
אף שנראה כגוי גמור אך יהודי כשר הוא מבטן ולידה ,ומוצאו ממשפחה חסידית בוויליאמסבורג ,וסר מן הדרך רח"ל
עד שנתגלגל למקום הזה במחיצת גויים גמורים ללא שום זיקה ושייכות ליהדותו .והנה אתמול בשכבו על יצועו נגלה
אליו אביו ז"ל בחלום הלילה ודרש ממנו שיאמר אחריו קדיש כי היום הוא יום השנה ) (ˆ"‡Èשלו ,אמרתי לו ,אבי
היקר' ,מה יתן ומה יוסיף' הקדיש שלי מתוך מצבי השפל ,אך אבי עמד על שלו ,כי זקוק הוא לקדיש לטובת נשמתו.
הוספתי לשאלו ,כיצד אומר קדיש כאשר הנני נמצא בארץ רחוקה ונכריה ,החזיר לי אבי  -ואם אשלח לך יהודים
שיתפללו האם תאמר קדיש ,והשבתי ,הן .ומפני כן התרגש כל כך כשראה תשעה יהודים 'נופלים מן השמים' כי הנה
שלח לו אביו כאשר אמר למען יוכל לומר את הקדיש .סוף דבר שאותו יהודי התעורר ושב בתשובה שלימה לכור
מחצבתו.
הבה נתבונן קימעא במעשה זה ,מפני מה התעורר כל כך אותו אחד שהיה כה רחוק משמירת הדת ,אין זאת אלא
מפני שראה לנכון כי על אף שהוא מנותק לגמרי וירוד ושפל ברוחניות עדיין יש חשיבות יתירה ל'קדיש' שלו ,עד
שאביו נגלה אליו מן השמים להתחנן בפניו שיאמר קדיש .ומעתה קל וחומר בן בנו של קל וחומר כמה עלינו להתעורר
בימים אלו עת אבינו שבשמים שהוא רם על כל רמים יורד ממכון שבתו בשמי השמים עד למטה מעשרה בכדי
להעלותנו מבור תחתיות ,מפני שאין חפץ להקב"ה אלא בעבודתנו ,שלמרות שאנו נמצאים 'למטה מעשרה' עדיין יש
ערך לעבודתנו.
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àéáäì äæä íåéäë êøöð ïéà éë ïéðòä úà åøàéáù ùé úáè éìéìá ÷æçúäì ,äìåë äðùä ìë êùîì äëåðç
íéãîåòå íéðëåî íä àìà úåàìôðäå íéñéðä úà
.æë ïåéñðå úåëùç éîé - íéëåøàä
èåùô éãåäé ìë úìéôúá éâñ ïë ìò ,íåøî éîùá
ïåøúéù éðà éúéàøå' (âé á) úìä÷á áåúëä øîà êëå
.ìòåôä ìà çëä ïî íàéöåäì
,'êùåçä ïî øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçä
úéá'á àéãäì áúë ïëå ,æ"àà ä"ã î"øú äëåðç) 'úîà úôù'áå
êùåç ùîéå úåáò øòéá êìåäì ìùî êøãá åøàéáå
éðéîù'ë àåä äëåðç úàæù ,øàåáî (.åî óã 'ïøäà
ùà äàåø òúôì äðäå ,êìé äðà òãåé åðéàå åéúåáéáñ
àø÷ðù (åì âë àø÷éå é"ùøá àáåä) ì"æç åøîà äðäã ,'úøöò
êøã' àéä ïëéä ÷ãåáå óé÷ùî íëçä ,øåà äöéôîä ÷åçøî
åéðá úà ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà éúøöò' éë - 'úøöò'
àåöîì øåàä úà ìöðîå ,êáñä ïî àöé äãé ìòù 'êìîä
,øîà ,øèôäì ïðîæ òéâäù ïåéë ,íéîé êëå êëì äãåòñì
éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò íëî äù÷áá éðá ÷åáéçá áùåé àìà øåàá ùîúùî åðéà ìéñëä êà ,åëøã
âç úà äøåú äëéîñä øåîà úùøôá éøäå ,'íëúãéøô úéáëðù ãò äøåàá åéìò íéøáåòä íéòâøäî äðäðå íééãé
íéëåæ åðà øùàë ,äæ êøã ìò .øòéá øàùð àåä éøäå ,ùàä
(á âë àø÷éå) äéøúá áéúëã ,äøåðîä ú÷ìãä éååéöì úåëåñä
àéáî æîø êøãáå ,'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå' øåàá åùôð ÷éìãî íëçä éøä äëåðçá äøåàä éîéì
äëåðç éîé úðåîù åòá÷ ïëìù (äëåðç 'ìä ùéø) 'ç÷åø'ä äðùä àäúù ãò ,äðùä ìëì øàùéù éãëá äëåðçä
...'úøçà äðù 'éçá äàáä
,äúòî øåîà ,íéîé úðåîù àåä óàù úåëåñä âçã àéîåã

ìò åøîà íàå ,úøöò éðéîùì åîòèá äîåã äëåðç úàæù
'בזאת' ידעתי כי חפצת בי – כוחו של כל יחיד ביום
àì àúååãç àåääáå (.áì â"ç) ÷"äåæá úøöò éðéîù
''זאת חנוכה
úòù äúåàá) åäééãåçìá ìàøùé àìà àëìîá éçëúùî
áéúéã ïàîå ,(íîöò ìàøùé éðá íà éë êìîä ìöà àöîð àì ,äçîù øîàå ,åðéðåãàì íåéä ìåãâ éë íåéä úùåã÷ ó÷åú äðúðå
áéäéå ìéàù éòáã äî ìë ,äéãåçìá äéì ìèðå ,àëìî íò äî (íìùä ïéùéã÷ ïéøéò) ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä
ìò óà ,(åúàî ìàùé øùà ìë ìá÷é åãáì êìîä íò áùåéäå) äéì íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøá ìåòôì íéìåëé íé÷éãöäù
.çë äéì áéäéå ìéàù éòáã éàî ìë Y ïë øîàð íåéä äæ
.äëåðç úàæá ìåòôì èåùô éãåäé ìë ãéá ùé
 ובלית ברירה יצא, סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע שאחד מנכדי הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע היה דחוק לפרנסתו.כז
 ואם, אשאלך קושיא אחת שהנני מתקשה בה, בבואו לפני אחד הגבירים אמר לו אותו עשיר.לחזר על הפתחים
,( 'אמר רב יוסף:‡ ˜ ˙·˘)  הנה אמרו חז"ל, וזו היתה שאלתו.תדע ליישבה כראוי אשקול לך שכרך משלם בעין יפה
 אמר רב-] ' אם איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר, והא קא חזינן דמיעני,נקיטינן האי צורבא מרבנן לא מיעני
 ותירצו שאף על, והקשו על כך שהרי עינינו הרואות תלמידי חכמים עניים,יוסף מסורת בידינו כי צורבא מדרבנן אינו נעשה עני
, כיצד אתה תלמיד חכם ובנן של קדושים מחזר על הפתחים, וסיים הגביר את שאלתו.[פי כן אינו מחזר על הפתחים

 ואמר לו שאינו מפרש כראוי, פתח הבנש"ק את פיו בחכמה.והרי למסקנת הגמרא לא מצינו ת"ח מחזר על הפתחים
 ואם הינך רואה שביתו ריקם מכל ואין, תלמיד חכם אינו נעשה עני, אלא כך הוא ביאורם של דברים,'את דברי הגמ
 שלא עשה את ההשתדלות המוטלת עליו,לו פרוטה לפורטה הרי זה משום ש'אהדורי אפתחא לא מיהדר' – כלומר
. שאם היה עושה כן בודאי היו מרחמים עליו ונותנים לו נדבות הגונות כפי מהללו ומעמדו,לחזר על הפתחים
 כי 'אהדורי אפתחא לא מיהדר' אין הכוונה על פתחים של מטה כי אם,הוסיף הבית ישראל לבאר עומק הדברים
–  שמי שאינו מחזר ומבקש רחמים בעת שכל פתחי שערי מעלה היו פתוחים בעתות רצון,על פתחים של מעלה
 והדברים אמורים הן בגשמיות ואף גם ברוחניות – אל יהיה שוטה המאבד את שעת.זה האיש נשאר עני ורש
.הכושר כששערי השמים פתוחים והוא נשאר טרוד בעסקיו ושטויותיו
˙( והולך אחריהם ואינו מקישÂÈ ‚ÙÂÒ‰Â ÔÂ·È·Ò‰) ' המביט אחר 'הדריידע"ל והפונטשעק'ס, שבימים אלו,ולעניינו יאמר
. והמבין יבין... הרי נעבעך יישאר במצבו ל"ע כי אהדורי אפתחא לא מיהדר,על שערי תפילות הפתוחים לרווחה
 דהנס היה רק שבעת, שאכן מצד הדין היה לקבוע רק שבעת ימי חנוכה,(Ú"¯˙)  ולפי זה הרווחנו לקו' הבית יוסף.כח
 וביום 'זאת חנוכה' מתייחד, אך הקב"ה מבקש מאתנו עכבו עמי עוד יום אחד נוסף על השבעה ימים,ימים
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íìåòä úâäðäù (á"ç äåöî øð) ì"øäîä áúëù äî òåãé
òáèä úâäðäáã ,òáèä êøãî äìòîì àéä äëåðçá
ìëå ,ãåòå àúáù éîé äòáù åîë ,òáù øôñî ÷ø åðéöî
øçàîå ,òáèä êøãî äìòîì àåä òáù ïéðîî äåáâä
åðéìò åúòôùä ìë ïë ìò ,äðåîù øôñî àåä äëåðçã
äæ éôìå ,òáèä êøãî äìòîì úåàìôðå íéñéð - àåä
àåäù 'äëåðç úàæ'ì åì úòãåð äøéúé äáéçã øîåì øùôà
éðéîù àåä æàù àöîðå ,èë äëåðç ìù éðéîùä íåé
ïî äìòîì äâäðää úåìéôë ìò äøåîä ,úéðéîùáù
.ì äåáâ ìòî äåáâ ,òáèä

ë

ùé íåé ìëáå ,äðåîù éøä ,'úåàìôðä ïåãà ,úåìäú àøåð
äëåðç úàæáù àöîð ,ïàë äðîðù øãñä éôë øçà òôù
úâäðäù åðééä ,úåàìôðä ïåãà ìù äãîä úòôùð
.äæ íåéá òáè åîë úéùòð íéñéðäå úåàìôä
÷åñôá ò"éæ áåáàáî (ïåùàøä) ù"øäî ÷"äøä ùøéô ïëå
)úàìôð àéä úàæ äúéä 'ä úàî' (âë çé÷ íéìäú
ïîåæîå ïëåî ,'úàæ' úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù ,'åðéðéòá
åøîàù åîëå ,'åðéðéòá úàìôð' úðéçáá íäù íéøáã ìåòôì
úéñéðä äâäðää úà íéãéá ùùîì øùôàù íé÷éãö
.äæ ùåã÷å ìåãâ íåéá äìòîìî úòôùðä

úøøåòúî äëåðç éîéî íåé ìëáù - íéìáå÷îä íùá òåãé
úà ä"á÷ä áäåàù äáø äáäàä ìò äøåî åæ äðúî øöåé' úëøáá íéøîåàù ä"á÷ä éçáùî úøçà äãî
'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä æîéøù åîëå ,åîò ìàøùé
ìòá ,úåùãç äùåò ,úåøåáâ ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà
éë éúòãé úàæá' (áé àî íéìäú) ÷åñôá (âð úåà äëåðç) ò"éæ ,úåàåôø àøåá ,úåòåùé çéîöî ,úå÷ãö òøåæ ,úåîçìî
קוב"ה עם כנסת ישראל בינם לבין עצמם בייחוד עליון ונשגב ,ואין המקטרגים והמשטינים רשאים להיות שם
באותה שעה ,וממילא ממלא קוב"ה לישראל כל משאלות לבם לטובה ולברכה.
כט .ובספר 'בית אהרן' הביא ) (.·Èשבזאת חנוכה בהדלקת נר שמיני מאיר בעולם ענין 'כתר' כמו שמתעורר בכל
שבת קודש בעת תפילת מוסף.
ל .פעם ציווה הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע לזמר בזאת חנוכה' ,הדרן עלך מסכת חנוכה והדרך עלן מסכת חנוכה'
כלומר זכינו לקיים ולסיים את מצוות חז"ל בחנוכה ,ולכן תפילתנו 'הדרך עלן' היינו שיחזור האור וישפיע ויאיר
עלינו ) ,('È· È¯„‰' „ÂÚÂ .· ÔÈ·Â¯ÈÚ ‡·ÂË Ò"˘· ÔÁÎ˘‡„ÎÂ ,‰¯ÊÁ ÔÂ˘ÏÓ 'Ô¯„‰' ˘¯Ù˙ÈÂשיהיו ניכרים עלינו האורות בכל ימות השנה )'·˙È
‡.(‰ÎÂ Á ˙‡ÊÏ ‰"„ :‰Ó Û„ 'Ô¯‰
והתנאי קודם למעשה הוא שתהיה לו שייכות אמת ליום גדול זה ,מספרים על החסיד רבי שמואל מונקעס זצ"ל
שרצה פעם לנסוע אל רבו הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע ,אך לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו לשלם ל'בעל עגלה' ,לכן
חיפש בשוק אם יש סוחר הנוסע לאיזור העיר לאדי ויוכל להצטרף אליו בנסיעתו ,ואכן מצא סוחר אחד שהיה צריך
להעביר הרבה חביות של יי"ש מהכא לעיר הסמוכה ללאדי ,אך הלה התנצל שאין לו מקום בתוך הקרון בעבורו רק
מאחורי העגלה אצל החביות אם מסכים לשבת שם ,ר"ש שמח שיוכל לנסוע אל הרבי ולא łם לבו כלל אל 'מקום
ישיבתו' ,אלא שבאמצע הדרך הרגיש ר"ש כי כל גופו יקפא בעוד רגע )‡ (˙Â‡˘Ó‰ ÌÂ˜Ó Y ÁÂ˙Ù ÌÂ˜Ó· ·˘È˘ ¯Áוהוא בכלל
סכנה ופיקוח נפש ,נכנס ר"ש אל תוככי העגלה וביקש רשותו של בעל העגלה לשתות מעט 'משקה' כדי לחמם את
עצמותיו היבשות ,הלה הסכים לו בחפץ לב ,ואכן על ידי השתיה חימם את גופו והציל את חייו.
ויהי בבואו ללאדי נכנס אל הקודש פנימה והושיט ידו כדי לקבל ברכת 'שלום עליכם' וגם 'צאתכם לשלום' ,תמה
הרבי על הדבר הזה וכי לא באת הנה אלא לקבל שלום ומיד לחזור לביתך ,השיב ר"ש ,תכלית הנסיעה לרבי ללמוד
ממנו את הדרך אשר נלך בה בתורה ועבודה' ,אולם עתה למדתי את המלאכה שעלי לעשות כבר בדרכי הנה' ,והסביר
את דבריו ,כי בנסיעתו ישב מסובב בהרבה חביות של יי"ש ואעפי"כ קפא מרוב קור ,ורק אחר שפתח את החביות
וטעם מן היי"ש והכניסו בפנימיותו אז התחמם בכל גופו ,ומזה למד ,שיכול האדם לעמוד בזמנים גדולים ונעלים
ולהסתופף בצל צדיקים וקדושים ואעפ"כ ישאר קר כקרח ,ורק ביגיעה ועבודה רבה יכניס את האור בפנימיות לבו,
ולכן הוא חוזר לביתו כדי לעבוד על דבר זה ,ולאחר זמן ישוב לקנות עוד דרכי העבודה.
ולדרכינו למדנו ,שיכולים לעבור על האדם כל ימי החנוכה והוא ימשיך לקפוא מקור רחמנא ליצלן ,ואם לא יחקוק
הדברים על לוח לבו כיתד בל תמוט לא יוכל לעולם להתרומם ,לפיכך יכין עצמו מבעוד מועד ,ובעיצומן של ימי החג
'ישתה' ויריק לתוכו את כל עניני החג ,ועי"ז יזכה להתחמם ולהתלהב מן האש הגדולה.
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åðì ïúð àøåáäù äæá ,'éìò éáéåà òéøé àì éë éá úöôç
'ú"éùä õôçù ïåöøäå äáäàä ìãåâ øëéð 'äëåðç úàæ
úáè åìñë éùãåç éøîàî) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë ïîæä úà ìöðì äáåçä úìèåî åðéìòå ,ìàøùé åîòá
úë åðéúåáø ïðáøã åäééîåôá àìâøî' (é á øîàî
.äæä ïîæáå íää íéîéá ,'éìò éáéåà òéøé àìù' éãë ,éòáãë
íéø÷ò úãå÷ô øøåòì íå÷î ùé äëåðçá øùà ,íéîãå÷ä
íåéá äìåâñä ø÷éò éúòãì äðä ,äðùä ùàø ïéòë úåø÷òå íé÷éãö åøîàù éôëå ,íéããöä éðù úà øåëæì êéøö åäéî
äæ íåé çëáù ,'äëåðç úàæ ìë éôá àø÷ðä ïåøçàä åðééä ,'äëåðç úàæ' úåìòôúäá íéøîåà ãçà ãöîù
íéøáã ìò øæåç äéä ò"éæ àæìòáî ïøäà éáø ÷"äøä) úåø÷ò ãå÷ôì íéòôùðä úåàìôðäå íéñéðä úà úåàøìå ùéâøäì øùôàù
,'äëåðç úàæ' àúåçéðá ùøôé àñéâ êãéàì íìåà ,äæ íåéá
.(íé÷éãö äîë åâäð ïëå ,äëåðç úàæá øåäèä åðçìåùá åìà
èøçúé àìå .íéøáåòå íéôìåç íéîéäù åðééäå ,àì åúå
éðåæîå äáåè äñðøôì øúåéá äæ íåé ìâåñî úàæ ãåò
.àì éòáãë åìöéð àìù øçîì
ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä æîéøù åîëå ,ãì éçéåø
,(äëåðçã 'à íåé äæ) äìåãâä 'ä êì' (àé èë 'à é"äã) ÷åñôá
úà åãéì ç÷éì ãçà ìë æøãæäì ,åéçå åùò úàæ ,ïë ìò
,('ä) ãåääå ,('ã) çöðäå ,('â) úøàôúäå ,('á íåé) äøåáâäå
'ä éðôìå ,äæ áâùðå ìåãâ íåéá åãéá íéìäúä øôñ
ìëì àùðúîäå ,('å) äëìîîä 'ä êì ,õøàáå íéîùá ìë éë
äëæéù ùôðä úåëôúùäáå áìä ÷îåòî ù÷áì åçéù êåôùé
íåéá úåëæì øùôàù ,äëåðç úàæ äæ 'øùåòäå ,('æ) ùàøì
äæä íåéá éë ,áì úåéðçåøáå úåéîùâá íéøöéîä ìëî úàöì
.úåøéùòå äñðøô ìù áø òôùì äæ
àìà åðì ïéà áåè ìëî òôù áø åðéìò ÷éøî àøåáä øùà
áúëù åîëå ,úåøéùòì íéìåâñî äëåðç éîé øàù íâ íéîçøä ìòáî ù÷áì 'åäàìîàå êéô áçøä' åðùôðá íéé÷ì
÷åñôä ïî ïë æîøì (ùâéå úùøô) 'íùåáä úâåøò'á
.âì åðéúåìàùî àìîé éàãååáå
'זאת' היא נפלאת בעינינו  -סגולת היום לזש"ק ולפרנסה
טובה וכל מיני ישועות

לא .הגה"צ רי"ש אונגאר זצ"ל גאב"ד 'חוג חתם סופר' )·"·( היה אומר משם רבו הרה"ק ה'ויגד יעקב' מפאפא זי"ע,
שלפעמים בהגיע יום זאת חנוכה עורך האדם חשבון הנפש ונופלים בלבו מחשבות עצבות ויאוש ,בראותו שלא
מילא כראוי את הזמנים הקדושים בימים אלו ,אמנם ,על זה אמרינו ליה ,התגבר בשעה זו לדחות מחשבות פסולות
אלו ,כי 'זאת' חנוכה ,עדיין עומדים אנו בתוקפן של ימי החנוכה  -עדיין אפשר לפעול נשגבות .זאת ועוד כי 'הכנעה'
זו גופא היא תכלית ימי החנוכה ,וזהו 'זאת חנוכה' ,להביא את האדם לידי שפלות וענוה )‡·.(Â"Á ˘Â‡ÈÂ ˙Â·ˆÚÏ ‡Ï Ï
ויזהר שלא יתקיים בו חלילה )˙' (Ê ·ˆ ÌÈÏ‰איש בער ולא ידע וכסיל לא יבין את זאת' ,להיות כשוטה וכסיל שאינו
מבין ומנצל את גודל הזמן של 'זאת' חנוכה ,ומחמת חוסר ידיעה נותן ליום זה לעבור מבלי להתאמץ למלא אסמיו
בהשפעות טובות ,אלא 'לו חכמו ישכילו זאת' ויבינו סגולתו של יום גדול וקדוש זה להתחזק ולומר 'בזאת אני
בוטח'.
לב .פעם נכנס הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע בזאת חנוכה לבית המדרש ,ומצא את החסידים משחקים ב'דריידעל'
כמנהג ישראל תורה ,נענה ואמר להם 'וואס מ'שפילט חנוכה  -קען מען נאך פאר-שפילן ,אבער וואס מ'שפילט
זאת חנוכה  -קען מען נישט פאר-שפילן˜Á˘Ó·˘ ,„ÈÒÙ‰Ï „ÂÚ ¯˘Ù‡ ‰Ê ˜Á˘Ó· ÛÒÎ ÁÈÂ¯‰Ï ¯˘Ù‡ ÚÂ„ÈÎ˘ ,‰ÎÂ Á ÈÓÈ· ÌÈÁÈÂÂ¯Ó˘ ‰Ó) '...
.(ÌÏÂÚÏ ÂÏˆ‡ ÌÈÈ˜˙È ‰ÎÂ Á ˙‡Ê· ÁÈÂÂ¯È˘ ‰Ó Ï·‡ ,‰Ê ˜Á˘Ó· ÁÈÂÂ¯‰˘ ‰Ó ÏÎ „ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ ‡·‰
לג .כה אמר הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע בימי החנוכה )' (¯Ó‡ „ÂÚ ‰"„ '‰ÎÂ Áצריך האדם להאמין ,שבאמירת תהלים אפשר
לצאת מכל השטותים ומכל המיצרים ומכל השינויים שיש לאדם – ובזה יוכל עמוד נגד מחשבות הייאוש
שמכניס בו היצר.
לד .פעם נכנס יהודי אל הגאון ה'חזון איש' זצ"ל ,והתאונן בפניו על מצבו הדחוק בעניני פרנסתו ,והוסיף ואמר,
שזקוק הוא לנס גדול כדי שיצליח לפרוע חובותיו ולחזור לדרך המלך ,ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא ,נענה
החזו"א ותיקן אותו כך 'לאו ,בכל יומא מתרחש ניסא' ,היינו שלא כן הוא ,ויכול האדם לזכות לנס .וב'זאת חנוכה'
תרווייהו איתנייהו ביה ,חדא שאפשר לזכות לניסים בכל העניינים ,ועוד כי בזמן זה אין טבע כלל ,וכל עניני העולם
מתנהלים למעלה מדרך הטבע ,ואז הנס גופא בדרך הטבע.
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 מקץ חנוכה- באר הפרשה
מאי חנוכה דתנו רבנן – זמן ראוי לעסק התורה

êéà íéøáã úåëéøàä øçà (:àë úáù) äëåðçã àéâåñá
ãåîìúä éîëç åàá ,÷éìãäì íãàä ìò äîëå
éîåé åéìñëá ä"ëá ïðáø åðúã ,äëåðç éàî' åìàùå
äëåðç éàî ùøôìå ìéçúäì åäì éåä äøåàëìå ,'äëåðçã
øåîàäìå ,úåëìää éèøô úà èøôìå øàáì ë"çàå äìéçú
úåñðì øùôà àøîâ óã ãåîéì éøçà ÷ø éë ,øîåì ùé
àìù àèéùô äøåúä çë éìá ìáà ,"äëåðç éàî" ïéáäì
íåù åðéöî àìù äîåãîëã ,êëì æîø ãåòå .äîåàî âéùé
úéá'ä úééùå÷ë íéöåøéú äáøä ë"ë äéìò ùéù àéùå÷
,äòáù àìå äëåðç éîé úðåîù åòá÷ òåãî (òøú ïîéñ) 'óñåé
ø÷éòù åðãîìì éãë êë ä"á÷ä ááéñ éìåàå ,àåä øáã àìä
äãîúäå äòéâéá äøåúä ãåîéì àåä äëåðç ìù áåè íåé
.åì äøåú ìù äúéîàì íéùåãéç ùãçìå

ì"é .ì"æå ,'íëéðôì íé÷ìà éðçìù äéçîì éë' (ä äî úéùàøá)
úåøð ì"éã ,øçà íå÷îá åðáúëù äî éô ìò æîøä ã"ò
æîøîä) 'êéðô øåàá éë' ã"ò äáåè äñðøôì íéìâåñî äëåðç
ä÷ãöå ãñç úáäàå íééç úøåú åðì úúð' (úåøðä øåà ìò
éùàøã äæ ìò æîøå .'áåè ìëå íåìùå íééçå íéîçøå äëøáå
àéøèîéâá àåä 'äñðøô ïéëéøö ìàøùé êîò' ìù úåáéú
,'é"ðçìù äéçîì' éë ì"ðä ÷åñôá æîåøî äæã ì"éå .ø"ð
.íéîé äðåîù äëåðç øð ÷éìãäì ,ú"ø

äæ íåé úùåã÷ù ,àøîàúî ì"öæ àðìéååî à"øâä íùáå
ììä øîåì åòá÷ ì"æç éë ,íéøåôéëä íåé åîë àéä
åéäù äðùá íéîé äðåîù ãâðë äëåðç éîé úðåîùá íìù
åàáå ,ììää úà íäá íéøîåâ ïéàå íìù ììä øîåì íéëéøö
éîé äùù - íéîéä 'ç íä åìàå ,åìà ìò íéîéìùîå åìà
øåàäù ,ò"éæ ÷öà÷î ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà øáëå ,íìùä ììä íäá øîåì åðì äéäù) ììää úà íéøîåâ ïéàù çñô
íéá ïéòáåè éãé éùòî' (:é äìéâî) íòèî íéøîåà ïéà ô"ùùáù àìà
,åìù äøåúä ÷ìçá íéîëç åðîè áåè íåé ìë ìù
ù"ëå ,äøåúá æðâð øåàä éë ,âçá âçä úåëìäá åðééäã íåéå äðùä ùàøå ,(ïë î"äåç ìëá óàå ,'äøéù íéøîåà íúàå
íéðååéä åøæâ éë ,äøåúá æåðâ åø÷éò ìëù äëåðçá áùåé êìî øùôà' (:áì ä"ø) íòèî íéøîåà ïéàù øåôéë
ïëì ,íäéìò åøáâúä íéàðåîùçäå "êúøåú íçéëùäì" ,åéðôì ïéçåúô íéúî éøôñå íééç éøôñå ,ïéã àñë ìò
øåàä éìá äëåðç ìù úåøåàì úåëæì øùôà éàù èåùô éøôñ 'úáåùú' àìáù íù òîùîå ,'äøéù íéøîåà ìàøùéå
íøîàîá ñéîòäì åøîà úåîåùø éùøåã .äøåúä ìù àúùä .ë"äåéå ä"øá íìù ììä øîåì åðì äéä 'åëå íééç
åøåà ,'åøåàì åúåàéù ãò øðä ìò ïéëøáî ïéà' (:àð úåëøá) éîéì íéîéìùî äëåðç ìù íéðåùàøä íéîé äùùù àöîð
éàù åðãîìì ,'øåà äøåúå' (âë å éìùî) áåúëë äøåú äæ äëåðç úàæå ,äðùä ùàøì íéìùî äëåðçã 'æ íåé ,çñôä
.äì íéøåôéëä íåé ãâðë àéä
.æì äøåúä øåàî äðäéù ãò úååöîä ïî ÷åðéì øùôà
 שיום זה מסוגל לעורר את הגאולה,( להרה"ק רבי אברהם מראדאמסק זי"ע מביא‰ÎÂ Á ˙‡Ê) ' ב'חסד לאברהם.לה
 לרמז שהוא הזמן, 'המשח' מלשון משיח בן דוד,'„( 'זאת חנוכת ביום המשח אותוÙ Ê ¯·„Ó·)  כדכתיב,השלימה
.המסוגל למהר ולהחיש גאולתנו ביום זה
 ובא ללמד שבימי חנוכה יש ניצוץ מאורו,'ואחרים נתנו רמז דר"ת של 'משיח' הוא 'מ'דליקין ש'מונת י'מי ח'נוכה
‰‡¯)  וצריך רק להתחזק שלא תיפול עליו תרדמה גדולה ועמוקה חלילה, והזמנים נעלים ונשגבים ביותר,של משיח
.(ÔÎÂ ‰"„ ‡ ÏÈÏ '˘„Â˜ Ú¯Ê'·
 כי 'נר מצוה ותורה,( לאחר הדלקת נר חנוכה אמר לסובבים אותו שילכו ללמוד‰ÎÂ Á) ' כה הובא ב'ליקוטי הרי"ם.לו
.( שפועל לתורה:‚Î ˙·˘)  ואיתא, ובפרט שהיא מצוה המאירה,‚( ובוודאי המצוה מאיר את אור התורהÎ Â ÈÏ˘Ó) 'אור
,'המגיד הק' מקאזניץ זי"ע היה שואל לאחד אם הוא מנסה את עצמו לילך ללמוד לאחר התפילה שהתפלל 'אתה חונן
 והמגיד הק' זי"ע היה אומר על זה לאחר שבעיניהם רחוקים,לימוד הלכתא כזו שלא היה יודע ומכיר אותו מקודם
.שיפעלו האיך יכולים לפעול באמת
 כאשר חלה הרה"ק רש"ב מליובאוויטש זי"ע שלח בנו הרה"ק רבי יוסף יצחק זי"ע להזכירו לפני שלושה מגדולי.לז
 והגאון רבי יוסף, הגאון בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל,' הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל בעל ה'אור שמח,הדור
 משהבחין הריי"ץ בפליאתם ותמיהתם, והיה הדבר לפלא בעיני החסידים מדוע בחר דוקא בהם,ראזין מרוגטשוב זצ"ל
'...ה הלומד הרבה תורהïֶ  הקב"ה אוהב,אמר להם 'מה אעשה
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,(äëåðç í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
ìòù ,äøåúá ïåøëæ ìù çë íéðúåð äëåðç éîéáù
'íúî÷ð úî÷ð' íéé÷úð êúøåú íçéëùäì íéðååéä åöøù éãé
.ïåøëæ íäì óñåðå

áúë (õ÷î éäéå ä"ã õ÷î) ò"éæ 'íéðéò øåàî'ä ÷"äøäå
,äëåðç øð úåöî íùä åðì ïúð äæì ,ì"æå
äåöî ìë ìù ïîæå úò àåáá åðååèöðù úåöîä ìë éë
æàîë äåöîä ïîæ úòá äéäù øáãä øøåòúð äåöîå
íùä ìà íãàä áø÷ì úò àåä äëåðçáå ...íã÷îå
úùåã÷á ÷áãäì äëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé ïá åäéúúî éîéá íã÷îå æàî åîë äøåúä éãé ìò
äëøá òôù ,úåòåùéå çì úåàåôø åðéìò òôùåéå ,íéîéä
ìë íä íéðîùä ìë åàîè íéðååéäù ìåãâ ïäë ïðçåé
áåø÷áå ,äðîàð åðàøåá úà ãåáòì äðùä úåîé ìëì äçååøäå àéä ïîù ìù ãçà êô íà éë øàùð àìå úåîëçä
äøåúä
.ø"éëà èì åð÷ãö çéùî ìù øéäáä åøåàì äëæð

ומובטח לו שהמאור שבה יחזירנו למוטב ) ,(· ‡˜ÒÈÙ ‰Ó„˜‰ ¯"ÎÈ‡ ˘¯„Ó· ‡˙È‡„Îוכמו שהסביר הרה"ק רבי שמחה בונם
מפרשיסחא זי"ע את דברי נעים זמירות ישראל )˙' (Á ËÈ ÌÈÏ‰תורת ה' תמימה משיבת נפש' ,משל למה הדבר דומה,
לאדם היוצא לדרך בעגלה ובידו יהלום יקר מפז ,והלא האדם ממשמש בכיסו כל שעה לכן הוציא את היהלום באמצע
נסיעתו והסתכל בו ונהנה מיפיו ,לפתע פתאום נשמט ונפל היהלום מידו אל קרקעית העגלה ,והנה אם העגלה חתומה
וסגורה היטב מכל הצדדים ואין בה חורים כלל אזי אין בעל היהלום דואג מנפילתו ,כי אחרי שיחפש היטב יש להניח
שימצא אבידתו שהרי אינו יכול ליפול מן העגלה ,אבל אם יש בה חורים ויכול היהלום ליפול דרכם ארצה אזי בודאי
יתייאש ויצעק 'ווי לחסרון כיס' ,והנמשל מובן מאליו ,שנשמת ישראל דומה ליהלום יקר שביקרים ,אך אם יש בו
תורה יזכה שהמאור שבה יחזירו למוטב ,כי 'תורת ה' תמימה' ודומה לאותה עגלה חתומה וסגורה מכל צדדיה ,ולכן
אף אם נפל היהלום מידו אזי יתקיים בו "משיבת נפש" שיוכל להשיב ולמצוא אבידתו בנפש לאחר בדיקה וחיפוש
לח .אומר היה הרה"ק ממונקאטש על 'סעודות הרשות' המוזכריםבשו"ע על חנוכה ,כי מרמז על עניןם הרפואה
שבימים אלו ,וכלשונם של חז"ל )·"˜  (.‰Ùמכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.
לט .כדברי ה'ספורנו' בפרשתן ) („È ‡Óוז"ל' .ויריצוהו מן הבור' .כדרך כל תשועת ה' שנעשית כמו רגע כאמרו )‰ÈÚ˘È
 (‡ Âכי קרובה ישועתי לבא ...וכך היה ענין מצרים כאמרו )˘' (ËÏ ·È ˙ÂÓכי גורשו ממצרים'  -כאמרם ז''ל שלא
הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ .וכן אמר לעשות לעתיד כאמרו )' (‡ ‚ ÈÎ‡ÏÓופתאום יבא אל היכלו האדון.

