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פנינים לפרשת מקץ

גליון מס' 204

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

לפני שנים עמדתי לפני ניתוח קשה באמריקה .כדרך העולם שהולכים
לצדיקים לבקש מהם ברכות ,החלטתי גם אני לקבל ברכה מצדיק .קמתי
ונסעתי לירושלים .באתי לישיבת 'אש התורה' לבקש ברכה ,כי בישיבה
ההיא ישב ולמד יהודי ,ודאי שמעתם עליו  -ר' אורי זוהר
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל על ברכות ועל הכל בידי עליון
תֹור ֶתָך" (מתוך 'על הניסים')
עֹוס ֵקי ָ
"וְ זֵ ִדים ּבְ יַ ד ְ

בתקופת הגאון מווילנא חי צדיק מופלג  -רבי לייב סלונימר זצ"ל,
שנודע בכינוי 'רבי לייב צדיק' .על צדקותו וחסידותו סיפרו מעשים
רבים .אחד מהם שמעתי מהרב פייבלזון.
הרעבעצן של רבי לייב צדיק הלכה לעולמה והוא חיפש זיווג שני.
חשב לעצמו' :הרי אמרו חז"ל' :מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני
גיהינום' ,וכיון שבלאו הכי אני מחפש לעצמי זיווג ,אחפש משהו
'טוב'  -אשה רעה כזו שבזכותה לא אראה פני גיהינום'...
הלך לשדכן ואמר לו שהוא מחפש זיווג מיוחד :אשה רעה עם כל
ה'הידורים' :כעסנית ורגזנית ,עקשנית ,רעת לב וכל שאר מידות
'טובות'...
השדכן היה נבוך מאוד .הוא רגיל שאנשים באים אליו ומחפשים
אשה בעלת מידות טובות .אם רק שמעו עליה איזשהו חיסרון ,מיד
פוסלים את השידוך .מעולם לא נתקל באדם שמחפש אשה רעה...
אך חשב לעצמו :רצונו של אדם זהו כבודו .אם זה רצונו של הצדיק
מי אני שאעמוד בדרכו?!
הציע לו השדכן כל מיני הצעות ,כולן היו נשים רעות ,כל אחת רעה
יותר מרעותה .אבל הן לא סיפקו אותו .חשב הצדיק בלבו' :מן
הסתם אפשר להשיג שידוך 'טוב' יותר'...
הלך לשדכן אחר ואמר לו" :נאמר בגמרא' :אין אדם דר עם נחש
בכפיפה אחת'...אשה כזו אני מחפש!"...
אמר לו השדכן" :יש לי אחת כזו .שמה הרע הולך לפניה :אשה רעה

ואכזרית שיודעת למרר את חיי בעלה .אין פלא שעד היום היא לא
מצאה את זיווגה".
אמר הצדיק" :אוהו ,זה נשמע משהו 'טוב' ,אברר עליה".
הלך לברר עליה אצל שכניה ומכריה ,וכולם ענו" :שומר נפשו ירחק
ממנה! אצלה תאכל מרור כל השנה"...
אמר הצדיק בשמחה" :מצוין! זה מה שאני מחפש .ברוך ה' מצאתי
את זיווגי!".
למחרת החתונה המתין רבי לייב בסבלנות לשמוע צעקות ,גערות...
אולי איזה כסא מתעופף ...שום דבר! שום צעקה ,שום גערה ...היא
דיברה אתו בנימוס ובדרך ארץ ,הכינה לו ארוחת בוקר טעימה.
לאחר שסיים את הארוחה ,ליוותה אותו לבית המדרש בכבוד רב.
המשך בעמוד הבא
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חשב לעצמו' :נו ,ככה זה בימים הראשונים ...הכל רושם ...נמתין
כמה ימים ונראה' ...אולם שום דבר לא השתנה .היא התנהגה בדרך
ארץ ,כיבדה את הצדיק ושירתה אותו במסירות...
חשב בלבו' :מה קורה כאן? הרי חקרתי וביררתי עליה היטב וכולם
סיפרו על רוע לבה ועל מעלליה?!'.
חזר אל השדכן ואמר לו בטרוניה" :למה רימיתני? הבטחת לי אשה
רעה וקשה ,ומה הבאת לי? אשה כלילת המעלות!" .השיב השדכן:
"שדכן ותיק אני ,ורגיל אני להסתיר את חסרונותיהם של המשודכים.
זה חלק מתפקידי ...אולם האמן לי ,המקרה שלך הוא הראשון שבו
הצגתי את האמת לאמיתה ,לא הסתרתי דבר!".
תמה הצדיק" :אם כן ,כיצד ייתכן שהמידע שמסרת לי על האשה
שנשאתי אינו עומד במבחן המציאות?" .השיב השדכן" :מי יודע,
אולי בזכות זה שהיא נישאה לצדיק היא הושפעה לטובה ותיקנה
את דרכיה"...
הסתקרן השדכן והחליט לברר אצל האשה בעצמה .בא אליה
ושאל" :בעלך הצדיק היה בטוח שהוא לוקח אשה רעה ,והתברר לו
שטעה טעות מרה"...
אמרה האשה" :מה הוא חושב לעצמו ,שהוא יתחתן אתי ויתפטר
מגיהינום בעולם הבא? אני לא אתן לו את התענוג הזה"...
מסקנה :מה שנגזר על האדם משמים הוא מה שיהיה! אם נגזר עליו
לסבול לא יוכל להימלט מכך; אך מנגד ,אם הוא ראוי לזכות לטוב
הוא ירווה נחת ואושר...
זיווג שני הוא לפי מעשיו של האדם .ואם אותו צדיק ראוי לפי מעשיו
לזכות לאיזו טובה ,לא יועילו לו כל השתדלויותיו...
הכל בגזירת עליון ,וכל השתדלות לא תסייע לאדם לשנות את
הגזירה " -הגזירה אמת והחריצות שקר".

רבי מנחם מנדל וייס זצ"ל ,חתנו של ה'חפץ חיים' ,בא טרם נסיעתו
להיפרד מחותנו ולבקש ממנו ברכה .בירך אותו ה'חפץ חיים'" :שלא
תהיה גביר"!
היהודי שעמד בתור מאחוריו שמע את הברכה ונבהל! הוא פחד
שה'חפץ חיים' יברך גם אותו באותה ברכה...
ה'חפץ חיים' שראה את מצוקתו מיהר להרגיע אותו" :זה החתן
שלי ,הילד שלי ,אותו אני מברך בברכה שאותה אני רוצה לעצמי.
אל תפחד! אותך לא אברך בברכה זו"...

לפני שנים עמדתי לפני ניתוח קשה באמריקה .כדרך העולם
שהולכים לצדיקים לבקש מהם ברכות " -כל שיש לו חולה בתוך
ביתו ,ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים" (בבא בתרא קטז- ).
החלטתי גם אני לקבל ברכה מצדיק .קמתי ונסעתי לירושלים.
באתי לעיר העתיקה ,לישיבת 'אש התורה' לבקש ברכה .כי
בישיבה ההיא ישב ולמד יהודי ,ודאי שמעתם עליו  -ר' אורי
זוהר.
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אני נכנס לבית המדרש ,הוא יושב עם טלית ותפילין כמדומני ,לומד
בהתמדה עם החברותא .לא רציתי להפריע באמצע ,המתנתי לרגע
שיקום ממקומו ,ואז ניגשתי אליו ואמרתי :ר' אורי תשמע ,אני צריך
לעבור ניתוח לא קל בארצות הברית .אני הולך לצדיקים ,וגם אליך
אני בא עכשיו לקבל ממך ברכה.
הוא הסתכל עלי בתימהון" :ר' ראובן ,טעית בכתובת ,אינני נותן
ברכות .לשם כך צריך ללכת לצדיקים ,לחכמים ,לא אלי .אף אחד
לא מבקש ממני ברכות!".
ר' אורי ,אני מגיע מבני ברק במיוחד ,לקבל ברכה ממך  -התחננתי.
"תהיה בריא ,מה אתה רוצה ממני? מה נטפלת אלי?" ,התחנן הוא
(וכבר אמר "תהיה בריא".)...
תשמע ,אמרתי לו ,זה לא יעזור לך .אני נוסע פעמיים בשבוע מבני
ברק לבת ים ,ובדרך עובר בכביש גהה .ובכביש גהה  -אומרים
שעוברים בו שישים ריבוא איש מדי יום ,וגם אם פחות משישים
ריבוא לא נורא .ועל הכביש ,באחד הצמתים ,תלוי שלט ענק,
כפליים או שלוש פעמים מבית המדרש הזה ,אותיות ענקיות ,כל
אות מטר ויותר .לא שייך לא לראות את השלט .ומה כתוב בו?
שפתים יישק" :אורי זוהר ,אחרי הכל ,גלה לנו הכל ,מדוע עזבת את
הכל?".
אתם שומעים?
"אורי זוהר ,אחרי הכל ,גלה לנו הכל ,מדוע עזבת את הכל"  -כי הוא,
שיחיה ,עזב את הכל ,נמלט מהזוהמה ,התנתק מהבוץ של הבלי
העולם הזה.
אמרתי לו :ר' אורי ,אם זכיתם לקדש שם שמים אני צריך ברכה מכם.
הוא נתן את הברכה שלו.

את הסיפור הבא על הגאון מווילנא שמעתי מאדם ששמע מר'
שלום:
הגאון לא היה נעזר ברופאים " -מה חלק לרופאים בבית עושי רצון
ה'" ...פעם סבל מדלקת אוזניים קשה .מכיון שלא הלך לרופא
סיפרו לו בני ביתו שיש אשה יהודייה שמרפאת באמצעות לחש.
הגאון הסכים שהאשה תבוא לביתו .הוא פנה אליה וביקש לדעת
מהו הלחש ,אולי חלילה זה שם טמא.
אמרה לו האשה" :הרי זהו מקור פרנסתי היחיד ,ואם אגלה את סודי
אני עלולה לאבד את מטה לחמי" ...אבל כמובן אין לחשוש מהגאון
שיעשה שימוש לרעה בלחש ויגלה אותו ברבים.
גילתה האשה לגאון כיצד עובד הלחש" :אני נוטלת בידי כוס מים,
מברכת 'שהכל נהיה בדברו' ושותה .זה הכל ...וזה עובד!".
שאל הגאון" :מי גילה לך את הלחש הזה?".
"הריבונו של עולם!" ,השיבה האשה.וכך היא סיפרה" :הייתי ילדה יתומה ,אבי נפטר .נשארתי ללא
פרנסה .נכנסתי לבית הכנסת ,פתחתי את ארון הקודש ובכיתי לה':
'אין לי פרנסה' .פתאום אני שומעת איזו בת קול שאומרת לי' :תגידי
שהכל נהיה בדברו לרפואת בני אדם ,ותהיה לך פרנסה ברווח' .מאז
המשך בעמוד 29

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

בעת שנסעתי עם אבי למקסיקו התאכסנו בבית אדם אחד ,ושם הבניינים
מוקפים חומה ,אולי גובה שלושה מטרים ,מפני יראת שודדים וכו'.
ופתאום בלילה הם רואים בחור קופץ מעל החומה לבפנים ,ומאוד נבהלו
הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א ,מראשי ישיבת 'עטרת שלמה
אריה – ירושלים' ,על אביו מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
תֹורה אֹור"
"ּכִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ

תורה מתוך הדחק
אבי ,מאז עומדו על דעתו למד תורה לשמה מתוך הדחק – שאלו
המעלות הגדולות של תורה .התלמידים שנקשרו אליו עוד בהיותו
בשווייץ כבר בבחרותו הכירו בכך שהם יושבים ליד אדם העובד
את ה' באמת ,ותורת ה' היא משוש חייו בכל עת ובכל מצב בימי
רוגע ובימי צר ומצוק (א .חפץ .הווה עובדה שאמרו למרן והצביעו
לפניו על איזו מחברת של חידושי תורה שכתב בשווייץ  -זו "תורה
שלמדתי באף" ,אמר מרן בפליטת פה נדירה ,והוסיף" :ומתי לא היה
תורה שלמדתי באף?").
הרב יוסף ארלנגר ,כיום תושב בית וגן בירושלים ,אמר לי ,כי כיון
שאחרי החתונה אמו"ר התגורר תקופה ארוכה בעיירת לוגנו
שבשווייץ ,אזי הוא ,כנער שוויצרי שכר במיוחד דירה בקרבת
הבית בלוגנו ,וכך יכול היה לזכות ללמוד יחד עם אמו"ר כמה שעות
בחברותא כל יום" ,ואכן זכיתי ולמדתי עמו כל אותה תקופה שמורי
ורבי התגורר בלוגנו" ,אמר בשמחה.
אח"כ כאשר מרן עלה לארץ הקודש הגיע ר' יוסף ארלנגר שליט"א
כמה פעמים במיוחד לבקרו בעיר כפר סבא.
וסיפר לי" :פעם אחת היה זה ביום קיץ רותח ,הגעתי במיוחד עד
כפר סבא ומצאתיו יושב ולומד בפתח הבית ,היכן שנשבה מעט רוח
צוננת ואוויר צח .המתנתי בסבלנות עד שהבחין בי ,ואז קם וקיבלני
בחביבות – כתלמידו מהימים הטובים של שווייץ – והציע לי לשבת
על הכסא עליו ישב.
"מיאנתי לשבת על כסא מורי ורבי ,אבל משום מה האיץ בי לשבת
דווקא על הכסא שלו .התעקשתי ולא התיישבתי כי לא הייתי
מסוגל לשבת על כסאו .אמרתי – אכנס פנימה להביא כסא אחר,
אבל מורי ורבי מיאן.
"אחרי כמה דקות שרבינו כבר החל לדבר אתי בנושא אליו הגעתי
במיוחד ,הוא הציע לי שוב – לנוח מעמל הדרך ולשבת על הכסא ,ואז
הרבנית הגיעה מהרחוב ושמחה לקראתי .רמזתי לה כי אינני רוצה
לשבת על כסא מורי ורבי .נכנסנו הביתה ,ואז הבחנתי והבנתי היטב
– כי בבית לא היה כסא נוסף לתת לי לשבת עליו ...היו כמה ארגזי
תפוזים שהילדים ישבו עליהם ,והכסא עליו ישב מורי ורבי בפתח

הבית הוא הכסא היחיד .או אז הבנתי מדוע הרב ביקש שאשב על
כסאו".
בן דודו של ר' יוסף ארלנגר ,הלוא הוא רבי חיים אריה ארלנגר ,היה
צדיק גדול ומקובל ,תלמיד מובהק של ראש הישיבה משווייץ .מכוח
קרבתו לאבא הגיע כידוע למדרגות גבוהות (כאשר הרבי מסאטמאר
שהה בשווייץ נתן לו ר' חיים אריה קויטל בו היתה כתובה הבקשה:
"להיות מרכבה לשכינה" .הרבי הסתכל עליו ,בחורצ'יק עם מושגים
לא מוכרים ,האדמו"ר התעניין מי רבו ועם מי לומד גמרא ,והוא
סיפר כי הרב שטיינמן הוא רבו .מספרים עוד ,כי ה'אמרי אמת' זי"ע
שמר כמה קוויטלאך ,אחד מהם הוא הקוויטל של ר' חיים אריה
שביקש ברכה להשגות מיוחדות).
הוא היה עובד ה' .השפיץ של ה'עבודה' שלו היה בליל הסדר – כך
סיפר לי בנו שליט"א .נקל לתאר כיצד היה נראה ה'קדש' 'ורחץ'
'מגיד' וכו' אמירת ההגדה בחיל ורעדה .כאשר מגיעים לסוף 'מגיד'
לפני 'רחצה' ו'מוציא מצה' אומרים "בצאת ישראל ממצרים" -
הפרק הזה היה הפסגה של ה'עבודה' .אבא זצ"ל היה שר 'בצאת
ישראל ממצרים' לפחות עשרים דקות בניגון פשוט וידוע המקובל
מר' חיים מוואלוז'ין .הוא היה חוזר על הפרק זמן ממושך עד חצי
שעה בניגון הליטאי העתיק .אחרי שהיה מגיע כביכול לידי סיפוקו
היה שבע ומאושר ואז ניגש בשמחה לכוס שני ולאכילת מצה –
'רחצה' 'ומוציא מצה'.
סיפר לי הבן שליט"א ,כי שאל אותו פעם בתמיהה" :אבא ,מה מצאת
המשך בעמוד 29
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פתח האב את הפתק והחל לקרוא את הכתוב בו .תוך כדי קריאתו החל
האב לבכות בכי נורא וחזק להשתוממותו של הנער .בכיו הלך וגבר ,עד
שלא היה בכוחו לעמוד בנפשו והוא קרס ארצה מתעלף ,כך חזרו על
עצמן כמה וכמה התעלפויות שהיו מלוות בחרדה ופחד של בני המשפחה,
ובהשתוממות מה קרה לאבא שלנו פתאום?!
הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א על כוח התשובה
יֹוסף ֲע ָש ָׂרה לִ ְשּׁבֹר ּבָ ר ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" (בראשית מ"ב ,ג')
"וַ ּיֵ ְרדּו ֲא ֵחי ֵ

וברש"י" :וירדו אחי יוסף – ולא כתב בני יעקב ,מלמד שהיו
מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחווה ולפדותו בכל
ממון שיפסקו עליהם".
מכאן אנו רואים עניין התשובה ,שאפילו שבטי י־ה נתנו לבם להתנהג
באחווה והתחרטו על מעשה המכירה – ומכאן הלימוד על כל איש
ישראלי לשוב בתשובה שלמה ולהתחרט על מעשיו.
לפנינו עובדה נפלאה איך התקרב יהודי בתשובה ומעשים טובים,
בהשגחה פרטית נפלאה שסיבבה לו הבורא יתברך שמו.
מעשה ביהודי אחד מערי הגולה ,שלאחר מאורעות השואה
והייסורים הקשים שעבר בה נחלשה אמונתו רחמנא ליצלן .הוא
שכח לגמרי את צור מחצבתו וחי כגויי הארץ ,בלי שום סממן יהודי...
חיפש לו אפוא האיש מקום מרוחק ונידח ,שם נשא והקים את ביתו.
את שמו כמובן החליף לשם נכרי ובסביבתו לא התגוררו יהודים
כלל וכלל .כך ביטח האיש את עצמו ,שלא יעלה על קצה דעתם
של ילדיו שיש בעולם יהודים המאמינים בה' ובתורתו ,ושהם עצמם
שייכים לעם הזה .במשך השנים נולדו לו כמה ילדים ,שגדלו בחברת
הגויים והתנהגו כמותם בכל דבר ללא שום הבדל ביניהם.
ויהי היום ,והנה נעשה בנו בן  13שנים .אמר לו אביו" :ביום שכזה
נחגוג את יום הולדתך בשמחה יתירה משאר השנים ,זהו יום הולדת
מיוחד יותר ...אצא עמך אפוא לטיול במרכז המסחרי שבעיר
הגדולה ,שם תוכל לבחור לך מתנה ככל שתאווה נפשך .אקנה לך
כל דבר שתבחר בו אף אם יהיה זה דבר גדול ויקר!" .על ה'בר מצוה'
הוא כמובן לא אמר מלה ,לא מיניה ולא מקצתיה ,אבל בכל זאת חש
ביום זה שמחה מיוחדת יותר מיום הולדת רגיל.
יצאו שניהם אל העיר ,הסתובבו וטיילו להנאתם בחוצות העיר
ובשווקיה ונהנו לחגוג את יום ההולדת המיוחד בטיול נעים .בינתיים
התבונן הנער בכל החנויות הקורצות שסביבו וחיפש לעצמו מתנה
יוקרתית ,שתהיה למזכרת ותעניק לו את התענוג הגדול ביותר.
בעודם מטיילים ברחוב המרכזי ההומה אדם והגדוש בחנויות שונות
מכל הסוגים והמינים ,חלפו על יד חנות אחת צדדית של 'יודאיקה',
שבה גלריה מהודרת של כלי קודש עתיקים וחפצי אומנות יקרים
4

מיוחדים ,שופרות מסוגים שונים ,גביעים לקידוש ,פמוטות עתיקים
יפיפיים וכדומה .לב הנער נמשך אל אותה גלריה יפה ,והוא ביקש
להיכנס לבוחנה מקרוב .האב' ,משום מה' ,לא אהב כל כך חנות זו
וניסה להניא את הילד מכניסה אליה" .מה יש לחפש כאן?" ,אמר
לבנו" ,הרי רואה אתה שהכל עתיק ומיושן ...הבה נתקדם לחנויות
הענק החדישות והנוצצות ,שם נמצא בוודאי צעצועים אלקטרוניים
חדישים שיתאימו מאד לרוחך" .אבל הנער התעקש ,משום־מה הוא
רוצה רק להיכנס ולבחון את הפריטים שבתצוגת הגלריה המרשימה
הזו" ,הלוא הבטחת לי כל מה שאחפוץ" ,טען הבן" ,ואולי דווקא כאן
אמצא משהו המתאים לרוחי?".
לא נותרה לאב כל ברירה נוכח הפצרותיו של הילד ,והוא נכנס עמו
פנימה .הילד עמד נכחו והביט בהשתאות על כל כלי הנוסטלגיה
המיוחדים .והנה צדה עינו על אחד המדפים מנורת עץ עתיקה של
חנוכה קלופה ביופי והדר מיוחד ,שהרשימה את נפש הילד מאוד.
וכך פנה הילד לאביו" :אנא ,חפץ אני במנורה זו המיוחדת למתנת יום
הולדתי!" .האב נתקף פתאום בכעס וחרדה – הוא ממש נפחד ונרעד
מהמחשבה שמא נתפס כאן בנו בענייני יהדות של החרדים ,שתמיד
בורח הוא מהם כל כך...
הבן ,כמובן ,לא ידע ולא הבין מה מתחולל בנפש אביו אותה שעה,
כמו שלא ידע כלום על מהותה של מנורת החנוכה ומצוותיה ,ורק
לבו נמשך אליה ,ליופייה ולהדרה.
האב התחיל לשדל את בנו לעזוב את המנורה הישנה־נושנת הזו,
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"אין בה כלום!" אמר האב" ,וכי איזו תועלת תהיה לך ממנורה ישנה
שלא תוכל לעשות בה שום דבר? הבה אקח אותך לחנויות הגדולות
המלאות בשעשועים מתקדמים ומיוחדים ,שלא תפסיק ליהנות
ולשחק בהם; חבל לך להפסיד הזדמנות שכזו על מנורה ישנה
עתיקה ,שתנוח על המדף בחדרך בלי שתוכל לעשות בה כלום."...
משום מה החליט הבן להתעקש כאן – הוא הרגיש משיכה עזה
בלתי מובנת דווקא אל אותה מנורת חנוכה והפציר מאוד באביו:
"הלוא הבטחת מפורשות שתקנה כל מה שנפשי תחפוץ ,והנה חפץ
אני מאוד במנורה זו שתקשט את חדרי" .ראה האב שאין ברירה
לפניו ,ניגש אפוא אל המוכר וביקש לקנות את אותה מנורה .אמר
לו המוכר" :צר לי ,אבל דווקא זו אינה עומדת כלל למכירה .הצגתיה
כאן בגלריה בגלל קשר רגשי אליה ,יש כאן במלאי מנורות חנוכה
רבות ומגוונות ,ביניהן תמצאו בוודאי אחת שמתאימה לכם".
סקרנותו של האב נדלקה והוא שאל את המוכר" :מה מיוחד כל כך
במנורה זו דווקא ,שאינך מסכים למכרה?".
ענה המוכר בניחותא" :הבה ואספר לכם את ההיסטוריה המיוחדת
של מנורה זו ותבינו בעצמכם מדוע איני חפץ למכרה.
"מקורה אינו עתיק כל כך כפי שהיא נראית" ,פתח המוכר בסיפורו,
"אלא שהנסיבות שבהן נוצרה הן המעניקות לה ערך שלא יסולא בפז.
היא נוצרה בימי השואה האיומים .באחד הגטאות שהקימו הנאצים יימח
שמם התחבא יהודי יקר אחד שנפשו המתה מאוד לקראת ימי החנוכה
והוא השתוקק לקיים את מצוות ההדלקה בהידור .הוא בנה מנורה זו
במסירות נפש של ממש  -אסף חתיכות עץ בין הגרוטאות ובמומחיות
רבה חיבר והרכיב את החלקים זה לזה ,עד שהתקבלה אומנות נפלאה זו
שלפניכם! המנורה הקטנה הזו עברה את כל מאורעות השואה וניצלה
בדרך לא דרך .רכשתי אותה לאוסף שלי במחיר יקר מאוד .הלוא
תבינו מעצמכם שיצירה כה יקרה וחשובה אין בדעתי למכור; חפץ אני
שתפאר כאן את חנותי ואת תצוגת הגלריה הזו לשנים רבות".
הילד לא הרפה ,וטען באוזני אביו שהוא הבטיח לרכוש לו כל מה
שרק יבקש ,ואף אם יעלה בדמים מרובים! חשב האב לעצמו' :הרי
צודק הנער ,אכן הבטחתי לו ,וברצוני להוכיח לו נאמנותי אליו.
הרי ברור' ,הרהר האב' ,שעם כל חביבותו של חפץ זה למוכר,
הממון חשוב לו בוודאי יותר מכל .'...הוא ניסה אפוא להעלות את
המחיר עוד ועוד ,אבל המוכר סירב לשמוע' :על מנורה זו אין מקום
למיקוח!' ,קבע המוכר בעקשנות נחרצת.
בראות האב כי כן ,הציע לפתע סכום ענק שיקשה מאד על המוכר
לעמוד כנגדו ...אכן ,פתאום שינה המוכר את דעתו ,באומרו שבעד
סכום שכזה אין הוא יכול לסרב ...והעסקה יצאה לפועל ,לשמחת
כל הצדדים.
הילד שמח מאוד במתנתו היקרה כל כך וההדורה .כשהגיעו הביתה
הביט בה רבות ,צחצחה ומרקה ,והניחה במקום מרכזי ומכובד
שתפאר את חדרו .הוא לא ידע כמובן לשם מה וכיצד ניתן להשתמש
במנורה זו ,אבל אהב לשחק ולהשתעשע בה רבות.
לא עברו ימים רבים ,ותוך כדי משחק נפלה המנורה לארץ והתפרקה
לגמרי ,לדאבון לבו של הנער .לשמע קול הנפץ נזעק האב אל

החדר ,והנה רואה הוא את המנורה על הארץ מפורקת לחלוטין.
הוא התמלאה כעס וחמה ,והחל לגעור בבנו" :מה עשית? מדוע לא
השגחת? הרי מנורה זו עלתה לנו הון תועפות! בקושי נמצאת היא
אצלך תקופה כה קצרה ,וכבר שברת אותה?! הלוא אמרתי לך שאין
בה ולא כלום! אילו היית משכיל לבקש מתנה מתאימה לך ,היית
בוודאי נהנה ממנה הרבה יותר!".
לאחר שנרגע מעט האב מקצפו פנה אל ילדו ואמר" :הבה ננסה
להרכיב את המנורה מחדש ,הלוא כל החלקים פזורים כאן לפנינו,
אולי נוכל להשיבה על כנה".
התיישבו אפוא יחדיו וניסו להרכיב את ה'פזאל' הקשה והמורכב.
הייתה זו מלאכה לא קלה כלל וכלל ועיקר ,שכן חכמה ומומחית רבה
הושקעו ביצירתה .והנה לפתע פתאום נופל לידיהם מבין חרצי העץ
הפנימיים של אחד החלקים פתק קטן מקופל היטב ,שהיה מוחבא
ותקוע חזק במקום הסתר במנורה .פתח האב את הפתק והחל לקרוא
את הכתוב בו ,כשהילד עוקב אחריו בדריכות פתאום .תוך כדי קריאתו,
החל האב לבכות בכי נורא וחזק ,להשתוממותו של הנער .בכיו הלך
וגבר כשסערת רוחו מתגברת בתוקף מאד ,עד שלא היה בכוחו
לעמוד בנפשו והוא קרס ארצה מתעלף ,כך חזרו על עצמן כמה וכמה
התעלפויות ,שהיו מלוות בחרדה ופחד עצומים של בני המשפחה,
ובהשתוממות הולכת וגוברת :מה קרה לאבא שלנו פתאום?!
לאחר שהצליחו לייצב את נפשו בעזרת תרופות חזקות הוא נרגע
לאט לאט מסערת רוחו ומבכיו .הגישו לפניו כוס תה חם ומהביל,
ולאחר שהחיה את נפשו מעט החל בסיפורו.
"אגלה לכם את הסוד" ,פתח האב" ,משפתחתי את הפתק שהוחבא
ראיתי שכתב בו האומן היהודי את מצב היהודים שבאותו גטו ואת
הייסורים הרבים העוברים עליהם מדי יום ביומו .הפתק מסתיים
בבקשה אשית :הנה בונה אני כאן מנורה זו מתוך סכנה נוראה; אינני
יודע אם אזכה בעצמי להדליק בה את נרות חנוכה בשנה זו; כל יום
כאן זו שאלת חיים או מוות ...אם אזכה להדליק נר ראשון מי יודע אם
אזכה לנר שני .אבקש אפוא מאד מכל מי שתגיע לידו המנורה הזו,
שהשקעתי בה הרבה מסירות נפש ,שיואיל נא להדליק בה את נרותיה
בדחילו ורחימו לעילוי נשמתי ,ולעשות ככל שיוכל לזכר נשמתי
בלימוד משניות ובאמירת קדיש עלי ועל כל משפחתי שנגדעה באיבה.
"והנה" ,משתנק קולו של האב" ,במקום החותם מוצא אני  -לא
פחות ולא יותר  -את שמו של אבי מורי זצ"ל ,ה' ייקום דמו ,שנספה
באותו גטו בשואה!
"בראותי כזאת נבהלתי ונחרדתי עד עמקי נשמתי מעוצמת
ההשגחה הפרטית שנגלתה עלי באור עצום שכזה ,שמשמים כיוונו
הכל בצורה פלאית כל כך ,שתגיע מנורה זו דווקא אלי!".
אחר הדברים האלה הבין האב היטב את הרמז שרומזים לו משמים,
לשוב בתשובה ולחזור לחיק אבותיו .הוא עם כל משפחתו נעשו
בעלי תשובה גמורים בשמירת תורה ומצוות ,עד שנהפך לתלמיד
חכם גדול וצדיק ,וראה דורות ישרים בדרך ישראל סבא.
מוראדי'ג!
(מתוך הספר 'טיב המעשיות')
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רעייתי ששמעה זאת לקחה את הדברים כגערה מוסרית ,על כך שאנו
מתרגלים יותר מדי לאוויר הטוב של שווייץ ,ואמרה" :ברגע זה אני
מחליטה שאני חוזרת לארץ הקודש .יש כאן אות משמים שעלינו לשוב
ארצה כדי לא להתרגל לתפנוקים של שווייץ"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על להודות ולהלל ותורה זו אורה
"וְ ָקבְ עּו ְשׁמונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ּכָ ה ֵאּלּו לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל" (מתוך 'על הניסים')

ראיתי פעם תלמיד חכם שבירך ברכת המזון וכשהגיע ל"כי הוא
א־ל זן ומפרנס לכל" הצביע ,בפנים שמחות ומאירות ,על ספר רבי
עקיבא איגר שהיה לצדו
לאחר מכן סיפר לי החברותא שלו ,שזה עתה הם סיימו לעיין
בחידושיו הנפלאים של רבי עקיבא איגר ובמקורות שציין ,ושמחתו
של הת"ח היתה עצומה על שזכה להבין את הדברים על בורים .ולכן
כשהגיע בברכת המזון ל"כי הוא א־ל זן ומפרנס לכל" התכוון גם
לכך שהקב"ה מפרנס בטובו את בריותיו ומאפשר להן ללמוד תורה
ולשמוח בה ,שהרי כיצד היה אפשר להעביר את החיים כאן בעולם
הזה בלי התורה...

מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל היה אומר :שלברך בלי כוונה זה דבר
נורא ואיום ,אבל לומר 'נודה לך' בברכת המזון בלי כוונה זה הרבה
יותר גרוע .וכי איך אפשר להודות בלי לכוון? הרי מי שעושה כך
נחשב כמזלזל בערכו של מי שהוא מודה לו! כל יהודי צריך לזכור
את חובת ההודיה שלו להשי"ת על כל מה שעשה אתו.

פעם הובאה לכולל 'בית דוד' תמונה של מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל ,שצולמה בביתו כאשר באו אליו בשאלה דחופה בעת
שעסק בלימודו.
הבטתי בתמונה ואמרתי לסובבים אותי" :בואו ונשים לב מורי חמי
נמצא עתה באמצע הלימוד ,הגמרא פתוחה לפניו ,אלא שהגיעה
שאלה דחופה ויש להשיב עליה ,ולכן הוא נאלץ להוציא ראשו לרגע
מהגמרא.
"אבל הביטו וראו שביד ימינו הוא מחזיק חזק את הגמרא וביד
שמאלו הוא משאיר את האצבע בתוך הרש"י ,כדי שברגע שיסיים
להשיב יוכל תיכף ומיד לחזור ללימודו ולא יצטרך לחפש את הרש"י
שבו עסק"...
בעת שנערכו ה'תנאים' שלי בבית מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
נשמעו דפיקות בדלת ,ובפתח נראו גבאי בית המדרש 'תפארת
בחורים' שהודיעו לחמי שהגיע זמן השיעור .ללא אומר ודברים
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קם הרב אלישיב ממקומו ,אמר לי" :זייט מיר מוחל" ,עזב את כל
הכבודה והלך למסור את השיעור.
כשחזר לביתו פגש שם את הגאון רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל ,ובין
השניים התפתחה שיחה בעניין מבחני הדיינות שנערכו באותו יום.
בין לבין העלה הגר"א גולדשמידט כמה שאלות קשות שהיו במבחן,
ומו"ח החל להתפלפל עמו בסבך הסוגיות הקשורות לשאלות הללו.
ולא היו אלו 'ווערטלאך' אלא דברים העומדים ברומן של הסוגיות
הקשות בש"ס .בעקבות כך נזכרתי בגמרא המספרת על תנאים
שבאו לשוק הבהמות כדי לרכוש בהמה ,ונפגשו שם עם הנשיא שגם
הוא ביקש לקנות בהמה לנישואי בנו ,ודיברו שם כל העת בסוגיות
הקשות והסבוכות שבש"ס.
להורות לנו לדורות שגם בהיותך בשוק ,וגם אם מדובר ביום אירוסי
בתך ,אינך פטור מלימוד תורה ומלדון בשאלות קשות.

אחד מתלמידיו של הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ,ראש
ישיבת 'תורה אור' ,סיפר לנו על מעשה שהיה בעת שהגאון הוזמן
להיות סנדק בברית של בן תלמידו:
לאחר קיום המצווה שאל בעל השמחה את רבו האם יוכל להשתתף
גם בסעודת הברית הנערכת בהשתתפות בני המשפחה .הגרח"פ
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השיב שהוא מצטער שאין בידו אפשרות לקיים את המשאלה הזו,
כיוון שהוזמן לברית נוספת והוא נאלץ לעזוב את המקום באופן
מידי.
בעל השמחה ,שהיה אחד ממקורביו של ראש הישיבה ,ידע בוודאות
שהגרח"פ לא הוזמן באותו יום לברית נוספת ,והיו דבריו של הגאון
לפלא בעיניו.
הוא העז פניו ,ושאל את הגרח"פ לפשר הדברים .ראש הישיבה חייך
ואמר" :הנך צודק שלא הוזמנתי לברית מילה נוספת ,אבל הוזמנתי
לקיים את הברית עליה נשבענו כולנו ,כל עם ישראל ,ושעליה נאמר
(דברים כט ,א) 'לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו' ,שהיא הברית
לקיום התורה וללימודה."...

"שתי תשובות לי לדבר" ,אמר הרבי" .האחת ,וכי אני צריך להביט
בנוף של הרי האלפים כדי לראות את הקב"ה ,הרי 'מבשרי אחזה
אלוק'! הרי אפשר לראות את הקב"ה גם מתוך התבוננות בכף
היד שלי ,בוורידים המקיפים את הגוף ,בעיניים וברגליים ובכל יתר
האיברים שברא לנו האלוקים ,הפועלים יחדיו בהרמוניה מופלאה
ומשלימים זה את זה .ואם כן לשם מה הוצרכתי להפסיק מלימודי
ולהביט בנוף השוויצרי?!
"ואם תשאל ,אם כן מדוע כאשר הגענו ארצה התבוננתי בנוף?
התשובה לכך נעוצה בפסוק 'ארץ אשר ...תמיד עיני ה' אלוקיך בה'
וכו'' .ארץ שהקב"ה מישיר אליה את עיניו ,שאני לא אסתכל בה?!".
מבט אחר על כל החיים.

כ"ק אדמו"ר מבאיאן זי"ע עשה פעם דרכו בחזרה משווייץ לארץ
ישראל .בקטע מסוים של הדרך ,כך סיפר לי הרב זילבר מארצות
הברית ,חלפה הרכבת בתוואי נוף של 'הרי האלפים' ,שהיה יפה
במיוחד וריכז אליו את מבטיהם של כל הנוסעים שהיו מרותקים
לחלונות ועצרו את נשימתם .אך הרבי המשיך לעסוק בשלו ,כאילו
לא אירע דבר ,ולא גרע עין מספר המשניות שהיה בידו כל העת.
המשמש ,ברצותו לגרום לרבי קורת רוח ,הסב את תשומת לבו לנוף
המופלא המשתקף דרך החלונות ,אבל הרבי ממשיך להיות שקוע
בלימודו.
כאשר הגיעו לארץ ישראל והרבי עלה לרכב שהובילו לביתו ,השקיף
כ"ק אדמו"ר מבאיאן דרך חלונות הרכב אל הנוף שמסביב ולא גרע
עין מתוואי הדרך.
עכשיו כבר לא יכול היה השמש להתאפק" .רבי ,אינני מבין ,האם
הנוף בשווייץ לא היה הרבה יותר יפה ומרשים?!."...

לפני צאתנו לשווייץ ,שם קיבלתי על עצמי את עבודת הקודש
בישיבת לוצרן ,התנתה רעיתי ע"ה תנאי בל יעבור :שדירתנו תהיה
סמוכה לבית המדרש.
זכינו שבעת שהותנו שם אירחנו את הגר"מ שולמן זצ"ל ,ראש
ישיבת סלבודקה .פעם יצאתי עמו לטייל ושחתי בפניו אודות האוויר
הטוב שיש בשווייץ .ראש הישיבה הביע דעתו שלא צריך להתפעל
מהאוויר ,והזכיר דווקא את אווירא דארץ ישראל המחכים .והוסיף
ראש הישיבה ואמר לי" :אני מאוד חושש שאם אתה כל כך נהנה
מהאוויר הטוב אולי ח"ו תחליט להישאר כאן".
רעייתי ששמעה זאת לקחה את הדברים כגערה מוסרית על כך
שאנו מתרגלים יותר מדי לאוויר הטוב של שווייץ ,ואמרה" :ברגע
זה אני מחליטה שאני חוזרת לארץ הקודש .יש כאן אות משמים
שעלינו לשוב ארצה כדי לא להתרגל לתפנוקים של שווייץ".
(מתוך הגדה של פסח 'חשוקי חמד')

הצטרפו לעשרות אלפי לומדי תוכניות 'דרשו'

ח' טבת תש"פ
מתחילים מסכת ברכות
להרשמה ולהצטרפות חייגו:
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ויהי בחצי היום ,כששהה בביתו צלצל הטלפון ומצדו השני היו מהנהלת ישיבה
מפורסמת .הם מחפשים עתה למנות 'מנהל' (גשמי) לישיבתם ,וברצונם לברר
על טיבו של 'שכן' זה (שכבר יושב בביתו כמחצית השנה כשהוא מחוסר
פרנסה) הנודע כ'בר הכי' (חברה'מן גדול) .מיד עלה בו רצון להשמיץ ולהכפיש
את שמו של שכנו ה'רודף' אותו יומם ולילה ללא כל צדק...
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על הטובות שבדבר ה'
"לָ ָמה ֲה ֵרע ֶֹתם לִ י לְ ַהּגִ יד לָ ִאיׁש ַהעֹוד לָ כֶ ם ָאח" (בראשית מ"ג ,ו')

ובמדרש (בראשית רבה  -צא ,י) "אמר הקב"ה 'אני עוסק להמליך
את בנו במצרים והוא אומר 'למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד
לכם אח'" .וכתב הרמח"ל (דעת תבונות פ"ה בד"ה ואמנם) "וזה
בנה אב ,שלכל עילוי שרוצה הקב"ה לתת לאדם או לעולם ,הנה
אין מזדמן לו הטוב אלא מתוך עומק עצה נסתרת ,על כן יקרה לו
קודם לכן צער .וכעניין שאמרו ז"ל (ברכות ה' ).שלוש מתנות טובות
נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים' ,עכ"ל".
והוא נוגע לדידן ,איש איש בנגעו ובמכאובו ,דע לך ,כי אין בידינו
להבין דעת עליון ,אבל זאת תדע ,ההסתרה והייסורים הינם הקדמה
לטובה" ,ומכשירין את האדם לקבל הטובה ,והכל נהיה בדבר ה'".

איש יהודי צדיק וחסיד היה בעיה"ת וויליאמסבורג ושמו הרה"ח
רבי משה גאלדהירש זצ"ל .נלב"ע בשיבה טובה הוא ונוות ביתו ביום
אחד ,בר"ח סיון תשנ"ח ,כשהם מותירים אחריהם דורות ישרים
מבורכים ,יראים ושלמים לעשרות ולמאות בלעה"ר .והרי לפניכם
מעשה נורא – בזכותו ניצלו חייהם וחיי הדורות הבאים אחריהם:
בעיר 'גורא המורא' התחתן רבי משה למזל"ט עב"ג שהייתה יתומה
מאב למשפחת ראזנבערג (לערך בשנת תר"צ) .אחרי מות אביה
רבי אהרן ארי'ה זצ"ל החליט בנו  -אחיה רבי אברהם  -לכלכל את
אמו האלמנה ולהשיא את אחיו ואחיותיו היתומים .לשם כך עזב
במסירות נפש את אדמת רומניה והרחיק נדוד לארה"ב ,שם התייגע
ועמל קשה להרוויח מעות לשלחם לרומניה למחיה ולהכנסת כלה
לחופתה (באותן שנים הייתה ארה"ב מקום סכנה ברוחניות ,ובכל
אותו הזמן ששהה ר"א בארה"ב ,לא נכנסה אמו הצדקנית לישן
במיטה .כמו כן לא הכניסה אפילו כף אחד של בשר לפיה ,והכל לזכות
בנה השוהה בניכר .ואכן ר"א עמד בצדקותו וחסידותו אף בארץ
ניכר ,וכדי להימנע מחילול שבת לא עבד כ'שכיר' תחת בעה"ב ,אלא
כעצמאי ,כשהוא משמש כ'צבעי' (קאלעכער .)painter ,ומכיון
שלא למד את המקצוע לכן ברוב המקרים היו נצבעים קירות הבית
כל אחד בצבע שונה מהקיר הצמוד אליו ,ולתדהמת 'בעלי הבתים'
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היה עונה" :מה ...וכי לא שמעתם שכך היה המאדע (מודה)style ,
האחרונה בפאריז ."...הללו נתביישו ב'בורותם' ,שתקו ונתנו שכרו
משלם).
לקראת נישואי ר' משה שלח האח סכום נכבד כדי שר"מ ובני ביתו
יקימו מזה איזו השקעה ו'קרן' הנושאת פירות וכך יתפרנסו בכבוד.
אאדהכי והכי לא הושקעו המעות ומשם נתפרנסו ,עד ש'כליא
קרנא' ,והגיעו ר"מ וב"ב ל'פת לחם' ויזעקו אל אחיהם בצר להם:
אנא ,ממצוקותינו הצילנו.
נכמרו רחמיו של ר"א ,הוסיף יגיעה על יגיעתו ,אסף שוב סכום נכבד,
ושלחם למדינת רומניה ,תוך שהוא מתנה 'תנאי' שהפעם לא יאכלו
את המעות רק ישקיעו אותם בשום שכל ודעת ,בדעה בינה והשכל,
למען תעמוד הקרן לאורך ימים ושנים טובות...
סבר ר"מ וקיבל ומיד החל לתור אחר 'עסק' מרוויח .ויהי בעלות
הבוקר (באחד הימים) כשהוא עובר ברחובה של עיר ,הבחין ר"מ
ב'חדר' נטוש – מלא ב'שמאטעס' ושמאנצ'עס (סחבות ושיירי
חפצים שאין לבעליהם כל חפץ בהם) ,במרכז העיר ,ובחדותו הבין
שאפשר להפוך את החדר ל'פינת יקרת' – חנות נעימה ונוחה לטובת
תושבי המקום ,ומשם ייכנס רווח נאה ומכובד לבעלי החנות...
מיד בא ר"מ בדין ודברים עם בעלי המקום ,שהסכים על אתר
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להשכיר את החדר תמורת כמה פרוטות .בזריזות הזמין ר"מ בעלי
מלאכה ,רוקנו את המחסן מכל ה'מציאות' שבו ,סיידו וכיירו את
הכתלים ,האירו את המקום כראוי וכנכון ,ומשקיבל המקום 'פנים
חדשות' העמידו 'מדפים' ( )shelvesלמילוי ה'סחורה' שכבר
הזמין ר' משה.
אלא שאז קפץ עליו רוגזו של בעל הבית באומרו" :לא ידעתי
שברשותי 'נכס' יקר וטוב כל כך – באמצע העיר ,הייתי רוצה לחזור
בי ...ר"מ לא איבד עשתונותיו ,ובשלוות הנפש ענהו" :הרי הכסף
(שהשקעתי) בא אלי מצד זוגתי ,על כך 'איזיל ואימליך' בדעתה".
כשמוע הרבנית את שאלתו אמרה לו" :א איד בעהט ,געב איהם"
(יהודי מבקש טובתך ,תן לו) ,וכך עשה( ...כל ימיו היה ר"מ מספר
בהתרגשות ,שלא ארכו הימים ובתוך שבועיים נלב"ע בעל הבית,
כך שאם היה מתווכח עמו היה לבו נוקפו כל ימיו שמא הוא אשם
במיתתו).
שוב שמע ר' אברהם כי אחותו וגיסו נותרו בשנית כ'בטלנים'
ערומים וחסרי כל (לאחר שכל הכסף ירד לטמיון בהשקעתם
בשיפוץ המקום) ,חשב ר"א לעצמו' :וכי 'תכלית' הוא שאשלח
בשלישית מעות 'נאדן' עבורם?' .שלח לומר להם" :הנה רוצה אני
להעמיד אתכם על דרך המלך ,אבל זאת עשו  -בואו הנה ,לארה"ב,
וכאן אוכל להעמיד אתכם על דרך טובה בפרנסה טובה ,תוך שימת
עין על מעשיכם".
וכן עשו .ר"מ וזוגתו הפליגו באניה בלב ים עד יבשת ארה"ב ,שמה
הגיעו בשנת תרצ"ט ,ואניה זו הייתה ההפלגה האחרונה טרם פרוץ
ה'מלחמה' .ראה נא והביטה בגדולת הוותרנות ,הצילה אותם ואת
זרעם אחריהם.
הוספה נפלאה הוסיף בנו הרה"ח ר' פייבוש שליט"א אחרי פטירת
ר"מ וזוגתו באותו יום – מה שלא נשמע כמות זה רק בימי ה'מלחמה'...
כי מי יודע ,שמא ואולי נגזר על ר"מ וב"ב למות יחדיו במלחמה,
ובזכות הוויתור נוספו להם שישים שנות חיים ,עד שנתבקשו יחדיו
לישיבה של מעלה בשיבה טובה זקנים ושבעי ימים (כששמע כ"ק
אדמו"ר מבאיאן שליט"א את דבר המעשה ,נענה ואמר" :מצוה
לפרסם למען יידעו דור אחרון כי המוותר ידו על העליונה ,ורווחים
גדולים יהיו מנת חלקו").
וכעין זה כבר מצינו להגה"ק רבי שלמה קלוגר ('אמרי שפר'
בפרשתן) המבאר את הכתוב בפרשתן (מג ,יד) "וא־ל ש־ד־י יתן
לכם רחמים לפני האיש" ,ולכאורה קשה מהו יתן לכם ,והיה צ"ל
יתן עליכם רחמים וכדומה ,שהרי כוונת הדברים שה' יתן בלב האיש
שירחם עליהם ולא שהם ירחמו .אלא ביאורו ,שבראות יעקב אבינו
שבניו זקוקים עתה לרחמי שמים מרובים ,כי זה 'האיש' נוהג אתם
ביד קשה – שמעון איננו ואף את בנימין עומדים הם לקחת ומי יודע
מה יעלה בגורלו ,ומה יעלה בגורל כל הבנים הנחשדים כמרגלים...
מה עשה ,ידע שהקב"ה מתנהג עם בני האדם ב'מידה כנגד מידה',
וכן אמרו חז"ל (שבת קנא" ):כל המרחם על הבריות מרחמים עליו
מן השמים" ,על כן בירכם "וא־ל ש־ד־י יתן לכם רחמים" – שיגלגל
לפניכם שתרחמו על הבריות" ,לפני האיש" – קודם שתגיעו אל

האיש (ויתבאר תיבת "לפני האיש" כמו שאומר 'קודם') ,וממילא
בבואכם לפני האיש יתן לו ה' רחמים לרחם עליכם.
שמעתי מ'מגיד מישרים' ,דורש טוב לעמו ,פה מפיק מרגליות ,ה"ה
הרה"ג רבי יעקב שיש שליט"א ,מעשה ששמע מבעלי המעשה:
באחת הערים השוכנות לא הרחק מעיר התורה בני ברק ערך אחד
התושבים 'שיפוצים' ( )refurbishmentsבביתו .הלה בנה והרחיב,
וקיים בעצמו "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" ,וכדינו של הלולב
אשר מוליכים אותו 'מעלה מטה ולארבע רוחות' .ה'בניה' מאוד
הפריעה לכל שכניו אבל הללו מילאו פיהם מים ,שתקו ולא העירו לו
מאומה .ויהי לתקופת השנה הוכרח אחד השכנים אשר דירתו נמצאת
בקומה הגבוהה שבאותו בנין להרחיב את ביתו ,כי נעשה ביתו צר
מהכיל את כל בני משפחתו ...אלא שביקש לישב בשלווה ,ומיד קפץ
עליו רוגזו של השכן מלמטה – זה שבנה אך לפני כשנה .הלה לא נתן
לו מנוח יומם ולילה עם טענות ומענות; ולא עוד ,אלא שהפסיקו כמה
פעמים באמצע הבניה .ה'עליון' שבס"ה בנה על שטחו הפרטי ולא
התרחב כאותו הראשון על חשבון שטחי הציבור (ששתקו ולא מיחו
בידו) רצה למחות בידו :וכי כך משיבים רעה תחת טובה וכו' ...וכי
שכחת שאך לפני זמן קצר הרעשת והפרעת לכולנו ולא עצרנו בעדך
מאומה ...אבל בכוחות אדירים התאפק ,שתק ולא ענהו מאומה.
ויהי בחצי היום ,כששהה העליון בביתו צלצל הטלפון שבביתו
ומצדו השני היו מהנהלת ישיבה מפורסמת בעיה"ת בני ברק ,היות
והם מחפשים עתה למנות 'מנהל' (גשמי) לישיבתם ,ברצונם לברר
על טיבו של 'שכן' זה (שכבר יושב בביתו כמחצית השנה כשהוא
מחוסר פרנסה) הנודע כ'בר הכי' (חברה'מן גדול) .מיד עלה בו רצון
להשמיץ ולהכפיש את שמו של שכנו ה'רודף' אותו יומם ולילה ללא
כל צדק ...אלא ששוב גבר על יצרו וענה להנהלת הישיבה" :עתה
עסוק אנוכי בביתי ב'טפלי' התלויים בי ,אבקשכם לחזור אלי בעוד
כשעה" .בכל אותה שעה נערכה מלחמה במוחו ולבו של האיש
בין יצר טוב ליצר הרע  -זה טוען שמצד היושר עליך 'להציל' את
הישיבה מברנש זה ,ולאידך הרי שכן זה מחוסר פרנסה זה כמחצית
שנה ,ומי יודע ,אולי לכן הוא רודף אותי ...מה גם שבכשרונותיו יש
בידו לנהל כראוי את הישיבה...
כעבור שעה פנו אליו שוב מהנהלת הישיבה ,פתח הלה את פיו
בדברי שבח והמלצות טובות ובטוב טעם ודעת מנה את מעלותיו
של שכנו ,ועד כמה טובה וברכה ינחלו כשהלה יהיה 'מנהל' שלהם...
ואכן הם בחרו בו כמנהל תמורת שכר נאה .וראה זה פלא :כי גם
בני ביתו של ה'מליץ טוב' חיפשו 'עבודה' כשנה שלמה ,את 'קורות
חייהם' כבר שלחו לכמה וכמה מוסדות ומכולם נענו כי כרגע אינם
צריכים ...מה עשה הקב"ה? באותו זמן שהללו גברו על עצמם ועל
רגשותיהם מיד פנו מאחד המוסדות החשובים אל נוות ביתו ,קראו
אותה ל'ראיון' ,ועל אתר קיבלה תפקיד חשוב ומשכורתה שלמה מן
השמים – ונמצאו מרוויחים פי כמה וכמה מכל מנת סבלם שסבלו,
כי המוותר אינו מפסיד לעולם.

המשך בעמוד 30
פרשת ץקמ | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

9

פעם ,כשבנו הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א שבת בעירנו ,שאלתיו:
ידוע שהרב אינו אוכל תמרים .מדוע? אמר לי" :פעמים רבות נדבק חלק
מהקליפה בחיך ,וקשה להסירו .בינתיים חסר ב'ימלא פי תהילתך'"...
הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א על גדלות ימי החנוכה
תֹורה אֹור"
"ּכִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
אחד המנהיגים הגדולים בדורות האחרונים היה מרן הגראי"ל
שטיינמן זצוק"ל .גם מי שלא זכה להכירו בחייו ,יכול היה לזהות את
גדלותו ודמותו הנדירה .שילוב מופלא של יראת שמים וחומרות לא
מקובלות לצד 'בין אדם לחברו' ברמות בלתי מצויות ,ענווה ושפלות,
מאור פנים לכל אחד ואחד באשר הוא.
הגאון מווילנא אמר ,שפעמים רבות אין שני עניינים אלו דרים
בכפיפה אחת .אנשים שמזלזלים ב'בין אדם למקום' יש להם יותר
אמביציה להתאמץ בעניינים שבין אדם לחברו .הם צריכים לתת
לעצמם תחושה טובה שהם בכל זאת שווים משהו ,שהם שונים
במשהו מהבהמות.
ולהיפך ,אדם ששומר תורה ומצוות ,מקפיד על קלה כחמורה ,קובע
עיתים לתורה ,הריהו חש שובע ושביעות רצון מעצמו ,וממילא
עלול הוא לנטות להקל בעניינים שבין אדם לחברו.
אצל הגראי"ל היתה סינתזה נפלאה בין ענייני בין אדם לחברו לבין
ענייני בין אדם למקום .כדי לסבר את האוזן ,נביא חומרה קיצונית
שנהג .ואגב ,אף אחד לא ידע מאותן חומרות שנהג ,הוא לא הכריז
עליהן בחוצות ,ולא ניסה להנהיג אותן על אחרים.
ובכן ,מרן נהג שלא לאכול ולא לשתות במשך שש שעות אחרי
סעודתו הדלה .וכל כך למה? כידוע ,מדאורייתא חייב האדם בברכת
המזון רק אם אכל שיעור שביעה .בנוסף ,ישנה דעה שחיוב ברכת
המזון מדאורייתא הוא רק אם אכל וגם שתה .חשש מרן שאם
יאכל או ישתה לאחר הסעודה ,יתברר שלא שבע או רווה בסעודתו
וממילא ברכת המזון שבירך אינה דאורייתא .חומרה בלתי נתפסת.
יכול אדם לא לאכול שש שעות לאחר סעודתו  -זה עוד אפשרי.
אבל מי שמסוגל גם לא לשתות אפילו כוס מים ,קרוב לדרגת מלאך.
סיפור מפעים נוסף סיפר הרב שמעון סירוקה ז"ל ,ראש עיריית בני
ברק לשעבר .הרב סירוקה היה מנהל הישיבה בכפר סבא ,בה כיהן
מרן כראש ישיבה .פעם בעקבות מצוקה כלכלית קשה ,לא שילמו
בישיבה משכורות במשך חצי שנה .בסופו של דבר ,לאחר מאמצים
מרובים ,הצליחה ההנהלה לגייס את הסכום .כאשר באו להרב
שטיינמן ורצו לשלם לו את משכורתו עבור חצי השנה האחרונה,
סירב לקבל .אמר" :מטרתה של המשכורת היא לאפשר לי לקיים
את משפחתי .והנה ,הקב"ה סייע בידי והצלחנו להתקיים יפה גם כך.
אם כן ,שוב אין לי צורך בכסף זה".
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הרב עבד קשה חצי שנה ,אבל לא חש שמישהו חייב לו משהו תמורת
עבודתו ומאמציו .המשכורת הינה אמצעי קיום .אם התקיימנו ,אין
סיבה לקבל את הכסף .מסיפורים אלו יכולים אנו לקבל 'סדר גודל'
של אדם ענק זה בחייו הפרטיים.
פעם ,כשבנו הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א שבת בעירנו,
שאלתיו :ידוע שהרב אינו אוכל תמרים .מדוע? אמר לי" :פעמים
רבות נדבק חלק מהקליפה בחיך ,וקשה להסירו .בינתיים חסר
ב'ימלא פי תהילתך'"...
חומרות מופלאות והנהגות שלא ייאמנו .ומצד שני ,האהבה לכל
אחד .בית פתוח לכל .מי שרצה יכול היה להיכנס אל הרב .לא משנה
מי ומאין.
אחת ההגדרות בה הגדירוהו היתה 'המנורה הטהורה' .טהרה
וקדושה היו שזורות לכל אורך חייו.
בחג החנוכה כבתה המנורה הטהורה .בכנסים שהתקיימו לאחר
פטירתו של הרב שאלתי את הנוכחים מי ימלא את מקומו?
התשובות היו מגוונות .זה בכה וזה בכה .אמרתי ,מי שימלא את
החסר הוא אתם ואני .כולנו .כל אחד יכול לתרום את חלקו ולהאיר
את העולם .אור גדול הסתלק ,המנורה הטהורה כבתה ,אבל בכוחנו
לנסות להשלים את החסר.

מה הרעיון במשחק הסביבון?
מצויים אנו בימי החנוכה .מרן הרב שך זצוק"ל היה זועק על כך
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שאנשים חושבים שעיקר ימי החנוכה הוא לשבת ליד החנוכיה
ולשיר 'מעוז צור' .ודאי שאין זה העיקר ,ובוודאי שאין עיקר
החנוכה לאכול סופגניות ולשחק בסביבון .כמו כן ,למרות הנחמדות
שבדבר לא כתוב בשום מקום שמנהג לערוך בחנוכה ערבים
כאלו ואחרים ,ערב לביבות וערב סופגניות ,מפגשים משפחתיים
וכדומה .עיקר העיקרים הוא לעסוק בתורה ובמצוות ,שהרי
מטרתם של היוונים הייתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי
רצונך".
נחתום ברעיון נאה :הזכרנו את מנהג משחק הסביבון .ה'אבני נזר'
אומר שרעיון הסביבון דומה לעניין לאפיקומן' .גניבת' האפיקומן
נועדה לכך שהילדים יישארו ערניים עד סוף ליל הסדר .כך יש להם
למה לחכות .הם ממתינים ל'אקשן' שבמקח וממכר של האפיקומן,
ולמתנות הבאות בעקבותיו.
זכורני ,פעם בא אלי יהודי מרוסיה כדי שאאשר את יהדותו .שאלתי
אותו מה הוא יודע .לא ידע כלום .פתאום נזכר .דבר אחד הוא .:
ישנו חג אחד בו מצוה לגנוב ...את זה הוא זכר ,מנהג האפיקומן חדר
טוב טוב לעצמותיו .אגב ,היו מגדולי ישראל שהתנגדו ל"גניבת'
האפיקומן .בביתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל לא נהגו
מנהג זה.
על כל פנים ,אמר ה'אבני נזר' ,שכשם שבליל הסדר עושים טצדקי
כזה כדי שהילדים יישארו ערים ,כך בחנוכה .היו זמנים ומקומות
שלא יכלו להדליק את הנרות בחוץ ,הדליקו בפנים ,וה'פרסומי
ניסא' היה כלפי בני הבית  -כדי שהילדים יישארו ערים וישחקו
במשחק הסביבון.

ניצחון המכבים הושג בזכות
טהרתם ,צדקותם ותורתם
פעם אחת בימי החנוכה נכנס הרב מפוניבז' אל ה'חזון איש' .נידונה
ביניהם השאלה :אנו אומרים ב'על הניסים' "מסרת גיבורים ביד
חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים
וזדים ביד עוסקי תורתך" .את שני החלקים הראשונים אנו מבינים
היטב .הקב"ה חולל נס גדול ,גיבורים נפלו ביד חלשים ורבים ביד
מעטים .אבל מה ההסבר בהמשך ,וכי נס ופלא הוא זה שהטהורים,
הצדיקים ועוסקי בתורה ,ניצחו את היוונים הרשעים?
אמר ה'חזון איש' ,כי כך הוא הביאור :מסרת גיבורים ביד חלשים
ורבים ביד מעטים ,מדוע ,משום ש"טמאים ביד טהורים וכו'".
היהודים ניצחו משום שהיו טהורים ,צדיקים ועוסקי תורה זו הסיבה
לניצחון .לא אומץ ,לא מסירות ולא גבורה פיזית .ודאי גם אלו היו
חשובים מאוד ,אבל לא היה די בכך כדי לנצח את חיילות יוון שהיו
עדיפים עליהם בכמות ובאיכות פי כמה וכמה.
המהר"ל אומר ,שהיוונים טימאו את כל השמנים שבהיכל .הגימטריה
של 'היכל'  65ושל 'יון'  .66בהיכל היה להם כוח ,אבל היה כד אחד
חתום בחותמו של כהן גדול .את הכד הזה לא יכלו לטמא' .כהן'
בגימטריה  .75תשע מעל 'יון' .והיינו הכהן ,שבעת הנרות שבמקדש

וארון הברית שבקודש הקדשים ,המסמל נר נוסף ,אור התורה.

אספר על חוויה מתוקה שעברתי .בשבת שעברה התארח אצלי נכד
בן חמש .התעניינתי אצלו מה סיפרה הגננת אודות החנוכה .הילד
הפגין ידע עשיר .שאלתיו :והיכן מדליקים את החנוכיה ,אמר הילד:
"בחוץ" .שאלתיו" :מדוע ולמה?" ,אמר הילד" ,בגלל הדסה."...
כאן התבלבלתי .מילא אם היה אומר בגלל יהודית ,יש לה באמת
קשר לחנוכה .אמנם לא למקום ההדלקה ,אבל בכך הילד יכול
לטעות .אם היה אומר משהו שקשור להדסה בעניין חג הפורים,
גם אז אפשר היה לקבל את התשובה  -אסתר היא הדסה .אבל מה
הקשר בין הדסה למקום הדלקת החנוכיה.
הבעתי תמיהתי בפני הילד ,והקטן הסביר באר היטב" :בגלל הדסה,
אחותי הקטנה .אם נדליק בבית היא עלולה להפוך את החנוכיה."...
האמת ,לא היה לי מה לומר על טיעון מנצח .זה רעיון מקורי .ודאי
לא שמע אותו מהגננת ,אבל בהחלט שכל ישר .הילד 'הגדול' מסביר
שלא מדליקים נרות בתוך הבית בגלל הילדים הקטנים.
התובנה שלי מהסיפור הייתה :הילד ידע שההלכה קובעת שמקום
ההדלקה הוא בחוץ .אבל הסיבה אינה זו שבדה מלבו ,כי הרי אין
אנו מוציאים את כל הכלים היקרים מהבית החוצה כדי שהילדים
לא ישברו אותם .משאירים אותם בבית ומרחיקים מהישג ידם של
הילדים.
ישנם אנשים מבוגרים שחושבים כמו ילדים פעוטים .החגים נשארו
אצלם כמו בימי הגננת ...את ימי החנוכה הגדולים והנשגבים הופכים
לשבוע של ביקורי משפחה וידידים ,אכילת סופגניות ושאר מרעין
בישין .מחטיאים ומפסידים את העיקר .אנו אומרים "על הניסים
ועל הנפלאות אשר עשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" ,אותו
אור גדול שהאיר בימים ההם הריהו מצוי גם בזמן הזה .בימי החנוכה
ניתן לקחת מהחג מלוא חופניים רוחניות.
ודאי ישנם מנהגים וחשוב מאוד לשמור עליהם .אבל אל לנו
לעשות מהם עיקר .הלוא ידועים דברי הרמב"ם שהיות והיוונים
גזרו על הנשמות ולא על הגופים ,לפיכך אין מצוה לערוך סעודות
בימי החנוכה .המצווה היא להודות ולהלל ,להתחזק באותם דברים
עליהם גזרו היוונים  -לימוד תורה ,קיום מצוות קדושה וטהרה .אותו
אור יקרות שהתנוצץ באותם ימים זורח עלינו בכל דור ודור.
שמעתי ממאן דהוא ,שבחנוכה נוהגים לערוך מסיבות משפחתיות
משום שהיוונים רצו לעקור מעם ישראל כל זיק של יהדות .הם ידעו
שהמשפחתיות היא אבן היסוד של קדושת העם .לפיכך ,תשובת
המשקל היא לערוך מסיבות ומפגשים .במחילה ,זה קצת דומה
לרעיון של הנכד החביב...
מטרתם של היוונים הייתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי
רצונך" .זה היה חפצם  -להשיל מעלינו את התורה והמצוות .אם
כן ,תשובת המשקל אינה מסיבות ואירועים ,אלא ,כאמור ,חיזוק
בתורה ,במצוות ובמעשים טובים.
(מתוך הספר 'מפיק מרגליות')
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בהיותי בארץ ישראל הלכתי לבקר בביהמ"ד דושינסקיא ולא האמנתי
למה שראו עיניי  -מצאתי בית המדרש גדול מאוד ,ומשני הצדדים
עומדים פארענצ'ס ועליהם מאות אברכים ובחורים ,וראיתי עין בעין את
הנהגתו של הרבי שליט"א כמו שהיה בביקורו אצלנו בלייקווד ,ואז הבנתי
היטב מהי ענווה ופשטות אמתית...
הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א,
אב"ד סאנטוב לייקווד ,על הענווה והפשטות של גדולי ישראל
איתא בספה"ק אימרה נפלאה ביותר ,דהנה יוסף הצדיק הרגיל שם
שמים בפיו ,שבכל דבר ודבר שאירע לו לטב או למוטב היה אומר
שהכל מן השמים ואת הכל ה' עושה ,וכמו שנאמר בפסוק (שם ,ב)
"ויהי ה' את יוסף" ,שבכל דבר ודבר שאירע לו ,היה עמו ה' – היינו
שתלה הכל בהשי"ת.
יוסף הצדיק לא החזיק את עצמו כמוצלח ,שכן בכל דבר הצלחה
שהייתה לו ,כמו בבית פוטיפר שהיה האחראי על כל הבית ,וכמו
שנאמר (שם ,ד) "ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו" – תלה הכל
שהקב"ה נותן לו מתנת חינם ,ואשר על כן הוא מצליח בכל דבר
אשר הוא עושה.
והנה ,ענוותנותו היתירה וההנהגה הזאת ,שלא תלה במעלותיו כלום
אלא רק בהקב"ה ,ענוה זו היא אשר גרמה לו לנשיאות חן ,וכנאמר
בפסוק (משלי ג ,לד)" :ולענווים יתן חן" .הוא לא החזיק מעצמו כלל
ולא התפאר בעצמו על הצלחותיו" ,באשר ה' אתו" ,שכן כאמור
היה ה' עם יוסף – היינו שבכל דבר אמר שה' עשה כן ורק ה' עזר לו
להצליח ואין זה מכוחותיו ומעלותיו .ולכן אומר הפסוק "ואשר הוא
עושה ה' מצליח" – בגלל זה הצליח מאוד שהיתה לו נשיאות חן בכל
דבר ,משום שלענווים יתן חן...

ראיתי הרבה פעמים את כ"ק מרן אדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א  -על
ישראל הדרתו בקרית ויז'ניץ בבני ברק – הן בהיותו בארץ ישראל והן
בהיותו בחוץ לארץ ,כאשר ליווהו אחרי התפילה או עריכת השולחן,
שהיה מסתובב לאחוריו וצועק על המלווים" :לכו לביתכם ,לכו
לביתכם ,אני מכיר את הדרך לבד!"...
סיפר לי הרה"ח ר' יודא לייב עקשטיין שליט"א ,מחשובי חסידי
נדבורנה-ב"ב ,ששמע דבר נפלא מאחד המשמשים בקודש של מרן
פוסק הדור ,הגאון האדיר בעל ה'שבט הלוי' זי"ע ,וכך סיפר:
כששהה ה'שבט הלוי' זי"ע למנוחת הנפש בשווייץ ,שהה שם
למנוחה גם כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א מבני ברק – שבאותה
שנה עלה על כס האדמו"רות למלא את מקום אביו כ"ק אדמו"ר
מנדבורנה זי"ע ,בעל ה'באר יעקב' .בבוקר התפללו שניהם תפילת
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שחרית באותו מנין ,וכשנכנס ה'שבט הלוי' זי"ע להתפלל קם לכבודו
כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א.
לאחר התפילה אמר ה'שבט הלוי' למשמשיו בקודש" :למחר אני
רוצה להקדים ולבוא לתפילה בעשר דקות יותר מוקדם – טרם
שיגיע כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א" .וכך הווה – ה'שבט הלוי'
הקדים לבוא בעשר דקות ,וכשנכנס האדמו"ר מנדבורנה ,שהיה
צעיר ממנו בהרבה שנים ,קם מרן בעל ה'שבט הלוי' לכבודו...

לאחרונה ביקר בעירנו כ"ק מרן אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א,
והתקשרו אלי שהרבי שליט"א רוצה לבוא לבקר בביתי – כנראה
שהוא ביקר בבית הרבנים דעירנו .כשנכנס היה זה בכזו פשטות,
שאם לא הייתי מכיר את צורתו ותואר פניו מאיזו תמונה שראיתי
ממנו ,לא הייתי יודע מי הרבי ומי הגבאי...
כשנכנס לחדר האוכל לא התיישב מיד במקום שהכינו לו ,אלא
התחיל להסתובב תחילה ולהביט סביבו ,הוא הסתכל על כל התמונות
התלויות בחדר האוכל – על הקיר תלויות תמונות דיוקנותיהם של
זקניי הגאונים הקדושים זי"ע שהיו מגדולי הדור המפורסמים ,ושאל
על כל תמונה מי הם האנשים אשר בתמונה.
כשהגיע לתמונת פני קדשו של ק"ז הגה"ק בעל ה'יריעות שלמה'
המשך בעמוד 30
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„רו  ‘‰ועוזו
‰סיום ‰עולמי "פ

לקראת סיום הש"ס ,לא אחת שואלים אותי ,מה הסוד בדבר? האמת
היא שגם אותי ליוותה הדילמה ,האם אצליח להחזיק מעמד .אך
התשובה פשוטה ביותר :התחושה הנפלאה אחרי המבחן החודשי
נותנת כח ורצון למבחן הבא .מבחן גרר בעקבותיו מבחן נוסף ,וראיתי
שזה פשוט ממכר .מהר מאוד הבנתי ,על 'קנין ש"ס'  -כל חצי שנה
מבחן ,אני לא מוותר) ...הרב חיים שאול לוריא(

להצטרפות לתוכניות ’דרשו‘02-5609000 :
יותר ממאה אלף יהודים ברחבי העולם שותפים בתוכניות 'דרשו'; בבלי ,או בהלכה .יותר מ 25-אלף מהם נבחנים
מידי חודש על הנלמד ,קונים לעצמם חיי נצח וזוכים להיות 'דרשו איד' .גם אתה יכול להיות 'דרשו איד'!
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נסעתי לבית וגן וכל הדרך הלב שלי דפק בחוזקה  -איך אני יכול לבקש
מהרבי כזו בקשה חצופה ...נקשתי בהיסוס גדול על דלת ביתו של הרבי.
הוא פתח לי את הדלת ,קיבל את פניי במאור פנים ושאל אותי מיד מה
קורה עם השידוך...
כשהרבי מטאלנא הציע למכור את ספר התורה שלו כדי להכניס כלה ,וכשאבי המדוברת
דרש לקבל את ההתחייבות בכתב • ...סיפור מופלא וסגירת מעגל בשבת חנוכה
יעקב א .לוסטיגמן
את הסיפור הבא שמענו מפי בעל המעשה בכבודו ובעצמו ,ומפאת
העובדה שחלק מהמעורבים במעשה אינם יודעים את מה שאירע
מאחורי הקלעים ,ביקש שלא נפרסם את שמו:
היה זה לפני כ־ 38שנים .התפללתי בכותל המערבי וזכיתי לפגוש
שם את כ"ק אדמו"ר מטאלנא זי"ע ,שפנה אלי באותה הזדמנות
וביקש שאדבר בשמו עם ההורים שלי ואציע שידוך לאחותי.
הבחור שהוא הציע היה בחור מאוד טוב ,ירא שמים ותלמיד חכם,
אבל מיד ידעתי שההורים שלי לא יהיו מעוניינים בשידוך מכמה
סיבות של חוסר התאמה ,והייתי בספק גדול אם הוריו של הבחור כן
יהיו מעוניינים ,מאותה הסיבה.
הרבי מטאלנא ציין אז באוזניי כי הוא יודע שלהורי הבחור אין כל
אפשרות לשלם עבור הוצאות הנישואין והדירה ,אבל שלא נדאג כי
הוא מקבל על עצמו לשלם את כל ההוצאות של צד הבחור ,כנגד
מה שאבא שלי יחליט לתת .הסברתי לרבי שאני חושב שעוד לפני
העניין הכספי יש כאן עניין של חוסר התאמה ,ולכן לדעתי ההורים
שלי לא יתלהבו מהרעיון ,אבל הוא אמר לי שאציע את השידוך בכל
זאת.
ואכן ,כמו שצפיתי מראש ,אבי מורי דחה את השידוך על הסף.
עברו כמה שנים .אחותי כבר התחתנה בשעה טובה ,והבחור הזה
עדיין נשאר באותו המצב ,בחור מתבגר שאין בידו פרוטה לפורטה,
ואף שידוך שהוצע לו אינו מתקדם יתר על המידה.
הייתי אז אברך צעיר ,עם שני ילדים ,והייתי זקוק מאוד לכסף.
חשבתי איך אני יכול להרוויח כמה שקלים ,ועלה ברעיוני אולי
להציע שידוך לבחור הזה .זאת גם מצווה גדולה וגם מתן שכרה
בצדה...
שאלתי את רעייתי שתחי' ,אולי היא מכירה נערה יראת שמים
וטובת מידות שתוכל להתאים לבחור הזה ,והיא אמרה לי שבאמת
בשבת האחרונה ,בהיותה בבית הוריי ,שוחחו הנשים אודות שכנתה
של אחותי ,נערה מתבגרת שצריך למצוא לה שידוך ...שמעתי את
הנתונים הראשונים ומיד חשבתי שאכן מדובר בהצעה שיכולה
להתאים מכמה וכמה סיבות.
מה עושה שדכן? ניגש דבר ראשון אל מכשיר הטלפון .בביתי אכן
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היה מכשיר כזה ,אבל בבתים רבים מאוד הטלפון עדיין לא היה
קיים ,ואיתרע מזלי שגם בבית המדובר וגם בבית המדוברת לא היה
מכשיר טלפון.
החלטתי שלא להיכנע לקושי ,יצאתי לדרך והגעתי לבית הורי
המדובר .נקשתי על הדלת ואמו פתחה לי .הסברתי לה שאני כאן עם
הצעת שידוך ,נתתי את מעט הפרטים שידעתי אודות המדוברת,
ואם המדובר אמרה שהם יבדקו את העניין ויחזירו לי תשובה בעוד
ימים אחדים.
כעבור מספר ימים שבתי לביתם ,והאמא שפתחה גם הפעם את
הדלת אמרה שאכן על פניו נראה השידוך כמתאים עבורם ,ושאני
יכול להציע את ההצעה גם לצד השני .נאמר לי שאביה של הנערה
לומד בכולל בבתי אונגרין בירושלים ,ואכן הגעתי לשם ,איתרתי
אותו ופרשתי בפניו את ההצעה.
אלא שהאבא די צינן את ההתלהבות שלי ...הוא שלף מכיסו מחברת
מהוהה ומרוטה ,והראה לי שיש לו שם רשימה ארוכה עם שמות של
בחורים ופרטים שונים אודותיהם.
גם את הבחור 'שלי' הוא הוסיף לרשימה ,אבל הדגיש באוזניי שהוא
לא ממהר לעשות את הבירורים והבדיקות הנדרשות ,כי הוא עובד
לפי הסדר  -כשיעבור את כל השמות שכבר רשומים אצלו ויבדוק כל
אחד מהם בצורה יסודית ,אם אף אחד מהם לא יבשיל לכדי שידוך,
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ואם עד אז הבחור 'שלי' לא ימצא זיווגו ממקום אחר ,הוא יחזור אלי
עם תשובה אם יש מה להמשיך או שהוא החליט להתקדם הלאה,
להצעה הבאה.
בתחילה הרגשתי שבאמת אין כמעט סיכוי .הוא הוציא לי את החשק
והתקווה ,אבל אחרי ימים אחדים החלטתי לשוב .שאלתי מה קורה
עם המחברת שלו ,והוא אמר לי שהוא הספיק למחוק בינתיים שם
אחד מהרשימה ,ועדיין יש תור ארוך לפני ההצעה שלי...
הייתי אברך צעיר ,מלא מרץ ותושייה ,וגם הייתי זקוק לכסף
בדחיפות .החלטתי 'להתלבש' עליו ...נדנדתי לו פעם אחר פעם,
עד שהבנתי כי בעצם הסיבה שהוא דוחה אותי שוב ושוב זה לא כי
יש לו רשימה ולא כי הוא חושב שהבחור אינו מתאים ,אלא שהוא
פשוט מחפש 'סידור מלא' לבת שלו; ובגלל שהוא יודע שלא בטוח
שהוא יקבל הוא בודק שידוכים אחרים ,אבל עושה זאת בעצלתיים
בתקווה שבינתיים יבוא משהו יותר טוב...
למרות הכל לא התייאשתי .במשך חודש שלם עליתי אליו לכולל
כמעט מדי יום ,ניסיתי לדבר על לבו ,לספר לו כמה הבחור הזה
הוא בחור טוב שבאמת מתאים לבת שלו ,ושחבל שהוא לא ממהר
לעשות את השידוך הזה ,אבל הרגשתי שאני קצת 'מדבר אל
הקיר'...
כבר כמעט הרמתי ידיים ,אבל בדיוק אז פגשתי את העסקן הרה"ח
ר' אברהם סלאנים שליט"א ,שאמר לי שהוא שמע שהצעתי את
השידוך הזה והוא חושב שיש בו פוטנציאל מאוד חזק ,לכן הוא
רוצה לדעת אם אני עדיין מתעסק עם השידוך הזה ,כי אם אני
ירדתי מהעניין והתייאשתי הוא מוכן לקחת את זה בידיים ולהמשיך
הלאה..
דבריו של הרב סלאנים עודדו אותי להמשיך ביתר שאת .הבנתי
שאני לא היחיד שחושב שזה באמת שידוך מתאים...
ירד אז גשם זלעפות ,והיה קר מאוד ,אבל אני הייתי חדור התלהבות,
יצאתי מביתי שברחוב מלאכי לעבר ביתו של אבי המדוברת שגר אז
במרחק של כ־ 20דקות הליכה ,הגעתי אליו כשכולי רטוב והפעלתי
עליו לחץ מאוד גדול שיאמר בדיוק מה הוא רוצה.
זה לא היה קל ,אבל אחרי משא ומתן הוא הודה באוזניי שאם הבחור
יביא אתו לפחות שני שלישים ממחיר דירה הוא ייגש לשידוך ,ואם
אכן ירצו המדובר והמדוברת לסגור את השידוך בשעה טובה ,הוא,
אבי הכלה ,ישלים את השליש החסר.
ניגשתי לצד השני וקיבלתי תשובה מאוד ברורה :אין על מה לדבר.
אם הוא היה מבקש חצי חצי אולי עוד היה על מה לדבר ,אבי הבחור
מוכן לעשות מאמץ גדול ,אבל שני שלישים זה כבר מעל ומעבר
ליכולת שלו ,מה גם שיש לו בחור מצוין והוא לא רואה סיבה לשלם
כל כך הרבה כסף למי שיזכה בו.
תוך כדי הדברים נזכרתי ברבי מטאלנא ,ובמה שהוא אמר לי לפני
שנים אחדות שהוא מוכן לקחת על עצמו את התשלומים עבור
הבחור אם אבא שלי ייאות לקחת אותו כחתן לבתו.
צעדתי לתחנת האוטובוס ונסעתי לבית וגן ,שם התגורר הרבי
מטאלנא .הזכרתי לו את המעשה עם הבחור ההוא והצעת

השידוך שהרבי הציע .הוא זכר את פרטי השיחה ,ואמרתי לו
שעכשיו יש לנו הזדמנות לסגור שידוך ,כשהבעיה היא רק
התשלום מצד הורי המדוברת ,ואם ההצעה של הרבי עדיין
רלוונטית אפשר להתקדם ואולי אפילו לסגור את השידוך
בשעה טובה ומוצלחת .הרי הורי הבחור מוכנים לשלם חצי ,והורי
המדוברת ישלמו שליש ,חסר רק הפער שבין החצי לשליש ,ואת
זה אולי ייאות הרבי להשלים...
"אתה צודק" ,אמר לי הרבי" ,אמנם התחייבתי לצד החתן ,אבל מה
זה משנה מאיזה צד יבוא הכסף ,העיקר שהשידוך ייגמר בשעה
טובה ומוצלחת .אני אכן מוכן לקחת על עצמי את תשלום הסכום
החסר".
אבי המדוברת שמע וקיבל ,אבל דרש לקבל התחייבות ברורה בכתב
ידו של הרבי כדי שיוכל להוכיח את זה ,כי הרי הוא לא יוכל לתבוע
את הרבי לדין תורה אם הוא לא יעמוד חלילה בדיבורו...
זה כבר היה יותר מדי עבורי ...הרבי מוכן לשלם כסף עבור שידוך
שהוא עצמו אינו קשור לא לצד החתן ולא לצד הכלה ,הוא רק מכיר
את הבחור ורוצה לעזור לו כי הוא חייב לו הכרת הטוב בגלל איזה
עניין ,התחייבות שלו היא התחייבות של רבי ...מה פתאום צריך
לדרוש ממנו גם התחייבות כתובה?
לא היה לי אומץ לעשות את זה...
כמעט ירדתי מכל הרעיון ,אבל אז סיפרתי על כך לחבר שלי והוא
הציע לי לגשת לרבי מטאלנא ולספר לו כמשיח לפי תומו שהשידוך
הזה נתקע כי אבי המדוברת רוצה התחייבות של הרבי בכתב ,וזה
דבר שאני כבר לא הסכמתי לעשות כי בעיניי זאת חוצפה...
ההצעה שלו נראתה בעיניי טובה הרבה יותר מהרעיון של לגשת
לרבי ולבקש ממנו שיתחייב .אבל בכל זאת ,הרי ברור לי שהרבי יבין
למה אני מספר לו את הסיפור ,וזה עדיין מאוד מאוד לא נעים...
נסעתי לבית וגן וכל הדרך הלב שלי דפק בחוזקה  -איך אני יכול
לבקש מהרבי כזו בקשה חצופה...
נקשתי בהיסוס גדול על דלת ביתו של הרבי .הוא פתח לי את הדלת,
קיבל את פניי במאור פנים ושאל אותי מיד מה קורה עם השידוך...
אני גמגמתי והרבי ראה שאני מהסס לומר משהו חשוב ,הוא דחק בי
ולבסוף 'נשברתי' וסיפרתי לו דברים כהווייתם...
הרבי שמע את הדברים ומיד אמר לי שאבי המדוברת אכן צודק
במאת האחוזים .אם הוא מוכן לעשות שידוך בתנאים מסוימים,
זכותו לוודא שההתחייבות תהיה ברורה.
הוא פתח את המגירה ,הוציא דף ועט ,וכתב שהוא מתחייב על
סכום של  17אלף דולרים עבור דירה לזוג המיועד אם אכן ייסגר
השידוך בשעה טובה .זה היה סכום עתק באותם ימים ,אולי כמו 50
אלף דולרים בימינו .סכום שאפשר להחשיב כבלתי הגיוני בעליל
שמישהו ישלם עבור מישהו אחר בלי שתהיה לו מכך כל טובת
הנאה ,קל וחומר להתחייב על כך מראש במסמך כתוב...
כשסיים לנסח את ההתחייבות הפקיד אותה הרבי בידי ואמר לי" :נו,
תגמור כבר את השידוך ,למה אתה מתעכב?".
שאלתי את הרבי מהיכן הוא חושב להביא כזה סכום גדול ,והוא
המשך בעמוד 31
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„רו ‰
‰סיום
„רו‰עו‰

‰סיום ‰עו

רבבות אלפי ישראל בכל רחבי תבל מסיימים בימים אלו את לימוד הש"ס ,ומתחילים מחדש בלימוד מסכת
טבא זה של
יומא
ומתחיליםלרגל
הש"ס,מתרגשים
לימודדף דף,
ובהתמדהאתיום יום
במסירות
שהשקיעו
יהודים
מסכת
בלימוד
מחדש
בימים אלו
מסיימים
רחבי תבל
אלפיבכל
עשרותישראל
ברכות ,אלפי
רבבות
הש"ס
סיום
עשרות אלפי יהודים שהשקיעו במסירות ובהתמדה יום יום דף דף ,מתרגשים לרגל יומא טבא זה של
ברכות,
אנחנו מתרגשים על שזכינו שהיה לנו חלק בסיוע ובדירבון הלומדים לשינון
גם
סיום הש"ס

וידיעת
וחזרה
התורהעל שזכינו שהיה לנו חלק בסיוע ובדירבון הלומדים לשינון
מתרגשים
אנחנו
גם
וחזרה וידיעת התורה

שבט
יחד שבט
יחד
בנייני ה
ירוש
ירוש
מוצש"ק חנוכה

בעלי המנגנים לשמחה של תורה:
זאנוילשל תורה:
לשמחה
בעלי המנגנים
ויינברגר
שטיינמץ,
מוטי
ויינברגר
שטיינמץ ,זאנויל
מוטי
ישראל אדלר
אהרלה סמט,
ישראלנ"יאדלר
סמט,
אהרלה
הילד דודי הרשקופ
נ"י
מלכותהרשקופ
הילד דודי
ומקהלת ילדים
מקהלת
ביכלר
פנחס
ר'
בניצוחו של
מלכות ומקהלת ילדים
מקהלת
תזמורתביכלר
של ר' פנחס
’המנגנים‘
בניצוחושל
הרכב ענק
’המנגנים‘
תזמורת
בניצוחם:ענק
הרכב
מונה רוזנבלום,
שלמרדכי
משה
משה לאופר
משהרובי
בניצוחם:רוט,
משה
רוזנבלום,
בנט,מונה
מרדכי
משה רוט ,רובי בנט ,משה לאופר

מוצש"ק חנוכה
הצטרף לאלפי הלומדים בכל רחבי תבל לאחת מתכניות ’דרשו‘:

הצטרף לאלפי הלומדים בכל רחבי תבל לאחת מתכניות ’דרשו‘:
הכולל
דף
’קנין תורה‘
'דרשו איד'
דף הכולל
’קנין תורה‘
'דרשו איד'

מבחנים חודשיים
נרשמים עכשיו
חודשיים
מבחנים
נרשמיםהלימוד
לתכניות
עכשיושל על ’הדף היומי‘
של
הלימוד
לתכניות
’דרשו‘
במחזור החדש על ’הדף היומי‘
החדש לקנות קנין ידיעה
במחזור
’דרשו‘ ’הדף היומי‘
של
ידיעה
קנין
לקנות
והבנה בש"ס
של ’הדף היומי‘
כדי להיות 'דרשו איד'
והבנה בש"ס
כדי להיות 'דרשו איד'

התכנית החדשה
החדשה
התכנית
לכוללים
לכוללים
לקנין ידיעה
והבנה ידיעה
לקנין
בש"ס
והבנה בש"ס

מוקד ‘דרשו‘:
מוקד ‘דרשו‘:

 ‘‘‰ועוזו
ולמי "פ
ועוזו
‰

ולמי "פ

במוצ"ש הקרוב יתקיים מעמד הסיום הראשון מבין עשרות הסיומים שעורך ’דרשו‘
הקרובהיהודי
במוצ"שהעולם
ברחבי
יתקיים מעמד הסיום הראשון מבין עשרות הסיומים שעורך ’דרשו‘
המשתתפים שימשיכו לעלות ולהתעלות בתורתינו הקדושה ,אשריכם ישראל ,בימים אלו
מברכים את
אנו
העולםכללהיהודי
ברחבי

ולהתחיל
אשריכם של
להצטרף ללגיונו
ומציעים גם
לימוד הש"ס
המשתתפיםהמיוחד
לצאת שוב למסע
מלך,בימים אלו
ישראל,
בתורתינולךהקדושה,
ולהתעלות
שללעלות
שימשיכו
מתכונניםאת כלל
אנו מברכים
ולהבחן.
לחזור
ללמוד,
ברכות,
במסכת
יחד מתכוננים לצאת שוב למסע המיוחד של לימוד הש"ס ומציעים גם לך להצטרף ללגיונו של מלך ,ולהתחיל
אנו
יחד במסכת ברכות ,ללמוד ,לחזור ולהבחן.

ישראל
טי ישראל
טי
האומה
שלים
שלים
ה אור לא' טבת

ה אור לא' טבת

הוראות מיוחדות לבאי המעמד בבנייני האומה:
האומה:
בבנייני
המעמד
דלתות בנייני האומה יפתחו בשעה 19:30הוראות
המעמד ’בית של תורה‘.
גם לגבי
 20:30כך
לבאיבשעה
מיוחדותאי"ה
ותחילת המעמד

המעמד
 20:30כך
מיידיתאי"ה
המעמד
ותחילת
להגיע19:30
יכוליםבשעה
שאינםיפתחו
האומה
דלתות בנייני
תורה‘ –.לאור הביקוש הרב.
’ביתאתשלהכרטיס
לאסוף
לגבי יבוא
ושליחגםמיוחד
בשעה’דרשו‘
למשרדי
לפנות
מתבקשים
כרטיסים
מקבלי
הכרטיס – לאור הביקוש הרב.
את
לאסוף
יבוא
מיוחד
ושליח
’דרשו‘
למשרדי
מיידית
לפנות
מתבקשים
להגיע
יכולים
שאינם
כרטיסים
מקבלימהשעה  20:30הכרטיס לא יהיה בתוקף ומי שלא יגיע עד שעה זו לאולם – יתכן ויכנסו אחרים על מקומו.
החל
שעה זו לאולם – יתכן ויכנסו אחרים על מקומו.
עד
יגיע
שלא
ומי
בתוקף
יהיה
לא
הכרטיס
20:30
מהשעה
החל
בכניסה ל‘בנייני האומה‘ יוצבו דלפקים לבירורים ענייני כרטיסים.
כרטיסים.
ההטבותענייני
בכרטיסלבירורים
והשימושדלפקים
האומה‘ יוצבו
ל‘בנייני
בכניסה
לכרטיס הכניסה ,יתאפשר החל מעת פתיחת הדלתות.
המצורף
הספרים
מכירת
דוכני
מעת פתיחת הדלתות.
החל
יתאפשר
הכניסה,
לכרטיס
המצורף
ההטבות
בכרטיס
והשימוש
הספרים
מכירת
דוכני
כרטיס המתנות המגנטי המצורף לכרטיס הכניסה תקף לקבלת המתנות  -בסוף האירוע בלבד.
האירוע
המתנות -
לקבלת
עוגות תקף
לכרטיסיהיוהכניסה
לציבורהמצורף
המגנטי
בערכה המתנות
כרטיס
בלבד.ידים יש להיערך בהתאם לפני ההגעה.
בנטילת
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"המיוחד בתכניות 'דרשו' הוא ,שהם מקיימים כפשוטו את דברי חז"ל 'חזור
וחזור' .כשעמדנו כבר בשלב השני ב'קניין הלכה' ,במבחן המסכם של חצי
השנה האחרונה נכלל גם חומר לימודי שבעצם כבר למדנו בשלב הראשון.
כה זוכים אכן ללמוד ולהתקדם בידיעת התורה באופן מיוחד ונעלה"
הרה"ג ר' שאול פלנר שליט"א ,מחשובי לומדי ונבחני תכנית 'קניין ש"ס'
בכולל באיאן בביתר" :אינו דומה לימוד רגיל ללימוד שאחריו יש מבחן"
• סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח ר' אהרן כהן
השיחות עם נבחני 'קניין ש"ס' מפתיעות כל פעם מחדש .הפעם
התברר לנו כ'משיח לפי תומו' שהמרואיין זכה גם להיבחן בתכנית
'קניין הלכה' הידועה .בנוסף ,על־ידו התוודענו גם קצת על סדרי
לימודו של להבחל"ח ידידו הרה"ג ר' אהרן אייזנבלאט ז"ל ,מחשובי
נבחני תכנית 'קניין ש"ס' .אך בל נקדים את המאוחר.
איך הכל התחיל?
"אני נוהג תמיד לומר" ,הוא מקדים מיד" ,אינו דומה לימוד רגיל
ללימוד שיש אחריו מבחן" .כשהוא ממשיך" ,הודו לה' אני זוכה
למסור שיעור 'דף היומי' מדי יום ביומו בקלויז 'היכל מרדכי שלמה'
בקהילתנו בביתר .למסירת שיעור ,כידוע ,ישנן הרבה מעלות
מגוונות מ'מחייב' להכנה וללימוד כל יום וכדומה .אך אישית ,מוכרח
אני לציין :הצטרפות ללימוד במסגרת מבחנים מהווה 'מחייב' הרבה
יותר מועיל ,וממילא הרי זוכים בהרבה יותר...
"אינני יודע האם דבר זה משותף לכולם ,אך בכל מקרה אצלי זה
עובד כך .ברגע שאני יודע שאני הולך להיבחן על הלימוד ,כל הלימוד
נעשה ברמה יותר גבוהה וברורה ,לבד מזה שכאילו באוטומט אני
משקיע הרבה יותר בשינון וחזרות על הלימוד.
"ברוך ה' כבר זכיתי במסגרת מסירת השיעור לסיים את הש"ס כמה
פעמים ,ואף נבחנתי בעבר על הש"ס במסגרות כאלו ואחרות .אך
מבחינתי ,הרגע המיוחד היה עת הצטרפתי לתכנית 'קניין ש"ס'".
איך ומתי באמת הצטרפתם לתכנית 'קניין ש"ס'?
"האמת" ,מציין הוא בכנות" ,זכיתי ומו"ח הרה"ג ר' אברהם זונאבנד
שליט"א כבר נבחן שנים במסלולי 'דרשו' ,כשלא אחת ראיתי בביתו
את קובץ השאלות והתשובות של מבחני 'קניין ש"ס' המקיפים את
כל מסכתות הש"ס ,כך שכל העת חשבתי 'מי ייתן ואזכה גם אנוכי'...
"ברוך ה' ,עם תחילת המחזור הנוכחי הגעתי להחלטה להצטרף
לנבחנים על־פי סדר הדף היומי .כך זכיתי והצטרפתי למבחנים
החודשיים .לאחר השתתפתי במבחנים המסכמים של  120דף ,אז
על־אף כל החששות קפצתי ל'קניין ש"ס' בו זוכים כל חצי שנה
להיבחן בהתחדשות מחודשת על כל הלימוד מתחילת הש"ס,
כשכעת בחודש האחרון זכינו אכן להבחן על כ־ 2,400דפי גמרא...
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הרה"ג ר' שאול פלנר שליט"א

"אני מוכרח לציין" ,מבקש ר' שאול להדגיש" ,כי המבחנים של 'דרשו'
יש להם מעלה מיוחדת שעדיין לא מצאתי כמוהם" ,כשהוא מפרט:
"מצד אחד הם לא בנויים כמו 'חידה' שיש שאלה הכוללת בתוכה
סעיפים ותתי־סעיפים ועליך לנחש למה בדיוק התכוון הבוחן ,וכך
עליך לשבת ולהעלות על גבי הכתב כל מה שקשור לעניין .מצד
שני" ,מטעים הוא" ,זה לא סוג מבחן המתייחס רק לנקודות ברורות
ואינו נכנס לסוגיות מורכבות וכדומה.
"מבחני 'דרשו' משולבים בחן וחסד  -גם השאלות מאוד־מאוד
ברורות ,כשלמשל ,באם יש כמה פרטים יובא בשאלה כמה פרטים
יש ,ובאם ישנם כמה אופנים יפורט בסוגריים (ארבעה אופנים) .כך
מרוויחים הלומדים שהם יודעים כבר בתת־הכרה שאין כזה מצב
בשעת הדחק לדלג על קושי בסוגיא בהנחה שממילא בסוגיא
מורכבת שכזו אין שאלות וכדומה .ובגלל זה כל הלימוד גם בלימוד
הש"ס וגם בלימוד ההלכה נעשה אכן ברמה הרבה יותר גבוהה,
כשבכל מקום מתאמצים ומגיעים עד הבנה שלמה בלימוד" ,מסכם
הוא בסיפוק.
באיזו תכנית הלכה אתם משתתפים? תפסנו אותו על המילה...
"כעת כבר לא" ,ממהר הוא להגיב" ,אבל עד לפני כשנה וחצי זכיתי
כ־ 11שנים להתקדם בלימוד ההלכה באופן מיוחד בתכנית 'קניין
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הלכה'" ,מעביר הוא בלהט .כמו כל תכניות 'דרשו' הבנויות באופן
מושכל ותועלתי ,גם תכנית 'קניין הלכה' מהווה דוגמה של תכנית,
דרכה יכול כל אחד לרכוש שליטה מקפת בכל חלקי 'אורח חיים'
ו'יורה דעה' בשולחן ערוך עד להלכה למעשה.
"התכנית נחלקה לשניים" ,הוא ממשיך בשטף" .בחמש וחצי שנים
למדנו חלק גדול של הלכות שבת ,ברכות ,בשר בחלב ,תערובות,
הלכות טהרה ,כשכל הלימוד נעשה באופן מתוכנן ומסודר ,ובכל
חצי שנה מתקיים מבחן מסכם עד שזכינו להיבחן על כל החומר.
"בהמשך" ,הוא ממשיך באושר" ,המשכנו בחלק השני בו זכינו
ולמדנו הלכות סת"ם ,עירובין ,ריבית .גם הלכות רבות שבדרך־כלל
לא לומדים אותן בהיכלי הכוללים ,כדוגמת הלכות שביעית שלמדנו
אכן בשנת השמיטה ועוד.
"המיוחד בתכניות 'דרשו' הוא שהם מקיימים כפשוטו את דברי
חז"ל 'חזור וחזור' .כשעמדנו כבר בשלב השני ב'קניין הלכה' ,במבחן
המסכם של חצי השנה האחרונה ,נכלל גם חומר לימודי שבעצם
כבר למדנו בשלב הראשון .כה זוכים אכן ללמוד ולהתקדם בידיעת
התורה באופן מיוחד ונעלה".
איך באמת מצליחים להיבחן על הש"ס? חוזרים אנו ל'קניין ש"ס'.
"כאמור ,אני מוסר שיעור יומי על 'הדף היומי' ,כך שאני מתכונן
למסירת השיעור ולאחר מכן אני מעביר את השיעור .בהמשך,
בשבוע האחרון לפני המבחן החודשי אני חוזר על הלימוד החודשי.
כמו כן ,המבחן המסכם על  120הדפים נקבע כסדר שבוע אחר
המבחן החודשי ,בהם כאמור חזרתי כבר על הלימוד של החודש
האחרון ,כך שאני מתאמץ בשבוע זה לחזור שוב על  90הדפים -
דהיינו החומר של שלושת החודשים הראשונים".
ולקראת המבחן הגדול אתה חוזר שוב על מאות/אלפי הדפים? אנו
קוטעים אותו.
"הלוואי ויכולתי" ,משתף הוא בגילוי לב" .אישית ,אני לא מצליח
לעבור בקצב מסודר ומתוכנן לקראת המבחנים הגדולים .אך
בעיקרון במשך השנה יש לי סדרים קבועים של חזרות על מסכתות,
כך שב"ה אני עובר לפחות על חלק מהחומר".
בהזדמנות זו הוא מזכיר את להבחל"ח ידידו הרה"ג ר' אהרן
אייזנבלאט ז"ל ,מחשובי חברי תכנית 'קניין ש"ס'.
"לא אספיד אותו ,אך בנוסף למו"ח שליט"א שכאמור בזכותו
הצטרפתי ל'קניין ש"ס' ,הרי שללא ספק אני והרבה מחבריי חייבים
להרה"ג ר' אהרן אייזנבלאט ז"ל הרבה הכרת הטוב .הוא היה אצלנו
בקהילה דמות וסמל לתלמיד חכם אמתי ,מתמיד גדול ויגע בתורה
בכל כוחו ,שאכן זכה לדעת את הש"ס כולו על בוריו ,וזה לבד גרם
והביא שזכינו ובקהילתנו הק' בעיר כמה מאנ"ש נמנים על תכנית
חשובה זו.
"אך אציין נקודה אחת שר' אהרן היה רגיל לומר ,וכך היה עושה :אין
לומדים לקראת מבחן .הוא הסביר שהלימוד לקראת מבחן נשכח די
במהרה כיון שבראש נכנס הלימוד על־מנת לזכור למבחן ,אך זה לא
נשאר בזיכרון לזמן ארוך .הוא באופן מסודר היה חוזר בכל חצי שנה
את כל חומר הלימוד ,כה שלא קשה להבין איך הוא זכה ל'ידיעת

הרה"ג ר' אהרן אייזנבלאט ז"ל מחשובי חברי 'קניין ש"ס'

התורה' באופן מדהים ומופלג.
"זכורני ,איך שבכולל הגיע מישהו לברר איפה מובאת איזו שיטה,
והוא על אתר ,בשיא הפשטות ציין' :זה בעבודה זרה דף נג '.בתוס'
הראשון למעלה"'...
כהצעת ר' שאול עברנו לשיחה עם הרה"ג ר' שמואל שלזינגר
שליט"א ,שזכה ללמוד בחברותא שנים רבות להבחל"ח עם הרה"ג
ר' אהרן ז"ל.
"בראש חייב אני לציין שר' אהרן ז"ל אכן זכה ונבחן כבר פעם אחת
ב'קניין ש"ס' על כל הש"ס גמרא רש"י ,כשכעת כבר עמד לפני
סיום הש"ס עם פירוש תוספות .אך בפירוש לא למד רק באופן של
בקיאות" ,מטעים ר' שמואל.
"במחזור הראשון בו היה לומד גמ"ר בלי תוס' היה לומד את הדף
בשעות של 'בין הפרקים' ,גמ"ר עוד אפשר להסתדר בשעות שבין
לבין .אך במחזור הנוכחי בו התקדם ללימוד עם פירוש תוס' ,הוא
בפירוש לא ויתר .ואכן ,מאז סדר הלימוד בכולל לפני הצהרים
הוקדש כולו ללימוד הדף ברוגע ובהבנה.
"ר' אהרן היה משקיע רבות בשינון וחזרה כסדר" ,הוא מציין כדברי
ר' שאול" .בתחילת כל זמן חדש ,מיד אחר המבחן המסכם הקודם,
הייתי רואה אותו מתחיל את סדר חזרותיו בהן היה חוזר שוב באופן
מסודר ומתכונן על כל חומר הלימוד מהשנים האחרונות.
"לאחרונה הצטרף לתכנית מיוחדת ללימוד לעמוד בכור המבחן
על חלקים מובחרים בשולחן ערוך ,ועל כן לצערו לא יכול היה
לחזור ממש על כל הלימוד ,ולכן בנה לעצמו תכנית מפורטת של
המסכתות אותן הרגיש שהוא צריך יותר לעבור עליהן והיה חוזר
ומשנן אותן עד שהרגיש שהן באמת כמונחות בקופסא".
אולי בהזדמנות יהיה כדאי להעלות יריעה מיוחדת לכבודו של ר'
אהרן ז"ל ,אך כאן נצטרך לקצר .חוזרים אנו לר' שאול לסיום הראיון.
"אציין דבר שהוסיף לי רבות כדרבון להתקדם ב'ידיעת התורה'",
מגלה ר' שאול" .לפני שנים ראיתי מבחן על כל הש"ס שהכין
שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לחתנו .המבחן כלל 10
שאלות על כל אחת ממסכתות הש"ס  -מברכות ועד עוקצין ,כולל
סדרי זרעים וטהרות ומסכת אבות ועדויות ושאר משניות.
המשך בעמוד 30

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

19

הנער לא ידע את נפשו .הוא לא מקומי ,לא דובר את השפה ,הוא מבין
שבריחה עכשיו כבר לא תועיל ,ובסתר לבו מייחל הוא שהאוטובוס כבר
יבוא והוא ייבלע בין דלתותיו .לצערו ,לא זה מה שקרה ,האוטובוס הוסיף
להתמהמה ,כשמנגד ,חבורת הבריונים המפחידה הגיעה כבר לתחנה...
הנער הצעיר שניצל מחבורת בריונים באורח פלא
הרה''ח ר' אשר קובלסקי שליט''א
"וְ ָקבְ עּו ְשׁמונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ּכָ ה ֵאּלּו" (מתוך 'על הניסים')

בלב הומה מהתרגשות ובשמחה של מצוה ,אנו חווים בימים אלה את
הימים הגדולים והמוארים ,ימי החנוכה .אלו ימים ייחודיים ביותר,
בהם מדי ערב ניתנת לנו ההזדמנות להדליק את הנרות ולהתכנס
סביבם ,להאיר את הלב באור הניסי של קירבה לבורא עולם ,ולשורר
בהודאה על נפלאותיו עימנו ,בימים ההם ובזמן הזה.
נעימות שירי החנוכה גואות ועולות ,משתלבות בהרמוניה נפלאה
של ניחוח הסופגניות .הילדים מקפצים בעליצות סביב סביבונים
מוארים ,וכולנו מקדישים זמן ומחשבה להתבוננות במשמעות הנס
ובהשלכותיו לימינו אנו .אין לב יהודי שלא רוטט עם הדלקת הנרות
ושירת 'הנרות הללו' ,כל נשמה יהודית נרגשת בשירת ההודאה 'מעוז
צור ישועתי'...
כשאנו מביטים בנרות הדולקים ובשלהבות הנוצצות ,אנו מעלים
בזכרוננו את הנס המופלא שהתרחש בימים ההם ,כאשר קומץ
חשמונאים יצא למלחמה על קידוש ה' .הם היו חלשים ומעטים ,אבל
טהורי מחשבה ואמיצי רצון .הם נלחמו נגד האימפריה הבינלאומית
ששלטה בעולם שלטון ללא מיצרים ,ולא רק שניצחו אותה והכריעו
את גורל המערכה ,אלא שמצאו פך שמן טהור ונעשה להם נס כביר
שהוא הספיק לשמונה ימים.
סיפור נס החנוכה ,מעורר שאלה ומחייב התבוננות :מה היה ההגיון
מאחורי המהלך של החשמונאים? מנין היה להם האומץ לצאת
למלחמה שנראית אבודה מראש? מהיכן נטלה קבוצה כה קטנה של
אנשים כוחות ויכולות לצאת לקרב מול הצבא החזק בעולם?! ובעיקר
 השאלה הנוגעת לימינו אנו  -האם גם לנו יש כוחות כאלה? האם גםאנו מסוגלים להתמודד באתגר כזה? האם הכוחות והעוצמות הללו,
האמונה בדרך ויכולת ההתמודדות בגבורה ,שייכים רק להם או גם
לנו?!
התשובה היא שכן ,וזהו הסוד החבוי בתוככי להבות נרות החנוכה.
הנרות הקטנים הללו מספרים לנו סיפור ,מעמידים בפנינו עובדה,
חושפים לנו תגלית .והתגלית היא  -שכן!
שיש לכל יהודי נשמה אלוקית ,בעלת עוצמות כבירות ובלתי נתפסות.
שהנשמה שנתונה בקרבנו ,שהיא חלק אלוקי ממעל שניטע בתוככי
גופנו ,היא כור אטומי של עוצמה רוחנית אדירה ,לבת אש של חיים
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אמוניים מעוררי השראה ועתירי כוחות .הנשמה הזו מחיה ומפעילה
אותנו ,ובה בעת מעניקה לנו כוחות להתמודד ,יכולות לוחמה גבוהות,
עוצמות לעמוד בכל אתגר ולנצח בכל קרב.
מנגד ,היצר הרע שבתוכנו פועל להסתיר ולעמעם את הנקודה הזו.
הוא מבין ,שברגע שנפנים את היכולות שבתוכנו ועד היכן אנו יכולים
להתעלות ,להתרומם ולהתקרב לאבא שבשמים  -באותו רגע הוא
יישאר מובטל ,וכל שכנועיו יפלו על אוזניים ערלות .לכן 24 ,שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע ,הוא פועל לגמד את עוצמתה של הנשמה
שנטועה בתוכנו .הוא משווק שאין בנו כוחות ,שאנו חלושי אופי,
שבדורנו כבר אין יכולות התמודדות ,שאנחנו בכלל לא בנויים לנצח
ולהכריע במלחמה הרוחנית.
ואז באים ימי החנוכה ,ואנו מדליקים את הנרות ,מתבוננים בלהבות,
ומאירים את האמת :בתוך כל יהודי יש כח עוצמתי וחזק מאין כמוהו,
והוא בהחלט יכול להתמודד ולנצח בכל אתגר והתמודדות .ימי החנוכה
נועדו לגלות את הכח הזה ולהעצים אותו ,להביא אותו לקידמת הבמה
ולהפנימו אל הלב ,כדי שבכל רגע נתון נדע ונזכור:
בתוכו של כל יהודי בוערת אש ,להבה עוצמתית .גם אם הוא נראה
חלש מול גיבורים ,חיל קטן מול צבא אדיר ,נמושה זעירה מול כוחות
חזקים  -זו אחיזת עיניים מטופשת ,כי האמת הפוכה לחלוטין :הנשמה
היהודית שבקרבו היא כור אטומי המוזן היישר מכסא הכבוד ,ארון
חשמל ומזוודת אנרגיה שכל כח בעולם לא יכול נגדה!
זהו המסר של ימי החנוכה ,זהו האור העולה מבין הנרות ,להאיר את
נפשנו ולמלא אותנו באורה הבהיר של עוצמת הנשמה היהודית.

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

וככל שנקדיש יותר זמן להתבוננות על הכוחות שהנשמה מעניקה
לנו ,ככל שנעניק לנשמה את היכולת לתפוס את מרחבי הזמן והפנאי
הנפשי שלנו ,ככל שנזין את הנשמה באוצרות רוחניים המחיים אותה
 כך ניתן לה את היכולת להוביל אותנו ,להעצים אותנו ,להפעיל אתהכוחות החזקים השרויים בתוכנו.
הבה ננצל את שעת הדלקת הנרות ,להתנתק מהמירוץ הגשמי השוחק,
מהתעשיינות המקיפה מכל עבר ,מהדאגות שנוטלות את שלוות
נפשנו .נייחד את הדקות הללו לחשיבה ,להתבוננות ,להעמקת הקשר
עם הנשמה היהודית שבקרבנו ,ואז נזכה שאורם הזך של הנרות ישאב
אותנו לעולמנו הפנימי הקסום והעשיר ,אל תוך מרחביה האינסופיים
של הנשמה היהודית הכבירה שבתוכנו ,וזה מה שיעניק לנו כוחות
ועוצמות לכל ימות השנה!

היתר חריג במיוחד...
היה זה בעיצומה של מלחמת העולם השניה ,כשאירופה כולה נרמסה
תחת מגפי הקלגסים הנאצים ,שהשליטו בכל מקום אימה ופחד.
גם צרפת הגדולה נפלה בקרב והובסה בפני הצבא הגרמני ,שהקים
בה את מה שכונה 'שלטון וישי'  -השלטון ששלט בצרפת בתקופת
המלחמה.
כדרכם של הנאצים בכל מקום בו דרכה כף רגלם ,גם בצרפת החלו
מיד בהצרת צעדי הציבור היהודי .כל מי שנמצא ברחובות צרפת ולא
היה שייך לעבודה כלשהי בשירות המשטר הנאצי  -חרץ בכך את דינו
להישלח ברכבות המוות לאחד ממחנות ההשמדה .הדרך היחידה
לשרוד את התנאים הקשים באותה עת ,היתה להתקבל לעבודה
במפעל כלשהו ,שתוצרתו משמשת את הנאצים ,וכך ניתן היה לזכות
בחיים.
באותה תקופה ,נשים ונערות יהודיות רבות התקבלו לעבודה
במתפרות שונות ברחבי פריז וגלילותיה ,מה שהעניק להן אשרת
חיים .אחת מהנערות הללו היתה נערה צעירה בשם תמר קורנפלד,
לימים הרבנית הצדקנית ,אשת חבר לגאון הגדול רבי אהרן לייב
שטיינמן זצ"ל .הנערה שמחה על שהצליחה להתקבל לעבודה,
והחלה לבוא מדי יום יום לעשות את מלאכתה במפעל.
ויהי באחד הימים ,ומנהל המפעל קרא לכל העובדות ,וקבע כי העבודה
תימשך בכל ימות השבוע ,כולל יום השבת רח"ל .מיד החלה תסיסה
בין הנשים היהודיות שעבדו במקום ,היעלה על הדעת כי תיאלצנה
לחלל שבת?! האם אשה או נערה יהודיה יכולה להסכים לכך?!
מנהל המפעל שם לב לכך ,ומיד קם והכריז בטון נחרץ' :אשה שאינה
מתעתדת לעבוד בשבת  -שתקום ותעזוב את המפעל עוד היום!
אינני מוכן להחזיק כאן עובדות שעובדות ששה ימים בשבוע בלבד!'
המנהל ידע היטב מה משמעות האיום ,והיה בטוח כי הוא יעשה
את שלו ...כל בר דעת הבין שעזיבת המפעל  -הינה למעשה בחירה
מרצון בחיי בריחה ,רדיפה ונדודים ,מפחד השלטון הנאצי .שהות
בצרפת בלי תעודת עובד  -כמוה כהזמנה לנסיעה מהירה ברכבות
המוות ,בואכה מחנות ההשמדה!
הנשים שמעו את האיום ,ונרעדו .בצער רב ובכאב לב נוראי נאלצו

להסכים לתנאים הקשוחים של מנהל המפעל ,ולהסכים לעבוד
שבעה ימים בשבוע .כולן ,חוץ מנערה אחת...
הנערה תמר ,היא לא הסכימה .מיד בשומעה את איומיו של המנהל,
ארזה את תרמילה הקט והודיעה כי היא עוזבת את המפעל .בראש
מורם ובגבורה יהודית הודיעה למנהל כי היא לא מוכנה לעבוד בשבת
בעד כל מחיר שבעולם ,ולפיכך היא קמה ועוזבת!
היא ידעה את המשמעות ,הבינה את הסיכונים .ובכל זאת ,האמונה
שבערה בתוכה וכוחות נפשה לא הסכימו לכך שתעבוד בשבת ,בכל
מחיר שבעולם .היא ידעה שהיא נוטלת על עצמה סיכון לא פשוט
ומחיר אישי לא קל  -אבל בחרה מרצון לקום ולעזוב את מקום
העבודה שהבטיח מחסה בטוח ומוגן!
כראות המנהל את אומץ ליבה וגבורתה של הנערה היהודיה ,הודיע
כי הוא מוותר רק לה על חובת העבודה בשבת' .לאחר שראיתי עד
כמה בוערת בה האמונה בדתה היהודית ועד כמה היא מוכנה להקריב
ולהתמסר למענה  -אני משחרר אותה מכל עבודה בשבת ,והיא תוכל
להישאר במפעל במתכונת עבודה ששה ימים בשבוע בלבד!'
סיפור נפלא זה ,שהופיע בגיליון 'כאיל תערוג' ,חושף בפנינו פן נוסף על
עוצמתה וגבורתה של הנשמה היהודית ,על כוחה החזק ומבועי האנרגיה
הנובעים בתוכה .מי שמחובר לנשמה היהודית שבתוכו ,מי שמאפשר
לאש האמונה היוקדת להבעיר את נפשו  -מגלה בתוך תוכו עוצמות
וכוחות שלא חשב שיש לו ,יכולות כבירות שלא חשב שיש בתוכו.
זה בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו ,כי בכולנו בוערת אותה הנשמה,
אותו הכח ,אותה הלהבה .הגבורה החשמונאית כמו הגבורה היהודית
לאורך הדורות ,אינה נחלתם של יחידי סגולה ,כולנו התברכנו בה והיא
שוכנת בעומק נשמתנו .כל שעלינו לעשות הוא לחשוף את הכח הזה,
לתת לו להוביל ,לתת לו להנחות אותנו .כך נזכה שהכח המוביל אותנו
יהיה כח יהודי רב עוצמה ואיכות ,ונזכה לעמוד בכל האתגרים שלנו
ולנצח בכל התמודדות!

רגע ששינה חיים!
הסיפור הבא התרחש לפני כ 25-שנה ,בפרבר של רומא בירת איטליה,
בשעת לילה מאוחרת .נער צעיר שיצא מישראל לטיול ברחבי
אירופה ,ישב על ספסל בתחנת האוטובוס והמתין לאוטובוס שיקח
אותו למחוז חפצו .לפתע הוא שומע קולות משונים ומפחידים ,ועד
מהרה מבחין הוא בקבוצת גויים ששתו לשוכרה ,שמתקרבת אליו
בצעדי ענק...
הנער לא ידע את נפשו .הוא לא מקומי ,לא דובר את השפה ,ולא
מחזיק כל אמצעי תקשורת או הגנה .הוא מבין שבריחה עכשיו כבר
לא תועיל ,ובסתר לבו מייחל הוא שהאוטובוס כבר יבוא והוא ייבלע
בין דלתותיו .לצערו ,לא זה מה שקרה ,האוטובוס הוסיף להתמהמה,
כשמנגד ,חבורת הבריונים המפחידה הגיעה כבר לתחנה...
הפחד צימרר אותו ,האימה שיתקה אותו .הוא הבין שהוא טרף
קל בידי זדים ארורים ,מי יודע מה יעלה בגורלו עכשיו .הוא מביט
בבעתה בעיניהם המזוגגות ,ולפתע שומע הוא כי הם קוראים קריאות
גנאי לעברו וקופצים אגרופים כלפיו .הוא לא הבין אף מילה משפת
המשך בעמוד הבא
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דיבורם ,אך הבין גם הבין שהינו מאויים על חייו ,וייתכן שאלו הדקות
האחרונות בהן הוא חי ונושם...
הנער ,שלא זכה לגדול על ברכי האמונה ולא חונך לתורה ומצוות ,חש
אבוד לנוכח המצב .לאחר רגע התעשת ,והחליט שינסה להציג מצג
כאילו הוא מצטרף לחבורתם ,ואף הוא כמוהם ,עד הרגע הגואל בו
האוטובוס יבוא והוא ימלט לתוכו .וממחשבה למעשה ,כשהתקרבו
אליו וכמעט עמדו להטיח בו בקבוק זכוכית מלא במשקה חריף ,אזר
אומץ ופנה לראש החבורה בבקשה לשתות עימם ,לחלוק עימם מן
המשקה החריף-חריף הזה...
באותו רגע השתנתה הבעת פניהם .אם הזר רוצה להצטרף להוללות,
הם יתנו לו את ההזדמנות .הם מגישים לו בקבוק קטן ,הנער כבר מניף
אותו אל על ,תוך שהוא מעיף מבט בוחן על התווית...
'אוי ואבוי!' – נחרד לרגע בעומק לבו .על תווית הבקבוק נכתב
מפורשות כי הוא מכיל שומן של חיה שאינה טהורה .אמנם לא זכה
להתחנך לתורה ומצוות ,אבל האם הוא מסוגל לשתות משקה כזה?
האם הוא מסוגל לטמא את נפשו ולשקץ את נשמתו במשקה פיגולים?
האם יעלה בדעתו להכניס למעיו שומן האסור באכילה ליהודים?!
מלחמה התחוללה בלבו .מחד גיסא ,קבוצת בריונים מסוכנת בוחנת
אותו ואת צעדיו ,ממתינה לראות כיצד הוא שותה עמה .מאידך גיסא,
הוא אינו מסוגל לשתות משקה שאינו כשר! הוא לא מסוגל להכניס
לפיו דבר שאינו כשר!
בתום רגע של מאבק פנימי קשה ומייסר ,החליט הנער כי זה צעד
אחד יותר מדי .באותו רגע נדלק בו הניצוץ היהודי החבוי ,והוא גמר
אומר שלא ישתה את המשקה הזה ,ויהי מה!
היה זה שבריר שניה של ממש .שבריר שניה של מלחמה ,של קרב
פנימי בעומק הנפש .הסכנה ברורה ,הפחד מצמית ,אבל הניצוץ היהודי
הכריע :לא שותים משקה לא כשר ,לא מטמאים את הנשמה היהודית
במזון שאינו לרוחה!
כהרף עין ,הוא מניף את הבקבוק ,פותח את הפקק ,מסתובב מעט
על מנת שלא יבחינו ,ותוחב את אצבעו בפי הבקבוק .כעת הוא הופך
את הבקבוק לעבר פיו ,כביכול הוא שותה לרוויה מתכולתו .האצבע
שתחב בבקבוק שמרה על חסימה נאמנה שאף טיפה לא תזלוג לתוככי
פיו ,כשהחושך ועיניהם המבולבלות של חברי הקבוצה מקילים עליו
בביצוע התרגיל מבלי לעורר חשד מיותר...
כמה שניות הוא 'שותה' כביכול ,ואז משיב להם את הבקבוק ,מנענע
את לשונו לאות הנאה ,ומחמיא להם על טעמו האנין של המשקה .הם
חייכו בהנאה לשמע המחמאות ,לחצו אתו יד ,ורבע השעה הנוספת
בה המתין בתחנת האוטובוס כבר עברה עליו ברוגע יחסי .הם כבר לא
מאיימים עליו ,הם רואים בו כאחד משלהם...
ובאותה רבע שעה ,לפתע ניעור בו הרהור' :רגע ,למה התעקשת כל
כך? למה נלחמת כל כך? מי אמר לך שאוכל כשר הוא כה חשוב? מדוע
שמת את נפשך בכפך וביצעת תרגיל כה מתוחכם ,רק כדי למנוע
מכמה טיפות משקה להיכנס לפיך? ומנין היו לך כוחות להתאמץ עד
כדי חירוף נפש כדי למנוע מהמשקה הזה להיכנס בלועך?!'
השאלות האלו הוסיפו להטריד אותו גם לאחר שהגיע האוטובוס,
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שגאל אותו מהשהות ה'נעימה' בחברתם של קבוצת הבריונים .הן
הוסיפו ללוות אותו גם בשובו ארצה ,והוא החליט שהוא חייב לפצח
את הסוד הזה ולגלות מנין היו לו הכוחות לעמוד באתגר המורכב.
השאלות הללו הן שהובילו אותו להתחיל ללמוד על עוצמתה של
הנשמה היהודית ורוח הגבורה הנושבת בה ,וכך גילה כי בעומק לבו
מסתתר כור אטומי קטן ממדים אך עתיר עוצמה...
וכהיום ,בספרו לנו את סיפורו זה ,הוא מגלה שכל התחזקותו בתורה
ובמצוות ,וכל הכח שהוביל אותו לבצע מהפך בחייו ולהקים בית של
תורה ויראת שמים – הכל בזכות הגילוי המהדהד שגילה באותו לילה,
במלחמתו הנחושה שלא להיכשל במשקה פיגולים' .ברגע בו גיליתי
את העוצמה הטמונה בתוכי ואת היכולת שלי להילחם למען האמונה
שלי – באותו רגע חיי השתנו מהקצה אל הקצה!' – הוא אומר ברטט
נרגש ,ודמעה סוררת זולגת במורד לחייו...
וסיפורו האישי הזה ,הנחשף כאן לראשונה ,מעניק לנו הצצה נפלאה
לכוחה של הנשמה היהודית .הנה כי כן ,נער צעיר ,נטול חינוך תורני,
אבוד ובודד ,ברגעי פחד ואימה משתקת ,ובכל זאת – ברגע האמת עמד
לצידו כוחה של הנשמה היהודית ,עוצמתה של האמונה ,והוא נאבק
בצורה כה מתוחכמת ותוך מסירות והקרבה יוצאות דופן כדי לשמור
על נפשו זכה וטהורה!
יהודים יקרים ,בכולנו יש כוחות כאלו! לכולנו אותה נשמה יהודית,
בכולנו נטועים כל מבועי העוצמה ,האנרגיה והיכולות להתגבר,
להילחם ,להתמודד ולנצח .כמה כדאי לתת לנשמה היהודית את מזונה
הרוחני ,להרעיף עליה תורה ומצוות ומעשים טובים המעניקים לה
חיות .כך ניתן לה להוביל אותנו ולשמור עלינו ,להעניק לנו כוחות
וללוות אותנו בכל מערכה ,עד שבסייעתא דשמיא נצליח לעמוד
בגבורה בכל האתגרים שלנו – רוחניים כגשמיים ,ולהתעלות מעלה
מעלה!

הזדמנות פז!
בין שלל האוצרות שמעניקים לנו ימי החנוכה ,נמצא עוד אוצר אחד
שכדאי לייחד אליו תשומת לב ומחשבה .הלא כולנו מחפשים למחוק
את ההיסטוריה הלא נעימה שלנו ,לנקות את העבר ,לזכך אותו
מכתמים שדבקו בו .כולנו חשים שיש לנו מה לשפר ,למרק ,לטהר...
הנה אוצר יקר ,אותו גילה בספר 'יסוד ושורש העבודה' והובאו
הדברים גם ב'קיצור שולחן ערוך' :ימי החנוכה מסוגלים מאוד לתקן
את פגמי הנפש ,וזאת – בנתינת צדקה לעניים ובמיוחד לעניים עמלי
תורה .הזוכים לתמוך בלומדי התורה ,ולהחזיק בידי עוסקי התורה
בימי החנוכה – בכך הם מתקנים את פגמי נפשם ,ומזקקים ומזככים
את ליבם לאביהם שבשמים!
הבה נתפוס גם את המתנה הזו .עוד נותר לנו די פנאי לתמוך בעמלי
התורה ,לתת צדקה ולהחזיק בידי לומדי תורה .הבה נעשה זאת בימי
החנוכה ,וכך נטהר את ליבנו ונפשנו ,ונצא מימי החנוכה זכים מטוהרים!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של הרב אשר קובלסקי:
במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
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מלאכת הכתיבה אף היא היתה מאמץ רב עבורו ,והוא היה מכתיב לרבי
ניסים את חידושיו ,ביום הראשון הוא אמר לו שלוש מילים ,ורבי ניסים
כתב .ביום השני ארבע מילים ,ובשלישי חמש מילים ,וכן הלאה ,עד
שכעבור כמה ימים נכתב סעיף קטן שלם בספר 'חזון איש'...
מקבץ סיפורים על חובת הפעולה גם כשהתוצאה אינה נראית
הרב ישראל ליוש
"וְ ִה ְדלִ יקּו נֵ רֹות ּבְ ַח ְצרֹות ָק ְד ֶשָׁך וְ ָקבְ עּו ְשׁמֹונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ּכָ ה ֵאּלּו לְ הֹודֹות
ּולְ ַהּלֵ ל לְ ִש ְׁמָך ַהגָ ּדֹול" (מתוך 'על הניסים')
מפורסמת קושיית ה'בית יוסף' ,מדוע תיקנו רבנן להדליק נרות
חנוכה שמונה ימים הלוא הנס היה רק שבעה ימים ,כי פך השמן
שנמצא הספיק ליום אחד והיום הראשון כלל לא היה נס?
תירוץ נפלא הובא בשמו של הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל :הבה
נתאר לעצמנו את החשמונאים באים לבית המקדש אחר המלחמה
ומוצאים אותו הפוך ,הרוס ושבור ,ומה שלא שבור מצאוהו טמא; אך
לפתע הם מוצאים פך קטן של שמן ,שלפי כל ההערכות הוא יספיק
ליום אחד ואולי אף לפחות מכך (לפי חלק מהשיטות) .המחשבה
הראשונה שאמורה היתה לעלות על דעתם היא ,שכיון שבלאו הכי
לא יספיק השמן ליותר מיום אחד שהרי 'אין סומכין על הנס' ,אם
כן מה לנו להדליק את המנורה ליום אחד? ננוח מעט מהמלחמה,
נבנה ונשפץ מחדש את בית המקדש ,נטהר את כל מה שנטמא ,ורק
אז נתחיל להפיק שמן טהור מזיתים טהורים ,וכשיהיה די שמן כדי
שתדלק המנורה מערב עד בוקר ,יום אחר יום ברצף ,נחל בעבודת
בית המקדש  -הדלקת המנורה ושאר העבודות; וכי למה להתחיל
במצווה שבלאו הכי לא נוכל לעשותה בשלמות?
אך החשמונאים לא הלכו אחר לבם ,ידיהם לא רפו ולא התעצלו
ותירצו זאת בחוסר תועלת במעשה ההדלקה ,אלא כאשר מצאו
את פך השמן מיד בערה בהם מחדש חביבות המצווה והדליקו את
השמן אפילו שיספיק ליום אחד בודד .הרי זה נס בפני עצמו ,וכדי
לציין אותו מדליקים גם ביום הראשון.
וכיוון שראה הקב"ה את התאמצותם שעשו כל מה שיכלו ,אפילו
שלא ציפו להצלחה כבירה ממעשיהם ,עשה עמהם נס ומעט השמן
דלק שמונה ימים שבהם טיהרו את בית המקדש ,הפיקו שמן טהור
והמנורה המשיכה לדלוק ברציפות.

מרגלא בפומיה של 'הסבא מנובהרדוק' זצוק"ל" :אף פעם איני חושב
על דבר אם אני יכול לעשותו ,אלא אם אני חייב לעשותו ,כי אם אני
חייב לעשותו אזי גם אוכל באמת לעשותו" ,וכל ימי חייו פעל ועשה
כשמשנה סדורה זו לנגד עיניו ובזכותה צלח קשיים ומשברים רבים.

גם כשהתרחשה מלחמת עולם וסכנה ריחפה על היכלי הישיבות,
לא נפל לזרועות הייאוש .הוא המשיך לדבוק במשנתו ופעל ככל
שידו משגת ,וישיבתו פעלה נגד כל הסיכויים וההצלחה האירה לה
פנים.

מידי יום היה נוהג מרן ה'חזון איש' זי"ע לבקר את אמו .באחד הימים
היה חלש ותשוש ,כנראה ממחלת לב ממנה סבל רבות ,אך לא ויתר
על מנהגו הקבוע לכבד את אמו ולבקרה ,וביקש מבן אחותו הגאון
רבי ניסים קרליץ זצ"ל שילווה אותו לבית אמו שהתגוררה מרחק
קצר מביתו.
ההליכה היתה קשה מאוד עבור ה'חזון איש' והם הלכו לאיטם
פסיעה אחר פסיעה בקושי רב ,במשך כשעה וארבעים דקות .גם
החזרה לביתו ארכה זמן רב ,בסיומה אמר ה'חזון איש' לר' ניסים:
"כשעמדתי לצאת מהבית ,הרגשתי שאיני מסוגל ללכת ,ולא ידעתי
כיצד אוכל להגיע אל אמי ,אך ידעתי דבר אחד ,שאם לא אצא
מהבית ,ודאי לא אגיע"...
לאור אמרה זו היה צועד ה'חזון איש' בקביעות ,כך גם היה – מספר
ר' ניסים  -כאשר עבר התקף לב ,ובעקבותיו ציוו לו הרופאים שלא
יתאמץ כלל וכלל ,ואף ימעט בדיבור .מלאכת הכתיבה אף היא
היתה מאמץ רב עבורו ,והוא היה מכתיב לרבי ניסים את חידושיו,
ביום הראשון הוא אמר לו שלוש מילים ,ורבי ניסים כתב .ביום השני
המשך בעמוד 31
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''בגיל  12החלטתי להצטרף ל'דרשו' .היום לאחר  7וחצי שנות עמל
והתמדה אני עומד לפני סיום הש''ס ואזכה גם להבחן על הש''ס כולו''
ראיון מרגש עם צעיר חתני 'קנין ש"ס' ,שהחל בלימוד הדף היומי עוד לפני הבר מצוה וכיום  -שבע
וחצי שנים אחרי  -נערך לחגוג את הסיום הגדול לאחר שייבחן בעז"ה על הש"ס מתחילתו עד סופו
יעקב א .לוסטיגמן
כשמדברים על חתן 'קנין ש"ס' ,מתכוונים בדרך כלל לאברך שכבר
מלאו לו לפחות  30שנה ,ושהספיק בשנותיו כאדם מבוגר ללמוד
את הש"ס כולו ואף לחזור עליו ולשנן אותו פעמים רבות .ישנם גם
חתנים צעירים ב'קנין ש"ס' ,שהחלו להיבחן במסגרת התוכנית של
'דרשו' כבר בהיותם כבני  16ו .17-אבל נראה שהמקרה של צעיר
חתני 'קנין ש"ס' הוא חידוש גדול יותר ,בגלל גילו הצעיר!
עוד לפני בר המצווה שלו ,בעודו ילד ב'חיידר' ,כבר החל את המחזור
הנוכחי של 'הדף היומי' ,וכעת כשכל עם ישראל יחגוג את הסיום
הגדול ,יחגוג אי"ה גם את ההישג האישי שלו :סיום הש"ס כולו,
תוך חזרה ושינון בלתי פוסק ,תוך עמידה בשורה של מבחנים ובהם
מבחן חצי שנתי ,שכולל בכל פעם את דפי הש"ס מתחילתו עם
תוספת של כ 180-דפים מדי חצי שנה.
בימים אלו נערך הבחור הצעיר למבחן האחרון במסגרת המחזור
הנוכחי של 'הדף היומי' ,בו ייבחן בפעם אחת ,מתחילת הש"ס ועד
סופו…
ביקשנו לשוחח עמו ,והוא דרש מאתנו שלא נפרסם שום פרט שיכול
לזהות אותו .כמובן כיבדנו את בקשתו .וכי ברירה אחרת היתה לנו?
איך מתחיל ילד לפני בר המצווה ללמוד את הש"ס כולו? לא חשבת
שאתה קטן מדי ושהפרויקט גדול על מידותיך?
"נכון שהתחלתי בגיל צעיר יחסית ,אבל עד שסיימו מסכת שבת
כבר הייתי קצת יותר מבוגר ,וכשלמדו 'קדשים' כבר הייתי עמוק
בתוך הישיבה הגדולה…
"ובכלל ,לא תכננתי שום דבר מכל זה .קרוב משפחה שלי רשם
אותי ל'דרשו' ללא ידיעתי ,ואני החלטתי לנסות .את מסכת ברכות
למדתי זמן קצר קודם לכן ,וכך יכולתי להתחיל בקלות יחסית .אחרי
המבחנים החודשיים התקדמתי למבחן המסכם ובהמשך גם למבחן
החצי שנתי של 'קנין ש"ס' .לא חשבתי לרגע שאבחן על הש"ס
כולו .זה פשוט התגלגל כך בסייעתא דשמיא.
"מה גם שאבא שלי עזר לי בצורה שאי אפשר לתאר .אני חושב
שלמדנו יחד יותר מאלף דפי גמרא לאורך השנים .ההשקעה שלו
היתה ממש יוצאת דופן".
איך יצאת לדרך עם תוכנית שאפתנית כל כך? האם תיארת לעצמך
שבעוד שבע וחצי שנים תוכל להיבחן על הש"ס כולו בבת אחת?
"כמובן שזה היה נראה רחוק מאוד מהמציאות ובאמת לא תכננתי
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להגיע רחוק כל כך .אחד החברים שלי דחף אותי להירשם ל'דרשו'
ובתחילה עשיתי רק את המבחנים של 'קנין תורה' ,פעם בחודש
נבחנתי על  30דף ,זה לא כל כך הרבה ועובדה שאלפי אנשים עושים
זאת מדי חודש בכל מוקדי הבחינה של 'דרשו'.
"אחרי ארבעה חודשים נאמר לי שיש מבחן מסכם .החלטתי שאני
מנסה .למה לא? מה יש לי להפסיד .חזרתי שוב על  120דפי גמרא
וניגשתי להיבחן .ב"ה הצלחתי לקבל ציון לא גרוע במיוחד וזה חיזק
אותי להמשיך.
"כשהגיע המבחן של 'קנין תורה' ,היה זה כבר על יותר מ 200-דפי
גמרא .זה קצת הלחיץ אותי ,אבל שוב אמרתי לעצמי שאין לי
מה להפסיד ,מקסימום הציון יהיה נמוך ...ב"ה הצלחתי במבחן
וקיבלתי חשק ומרץ להמשיך ולהשקיע עוד ועוד .מאז ועד
עכשיו זה כבר המשיך להתגלגל כך ,כשבתחילה חשבתי שאני
רק אסיים את סדר מועד עם מבחנים ,ואחר כך נוסף עליו סדרי
נשים ונזיקין שלמדתי בישיבה כמעט את כל המסכתות שלהם,
ואז מה נשאר? סדר קדשים? כבר הגעתי עד לכאן ואוותר על
הכל? אזרתי אומץ וניגשתי למלאכה גם בסדר קדשים וב"ה
זכיתי להרגיש על בשרי את מאמר חז"ל" ,הרוצה להיטהר
מסייעין לו".
וזה לא פגע לך בלימוד העיון?
"לא רק שלא פגע אלא גם הוסיף והשביח את לימוד העיון.
כשמתרגלים לחשוב מהר ,לסכם דברים ,לשמור על בהירות וכמובן
כשקונים ידיעה במסכתות נוספות ,כל התכונות הללו עוזרות מאוד
ללימוד העיוני .אני מרגיש את זה על עצמי ואני מכיר גם אחרים
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שלומדים הרבה בקיאות ומרגישים שזה מועיל להם רבות גם
ללימוד העיון".
זה לא מכניס לך רגש של גאווה? הרי אתה כנראה הבחור היחיד בדור
שזוכה לידיעת הש"ס בצורה רחבה כל כך בגיל כזה…
"קודם כל ,בוא לא נגזים! מסתמא יש עוד בחורים שיודעים
יותר ממני ,וגם אני לא חושב שאני יודע ברמה כזאת שיש מקום
להתגאות ,וגם מה שאני כן יודע ,הרי הקב"ה נתן לי את כל התנאים
הנדרשים להצליח בזה ,וכנראה שלא לכולם הוא נותן את התנאים
האלו .אני בטוח שאם לכולם היו את התנאים הללו ,בוודאי היו עוד
הרבה בחורים שמסיימים את הש"ס כולו וגם יודעים אותו טוב יותר
ממני".
ומה הם התנאים שהקב"ה העניק לך כדי שתצליח?
"כל מה שצריך… הוא דאג לזה שאותו קרוב משפחה ירשום אותי
ל'דרשו' וייתן לי דחיפה ,הוא דאג לזה שאני אלמד מסכת ברכות
קודם לכן ,ובגלל זה היה לי את האומץ להתחיל .הוא נתן לי את
הכשרונות הנדרשים כדי לעמוד במשימה הכבירה הזאת ,הוא
זה שנתן לי אבא מיוחד כל-כך שבאמת השקיע את כל כוחותיו
בהצלחה שלי בלימודים ,וכמו שאמרתי שאבא שלי לימד אותי יותר
מאלף דפים .כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף
דפי גמרא?? הקב"ה עזר לי שבישיבה לא יפחדו מהלימוד השונה
שלי ואדרבא ,יאפשרו לי להמשיך בדרך הזאת .וזה לא מובן מאליו".
מה הסוד שלך? איך אתה מצליח לזכור כל כך הרבה? מה שבאנשים
רגילים לא מצליחים...
"אני לא 'מצליח' כלום ,זו מתנת שמים ,אנחנו נמדדים בשעות
ובהשקעה ,לא בדפים שאנחנו מצליחים לזכור כי זה באמת מתנה
משמים ואין לנו עצמנו שום השפעה על זה .אנחנו יכולים רק
להשתדל והקב"ה עושה עם ההשתדלות שלנו כטוב בעיניו.
"אבל אם אתם שואלים מה נכלל בהשתדלות הזאת ,אני אנסה לומר
כמה כללים שעזרו לי מאוד :היסוד הראשון לידיעת הש"ס הוא
ללמוד כל דף ביסודיות מיד בפעם הראשונה שלומדים אותו .אני
משקיע כשעה מדי יום ללימוד הדף היומי של אותו יום .לפעמים
חצי שעה ,לפעמים שעה וחצי ,ולפעמים יותר .העיקרון הוא שאני
לא מוותר על ההבנה היסודית של הדף ,אני לא מסתמך על החזרה
הבאה שאחזור עליו ,מיד בפעם הראשונה הלימוד חייב להיות רציני
ויסודי מאוד ,בלי ויתורים.
"דבר נוסף זה לסכם כל דבר אחרי שמסיימים ללמוד .אחרי
כל דף אני עושה סיכום של כל הדף ,בעל פה .הגמרא שאלה כך
וענתה שלושה תירוצים ,ואז הגמרא דחתה את התירוץ השני מבין
השלושה ,והקשתה על התירוץ השלישי ממשנה המופיעה במקום
אחר ,ורבא ענה על זה כך ,לעומתו רב הונא בריה דרב יהושע ענה
אחרת ,רב פפא הגיע עם תירוץ רביעי בכלל ,והגמרא הקשתה לפי
זה איבעיא שנענתה בשלושה 'אי בעית אימא' וכן על זה הדרך.

"לאחר הלימוד היסודי צריך לחזור ולחזור ולחזור .אני משקיע כל
יום כפול זמן בחזרות מאשר בלימוד הדף החדש .לפחות זמן כפול,
ולפעמים הרבה יותר.
"והכי חשוב זה לשמור על עקביות .בכל מצב ובכל זמן ,אף פעם לא
מוותרים על הדף היומי ,ואף פעם לא לומדים אותו בצורה 'חפיפה'
חלילה וחס .זאת משימה לא פשוטה ,אני זוכר שאפילו ביום בר
המצוה של הבן שלי לא הספקתי לסיים ,הבאתי איתי גמרא לבר
המצווה ,ותוך כדי האירוע ישבתי ב'מזרח' והשלמתי את הדף
היומי ,אומנם לא בלימוד כל כך יסודי אבל העיקר ששמרתי על
הקביעות.
"בלי עקביות אי אפשר להצליח בשום דבר ,ובוודאי שלא במשימה
שכזאת שדורשת ריכוז לאורך שבע וחצי שנים ואסור להרפות ממנה
אפילו יום אחד .כמובן שאם קרה אונס זאת לא סיבה להתייאש
חלילה וחס ואפשר להשלים יום ואפילו כמה ימים כשאין ברירה.
"וכמובן שלפני הכל צריך להתפלל ,הרבה תפילה ותחנונים לבורא
עולם שיזכה אותי להבין ,לדעת ולזכור".
אם יבוא אליך היום חבר וישאל אם אתה ממליץ גם לו להצטרף
לנבחני 'דרשו' ,מה תענה לו?
"אני ממליץ בחום .מה השאלה בכלל? בלי 'דרשו' לא הייתי נראה
היום אותו הדבר ,המבחנים האלו תרמו לי תרומה עצומה .קיבלתי
לא רק מילגה ,אלא הרבה יותר .קיבלתי מהם ש"ס!!
לסיום ,אולי תשתף אותנו בהכנות האינטנסיביות שלך לקראת
המבחן הגדול? אתה חוזר כל יום על עשרות דפים?
"מהניסיון שלי למדתי שחזרה מהירה וצפופה מדי אין בה תועלת
של ממש לידיעה במבחן .אולי אצל אחרים זה נראה אחרת ,אבל
אני למדתי לדעת שאם חוזרים על  20דף ביום עוד אפשר להשיג
מזה תועלת ,אבל יותר מזה זה כבר לא נכנס לראש ולא עוזר אפילו
לרענן את הזיכרון .אני בהחלט מתרגש לקראת המבחן ונערך אליו
בכובד ראש ,אבל התחלתי להיערך זמן רב מראש כדי לחזור את
הגמרות שבהן אני מרגיש צורך גדול יותר לשנן שוב לפני המבחן,
ובעזרת ה' נקווה לסייעתא דשמיא ולהצלחה במבחן הזה ובמבחנים
הבאים ,ובמיוחד במבחן הגדול שייבחנו אותנו לעתיד לבוא בשמי
מרום."...
ועכשיו ,אחרי שסיימת את הש"ס כולו ,מה היעד הבא?
"קודם כל את הש"ס לא עוזבים אף פעם .גם אם סיימתי אותו
פחות או יותר פעם אחת ,זה לא אומר שאני יודע אותו ,וגם אם
הצלחתי במבחן ,אין ספק שיש עוד הרבה מה לחדד ולהבין יותר
לעומק .מעבר לכך אני שואף ללמוד את הש"ס במחזור הבא עם
פירוש התוס' בעזרת ה' ,אולי להוסיף עוד ראשונים ואולי גם אתחיל
ללמוד 'ירושלמי' בעז"ה .עוד לא החלטתי ,וזה גם עניין שצריך
לבחון אותו תוך כדי לימוד .אני חושב שאנסה ללמוד את הש"ס עם
עוד מפרשים ,והקב"ה יהיה בעזרנו."...
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במוצאי שבת קודש פרשת מקץ:

יריית הפתיחה של שרשרת סיומי הש"ס
של 'דרשו' בארץ ובעולם ב'בנייני האומה'
בירושלים • כל הפרטים
בשבועות האחרונים חולקו הכרטיסים לנרשמים הזכאים ולכנס בית של תורה • נמשך הרישום למבחני
הדף היומי של דרשו במחזור הלימוד החדש • המוני כוללים מצטרפים לתכנית החדשה של דרשו 'דף
הכולל' • דרשו מפרסם הודעות חשובות למשתתפי המעמד ב'יד אליהו' בתל אביב • עשרות אלפי ספרי
דרשו יחולקו במעמדי הסיומים השונים
נשלמו ההכנות למעמדי הסיום הגדולים אשר ייערכו בכל רחבי
תבל ,ובראשם המעמד אשר יתקיים אי"ה בירושלים בבנייני האומה
במוצש"ק חנוכה ויהיה המעמד הפותח של שרשרת אירועי סיום
הש"ס.
כפי שפורסם ,נסגרו ההרשמות לקבלת הכרטיסים למעמדי הסיום
של דרשו אשר ייערכו בבנייני האומה בירושלים וביד אליהו בתל
אביב ,הנהלת דרשו מתנצלת בפני הפונים הרבים ובהם גם רבים
שהם נבחני דרשו ,על כך שלא עלה בידינו לספק את כלל המקומות
הנדרש למעמדי הסיום לכל הנבחנים ב 2מעמדי הסיום יחדיו.
בקרוב תחל חלוקת הכרטיסים למעמד הסיום ב'יד אליהו' .הנהלת
דרשו מבקשת מכל מי שקיבל הודעה על כי הוא זכאי לכרטיס ,ואין
בדעתו להגיע למעמד ,או במידה ועל פי זכאותו לכרטיס נוסף לבן
משפחה ואין בדעתו להגיע למעמד ,להודיע מיידית למוקד דרשו
על מנת שלא יהיה בגדר חב לאחריני לאור הביקוש הרב לכרטיסים
למעמדי הסיום.
תכניות הלימוד החדשות
בתוך כך נמשך הרישום במוקד דרשו לכניסה למבחני הדף היומי
'קנין תורה' במחזור הקרוב ,ובדרשו מציינים כי נוספו אלפי מלגות
לתכנית זו כאשר לאור זאת לא תידרש תקופת המתנה ארוכה עד
לכניסה למבחן במילגות והיא תצומצם משמעותית.
הצורך ברישום מוקדם לתכנית מבחני הדף היומי נועדה על מנת
לאפשר לרכזי מקומות המבחן להיערך נכונה לכמות הנבחנים אשר
מתעתדים להגיע לכל אחד ממוקדי המבחן ברחבי הארץ והעולם.
היערכות זו לעיתים קריטית בשל הצורך לשכור מקומות מבחן
נוספים במקומו שבהם צפוי עומס רב של נבחנים.
במקביל ,נמשכת ההצטרפות ההמונית לתכנית החדשה שהשיק
דרשו לקראת המחזור החדש בהוראתו של מרן שר התורה הגר"ח
קנייבסקי שליט"א התכנית 'דף הכולל' נועדה לאפשר קנין ידיעה
והבנה בכל הש"ס בתוך מסגרות לימוד הכולל ובזמני לימוד הכולל,
ועשרות כוללים כבר הודיעו על הצטרפותם לסדר לימוד על פי
תכנית זו.
26

הספרים החדשים
המשתתפים במעמדי הסיום יקבלו כפי שצוין את המהדורה
המפוארת ומאירת העיניים של 'דרשו' על "פרקי אבות" .יין ישן
בכלי חדש ,הכולל פירוש בהיר על דברי חז"ל מלווה בסיפורים
והנהגות מגדולי ישראל הקשורים לכל אמרה בפרקי אבות .בהנהלת
דרשו העולמית החליטו על חלוקת הספרים בעקבות העובדה כי
תכנית 'קניין חכמה' מקבילה ללימוד הדף היומי ,ובזמן התחלת הדף
היומי יתחילו המוני בית ישראל ללמוד גם פרקי אבות על פי סדר
'קניין חכמה'.
ספר נוסף שיחולק למשתתפים הוא 'בתורת ה' חפצו' .לעידוד
לימוד התורה בעמקות ,המעורר את לב הקורא ל"גישמאק" מיוחד
ללימוד בעיון בתורה הקדושה ,ומשלב עובדות וסיפורים מרתקים
על התמדתם של גדולי ישראל.
בספר מופיע גם פרק מיוחד המוקדש למידות משקלים ונפחים לפי
המקובל בימינו ,הכולל טבלאות עזר מפורטות – עניין נחוץ מאוד
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .בחלק האחרון של הספר
מצורף אלבום תמונות מרהיב עין של מעמדי 'דרשו' מסביב העולם,
כאשר כידוע הארגון מקיים מעמדי סיום ,שבתות דרשו ,אסיפות
תורנית ועוד ,במשך כל השנה להגדיל תורה ולהאדירה.
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בנוסף כל משתתף יקבל כרך מהודר של מהדורת ושננתם ללומדי
הדף היומי .למשתתפי מעמד הסיום שיתקיים בבניני האומה יחולק
הספר החדש על מסכת ברכות ,אותו חיבר הגאון הגדול רבי יצחק
סורוצקין ,שליט"א ,ראש ישיבת טלז בלייקווד.
במעמד המיוחד שיתקיים בבניני האומה לנשות המסיימים ,מעמד
"בית של תורה" בהשתתפות "אשת חבר" – כל נשות גדולי ישראל,
יקבלו המשתתפות את הקונטרס 'נשים במאי זכיין' – ספר מיוחד
הכולל פרקים נבחרים על תרומתן של הנשים ללימוד התורה,
סיפורי מופת מהדורות הקודמים ,מדרשים ואמרות טהורות.
כלל הספרים יחולקו בתום מעמדי הסיום.
יריד ספרי דרשו

במחירים חסרי תקדים של החל משקל אחד לכרך .השנה ,כשירות
מיוחד למשתתפים ,יתאפשר משלוח עד הבית של הספרים
הנרכשים ,בעלות מסובסדת של  10שקלים בלבד.
למען הסדר הטוב ,בהנהלת דרשו העולמית הפיקו  2כרטיסים
מגנטים מיוחדים אותם יקבל כל משתתף יחד עם כרטיסי הכניסה,
ואשר עמם יתאפשר לקבל אתשעות
מארז הספרים במתנה ,ולזכות
ביממה
בסבסוד המיוחד על אוצר ספרי דרשו.
בהנהלת דרשו אומרים כי חלוקת הספרים ,והמכירה המסובסדת
היא מתוך מטרה להרחיב את מעגל הלומדים ולעודד עוד ועוד
יהודים להצטרף למעגל הלומדים והנבחנים בקביעות של אחד
מסדרי דרשו כפי שנתקנו ע"י גדול ישראל ,קניין ש"ס ,קניין הלכה,
או קניין חכמה" .מדובר בהזדמנות חד-פעמית שלא תחזור ,לרכוש
במחירים מסובסדים ,השווים לכל נפש ,ספרים מאוצר הספרים
המושקעים והבהירים בהוצאת דרשו ,שהפכו לנכסי צאן ברזל
6/1-2
ושמם יצא לשם ולתפארה בעולם היהודי כולו" אומרים בארגון.

חדש בקו השיעורים

הש"ס של 'דרשו' עכשיו בעברית ובאידיש
סיומי
המידע
העדכונים וכל
כל
למכירת
עלייעודיים
דוכנים
המעמדים ייפתחו
כשעה לפני תחילת
ספרי 'דרשו' במחירים מוזלים במסגרת יריד מיוחד וחד-פעמי.
שלוחה

בנוסף ,יימכרו עודפים של מאוצר הספרים המפואר של 'דרשו',

מאת הרבנים הגאונים שליט"א

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 2/1

שלוחה 2/2

הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הרב אפרים סגל שליט"א

הדף היומי בהלכה ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 1

שלוחה 2/3-4

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א

הרב יוסף ברגר שליט"א

הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

ווארט עם סיפור בראי הפרשה

שלוחה 1/3/1

שלוחה 7

הר' שלום יכנס ואברהם פוקס שליט"א

הרב אברהם פוקס שליט"א

לקראת שבת מלכתא
סיפורים ופנינים מפרשת השבוע

הפותח בכל יום  -המייל היומי של דרשו

שלוחה 7

שלוחה 3

קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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"לפני חמש שנים הבטחתם לנו" – הסיפור המיוחד שמאחורי ההחלטה
לקיים מעמד סיום הש"ס מטעם 'דרשו' בעיר מנצ'סטר שבאנגליה
המפגש האקראי בתפילת מנחה על אם הדרך ,והמכתב המפתיע שנחת במשרדי 'דרשו' לפני כחצי שנה –
הובילו את מנצ'סטר היהודית לקראת היום ההיסטורי בתולדותיה
לראשונה בהיסטוריה של העיר מנצ'סטר שבאנגליה ,ייערך
בה סיום הש"ס של ארגון "דרשו" ברוב פאר והדר ולכבוד
התורה ולומדיה .מעמד הסיום המרכזי והמפואר יתקיים בח'
בטבת תש"פ .המעמד המיוחד כבר הפך לשיחות היום בקרב
עיר תלמידי החכמים הזו ,שהפכה לסמל ודוגמא לאהבת תורה
ולהתמדה עבור אירופה כולה.
ההחלטה לקיים בעיר מעמד סיום הש"ס ,התקבלה לאחר
שלפני כמה שנים ,בעקבות סיפור השגחה פרטית מיוחד.
היה זה כאשר ראשי ארגון 'דרשו' שבו מגייטסהד ,לאחר
מעמד סיום שנערך בעיר ,בדרכם לעיר לונדון .בדרכם עצרו
לתפילת מנחה במנצ'סטר שנמצאת על אם הדרך .ראשי
הקהילה המקומית שראו את המשלחת הנכבדה ,פנו אל
ראשי הארגון ושאלו "למה נגרע?" – מדוע שגם במנצ'סטר לא
יתקיימו אירועים תורניים של 'דרשו'? ראשי הארגון הבטיחו
אז לראשי הקהילה המקומית ,כי מנצ'סטר לא תקופח ,וכמו
שאר הריכוזים היהודיים הגדולים בעולם תזכה אף היא באירוע
מיוחד לכבודה של התורה ולומדיה.
לפני חצי שנה נחת במשרדי 'דרשו' מכתב רשמי מטעם
'וועדת סיום הש"ס של מנצ'סטר' .במכתב כותבים ראשי
הוועד ,כי לפני חמש שנים ,בעת שנקלעו לעירם ראשי ורבני
הארגון הובטח להם כי גם בעירם ייערך אירוע לכבודה של תורה.
ראשי הארגון התכנסו לדיון בעקבות המכתב והכריזו בסיומו:

הבטחות יש לקיים .ואכן ,המעמד מיוחד יתקיים בע"ה כיאה
למעמדי 'דרשו' ,שלא חוסכים בממון על מנת לקיים מעמדי
פאר לכבודה של תורה.
"עבורנו מדובר ביום היסטורי שחיכינו לו עשרות שנים",
אומרים ב'וועדת סיום הש"ס של מנצ'סטר'" .ארגון דרשו
פעיל מאוד בעירנו ,עשרות שיעורי תורה ואלפי נבחנים בכל
חודש ,כאשר אלפים רבים לוקחים חלק במערך התורני העצום
של הארגון .אך טבעי הוא ש'דרשו' – שמקיים מעמדים בכל
הגלובוס לכבודה של התורה הקדושה ,ומלכד קהילות יהודיות
בכל העולם ,יקיים מעמד סיום הש"ס גם כאן ,עיר של חכמים
ולמדנים".

ִהּנֵ ה יָ ִמים ָּב ִאים :מסכת היסטורית מרגשת באורך של 25
דקות תוצג לראשונה במעמדי סיום הש"ס של 'דרשו'
מעמדי סיום הש"ס של 'דרשו' ,שיתקיימו ב'בנייני האומה' וב'יד אליהו' יהיו העידית שבהפקות לכבודה
של התורה ולומדיה
כארגון שחרת על דגלו את האדרת לומדי התורה ,ב'דרשו' לא
חוסכים במאמצים על מנת לייקר ולשכלל את המעמד המיוחד
לחגיגית סיום סדר הי"ג בדף היומי ותחילת סדר הי"ד בשעה
טובה ומוצלחת.
"הנֵ ּה יָ ִמים
במסגרת הסיום המרגש תוצג מסכת מיוחדת ִ
ָב ִּאים" שתתפרש לאורך כ־ 25דקות ותנוע בין שתי מלחמות
העולם ,כשהיא מתארת את המכה הגדולה שניחתה על יהדות
אירופה המעטירה ,ומביאה באופן נוגע ללב את סיפורם המיוחד
של אב ובנו שהיו בכינוס הגדול בווינה בשנת תרפ"ג ,ומסיירת בין
תחנות שונות בדברי ימיה של יהדות אירופה ערב חורבנה הגדול.
החל מזעקתו של הרבי ממונקאטש ,בעל ה'מנחת אלעזר'
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זי"ע בעודו קורא ליהודי ארה"ב לשמור על השבת והיהדות ,ועד
לדברי ה'חפץ חיים' זי"ע על חשש לאובדן הדופק היהודי באותם
ימים ,והחיזוק הגדול עם דבריו של מרן בעל ה'אמרי אמת' שאמר
כי עצם האסיפה בווינה לחזק את עם ישראל היא־היא מקדשת
את שמו יתברך בעולם ,והקב"ה מתעלה ומתהלל באסיפה זו.
המצגת המיוחדת בהפקת האמנים ר' יוסי פולק ור' מרדכי
צין ,משלבת אמנות אמתית יוצאת דופן ,בשילוב מוזיקה
מקורית ובהפקה מוחשית שטרם נראתה כמותה ,כאשר המסכת
ההיסטורית רוויית ההוד מחדירה בלב הצופים מסרים עמוקים
של חיזוק לתורה ולמצוות ,בשילוב קטעים היסטוריים ומיצג חי
על הבמה.
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המשך מעמוד  | 2הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל
אני עושה כדברי הבת קול ,ואכן כך אני מתפרנסת לא רע כבר
שלושים שנה"...
שמע הגאון את סיפורה ופרץ בצחוק ,ומן הצחוק התפוצצה המוגלה
שבאוזנו .הוא כבר לא היה צריך את הלחש כדי לרפא את אוזנו...
שאלה האשה" :למה הגאון צחק?" ,ואז הוא סיפר" :אני הייתי הבת
קול!."...
המשיך הגאון וסיפר" :הייתי שם בבית המדרש ,ראיתי יהודייה

בוכה ,לא יכולתי ללמוד .שמעתי שהיא צועקת 'אין לי פרנסה',
ואמרתי' :אם את צריכה פרנסה ,תגידי שהכל נהיה בדברו ,זה יעזור
לך' .זה מה שיצא לי מהפה באותו רגע כדי להפיס את דעתה של
הילדה".
הגאון לא תכנן מראש לומר את הדברים ,אבל "ככל היוצא מפיו
יעשה"  -אחרי שהברכה יצאה מפיו הקדוש קיים הקב"ה את דבריו.
(הגדה של פסח 'יחי ראובן')

המשך מעמוד  | 3הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א
בשיר הזה אחרי עיצומו של עבודת הקודש שלנו בלילה קדוש זה?".
השיב לו ר' חיים אריה" :אתה לא מבין כלום .אין לי שום דבר עם
הניגון מצד עצמו ,לא חסר לי ניגונים אחרים .פשוט הניגון הזה מזכיר
לי את הימים שעברו בימי מלחמת העולם בשואה ,שהייתי שוהה
ליד בחורצ'יק גלמוד שאין לו ידיעה ממצב ההורים שלו ,חי בגלות
בעירום ובחוסר כל ,והבחור הזה לומד ולומד – הוגה בתורה בגלות
שווייץ יומם ולילה .תשמע ,את הגמרא היה לומד בניגון העתיק
הזה – בו אני שר את ה'בצאת ישראל ממצרים' .תבין ,עם הניגון אני
מזכיר לעצמי את הסיטואציה של הבחור היתום ללא כלום – שאין
לו בעולמו דבר מלבד 'אורייתא וקודשא בריך הוא' ,הניגון מחייה
לי בחוש את הימים ההם – החודשים והשנים הרצופות של דבקות
בתורה ,ובכך אני מוסיף להתרומם למצב של עבודה אמתית".

צומות ותענית
בעיקרון ,מאז שהבחנתי ומאז ילדותי ,אבא צם תעניתים – לפחות
שני וחמישי היה צם ,ולכאורה עוד יותר ,כך שלא הייתה בעיה של
אכילת צהרים ובוקר רוב ימות השבוע .בכל מקרה ,בבוקר כאשר
הלך לישיבה לא לקח אתו מאומה( ,לא רק בגלל שלא רצה לאכול,
אלא שבאמת כמעט לא היה בבית אוכל ,ומה שכבר היה נתנו
לילדים) .אולי לקח מעט פירות העץ.
אבא היה הולך ברחוב – בכפר סבא – תמיד עם תיק (אולי כדי לא
לעבור בין ב' נשים).
תלמיד מהישיבה מהימים ההם אמר לי ,כי פעם אחת הם החליטו
בחוצפה לגלות מה יש בתיק של מורם ורבם ראש הישיבה .הם
פתחו והתיק היה ריק לחלוטין ...פעם שניה הם פתחו והיה בו פרי
העץ – גויבה .שזו היתה סעודתו לכל היום
תושב ותיק מכפר סבא ושו"ב של העיר הרב משה דינין ז"ל היה
מספר רבות ,כי כמה פעמים בצהרים כמה תלמידים צעירים והוא
בתוכם ביקשו לעקוב אחרי מרן.
אבא הרי היה בישיבה רוב שעות היום מהבוקר מוקדם ,בצהרים היה
שב הביתה לזמן מה ,משוחח עם הרבנית ושב לישיבה.
לאמו"ר היתה בעיה גדולה עם ענייני מעשה .בחצר הבית שהתגוררנו
בשכירות היה עץ תותים ענק מימדים עם הרבה פירות .אמו"ר

אמר לנו פעם כי העץ טורד את מנוחתו כי נופלים ממנו תותים
וילדים מהאזור באים ונוטלים אותם ואוכלים ללא הפרשת תרומות
ומעשרות .ואפילו שהעץ לא ממש שלו אלא של בעל הדירה ,אבל
כיון שנותן לו רשות ובעלות מסוימת הזכיר את הגמרא בפרק מרובה
ש"הצנועין אומרים שכל הנלקט יהיה מחולל על המעות" ,והתאונן
כי אינו יכול כל יום להיות עסוק ולהפריש על התותים שהילדים
יאכלו וזה מקשה עליו; כמדומה שאמר דברים נוספים ,כגון האם
יועיל ההפקר של העץ ,אך אינני זוכר את פרטי הדינים.
הבית היה בשכירות ,וכאשר עזבנו את כפר סבא כבר חל החוק של
'דמי מפתח' והייתה אפשרות לקבל על הבית הרבה כסף – כי ניתנה
לדייר בעלות מסוימת על הדירה ולתבוע עליה כסף; אבל מרן היה
סבור כי אין זה מהיושר ,כיון שכאשר קיבל את הדירה מבעל הבית
החוק לא היה קיים ולא על מנת כן נכנס אליה .הוא עזב את הבית
ללא קבלת פרוטה ,ועבר להתגורר בבני ברק.

הכל באמצע הלימוד
בעת שנסעתי עם אבי למקסיקו התאכסנו בבית אדם אחד ,ושם
הבניינים מוקפים חומה ,אולי גובה שלושה מטרים מפני יראת
שודדים וכו' .ופתאום בלילה רואים בחור קופץ מעל החומה לבפנים,
ומאוד נבהלו .סיפר הבחור ,שהוא גר במרחק עצום משם ,אינני זוכר
כמה ,ושמע שראש הישיבה הגיע ,ומבקש רק לראותו לומד ,וכשראו
שכוונתו רצויה נתנו לו לעמוד מרחוק ולראות את ראש הישיבה כל
הלילה לומד ,והבחור עמד ועמד והסתכל ,ולמחרת כשראש הישיבה
נסע לשדה התעופה אמר הבחור לר' משה שהתפעל מהלימוד אבל
יש לו שאלה על הראש ישיבה ,שראה שבאמצע הלימוד הפסיק כדי
לכתוב הקדשה על ספר לבעה"ב ,ואחר זמן הפסיק באמצע הלימוד
כדי לסדר עוד איזה דבר ,ואיך זה שמפסיק באמצע הלימוד? כך
תמה הבחור...
השבתי לו" :אני אסביר לך ,הראש ישיבה הוא פשוט כל הזמן יושב
ולומד ,ממילא כל מה שיעשה הוא באמצע הלימוד  -הוא מתפלל
באמצע הלימוד ,הוא אוכל באמצע הלימוד ,הוא הולך לישון באמצע
הלימוד ,וממילא גם כל סידור שמוכרח לעשות הוא באמצע הלימוד.
(מתוך קובץ גליונות תשע"ט)
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המשך מעמוד  | 9הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
מענין לענין ,איתא ב'אור החיים' הק' בריש פרשתן" :ויהי מקץ
שנתיים ימים ופרעה חולם" ,שבמשך כל השנתיים היה חולם את
אלו החלומות בכל לילה ,אלא שהיה שוכחם ,ורק "מקץ שנתיים"
לחלומותיו זכר את דבר החלום וקרא ליוסף שיפתור את חלומו.
וקשה ,אם שכח את החלום לשם מה חלם אותו? ומבאר הרה"ק
מקאריץ זי"ע (מקץ אות עא) ע"פ מעשה שהיה ,שפעם נסע מרן
הבעש"ט הק' זי"ע עם תלמידו רבי מענדיל ה'מגיד מבאר' ,ויצמא
הרב ר' מענדל למים ,אמר לו הבעש"ט" :אם יהיה לך 'בטחון' אמתי
בהשי"ת יזמן לך ה' מים" .ואכן התחזק ר' מענדל בבטחון בה' ,ונזדמן
לפניהם ערל אחד וישאלם הערל" :האם ראיתם כאן ביער 'סוסים',
שכן זה כג' ימים אשר אני תר ומחפש אחר סוסי שנאבדו ממני כאן
ביער" ...ושאלוהו האם יש לו מים ,מיד נתן להם הערל מים לשתות...
לאחר ששתה רבי מענדל שאל מרבו הבעש"ט" :הנה נוכחתי לראות
שלא נסע ערל זה הנה אלא בעבורי ,אם כן על מה עשה ה' שיסובב
כאן זה ג' ימים?" .ויען הבעש"ט ויאמר" :הקב"ה הכין לך מבעוד
מועד את הישועה ,שאם תבטח בו מיד תויושע ,דגדול כח הבטחון
שהשי"ת מזמין למלא משאלות האדם קודם שיהיה לו הבטחון ,כדי
שמיד בבטחו בו תבוא הישועה לידו".
כיוצא בזה היה אצל יוסף ,שתחילה בטח בשר המשקים ונענש על

כך .אמנם הבורא הזמין מיד את ישועתו ,ולכן חלם פרעה שנתיים
ימים את 'חלומו' מדי לילה בלילה .כדי שאם יתחזק יוסף בבטחון
מיד תהיה ישועתו נכונה לבוא אליו לגאלו מבית האסורים ולמנותו
משנה למלך מצרים.
זה עתה שמעתי מעד ראיה ,בחור שהורתו ולידתו בעיה"ת מונרו ,כי
באחד הימים מימות הקיץ יצאו בני הישיבה לטייל על ההרים הרמים
שסביבות מונרו ,ואותו היום היה יום חם ושרב .בהגיעם לראש ההר,
מקום שאין גבוהה ממנו ,וכבר הגיע זמנם לרדת ולשוב הביתה ,נענו
כמה בחורים כי כשל כוחם וכי אם לא ישתו 'מים' די סיפוקם אין
בכוחם להמשיך ללכת ,ולעולם יישארו 'תקועים' בראש ההר ,ומי
יודע מה יעלה בסופם ...מיד נזכר אחד מהם בדבר המעשה הלז,
והחלו לחזור ולהשריש במוחם ולבם כי מאמינים הם באמונה שלמה
כי הבורא יתב"ש כל יכול ,ובוודאי יזמין להם עתה מים לשתות די
סיפוקם ויותר מזה ...לא עברו כמה רגעים ולנגד עיניהם נגלה גוי ערל
המטייל שם להנאתו ,וישאלוהו "שמא יש בידך מים ."...פתח הלה את
תרמילו והוציא משם שני בקבוקים גדולים מלאים מים .בפליאתם
ותמיהתם שאלוהו" :מאין לך מים בשפע במקום נידח זה?" ,ענה להם
ה'גוי'" :בורא העולם הזמין בידי מים ושלחני הנה" ,ויהי לאות ומופת.
(מתוך 'באר הפרשה' – מקץ תשע"ט)

המשך מעמוד  | 12הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א
זי"ע אב"ד מאקאווא ,התבטא ואמר שאחד מנכדיו הוא מפארי חצר
דושינסקיא – מהפירות המובחרים ביותר – הלוא הוא הגאון הגדול
רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א ,חבר בד"ץ 'העדה החרדית'
ורב שכונת גבעת שאול בירושלים .ואז סיפרתי לרבי שליט"א ,כי
בבחרותי בלומדי בארץ ישראל אכלתי אצלו סעודות שבת בהיותי
קרוב משפחתו ,וקירבני מאוד בחיבה יתירה.
אח"כ ישב וטעם מהמזונות ומהפירות שהכינו לו ,ושתה יי"ש ואיחל
לחיים בחמימות ובפשטות .לאחר מכן ביקר בהיכל בית מדרשנו
והמקווה ,והסתובב שם והסתכל על כל דבר ודבר כאחד האדם ,בלי
שום התפעלות וגינוני מלכות וכדומה.
זמן מה אח"כ ,בהיותי בארץ ישראל הלכתי לבקר בביהמ"ד
דושינסקיא בעת שהתקיים שם איזה מעמד – הלוא צריכים להחזיר

ביקור גומלין – ולא האמנתי למה שראו עיניי :מצאתי בית המדרש
גדול מאוד ,ומשני הצדדים עומדים בסדר מסודר פארענצ'ס ועליהם
מאות אברכים ובחורים ,וראיתי עין בעין את הנהגתו של הרבי
שליט"א הפשוטה ללא גינוני כבוד מיותרים ,כמו שהיה בביקורו
אצלנו בלייקווד ,ואז הבנתי היטב מהי ענווה ופשטות אמתית...
מסופר על הגאון האדיר שר התורה רבי משה פיינשטיין זצוק"ל,
שפעם אחת בא אחד אצלו לפסוק דין תורה ,והגאון רבי משה לא
פסק לטובתו ,ורגז עליו וצעק" :אם אתה לא פוסק כרצוני ,אז אתן
לך סטירה!" .ואמר לו רבי משה בתמימותו ובענוותנותו" :איך ווייס
ניט צו על פי הלכה מעג מען שלאגן פאר אזא זאך" (אינני יודע אם
על פי הלכה מותר להרביץ בשביל דבר כזה)...
(מתוך נ'ועם שיח' – מכון 'אפריון לשלמה')

המשך מעמוד  | 19הרה"ח ר' אהרן כהן
"אך המיוחד במבחן זה שרוב התשובות אינן מופיעות במסכת זו
אלא מפוזרות בש"ס ,כגון במסכת ברכות יש  10שאלות בענייני
קריאת שמע ,תפילה וברכות שלא הוזכרו דינן במסכת ברכות אלא
בשאר הש"ס ,וכן מסכת פאה מלוקט דינים מכל הש"ס בהלכות
מתנות עניים וכו' על זה הדרך.
"מבחן זה ,מסיים ר' שאול ברגש ,העלה לי את המושגים מה נקרא
ידיעת התורה  -לא רק ידיעת הש"ס בכל סוגיא במקומה אלא ידיעה
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כוללת ומקיפה ,ויזכני השי"ת אכן להגיע לזה".
מה הינך משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות לתכנית
'קניין ש"ס'?
"אני ימליץ לו בכל לב" ,הוא נשמע מולהב" .אם כי" ,הוא ממהר
לציין מניסיונו הרב" ,אציע לו להשקיע לחזור על המבחנים הגדלים
באופן יותר מסודר.
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המשך מעמוד  | 15יעקב א .לוסטיגמן
השיב לי בלי היסוס" :זאת הרי הלכה מפורשת שמותר לאדם למכור
ספר תורה לצורך הכנסת כלה."...
התדהמה שלי התגברה עוד יותר ...עמדתי שם כמשותק ,לא יכולתי
לזוז מרוב הלם .הרבי מוכר ספר תורה כדי לעזור לבחור שאינו קרוב
משפחתו ,רק בגלל הכרת הטוב שהוא חש כלפיו?
אבל הרבי דחק בי" :וואס שטייסטו" ,הוא אמר לי" ,גיי שוין ,ברענג
שוין א גוטע בשורה - "...מה אתה עומד ,לך כבר ,תביא כבר בשורה
משמחת...
"מיהרתי לבית המדוברת ונתתי להם את ההתחייבות הכתובה,
ואכן התחלנו להתקדם .היו עוד עיכובים קטנים אבל אחרי קצת
יותר משבוע כבר הגיעו הצדדים לכלל החלטה שאכן השידוך יוצא
לפועל.
אלא שאז התברר שלאבי הכלה אין כסף לעשות את ה'תנאים'...
גם את הבעיה הזאת נדרשתי לפתור והחלטתי לעשות את ה'תנאים'
בבית שלי ...בסתר לבי חשבתי גם שאני בעצם מרוויח כאן רווח
עצום ,כי כך אני יודע שהרבי מטאלנא יבוא לבית שלי .איזו זכות!
ואכן ,השידוך נגמר בשעה טובה ,התנאים התקיימו בביתי והייתה
שמחה גדולה מאוד.
חודשים אחדים מאוחר יותר פגשתי את אבי הכלה ,והוא סיפר
לי שהטאלנער רבי הגיע אליו הביתה ונתן לו  17אלף דולרים כפי
שהתחייב...
אני לא ידעתי מאיפה הוא הביא את הכסף ,והתביישתי לשאול אותו

אם הוא מכר ספר תורה בשביל השידוך הזה ...כך נשאר הסיפור
חתום וסגור במשך שנים רבות.
והנה ,בנר ראשון של חנוכה ,בשנת תשנ"ט ,הרבי מטאלנא זי"ע
התבקש לישיבה של מעלה...
בשבת חנוכה באותה השנה ישבתי בבית הכנסת בו אני מתפלל
ודיברו קצת על הרבי מטאלנא שנתסלק באותו שבוע .והנה מספר
אחד מבאי בית המדרש ,הרב שמואל הירשמן שליט"א ,שהוא שמע
סיפור מצמרר מיהודי ירושלמי לפני שנים אחדות.
אותו יהודי סיפר להרב הירשמן ,שלפני שנים כשהוא חיתן את
אחד מילדיו והיה במצוקה כספית קשה מאוד ,הוא הלך לבית הרבי
מטאלנא בבית וגן וביקש ממנו שיבוא לעזרתו וילך עמו לכמה
יהודים בעלי יכולת המתגוררים בשכונה .הוא חשב שאם הרבי יבוא
אתו הם בוודאי יפתחו את סגור ארנקם ויוזילו מעות לצרכי חתונת
צאצאיו.
הרבי אמר לו שהוא מתנצל ,יש לו חום גבוה והוא לא יכול לצאת
מהבית ,אבל מה ...יש לו פתרון יותר טוב" :לא מזמן מכרתי ספר
תורה לצורך הכנסת כלה ,ונשאר לי מזה סכום של כ־ 6,000דולרים
שמיועדים להכנסת כלה ואני לא יכול להשתמש בו למטרות אחרות.
אני יכול לתת לך את הכסף במקום ללכת עמך לבתי הנדיבים...
אותו יהודי הופתע מאוד ,הוא לא ציפה לכזו מתנה גדולה בלי
להתאמץ בכלל ,והוא גם לא ידע שעם הסיפור התמים שלו הוא גם
סגר לי את הפינה הנעלמת בסיפור שלי...

המשך מעמוד  | 23הרב ישראל ליוש
ארבע מילים ,ובשלישי חמש מילים ,וכן הלאה ,עד שכעבור כמה
ימים נכתב סעיף קטן שלם בספר 'חזון איש'...
"או אז נזכרתי" – אמר רבי ניסים – "באותה אמרה שאמר כששב
מהביקור אצל אמו' ,אם לא הייתי יוצא מהבית ודאי לא הייתי
מגיע ,'...לו הוא היה נופל לזרועות הייאוש ונכנע לחולשתו ,ולא
היה כותב כל יום את אותם מילים ספורות ,הסעיף קטן הזה לא היה
נכתב...

עניין חשוב שהיה בו משום 'פיקוח נפש' התגלגל לידי הגאון רבי
מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל ,וכדי לדון בו כינס את ראשי הקהילה
שנגעו לעניין ודרש מהם לעשות פעולות מסוימות לטובת הנושא
הנידון .ראשי הקהל טענו כי דרישותיו קשות מדי והן למעלה
מכוחותיהם .אמר להם המהר''ם שפירא" :הנה בת פרעה שלחה את
אמתה להביא אליה את תיבת משה .וכי למה עשתה כן ,והלוא ידעה
שידה קצרה ולא תצליח להגיע אל התיבה? וכי אם אדם יראה חפץ
חשוב על גג הבניין הוא יושיט את ידו הקצרה כדי לקחתו?!
"אלא נלמד מזאת ,שכאשר נדרש מאדם לעשות מעשה אל לו

לחשב חשבונות אם יצליח במעשיו ,עליו להתאמץ לעשותו ומן
השמים יסייעו לו!".

אביו של הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א סיפר ,שבימי ילדותו
אירע פעם שלא היו מים בבית והוא ואחיו פרשו לישון בלי שהכינו
מים לנטילת ידיים.
באישון ליל נכנס אביהם הגה"צ רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב
זי"ע לחדרם ,וראה שבניו ישנים בלי שהכינו מים לנטילת ידיים של
שחרית .גער בהם האב" :מדוע לא הכנתם מים לנטילת ידיים?"" .לא
היה מים בבית ולא היתה אפשרות להביא מים!" ,ענו לו הילדים.
אמר להם הרבי" :אכן צודקים אתם ,לא היה לכם מים ,אך מדוע לא
הנחתם כלים ריקים לצד מיטותיכם ,כי זוהי עבודת היהודי בעולם:
לעשות כל שביכולתו אף אם אינו רואה שיצליח להשלים את
הפעולה ,וה' יעזרהו ויגמור בעדו".
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
מדוע אסור להאכיל חמץ בפסח לבעלי חיים של הפקר?
חמץ שנמצא לאחר הפסח ברחוב – האם מותר לאוכלו?
האם מותר לעשות שותפות עסקית עם גוי?
מהלכות איסור חמץ
• אסור להאכיל חמץ בפסח לבעלי חיים ,בין אם החמץ או
בעלי החיים שייכים למאכיל ,ובין אם הם של גוי ,או שהם
הפקר ,משום שהמאכיל נהנה בכך שמתמלא מבוקשו
להשביע את בעלי החיים .והאיסור הוא רק להאכיל את
בעלי החיים ,או להניח את החמץ לפניהם; אבל מותר להניח
באזור שמצויים בו בעלי חיים ,למרות שידוע כי
את החמץ ֵ
יגיעו אליו ויאכלוהו.
• פרה שאכלה חמץ בפסח – גם כשלא נעשה בכך איסור,
וכגון בבהמה של גוי שהגוי האכילּה בחמץ – יש אוסרים
לשתות את ֲחלָ בָ ּה בפסח ,ויש מתירים.
• ישראל שהלווה חמץ לחבֵ רו בערב פסח בסמוך לזמן
הביעור ,חייב הלֹווֶ ה לפורעּה; למרות שאילו לא הלווה
את החמץ היה המלווה מחויב לבערו ,ואם לא ,היה נאסר
בהנאה.

מהלכות חמץ ש'עבר עליו הפסח'
• חמץ שהיה בפסח ברשות ישראל ,אסור לאחר הפסח

הלכות שונות
• מדאורייתא ,מותר ללוות כל דבר על מנת להחזיר דבר
דומה ,שהרי מחזיר את מה שלווה .אולם ,חכמינו ז"ל אסרו
כל הלוואה של דבר תמורת דבר ,מלבד המטבע המקומי.
• אסור מדאורייתא לגרום לאחרים ,ואפילו לגוי ,להזכיר
ֵׁשם עבודה זרה; ולכן אסור לעשות שותפות עסקית עם גוי,
מחשש שיתחייב לו שבועה ,ויִ ָּׁשבע בשם עבודה זרה.

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
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מהלכות מכירת חמץ
• מותר לישראל למכור לגוי לפני הפסח כמּות גדולה של
חמץ שהגוי אינו זקוק לה ,בתוספת הבטחה כי לאחר הפסח
יקנה ממנו בחזרה את החמץ המיותר בתוספת רווח.
• המוכר חמץ לגוי בתנאי שאם יעשה דבר מסוים יהיה
החמץ מכור לו מאותה שעה שיקיים את התנאי – כל עוד
לא התקיים התנאי ,שייך החמץ לישראל ,והריהו עובר ב'בל
יֵ ראה' ו'בל ָיּמצא' ,ולאחר הפסח אסור החמץ בהנאה.
• המוכר חמץ לגוי בתנאי שבכל עת שירצה יוכל הישראל
לשלם עבור החמץ ולקחתו בחזרה ,המכירה אינה חלה.

בהנאה אף אם 'ביטלֹו' לפני הפסח ,משום שחששו חכמינו
ז"ל שאם יתירוהו ,יהיו כאלו שיותירו את חמצם ברשותם,
ולאחר הפסח יטענו שביטלוהו כדי שנתירו להם.
• מי ש'ביטל' את כל החמץ שברשותו ,וגם בדק את ביתו
כדין ,או שנאנס ולא היה באפשרותו לבדוק את ביתו ,ולאחר
הפסח מצא בביתו חמץ – לדעת אחרונים רבים החמץ אסור
בהנאה לאחר הפסח.
• אדם הנמצא במקום שאין לו אפשרות למכור את חמצו
לגוי ,אך יש באפשרותו לבערו ,ולא ביערו ,אלא הפקירו –
לדעת רוב האחרונים החמץ אסור בהנאה לאחר הפסח.
• חנות השייכת לגוי ועובדיה יהודים ,ונמצא בה חמץ לאחר
הפסח – אם מוכרים בה חמץ מסוגו של החמץ שנמצא,
סביר להניח שמקור החמץ הנמצא הוא בסחורת החנות,
והוא מותר בהנאה .אבל אם לא מוכרים בחנות חמץ מסוג
זה ,יש להניח שנפל מאחד העובדים היהודים ,והוא אסור
בהנאה .ובמקרה הפוך ,שהחנות שייכת ליהודי ועובדיה
גויים – הדין בשני המקרים להיפך.
• חמץ שנמצא לאחר הפסח ברחובה של עיר ,באופן שלא
ניתן להניח שנפל שם לאחר הפסח ,ולא ידוע אם הוא של
ישראל או של גוי – מותר בהנאה ,ונחלקו הפוסקים אם הוא
מותר גם באכילה.

גליון 393
שנה ט' תש"פ

ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם

הסתם נגנב .שמע ה"שפת אמת" כי

ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך

)מ"א  -ל"ג(

השמש ר' פיבל אומר לרבנית ,וכי

לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ

מסופר על שני שכנים שבאו לדין תורה

מדוע לא יגנבו כאן כשהכל הפקר

מצרים )מ"א-מ"ד(

אל הגה"ק רבי יחזקאל לאנדוי זיע"א

ובלי כל השגחה .דבריו של השמש

בשעה שאמר לו פרעה ליוסף "ובלעדיך לא

בעל "נודע ביהודה" על רקע סכסוך

הגיעו לאזני הרבי מקוצק ,והוא קרא

ירים איש את ידו" אמרו אצטגניני פרעה,

מקורי .מנגן אחד ניגן בחצר שבין שני

בקול צעקה" ,פיבל ,איך אפשר

עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו

בתים ,זה אמר לכבודי ניגן וזה אמר

לגנוב? והרי כתוב לא תגנובו" .בשעה

עלינו? אמר להם ,גינוני מלכות אני רואה בו.

לכבודי ניגן ,שניהם היו עשירים ונתנו

ששמעתי את קולו הרועם של הרבי

אמרו לו אם כן יהא יודע בשבעים לשון .בא

שכר טרחה לרב סך עשר זהובים כל

מקוצק ,סיפר הרבי ה"שפת אמת"

גבריאל ולימדו שבעים לשון ,לא היה לומד.

אחד .אמר הרב ,האמת היא שהמנגן לא

לחסידיו ,נדמה היה לי ,שאי אפשר

הוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך

ניגן אלא בשבילי .כמו כן כאן ,פרעה

כלל לגנוב שום דבר בעולם ,מחמת

הוא ולמד .ולמחר כל לשון שדיבר פרעה

חשב שאם הראו לו חלום חשוב כזה,

הלאו של לא תגנובו.

ענה לו באותו לשון .התחיל יוסף לדבר

הרי בוודאי שהוא חשוב מאד בשמים.

בלשון הקודש ,לא ידע פרעה מה שהוא

המצרים חשבו שהחלום היה בשבילם,

מסופר :פעם אחר הדלקת נר חנוכה

אומר .אמר לו פרעה תלמד אותי ,לימד

ואולם יוסף הצדיק הבין שהחלום הוא

יצא הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא

אותו יוסף ולא למד ,אמר לו פרעה תשבע

כדי שהוא יעלה לגדולה ,על כן אמר

זיע"א לחוץ ,ואחרי זמן קצר חזר

לי שלא תגלה שאתה יודע שפה אחת יותר

"ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם" ,כי

הביתה ,ושב על כסאו מכונס בתוך

ממני .נשבע לו .אחר כך ,כשבא יוסף ואמר

זוהי מטרת החלום שהראו לך .ואמנם

עצמו ,אחר כך הלך שנית החוצה,

לו "אבי השביעני לאמר" )בראשית נ' ה'(

פרעה הבין את עומק דברי יוסף ואמר

וחזר הביתה ,וישב על כסאו בשמחה

אמר לו פרעה תישאל על שבועתך לחכם

אין נבון וחכם כמוך.

רבה ,ואמר :כשיצאתי פעם ראשונה

שיבטלוה .אמר לו ואשאל גם על השבועה

והשקפתי על עירנו מעזיבוז' ,ראיתי

שנשבעתי לך .אמר לו עלה וקבור את אביך.

ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב

שכל הפרנסה שנקצבה להם בראש

)מ"ד  -ח'(

השנה כבר אכלו עד חנוכה ,לכן

מסופר

על

הרה"ק

מקוצק

)סוטה ל"ו ב'(

זיע"א,

הייתי מוטרד ,ולכן יצאתי שנית

שכאשר בא הרה"ק בעל ה"שפת אמת"

לראות אולי טעיתי ,וראיתי שהאמת

נדבת הרה"ח שמואל הומינר הי"ו

מגור זיע"א אל ביתו בפעם הראשונה,

איתי ,אלא שאף בשנה שעברה היה

נדהם למראה עיניו ,איך שהבית מתנהל

כך ,והשם יתברך פרנסם כל השנה,

לע"נ אמו מרת זעלדא מרים ע"ה
ב"ר אברהם צבי ז"ל

ללא השגחה ,כל חפצי הבית בבחינת

ובוודאי אף עתה יפרנסם השי"ת

הפקר ,ולא אחת נעלם חפץ כלשהו ומן

ברחמיו כל השנה.

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:07 :ת"א4:21 :

פרשת מקץ-חנוכה

נלב"ע ל' כסלו תשע"ה

זמני יציאת השבת
ירושלים  5:23ת"א 5:24 :ר"ת5:57 :

שלהבת נר החנוכה הצילה את החסיד הנאמן

אכן עשה החסיד ,ולבסוף התיישב ליד השלחן ופתח בסיפורו ,כשכל

היה זה ליל חורפי סוער ,כאשר הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז' זיע"א

החסידים מטים אוזן:

הדליק את הנר הראשון בחנוכיה .חסידיו התגודדו סביבו והביטו

"לפני ימים אחדים פתחתי במסע כדי להגיע לכאן ולבלות את חג החנוכה

בהתפעלות בשלהבת הקטנה ,והאזינו בהתלהבות לברכות שבירך רבי

במחיצתו של רבינו" פתח החסיד ואמר" .לפי החשבון הייתי צריך להגיע

ברוך.

לכאן יום אחד לפני נר ראשון של חנוכה .הייתי מאושר לעצם המחשבה

אולם ,אך סיים הרבי את אמירת "הנרות הללו" ,החלה השלהבת

שעוד מעט אהיה כאן וציפייה זו מילאה את לבי חום והתרגשות ,עד שלא

הקטנה לרקד בעצבנות גדלה מרגע לרגע ולפתע נעלמה ,כאילו

הרגשתי את הקור העז ,את הגשם המזרזף ואת הרוח הסוערת .כנראה

נלקחה על ידי כוח עליון .תלמידיו וחסידיו של רבי ברוך הוכו

שהייתי צריך להתאכסן בפונדק דרכים ,לפחות ללינת לילה ,ולחכות

בתדהמה .הם הביטו על רבם וציפו לראות כיצד יגיב הרבי לנוכח

שמזג האויר ישתפר קמעה .אולם הייתי חסר-סבלנות וכבר רציתי להיות

תופעה מוזרה זו .אך הרבי עמד ללא ניע ,שקוע בהרהורים ,כאילו

פה בכל מחיר .חשבתי שאם אמשיך לנסוע ללא הרף ,גם בשעות הלילה,

חיפש אף הוא את הסיבה לתופעה .כשהשמש ביקש לשוב ולהדליק

אוכל להגיע לכאן יום אחד לפני הזמן המשוער מראש .החלטתי ליטול

את הנר רמז לו רבי ברוך שלא לעשות כן.

סיכון ולהמשיך במסע גם בלילה ,כדי להקדים ולהגיע לכאן".

לאחר כמה דקות של המתנה מתוחה אורו פניו של רבי ברוך .הוא
החל לזמזם את הפזמון "מעוז צור" וחסידיו הצטרפו אליו ופצחו

"זו הייתה טעות גדולה" אמר הרבי "אסור להסתכן בצורה כזו"" .אכן,

בשירה אדירה" .הבה נשב ליד השלחן ונחוג את חג החנוכה כמו

רבי ,עד מהרה נאלצתי להודות בעצמי בטעות החמורה שטעיתי .כאשר

שצריך" – אמר רבי ברוך לחסידיו – "נר החנוכה ישוב אלינו ,אחרי

עברתי קטע ביער ,שהיה חשוך ועבות במיוחד ,שמעתי לפתע איוושה

שיסיים שליחות חשובה ,שהוטלה עליו על ידי בורא העולם".

מוזרה ולפני שידעתי מה מתרחש ,תפסו אותי ידיים שריריות ,הפילו אותי

אמונתם של חסידיו היתה איתנה והם לא הרהרו לרגע אחר דבריו

מהעגלה וערכו חיפוש מדוקדק בחפציי" .מיד התברר לי כי נפלתי קרבן

הקדושים .הם הסבו אל השולחן הארוך כדי להשתתף במסיבת חנוכה

לכנופיה של שודדי-דרכים ,שחשבו שאני סוחר עשיר במסע עסקים

בחברת רבם ,תוך צפייה מתוחה שיוודע להם מה היתה הסיבה

דחוף ,הנושא בכיסו סכום כסף ענק.

להיעלמו של נר החנוכה .רבי ברוך ביקשם להתאזר בסבלנות באשר

"כשלא מצאו אצלי את האוצרות שקיוו למצוא ,דחפו והיכו אותי ולבסוף

עוד באותו לילה יוודע להם הסוד וישמעו את הסיפור המלא.

החליטו לקחת אותי אל ראש הכנופיה שלהם ,שיצליח – כך הם קיוו –

כך שרו החסידים ניגוני הלל והודיה לחג החנוכה ,האזינו לחידושי

להוציא ממנו את "סודותי" והעיקר ,את רכושי המוחבא" .שני שודדים

התורה העמוקים שהשמיע רבם וחגגו את ליל חנוכה הראשון בשמחה

מזויינים התיישבו לידי בעגלה ואילו שלישי נטל לידיו את המושכות .הם

והתלהבות ,כפי שהיו נחוגים כל המועדים בחצרו של רבי ברוך.

נסעו זמן רב ובסופו של דבר נעצרה העגלה במקום כלשהו ,שהיה מוסתר

היה זה שעת חצות כאשר אחד החסידים שישב בקירבת החלון ,קרא

בסבך העצים וכפי הנראה שימש מקום מיסתור עבור הכנופיה.

לפתע" :רבי ,רבי ,ראה! נר החנוכה חזר"! כל הנוכחים הרבים קמו על
רגליהם והביטו בפליאה באור הקטנטן שריצד שוב במקומו ,ממנו

"הורידו אותי מהעגלה והביאו אותי בפני ראש הבריונים ,פרא-אדם

נעלם לפני כן .הנר האיר שוב באור יקרות ,כאילו נשא את בשורת חג

אכזרי ,שחקר אותי על אודות העסק הדחוף ,שבגללו העזתי לעבור את

החנוכה מסוף העולם ועד סופו .רבי ברוך אמר לחסידים הנרגשים

היער העבות ,לבדי באישון לילה .בעיקר עניין אותו ,כמובן ,לדעת ,היכן

לחכות עוד כמה דקות ומיד יוודע להם מה בדיוק קרה לנר החנוכה,

אני מחזיק את כספי ...שוב ושוב ניסיתי לשכנע אותו כי אני אומר את

מדוע הוא נעלם וכיצד לפתע שב.

האמת ורק את האמת ,אולם הכל היה לשוא .ה' היה בעזרי וכך הצלחתי
להחזיק מעמד בעינויים הקשים שהיו מנת חלקי בשעות הבאות .גבי היה

תוך רגעים ספורים נשמע רעש גובר והולך של עגלה רתומה לסוס,

זב דם מהמכות שספגתי ,כאשר השודדים כלאו אותי בתוך מרתף לאחר

עד שהעגלה נעצרה ליד ביתו של רבי ברוך .עד מהרה נפתחה הדלת

שלא סיפקתי את סקרנותם ולא יכולתי לתת להם תשובה אחרת מזו

ואחד החסידים הקרובים והמסורים ביותר של רבי ברוך ,שהתגורר

שנתתי כבר קודם לכן .איכשהו הרגשתי כי זהו העונש המגיע לי על

בעיירה קטנה למרגלות ההרים ,נכנס אל בית-המדרש .בגדיו של

הצעד הפזיז שעשיתי.

האיש היו פרועים ועל פניו היתה הבעת אימים ,כאילו עבר חוויה קשה
ביותר .בניגוד בולט למראהו החיצוני הקודר ,זהרו עיניו של האיש

"שהיתי באותו מרתף במשך כל הלילה וכן ביום לאחר-מכן .השמש כבר

והוא כולו אמר אושר ושלווה רוחנית כאשר התכופף ,כדי לנשק את

עמדה לשקוע ,כאשר ראש הבריונים נכנס והעיר אותו בגסות .שוב הוא

ידו המושטת של רבי ברוך.

ניסה לחקור אותי ושוב הסברתי לו את אשר אמרתי אינספור פעמים
קודם לכן .ניסיתי לתאר באוזניו את התענוג הרוחני הגדול שנופל בחלקו

הרבי לחץ את ידי האורח בברכת "שלום עליכם" וביקש ממנו להתפלל

של מי שעושה את החג במחיצת רבו וכן את קשר האמונה והאימון

ערבית ולהצטרף אל השלחן לאחר שידליק נר ראשון של חנוכה .כך

ההדדי ,הקושר אותנו ,חסידים ,כחבורה אחת.

"כאשר סיימתי לדבר ,ראיתי כי ראש השודדים שקוע בהרהורים.
לאחר דקות מספר הוא קם לפתע ,הביט היישר לתוך עיני ואמר:

האם אנו מממשים את הפוטנציאל שלנו

"אנחנו נבדוק ונראה אם הסיפור שלך אכן נכון ,ואם אמנם יש לך

היה היה נסיך שחי חיי פאר ומותרות עם אביו ואמו ,המלך

אמונה בלתי מעורערת בה' וברבי שלך .הרי אתה יודע שהיער הזה

והמלכה .הוא קיבל חינוך מעולה ,אלא שלמגינת ליבם של

שורץ סכנות מכל הסוגים .אפילו האנשים שלי פוחדים לעבור בו

הוריו ,יום אחד עבר הנסיך משבר נפשי והגיע למסקנה

לבד ועושים את דרכם בו בקבוצות .יש כאן זאבים רעבים ושאר

שהוא לא בן אדם אלא תרנגול .בהתחלה חשבו המלך

חיות טרף למיניהם .אנחנו נשחרר אותך ,נחזיר לך כל מה שלקחנו

והמלכה שהוא מתבדח .אולם כשהנסיך חדל להצטרף

ממך ותלך לדרכך לחיים ולשלום .יש לך סיכויים שווים להיטרף

אליהם לשולחן המלכותי והחל לבלות את ימיו ואת לילותיו

על ידי חיות או ליפול לאחד הבורות ולמצוא את מותך שם .כמעט

בלול התרנגולות ,הם הבינו שהם בצרה גדולה ,אין צורך

שאין לך סיכוי לצאת מכאן בחיים .האם אתה מוכן לנסות את

לומר שהתנהגותו המוזרה של הנסיך גרמה להוריו

מזלך"?

האוהבים חרדה בל תתואר ,ומבוכה גדולה למשפחה

"נחרדתי למחשבה לעבור ביער לבדי ,בהיותי מודע לכל הסכנות

המלכותית כולה .המלך היה מוכן לשלם סכומי עתק לאדם

שראש השודדים תיאר באוזני בצורה כה מושלמת .אולם ,חשבתי

שיצליח לרפא את בנו .טובי הרופאים והפסיכיאטרים הגיעו

לעצמי כי ה' חנון ורחום ובוודאי ישמור את דרכי .היישרתי מבט

וניסו ,אך ללא הועיל .המלך היה אובד עצות .יום אחד הגיע

אל עיניו של רב השודדים ואמרתי לו כי בעזרת השם אני אעשה

לארמון איש חכם ונעים הליכות" .אוכל לרפא את הנסיך

כפי מה שהוא אומר ומקווה לצאת מזה בשלום .שוב ננעצו בי

בחינם" ,הוא אמר" .אך בתנאי שאיש לא יתערב במעשיי".

העיניים ,כאילו ניסו לחדור למעמקי נפשי ולאחר מכן אמר לי

המלך והמלכה ,נואשים ומלאי סקרנות כאחד ,הסכימו

השודד" :אם תגיע בשלום לפרברי עירו של רבך ,זרוק את הממחטה

מיד .ביום המחרת הצטרף אל הנסיך בלול התרנגולות ידיד

שלך לתוך התעלה שמאחורי תמרור הדרך העומד שם .אנשי יהיו

אנושי נוסף .היה זה האיש החכם" .מה אתה עושה כאן?"

שם כדי למצוא ולהביא אלי את הממחטה .אם אכן יביאו אותה ,זה

שאל הנסיך-התרנגול" ,מה אתה עושה כאן?" השיב לו

יהיה לי האות שהצלחת לצאת מן היער בשלום .במקרה כזה אפרק

האיש בשאלה" .אני תרנגול וזה לול תרנגולות" ,ענה הנסיך

את הכנופיה שלי ואחזור בתשובה".

בלא להניד עפעף" .ובכן ,גם אני תרנגול" ,השיב האיש,

"שמחה גדולה מצד אחד ,על האפשרות לקדש שם שמים שנפלה

והחל לנתר סביב ולאכול מזון תרנגולות בתאווה רבה.

בחלקי ,ופחד גדול ממה שמצפה לי בשעות הקרובות – היו הרגשות

הנסיך השתכנע .כך חלפו ימים מספר .בוקר אחד ,ניגש

שאפפו אותי כאשר עליתי על העגלה שהוחזרה לי ועזבתי את

האיש החכם לנסיך ואמר" :אני בא מארץ רחוקה .בארץ

מקום מחבואם של השודדים .הלילה היה חשוך ומכל הצדדים

מולדתי תרנגולים לא מנתרים בכלל ,הם מתהלכים כמו

נשמעה יללת הזאבים שהריחו כנראה ,כי טרף קל מחכה להם.

אנשים רגילים" ,באמת?" קרא הנסיך" ,כמה כיף לתרנגולים

הסוס שמשך בעגלתי עמד מלכת ,הואיל ולא יכל לראות אף שביל

האלו" "אנו יכולים גם לעשות כמוהם" ,הציע האיש החכם

ביער העבות .אולם לפתע פתאום נראתה לפני העגלה שלהבת

בנדיבות" .בוא נתהלך סביב" .הנסיך-התרנגול הסכים מיד

קטנה ,דקיקה ,וככל שהיא התקדמה ,הלך הסוס בעקבותיה וכך

להצעת ידידו החדש.

עברנו בהשקט וביטחה את קטעי היער הבלחי חדירים ביותר,

אחרי כמה ימים הציע החכם לנסיך-התרנגול ,שכעת חזר

כשהשלהבת צועדת לפנינו ,כאילו היתה נר חנוכה שנשלח במיוחד

להתהלך זקוף כמקודם ,שיעברו לגור בתוך הבית ,כי בעיר

על ידי ה' כדי להדריך אותי בשלום עד בואי אל הבית הזה .חיות

גדולה אחרת שהוא מכיר ,תרנגולים אינם חיים בלולים

רעות התגודדו סביבינו ,מוכנות כל רגע להסתער על הסוס ועלי,

אלא בארמונות מלוכה המתאימים לנסיכים .שוב הסכים

אולם ברגע שהבחינו בשלהבת ,נסוגו ונעלמו כלעומת שבאו.

הנסיך התרנגול ,וכך הם עשו .וכך נמשך התהליך .זמן קצר

כאילו נפתח שביל במעבה היער ואני עברתי בו ,כמו בני ישראל

לאחר מכן שכנע האיש החכם את הנסיך-התרנגול שבארץ

בשעתם שעברו בתוך הים ביבשה ,עברתי כשאני אומר פרקי

רחוקה אחרת אוכלים התרנגולים מזון של בני אדם .לאחר

תהילים ומודה לה' על חסדיו שלא תמו.

מכן הגיעה שעתה של הישיבה סביב השולחן וניהול שיחה

"כך המשכתי בדרכי עד שהגעתי אל התמרור שהזכיר ראש

אנושית .תוך זמן קצר החל הנסיך-התרנגול ,אף שהמשיך

השודדים ואשר סימן לי כי הגעתי אל העיר שלך ,רבי .שמתי את

לטעון כי הוא תרנגול ,להתנהג בדיוק כמו אדם רגיל.

הממחטה שלי במקום שצויין על ידי השודד ובכך אותתי לו כי

הנמשל הוא :למרבה המזל ,רובנו לא סובלים מתסביך

קיימתי את חלקי בהסכם והגעתי בשלום למחוז חפצי .מי ייתן

התרנגול .אולם כולנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה

ויחזרו השודדים למוטב ,יכפרו על עוונותיהם ויתמו חטאים מן

הבאה :האם אנו מממשים את הפוטנציאל שלנו ,או שאנו

הארץ".

מייחסים לעצמנו כוחות של תרנגול בלבד?
)בשם הרה"ק רבי נחמן מהורודונקא זיע"א(

עשיית חסד בגופו ממש

יום ראשון א' טבת

נתינה בהרחבה

הגה"ק רבי יאיר חיים בכרך ב"ר משה שמשון
)חוות יאיר  -תע"ד(
הרה"ק רבי שאול אוקער מטבריה ב"ר צבי

סיפר נכדו של הגה"ק רבי יוסף

פעם שלח הרה"ק רבי שלומ'קה

חיים זונענפעלד זיע"א רבה של

מזוויהעל זיע"א כסף ביד בתו

ירושלים עיה"ק תובב"א :היה זה

לאלמנה אחת שהיה תומך בה

בערב ראש חודש ניסן תרפ"ח ,רבי

לפרנסת בני ביתה .חזרה הבת

יוסף חיים כמנהגו בכל ערב ראש

וסיפרה שפגשה את האלמנה בעת

חודש ,היה שרוי בתענית .בסיום

לראות

)חתן האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש  -תרי"ז(
הרה"ק רבי יעקב צבי ב"ר יהושע אשר
מפאריסוב )תרמ"ט(

התלוויתי אליו אל ביתו בשכונת

גדולה ,מאחר שראתה שמרשה

בתי מחסה ,משנכנסנו לבית הופיע

לעצמה לקנות מצרכי אוכל יקרים,

יום שלישי ג' טבת
הרה"ק רבי אליעזר זאב מבאטשעטש ב"ר חיים
)תרי"ב(

פתאום אברך ,וסיפר לרב שאשתו

)כידוע רבנו לעצמו ולמשפחתו

זקוקה להתקבל בדחיפות לבית

צמצם בתכלית הצמצום באופן

הרה"ק רבי אברהם ב"ר יהודה צבי מסטרעטין
)תרכ"ה(

חולים שערי צדק ,לכן הוא בא

מדהים (.נענה לה הרבי ,אדרבה

לבקש מכתב המלצה מהרב לד"ר

מעתה

סכום

יום רביעי ד' טבת
הרה"ק רבי גרשון חנוך העניך ב"ר יעקב
מראדזין )בעל התכלת  -תרנ"א(

וולאך שהיה ממקורבי רבי יוסף

התמיכה ,מאחר והיא זקוקה לדברי

חיים .באין אומר ודברים תלה הרב

אוכל יקרים.

הצום

לאחר

תפילת

מעריב,

ונוכחה

ארוחתה,

שהרחמנות עליה אינה כל

להגדיל

יש

את

כך

במהירות

והנה

אהבת ישראל אמיתית

מתקרבת הרבנית מכיוון המטבח
עם מגש אוכל ,היכן הרב? שאלה

בעל ה"אהבת ישראל" מוויזניץ

אותי בתמהון הלא טרם הפסיק את

זיע"א לעיר חוסט שבאוקראינה,

צומו ,סיפרתי לה מה שהתרחש,

והמנונים נקהלו לקבל את פניו

מיד התחילה לרוץ לכיוון מעלה

בתחנת הרכבת ,ביניהם היה יהודי

השכונה ,להשיג את הרב ולהחזירו

אומלל ,מוכה שחין שבגדיו קרועים

לביתו כדי שיטעם דבר מה .כעבור

ומרושלים,

בנימה של יאוש :אחרי ששמעתי
את הויכוח ,האברך הפציר ברב
להמתין ליד השכונה עד שירוץ
לשער יפו ויביא כרכרה שתקח
אותם לבית החולים ,ואילו הרב

ובלויים,

מזוהמים

חיבקו הצדיק ונישקו ,והחל משוחח
איתו

בידידות

ובאהבה,

רבים

מהנוכחים הזילו דמעה בראותם
מהי

אהבת

ישראל

אמיתית,

ובראותם לאיזה יחס זוכה יהודי זה
מהרבי .פעם אחת הגיע ה"אהבת

עמד על דעתו ,לרוץ יחד עמו עד
שער יפו ,הבנתי ששום כח לא

פניו היה מנקה הארובות של העיר,

ישכנע את הרב לחזור לביתו בטרם

שגופו ובגדיו מפוחמים ומזוהמים,

יסודר ענין הכנסת האשה לבית

הרבי חיבק אותו ונישקו ,בלא

החולים.

להשגיח על כך שבגדיו מתלכלים.

גל פז

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ב"ר חיים
מצאנז )תרנ"ט(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

כאשר הוא ניגש לקבל שלום,

ישראל" לעיר ווישיווא ,ובין מקבלי

בחסות רשת חנויות

יום חמישי ה' טבת
הרה"ק רבי אהרן מטיטיוב ב"ר צבי בן הבעש"ט

יום שישי ו' טבת

מסופר :פעם אחת הגיע הרה"ק

רגעים ספורים ,היא שבה וסיפרה

מפרשיסחא )תקפ"ט(
הרה"ק רבי יעקב כולי ב"ר משה שלמה זלמן

יהודה )תלמיד ה"חוזה"  -ברכת אברהם -
תקצ"ה(

האברך תחת זרועו והחל פוסע
לעבר

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

הקדוש )תקפ"ט(
הרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש ב"ר

את מעילו על כתפיו ,תפס את

הדלת,

הירש )תרי"ג(

האוכל בשוק )י'(
א( בפארק או גינה  -שהרגילות לאכול שם  -שיש
שם פינות אכילה מסודרות – עם שולחנות
וספסלים ,אפשר להקל לאכול שם ]הגר"י
זילברשטיין[ .וילדים קטנים מותרים לאכול בגינה
ציבורית גם בלי שיש מקום המיועד לכך ]הגר"י
זילברשטיין[) .שלמי חיים ,להג"ר חיים מלין
שליט"א(
ב( גם קבוצת אנשים המטיילים בתוך יער או שדה
וכדומה ,שאין שם שאר אנשים מלבד המטיילים,
והדרך לאכול אז מיני מתיקה  -מכל מקום אין
לאכול שם ]הגר"י זילברשטיין[ )ובפרט בעמידה,
וכל שכן בהליכה ]עיין גיטין ע) .([.שם(
ג( חדרי מדרגות של בנין מגורים ,שמצוי שעולים
ויורדים שם התושבים ,אם זהו הבנין ששם הוא דר
 יכול הוא לאכול שם ,לפי שנהוג לפעמים שבניהבית אוכלים על פתח הבית ,וכגון בערב פסח
שמנקים הבית מן החמץ .אך בבנין שאינו דר בו,
אין ראוי לאכול שם ,דהוי כרשות הרבים שעולים
ויורדים שם – ואין הדרך לאדם שאינו דר שם
לאכול שם ]הגר"י זילברשטיין[) .שם(

נדבת הרה"ח פינחס דוד הומינר הי"ו
לע"נ אמו מרת זעלדא מרים ע"ה
ב"ר אברהם צבי ז"ל
נלב"ע ל' כסלו תשע"ה

העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

הצלחה בגו"ר

פָּ ָּר ַׁשת ִמקץ -

חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב
שלמה ודנה דוד וב"ב אריה ושרה לוי וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן חיים בן אלן אסתר
יוסף בן רוחמה
תרצה בתיה בת ימנה נינט
יפית שרה בת ג'ינה
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
דרור בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה
עמית בת טובה
סיון רבקה בת אלן אסתר
אברהם גורג'י בן דליה אפרת

זרע קודש בר קיימא

רפואה שלמה

על מה נתבע יוסף הצדיק? מדוע נגזרו עליו
עוד שנתיים של סבל נורא שכזה?

לכן ,יוסף עצמו כאשר הרגיש כי נכשל
באותה השתדלות מזערית ,התפלל לה'
שישכיח את בקשתו משר המשקים .כל
הסבל הגדול שווה היה ליוסף ,כדי להגיע
למעלתו המופלאה ,על פי דרגתו כמובן .כל
זה היה שווה ,כדי ללמד את כלל ישראל
לדורות יסודות באמונה ,בביטחון .זה אינו
עונש -זה חסד!

מה הטעם להקפדה כלפי אמירתו של יוסף?
כיצד נשכחו ליוסף כל צדקותיו הרבות,
עמידתו בנסיון הקשה מנשוא בבית פוטיפר?
מה גם שהוא כבר יושב עשר שנים בבור
תחתיות ,והרי כל יום שעובר בכלא הוא קשה
מנשוא -תשאלו את יושבי בתי הכלא של

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

לרפואה שלימה

לנוריאל בן אסתר

פניני עין חמד

עוד מאות ימים של יסורי גוף ונפש ,בבור
תחתיות ,וזאת לאחר עשר שנים של ישיבה
במקום זה ,בלא שנראה אפילו 'אור בקצה
המנהרה החשוכה'.

בקוצר דעתנו נראה ,כי אם אכן שר המשקים
היה מספר לפרעה מיד עם עלותו לגדולה,
על אותו "נַעַ ר עִ ב ְִרי עבד לְשַ ר הַ טַ בָּחִ ים"
(בראשית מא ,יב) ,היושב לחינם בבית
האסורים ,ופרעה היה מורה לשחררו ,הרי זו
היתה טובה גדולה ליוסף מבחינה גשמית ,כי
בכך היו נחסכות לו שתי שנות מאסר קשות
ומייסרות ,אבל ליוסף הצדיק היתה זו רעה
נוראה מבחינה רוחנית .הוא היה עלול
לחשוב שהשתדלות שעשה בעניין שחרורו,
אכן הועילה במעט .ובכך היתה נפגמת
במעט ,כחוט השערה ,מידת ביטחונו בה'
לפי דרגתו הגבוהה.

כפי שפירש רש"י הקדוש בסוף הפרשה
הקודמת על הפסוק" :ו ְֹלא ָּזכַר שַ ר הַ מַ ׁשְ קִ ים
את יֹוסֵ ף וַיִׁשְ כָּחֵ הּו" (בראשית מ ,כג)  -מפני
שתלה בו יוסף לזכרו ,הוזקק להיות אסור עוד
שתי שנים" .שנתיים בשל בקשה לגיטימית
לכאורה.

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

לרפואה שלימה

שנתיים ימים נוספים ,יושב יוסף בבית
האסורים ,וזאת בשל דיבור מיותר .שנתיים
ימים בבית כלא מצרי ,שתנאי החיים בו מן
הסתם לא היו מן המשופרים ,וזאת בלשון
המעטה.

מן הסתם יוסף הצדיק ששם שמיים שגור על
פיו ,הבין כי העובדה שחלומות שר המשקים
והאופים הגיעו לפתחו כדי שיפתור אותם ,לא
היתה דבר מקרי ,אלא פתח לשחרורו
העתידי.

מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
ישראל בן חווה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
משה בן נזימה
שאול בן סילביה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
נעימה בת שרה
אליהו בן רחל
בנימין בן ברכה

י ָמִ ים" (בראשית מא ,א)
היום ,מה הם מוכנים לעשות כדי לקצר את
עונשם בשנה ,בחצי שנה ,ביום אחד .ואם
אמר יוסף כמה מילים לשם השתדלות ,וכי
מגיע לו עונש נורא שכזה ,להישאר עוד
שנתיים בכלא?

אך העולה על כולנה -שביב התקווה לשחרור
שנראה היה באופק בעקבות הפיתרון של שר
המשקים ,הולך ומתרחק מדי יום שחולף.

אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה
נתנאל בן ג'ינה
אסף בן סופיה

לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

זה ֹלא עֹונֵׁש ,זה חסד

"וַיְהִ י מִ קֵּ ץ שְ נָתַ יִם
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בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:08

17:21

17:51

16:24

17:17

17:47

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת
וב"ב והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

16:24

17:16

17:46

לע"נ הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל

16:28

17:21

17:51

פרשת מקץ

ל' כסליו ה'תש"פ
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במוצאי שבת מה מדליקים קודם -נרות חנוכה או נר הבדלה? וכן מה יעשה מי שנוהג כרבינו תם,
מתי ידליק את נרות חנוכה?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
במוצאי שבת ,מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה ,ואחר כך מבדילים על הכוס ,כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר.
ולמרות שהמדליק נרות חנוכה ,מפסיד את קדושת השבת ,מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בביה"כ אחר תפילת ערבית,
שהרי כ ל הציבור נשארים בקדושת השבת ,עד שיבדילו .וגם כדי שיהיה פרסום הנס בהדלקת הנרות בביה"כ ,שהרי אם
יבדילו קודם ההדלקה ,רוב הציבור ילכו לבתיהם קודם ההדלקה.
כשמגיע האדם לביתו ,יקדים להבדיל על הכוס תחילה ,ואחר כך ידליק נרות ,שכן תדיר ושאינו תדיר ,תדיר קודם .ומצוות
הבדלה היא תדירה יותר ,שכן עושים אותה בכל שבוע ,ואילו הדלקת נרות חנוכה מתרחשת פעם בשנה.
לאותם הנוהגים להחמיר ,שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת ,עד שיגיע זמן רבינו תם ,הוא הדין שאף במוצאי שבת חנוכה
צריכים להמתין ,שלא להדליק נרות עד זמן רבינו תם ,מפני שאין זה מנהג טוב בלבד ,אלא ראוי ונכון לכל אחד ואחת לנהוג
כשיטת רבינו תם ,ובפרט שכן דעת מרן השולחן ערוך.
אין מברכים ברכת 'מאורי האש' על נרות חנוכה (אם טעה והדליק נרות קודם ההבדלה) ,שהרי אסור ליהנות מנרות חנוכה,
ואין מברכים 'מאורי האש' עד שיאותו לאורו של נר ההבדלה ,כלומר ,הנאה מאור הנר ,אבל על נר השמש שהוא חול ,מותר
לברך 'מאורי האש'.
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בשנת ה'תשע"ו באחד מסבבי מטחי-הטילים ,שנחתו על העיר שדרות ,בית בקצה העיר ברחוב המכבים ספג פגיעה ישירה,
ובני המשפחה בנס גדול יצאו רק בפציעות קלות .הרב מיכאל זאדה ,רכז 'לב לאחים' בעיר ,נקלע לאירוע ושמע את השיח
הנרגש בין השכנים ,שהתאספו במקום.
"הייתה זו סייע תא דשמיא" ,סיפר בשיחה מיוחדת למוסף שב"ק של 'יתד נאמן' (סוכות ה'תשע"ז)" .אני שומע את בעל הבית
אומר ש'צבע אדום' אינו יעיל כלל כנגד מתקפת הטילים הנוראה ,וכל ההגנות ,שעשו כאן עלינו ועל בתינו לא עומדות במבחן
המציאות .השכנים ,שבאו לראות את המתרחש ,היו אף הם בדילמה ,והדאגה כירסמה את ליבם .ואז בסייעתא דשמיא
הבזיק רעיון במוחי".
"אמרתי להם' :במקום שנסתמך על ה'צבע אדום' ,אני מציע לכם הגנה מעולה יותר הנקראת 'ענני כבוד' ...נעשה שיעור
תורה קבוע בבית ,נביא את כל המעוניינים להתקרב וליהנות מעט מאור התורה ,וזה לבטח יגן עלינו יותר מהאזעקות'.
להפתעתי ,קם שכן בשם יובל ,המתגורר בבית סמוך ,ואומר ,שהיות ובבית לידו נפל טיל וגם בצד השני בסמוך ירד טיל
אימתני ,ואילו ביתו ב"ה ניצל  -הוא רוצה לקבוע את שיעור התורה אצלו .וכך למחרת היום קבענו שיעור תורה אצל יובל
הי"ו".
"עד מהרה התמלא השיעור בכארבעים לומדים! שהגיעו מדי יום ביומו .בגלל החששות מהאזעקות והטילים ,הלכתי במיוחד
עם ר' אליעזר סורוצקין הי"ו לבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ,ושאלנו אותו' :האם זה בגדר סכנה להגיע מדי
ערב לשיעור?' .הסברנו לו ,שזוהי סכנה ללכת בשעות הערב בחוצות העיר ,אבל מאידך גיסא ,התושבים חשים שקירובם
לעולמה של תורה הנעשית ע"י שיעור תורה זה ,היא המגנה יותר מכל עליהם ,ולכן הם מאוד חושקים בהמשך השיעור".
"ראש הישיבה חשב מעט ואמר' :רצוי שימשיכו את השיעור ,כי כבר אמרו חכמינו ,שתורה מגנא ומצלא ,ואין דבר ,שיסייע
י ותר מהתורה המגינה ומצלת מן הפורענות' .חזרתי לעיר וסיפרתי לתושבים את תשובתו של מרן ראש הישיבה ,וזה הביא
עוד אנשים להצטרף לשיעור".
"באחד הערבים אירע מופת של ממש .בעודי מוסר את השיעור החלה לפתע להישמע אזעקת 'צבע אדום' .רצינו להיכנס
לחדר הפנימי שהוא בטוח יותר ,אבל החדר היה קטן מלהכיל את כל משתתפי השיעור  -כארבעים לומדים .בהתאם
להוראתו של מרן אמרתי להם כי אם התורה מגינה ומצילה עלינו  -נישאר כולנו כאן ונמשיך ביתר שאת בלימוד התורה
בשקיעות ,וכך נוכל להינצל בזכות התורה ,שלא יישמע שוד ושבר בגבולנו".
"לאחר דקות ספו רות שמענו 'בום' אדיר .היה קול נורא בכל הבית ורעדה נוראה ,כאילו טיל פגע במקום .נודע לנו ,שנחת
טיל בצמוד לבית מאחור ,והחדר הפנימי בו היינו אמורים לשהות על פי דרך הטבע  -נפגע ממש .לו היינו נדחקים שם
כולנו בצפיפות ,התוצאה הייתה הרת אסון ח"ו".
לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל
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אִ ם ִראשֹונִים ְכמַ לְ ָאכִים-

האדמו"ר הָ ַרב ַאב ְָרהָ ם ברנדויין זצ"ל

האדמו"ר הרב אברהם ברנדויין מסטרטין זצ"ל -נולד בשנת ה'תקס"ה ( )1804כבן
בכור .מימי טל ילדותו נראו בו סימני קדושה וטהרה .אביו הקדוש התבטא אודותיו ,כי
"אילו לא באתי לעולם אלא בשביל אברהמיניו בני  -דייני" .בשנת ה'תר"ד ()1844
לאחר פטירת אביו ,ביקשו למנותו תחת אביו .אולם בגודל ענותנותו ובשפלות רוחו ,לא
החשיב את עצמו ראוי לשבת על כסא אביו .בסיכומו של עניין הוסמך רבינו למלא את
מקומו ,על ידי האדמו"ר ר' ישראל פרידמן מרוז'ין.
במשך כ 21-שנים הנהיג את עדתו ,כאשר אלפי חסידים הסתופפו בצילו .שמו היה
נערץ בעיני צדיקי הדור ,שהתייחסו אליו כקדוש ונורא ,איש אלוקים ,עמוד צלותהון
דישראל .בעל רוח-הקודש .רבים פנו אליו ונושעו .האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם
מצאנז אמר שהבטה בצורתו של רבינו מסוגלת ליראת שמיים .בקי מאוד בסגולות
ורפואות .כל עיקר עבודתו הייתה רק להשלים נפש זולתו ,ולקרב אותו תחת כנפי
השכינה .בעל אהבת ישראל מופלאה .חיפש לימוד זכות על כל בן ישראל.
היה מתפלל במסירות נפש ודבקות גדולה .בעת עמדו בתחינה לפני שומע תפילה
ית"ש היה מרעיש עולמות ,ושאגת קולו נשמעה למרחקים .סיגף עצמו .הקפיד על
טהרתו עד שהשו"ב היה צריך לטבול במקווה לפני השחיטה .כל ימיו היה משתוקק
ומצפה לביאת משיח בן דוד וגאולת ישראל מגלות המר הזה ,פעם אמר ,שהוא כבר
תיקן חלק המשיח השייך לשורש נשמתו ,ועומד הכן לקבל פני משיח .נפטר במוצאי
שבת קודש פרשת מקץ ,ג' טבת ה'תרכ"ה ( .)1864חי כ 60-שנים .ציונו בסטרטין.
חתנו ,ר' אורי לאנגר מראהטין מילא את מקומו.
אביו :האדמו"ר ר' יהודה צבי מסטרטין .אימו :בת ר' אלעזר מראזלא (נצר למשפחת כהנא שיחוסם למעלה בקודש עד עלי הכהן).
מרבותיו :האדמו"ר ר' אורי קלוגהויפט ('השרף מסְ טְ רלִיסְ ק') .אחיו :ר' שמואל זיינוויל ,ר' אליעזר מאזיפולי ור' חיים (נפטר
בצעירותו) .מתלמידיו :ר' שלום מרדכי הכהן שבדרון (המהרש"ם מברז'אן) ,ר' יחיאל מיכל היבנר (אבד"ק ניזנוב) ,ר' אורי הכהן
מסאמבור .חתניו :ר' אורי לאנגר מראהטין ,ר' ישכר בעריש אייכנשטיין מדאלינא ר' אהרן לנדא -ברנדויין מפלשטין ור' פנחס
ברנדויין מברז'אן.

ב

עיר אחת במדינת רוסיה ,גר אברך אחד מופלג בתורה ויראת שמיים ,אשר בימי בחרותו הלך שמו לפניו ככלי מחזיק ברכה ,עד שבא
בקשרי השידוכין עם בת גביר אחד ,אשר הכניסו לביתו וסיפק לו את כל צרכיו ,וישב באהלה של תורה .ברבות השנים פתח לו חותנו בית
חנות ,וזרחה עליו שמש ההצלחה .שנים חלפו ועברו ,וכבר עמדו הזוג כעשר שנים לאחר נישואיהם ,ועדיין לא נפקדו בזרע של קיימא,
והחל לדרוש ברופאים ,והם יעצו לו לנסוע לרופא מומחה בעיר למברג שבגליציה.

הגיע האברך ללמברג ונכנס אצל רופא מומחה אשר ייע ץ לו להתרחץ במעיינות הישועה שבעיר המרפא קרניץ ,אבל דא עקא ,שהיה אז בימות
החורף ,באמצע ימי חנוכה ,ושערי המרחץ בקרניץ סגורים עד תחילת הקיץ (בחודש לועזי מאי) .כששמע האברך את דברי הרופא ,נפלה רוחו
והיה אובד עצות ,הרי אי אפשר לחכות חמישה חודשים ,עד שיפתחו שערי קרניץ ,ואיך יישא פנים בחזרו לביתו בלי שום תרופה ,הרי בוודאי
יצווה עליו חותנו לגרש את אשתו.
כך הסתובב ברחובות העיר למברג ,ודאגתו בליבו" :מֵ ַאי ִן י ָּב ֹא עז ְִרי" (תהלים קכא ,א) .פתאום הגיע לאוזניו קול שירה וזמרה ,והלך אחרי הקול,
עד שהגיע לקלויז של חסידי סטרטין ,וראה לפניו חבורת חסידים היושבים בצוותא במסיבת חנוכה ,ופוצחים בשירה .מגודל מרירות ליבו לא
התיישב בין החסידים רק הסתובב בקלויז אנה ואנה.
ניגש אליו אחד מזקני החסידים ושאל " :למה נפלו פניך ,הרי אנו עומדים בימי הלל ושמחה?" כך דיבר הזקן אל ליבו ,עד שגילה האברך לפניו
את כל מצוקת ליבו הכואב .אמר לו החסיד הזקן" :אל תדאג דאגת מחר ,תבוא איתנו ביחד להסתופף בצל רבינו הק' ר' אברהם בשבת קודש,
ושמה בוודאי תיפקד בדבר ישועה ורחמים" .האברך עש ה כעצת החסידים ,ונסע לסטרטין לשבת חנוכה ,במוצאי שבת נכנס לקודש פנימה,
ושפך לפני רבינו את צרת נפשו ,שהרופא המומחה מלמברג יעץ לו לנסוע לקרניץ ,ואין פותחים שערי העיר עד חודש מאי .כשמוע רבינו את
דבריו ,אמר לו" :הלא כבר אמרו חז"ל (שבת כ"א' ):מאי – חנוכה' תיסע לביתך ותיוושע בזרע של קיימא".
כששמע האברך את דברי רבינו שנאמרו בלהט קודש ,הרגיש בקרבו ,שנהפך פתאום לאיש אחר ,ומכיוון שהיה מוצאו ממדינת רוסיה ,ורבים
מהצדיקים בסביבתו ,היה דרכם לבקש סכום כסף קצוב לפדיון נפש ,בכדי לפעול ישועה ,לכן שאל" :יקבע נא רבינו סכום כסף" .אך שונה היה
המנהג בסטרטין ,ויען לו רבינו" :תן כפי מה שאתה רוצה" .אך האברך התעקש בדבר ,שרבינו יקבע לו סכום כסף .אז עצם רבינו את עיניו
למשך כמה רגעים ,ויאמר לו" :תקבל עליך ,שאם רעייתך תלד בן זכר ,תצום כל ימי חייך ביום הולדתו משך מעת לעת שלם" .האברך נסע
בחזרה לביתו מלא התחזקות ,ומדברי רבינו לא נפל מאומה ארצה ,והוא נפקד בבן זכר ,שנולד ביום הכיפורים.

נ

ודע בזהירותו המופלגת בענייני טהרה .דרכו בקודש הייתה להטביל את כל כליו ,גם לרבות הסדינים וכן המצעים שהיה מציעם במיטתו.
מעולם לא בא אל פיו בשר שנשחט על ידי שוחט שלא טבל קודם השחיטה ,ובגודל קדושתו היה מרגיש כשהביאו לו בשר ,אם השוחט היה
זהיר בטבילה .קדושתו עברה כל גבול ,עד שלא השתמש בשום דבר טרם הטבילו במקווה טהרה ,לרבות המקטרת שלו.

לימים ,כשהיה מוטל על ערש דווי ,עד שאשתקיל מילוליה ,ולא היה בכוחו להוציא הגה מפיו ,הציעה הרבנית את הסדין על מיטתו ,סדין שלא
הוטבל מתחילה ,והנה הבחינו המקורבים שהרבי ממאן לשכב ,ומרמז משהו בידיו .לא ידע אף אחד מה כוונתו ,עד שלבסוף נזכרה הרבנית
מה שעשתה והחליפה לסדין 'כשר' ,והרבי שכב במנוחה על מיטתו.

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

נכָה
ח ֻ
זְכּות נֵּרֹות ֲ
להלן סיפור המעובד מתוך 'אגעדאנק' מפי העורך ר' ב.י
ששמע את הסיפור מפי הרה"ג רבי מנחם שטיין שליט"א,
ויש בו כדי ללמדנו על עת הרצון בזמן הדלקת נרות חנוכה,
ועד כמה עלינו לנצל את הזמן המיוחד.
הרב אוריה שטיין זצ"ל בנו של המגיד מישרים המפורסם
הגאון רבי מנחם שטיין שליט"א ,חלה במחלה האיומה.
אברך צעיר עם שני ילדים!
במשך שש שנים התמודד ונלחם על חייו .במהלכם אף
הוציאו את אחת מעיניו ל"ע ,כדי להציל את חייו ,וקידש שם
שמיים בצורה מדהימה ובלתי נתפסת בדרגות גבוהות של
אמונה ,של בטחון בהקב"ה ,של 'שמחים בייסורים'.
בניגוד לתחזיות הרופאים שלא נתנו לו יותר מחודשים
ספורים ,המשיך לחיות עוד שש שנים כאמור ,ויתירה מכך -
נולדו לו עוד שני ילדים ב"ה.
בשנת ה'תשע"ג התבקש לבית עולמו ,תוך שהוא מותיר
אחריו משפחה שבורה ,אלמנה ,ארבעה יתומים – שלושה
בנים ובת .היתומים גדלו ,ונכנסו כולם ללמוד באותו תלמוד
תורה חשוב בשכונת 'בית וגן' בירושלים.
תחילת חורף ה'תשע"ז .מנהל הת"ת יצר קשר עם האימא
ודיווח על חוסר חשק ללמוד של הבן היתום כבן העשר וחצי
שנים ,שנמצא לאחרונה 'מחוץ לעניינים' כלשון המחנך.
האם הצטערה מאוד ,אך לא הופתעה ,גם היא ראתה את
חוסר החשק של הבן ללכת לחיידר.
כל המעורבים בדבר טיכסו עצה ,כיצד לרומם את הילד
ולהצית בליבו שוב את חשקת התורה .המחנכים והנהלת
החיידר ,הסבים -הרב שטיין שליט"א והסבא השני ,אבי
האלמנה .ניסו וניסו .למרבה הצער ללא הצלחות מיוחדות.
באותם ימים ,חברו הטוב של ר' אוריה ז"ל ,שהיה בקשר
טוב עימו בחיי חיותו התעורר בבוקר בבהלה .הוא ראה את
אוריה בחלום .הלה הגיע אליו ואמר לו" :אחד מבני לא לומד
כל כך בתקופה האחרונה".
"אני מבקש ,שתיצור קשר עם אימי ותגיד לה שכיוון שימי
החנוכה מתקרבים ,והילד הזה זקוק ליותר תפילות כדי
שיחזור לו הטעם בלימוד ,שתראה לנצל את העת רצון
המיוחדת בשעת הדלקת הנרות ותבקש במיוחד עבור הבן
הזה".
"מדוע הוא צריך לבוא אלי? מדוע אינו פונה ישירות
לאישתו? ובכלל ,האין יותר מתאים שהאימא תבקש עבור
בנה? ככל הנראה חלומות שווא ידברו" ,חשב לעצמו.
כעבור יומיים חולם הוא את אותו חלום ,אולם הוא הסביר
זאת לעצמו :מכיוון שחשב על החלום הקודם ,ו"אין מראים
הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
רפאל בן אסתר ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
יוסף בר סעדה ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שמעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

לו לאדם אלא מהרהורי ליבו" (ברכות נ"ה ע"ב) ,לכן חלם על
זאת בשנית.
עברו עוד מספר ימים .חג החנוכה התקרב ,הנר הראשון יחול
בליל מוצ"ש הקרוב .ליל שבת קודש הגיע .יממה לפני שחג
החנוכה יפרוס את כנפיו ,וכל בית ישראל ידליקו נר ראשון.
הוא עלה על יצועו .ר' אוריה זצ"ל הופיע בפעם השלישית.
והפעם ,עם כל העוצמה!" .תגיד ,אתה חבר שלי או לא?!"
פתח בתביעה נחרצת!" .אינך מבין ,שיש לי צער מהעובדה,
שבני אינו לומד?! מה בסך הכול ביקשתי ממך ,תפנה אל
אימא שלי ותגיד לה ,כי שערי שמים פתוחים בזמן הדלקת
הנרות ושהיא תתפלל על בני שיחזור לו הטעם בלימוד!".
והוסיף בחרדה" :מחר בלילה כבר חנוכה! מה יהיה?!".
ר' אוריה תירץ מעצמו את אחת השאלות ,שניקרו במוחו:
"אני לא רוצה לבוא להוריי ,אני לא רוצה להבהיל אותם.
אימא שלי אומנם מתפללת על הנכדים וזה עוזר! אבל הבן
הזה זקוק ליותר תפילות .וצריך לנצל את עת הרצון המיוחדת
בעת הדלקת נרות החנוכה להצלחה בחינוך הילדים!".
החבר היה המום! תוך כדי החלום ,אזר אומץ ושאל" :מדוע
שלא תפנה ישירות לאשתך – האלמנה – אם הילדים ,שהיא
תתפלל עבורם?"" -מכיוון שהיא נישאה ,שוב אין לי יכולת
להגיע אליה".
תוך כדי הדו-שיח ,שם לב החבר כי פניו של ר' אוריה מאירות
ובפניו מופיעות שתי עיניים יפות וברורות ,ומיד הוא שאל:
"היכן נעלמה הרטיה שהייתה לך בשנים האחרונות?" .הלה
ענה לו בתוכחה" :שכחת היכן אני נמצא? מה זה בכלל
הגוף?! מעטפת חיצונית בלבד!" .בסיום משפט תוכחה זו –
נעלם מעיניו.
החבר התעורר משנתו והתחיל לקרוא בספר התהילים לעילוי
נשמת חברו" .אני חייב להשיג את אימא שלו ,לפני שהם
מדליקים נרות ,ויהי מה!".
מיד בצאת השבת ,ניגש החבר אל הטלפון והתקשר לבית
הרב מנחם שטיין שליט"א ,ובליבו תפילה שיצליח במשימתו
לתפוס את הרבנית שטיין לפני הדלקת הנרות! התקשר
והתקשר ואין עונה" .ריבונו של עולם ,תעזור לי! שיענו כבר".
עבר זמן רבינו תם .והוא התקשר והתקשר .הרב שטיין ,הגיע
הביתה ,והרבנית פנתה אליו בדאגה" :מזמן צאת השבת
הטלפון לא חדל מלצלצל! איני מכירה את המספר ,מי יודע
מה קרה"...
הרב מיהר לענות" :שבוע טוב הרב שטיין! מדבר החבר של
בנך ר' אוריה ז"ל ,האם כבר הדלקתם נרות חנוכה?" .וסיפר
לו בהתרגשות את דברי בנו זצ"ל.
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה שרה בת נרקיס ע"ה ל
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
נעמי בת כתון ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
שלום בן אסתר ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
מרים בת שרה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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äëåðç ¯ õ÷î
ויריצוהו  -הנקצב לו לאד יבוא אליו א מבלי השתדלות ìë úà êúåà íé÷åìà òéãåä éøçà äòøô øîàéå' (èì
יתירה
àâøãá ãîåò êðéä íà éë ,'êåîë íëçå ïåáð ïéà úàæ
ïåáð ïéà ïë íà ,äùåò àåä íé÷åìàä ìëäù úòãì åæ ãéâä äùåò íé÷åìàä øùà úà' ,(äë àî) ïúùøôá
øòðãéî äùî éáø ö"äâä øàéáå ,äòøôì
 êåîë íëçåב.
ìë éë äòøôì òéãåäù ,ì"ø' ,(úåáà úøåúá àáåä) ì"öæ
éç äéä øùà ÷éãöä óñåé ìöà åðéöî úàæë ïëàå ìëäå ,äùåò àåä íé÷åìà ìëä íìåòá äùòðäå äåäúîä
 'ù"úé åçåëîא÷åñô) äùøôä êùîäá øîàð êë ìòå .
ú"éùä ïåöøá àåä åéìò øáåòä ìëù åúðåîàá
א .הנה מבואר בקדמוני שלכ מסובבי בחנוכה את ה'דריידעל' )סביבו( מלמעלה ,ובפורי את ה'גראגער'
מלמטה ,כי בפורי היה איתערותא לתתא – שהתפללו והתענו ,כדכתיב )אסתר ד א-ג( וילבש שק ואפר ויצא
בתו העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה ...ובכל מדינה ומדינה מקו אשר דבר המל ודתו מגיע ...וצו ובכי ומספד
שק ואפר יוצע לרבי ,ובחנוכה לא מצינו כזאת ,וכל הנס בא בהתעוררות ממעל על כ ג ה'סיבוב' יבוא ממעל.
וידועה הקושיא ,שהרי ג בחנוכה ערכו בני החשמונאי 'מלחמה' כנגד היווני ,ונמצא שג בו היה הנצחו ע"י
מעשי התחתוני ...ומכא ,דאי המלחמה )ונצחונה( נקראת על ש מעשי בני אד כי 'מלחמות אני עשיתי' )ע"ז ב,(:
רק תפילות צו ובכי נחשבי כמעשי בני אד.
ומעניי לעניי ,נודע בשערי קושיית ה'בית יוס' )סי' תע"ר( מדוע קבעו להדליק שמונת ימי אחר שנעשה הנס
רק ז' ימי ,שהלא היה בו בפ שמ כדי יו אחד ,ותיר )בתירוצו הראשו( שחילקו את השמ לשמונה ימי ,ובכל
יו שמו במנורה רק שמינית מהשיעור ,וממילא נמצא שא ביו הראשו היה בו נס שדלקו הנרות כל הלילה.
והקשה הגה"ק רבי שלמה קלוגר ,כיצד עשו כ – להדליק על שמינית מהכמות הנצרכת ,והרי 'אי סומכי על
הנס' .ותיר ,עפ"י מה שכתב המהרש"א )קידושי כט (:שנס המתרחש על ידי תפילה אינו חשוב כנס לגבי שינכו לו
מזכויותיו ,על דר זה יש לומר שג כא אינו נחשב כ'סומכי על הנס' כי היה בדעת להתפלל שידלקו הנרות כל
הלילה ולפעול עי"ז שידלק השמ כל הלילה ,וכאילו נעשה כ בדר הטבע.
ב .הא ל לשו קדשו של ה'ב איש חי' )פר' עקב שנה ראשונה( הנוגע לכל עת ,ובפרט לימי אלו ימי הלל והודאה.
'וזכרת את ה' אלוקי כי הוא הנות ל כח לעשות חיל' )דברי ח יח( ,הנה נודע דאי אומרי לאד 'תזכור' אלא
א יש דבר שמשכיחו ,וכמו שאמרו רבותינו ז"ל )ביצה טו (:על הפסוק )שמות כ ח( 'זכור את יו השבת לקדשו -
זוכרהו מדבר אחר שבא להשכיחו' ,ופירש מורינו הרב ישראל איסרלי ז"ל ,כי מאחר שהאד מורגל מכל ימי החול
לעסוק במלאכה לכ צרי לעורר בקרבו כח הזכרו להיות זוכר את השבת ופורש.
וכ העני בהנהגת האד בעול הזה בכל מי עסק שעוסק ,ה במלאכה ה במקח וממכר ה בצרכי גופו וענייניו,
מאחר שרואה שהכל מתנהג בטבע ,הנה הטבע הזה המוטבע בעול יביא את האד לידי שכחה ,שלא יזכור ויצייר
בלבבו תמיד שכל עסקיו ועניניו נעשי בהשגחתו יתבר עלת העלות וסבת הסבות ,אלא יחשוב שהדברי נעשי
בטבע וממילא יחשוב שכוחו ועוצ ידו עשה לו החיל הזה ,כי כ הוא משפט הטבע ומנהגו של עול ,ולכ הוצר
הכתוב להזהיר האד בזכירה מחמת כי הטבע המוטבע בעול ודאי יביאנו לידי שכחה בדברי אלו.
ועל כ תיקנו חכמינו ז"ל אנשי כנסת הגדולה ברכת הודאה בארבעה דברי שבה עלול האד יותר לתלות עניינ
בטבע ומנהגו של עול וישכח הנהגתו יתבר המנהגת אותו בה ,והוא דאמרו רבותינו ז"ל )ברכות נד (:ארבעה צריכי
להודות שה :חבוש ,יסורי ,י ,מדבר וסימנ' :וכל ה'חיי' יודו סלה' ,מפני כי החולה על הרוב לא יקו ממטתו
מאליו אלא ע"י רופא וסמני ,וכל רופא שמבי ביותר וכל סמני שה חשובי ביותר יהיה מה תועלת יותר
לחולה ויתרפא מחליו במהרה ,ובזה האד רואה בעיניו כי הטבע רפא אותו ,וכ החבוש על הרוב לא יצא ממאסרו
בלתי השתדלות שישתדלו בעדו ה בממו ה בפיוסי והפצרת רעי ואוהבי והוא רואה שעזרתו באה מסבה
אנושית ,וכ מדבר על הרוב לא יל יחידי אלא ע אנשי רבי ושומרי חזקי ,ורואה שבה היתה שמירתו ועל
יד בא לשלו למחוז חפצו ,וכ היורד בי בורר לעצמו ספינה חשובה וקפטא )רב חובל( מבי ומדקדק הרבה ,והיינו
)רעש(

á
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'úîà úôù'á àúéà êëå .åãáì
úãéî' åîöòì äð÷ ÷éãöä óñåéù (ç"ðøú õ÷îå
êëù äðåîà êåúîå äáäàá åîò äùòðä ìë úà ìáé÷å
ìàøùé ùéà êéøö ïëå .'úîà úôù'ä ì"æå ,'ä ïåöø àåä
.äø÷îá àìå àøåáä úçâùäá ìëä éë ïéîàäìå òãéì
úåçéìù åäæù òãé øäåñä úéáìå íéøöîì ãøéùë íâå
íãàä çåìùì êøáúé åðåöøù íå÷î ìëáå ,'úé àøåáä
.êìîä ïåöø úåùòìå åúåçéìù íù úåùòì íãàä êéøö
),à"ñøú ,å"îøú áùéå 'øô

 'úååúùääג,

úåùòì ÷éãöä óñåé ãéá äéä éàãåáù' ,áúë ãåò
ìåãâ íëç éë ,íéøåñàä úéáî úàöì úåìåáçú
,øôéèåôì øùà ìë åãéá äéä éøäù øéùò íâå ,äéä
øçàî ÷ø ,øäåñä úéáî åîöò ìéöäì ìåëé äéä àîúñîå
,íéøåñàä úéáá áùéù Y 'ä ïåöø àåä êë éë ïéîàäù
áéúëã åðééäå ,úàöì úåìåáçú àìá 'íù äéä' ïë ìò
' 'íù äéä åúééååäá ¯ øäåñä úéáá íù éäéåד.

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

כי חושב שעל ידי כ יהיה נצול מנזקי הי ויגיע לשלו למחוז חפצו ,על כ בארבעה דברי אלו שהאד עלול
יותר להיות שוכח השגחתו יתבר מפני שתולה טובתו בטבע ומנהגו של עול לכ תיקנו בה ברכת הודאה שיהיה
מודה בפיו ומשבח להש יתבר שבהשגחתו הוא נשמר וניצול בכל אלה ,ובזה תשתרש אמונת ההשגחה בלב האד
בכל דבר ודבר מקל וחומר.
ג .הנה כתיב בפרשת )מא ,לט-מא( 'ויאמר פרעה אל יוס ...אי נבו וחכ כמו ,אתה תהיה על ביתי ועל פי ישק
כל עמי רק הכסא אגדל ממ ,ויאמר פרעה אל יוס ראה נתתי את על כל אר מצרי' ,והתמיהה ידועה מה
חידש לו פרעה כשחזר ואמר לו בשנית 'ראה נתתי אות על כל אר מצרי' ,ושמעתי לבאר בש גדול אחד,
שבדר הטבע היה יוס צרי לאבד עשתונותיו ולצאת מכל גבולותיו מרוב שמחה – על בשורה טובה כזאת ,שהוא
יוצא מאפילה לאור גדול ,מבירא עמיקתא לאיגרא רמא ...מתוככי בית הסוהר הוא יוצא להיות 'משנה למל',
ולמעשה ,יוס הצדיק אינו מתפעל כלל ,ואינו מראה כל התרגשות וכיו"ב ,וכל זה מחמת מידת ההשתוות שלו,
לעומתו ,חשב פרעה ,שהסיבה היא מכיוו שיוס אינו מבי כלל את משמעות הדברי ,לכ כפל פרעה ואמר לו
בשנית  -ראה נתתי אות וגו' ,כאומר ,רבי יהודי ,התבונ והבט במה שאירע עמ עתה ,ותתר נפש מרוב התפעלות,
מדוע אי רואי שנשתנו פני לגמרי מחמת הבשורה הטובה.
יש המבארי באופ אחר )קונטרס 'פרי עוז'( דיוס הצדיק היה כ"כ של באמונתו ,שבכל רגע ורגע משהייתו בבית
האסורי האמי שב'רגע קט' הוא יכול להשתחרר עולמית ,ומעתה לא היה אצלו חידוש כלל שברגע נתהפ מאסיר
בבית הסוהר להיות מל ,ולכ לא התפעל ולא הראה שו שינוי כלל כשנתמנה שמהיו והלאה 'על פי ישק כל
עמי' ,אבל פרעה שלא היה 'מבי' על יוס הצדיק ,תמה מאד על הנהגתו ,והכריז בפניו שוב 'ראה נתתי אות על
כל אר מצרי' ,וכאומר ,לא הבנת בכלל את מה שנאמר ל עד עכשיו.
ד .וכבר מפורש כ ב'קדושת לוי' בפרשת על הפסוק )לט כ( 'ויקח אדוני יוס אותו ויתנהו אל בית הסוהר ...ויהי
ש בבית הסוהר' ,ולכאורה נראה כייתור לשו ,שהרי א 'ויתנהו אל בית הסוהר' פשיטא ש'ויהי ש בבית
הסוהר' ,ונראה ,דהנה כשהקב"ה שולח על אד ח"ו דבר לא טוב ,אזי לא יעשה שו פעולה גשמית ,רק יבטח בה'
ובוודאי יהפו לו לטובה ,וזוהי המדה של נחו איש ג זו ,שהיה אומר תמיד 'ג זו לטובה' )עי' תענית כא ,(.וזהו
הרמז 'ויהי ש בבית הסוהר' ,א על פי שהיה אפשר לו לעשות איזה פעולה שלא יהיה בבית הסוהר ,לא עשה
שו פעולה ,כי בטוח היה בה' שבוודאי יהיה הכל לטובה.
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äòùá éøäù ,'äá åðåçèá ìãåâ úà äàøð øúåéáå
äçåúô íùîù òãé àì ïééãò äòøô éðôì ãîòù
àìå äìåòô íåù äùò àì ë"éôòàå ,úåøçì úàöì åëøã
úòä äàá íàù ïéîàä éë ,åøåøçù ìò äòøôî ù÷éá
éàãååù óà ,åãöî äìåòô äæéà éìáî íâ úåøçì àöé
ìù åúìòî áåøì î"î ,'úåìãúùä' úåùòì íãàä ìò
õåøôìå úåöéçî øáùì 'äðåîà' ìù äçåëá éë ,òãå
ïðàå ,úàæ úåìãúùäì óà êøöåä àì 'ïåçèá'á óñåé
úà ìéöäìå úåàìôðå íéñéð úåùòì ,òáèä úåìåáâ
äøéúé úåìãúùä úåùòì àìù úåçôä ìëì ãîìð ïãéãá
é"ôò íà óà Y åé÷éöîå åéøéöî åéàðåù ìëî 'ïéîàî'ä
 úìäåáîåה.
' äîëå äîë éô åðîî ÷æç åáéåà 'òáèä êøãזåðéöî ïëå .
,ì"æå (ïðçúàå 'øô) 'øåîä øåøö' øôñá 'äëåðç ñð' éáâ
ויריצוהו מ הבור – בזכות קבלת הנהגת ה' באמונה
äî ïàëá êì úåìâì äöåø ,òáñ íäøáà øéòöä éðàå
,'äëåðç' íéàðåîùçä ãòåî àø÷ð äîì ¯ éì äìâúðù òùååéäì äëæé äðåîàä éãé ìò éë ,êá åì æåò íãà éøùà
ìò íéøåô ¯ òøåàîä íù ìò åàø÷ð íéãòåîä ìë éøäã ç"ðøú) 'úîà úôù'ä áúëù åîëå ,åéðééðò ìëá
äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù íù ìò çñô ,øåôä íù íéøåñàä úéáá äéäù ÷éãöä óñåé éàãåá ìáà (ùøãîá ä"ã
éäéå øîàðù åîë 'äá çèá ÷ø úåìåáçú åì ù÷éá àìå
 ïîæä íãå÷ åìù äìåàâ äúéä ïëì ,øäåñä úéáá íùו,
ùéà ùéà ,åéøéöîå ùéà ùéàì ,ïãéãì ãåîéìäå .ì"ëò
úàöì äëæé æ"éòå äðåîàá ÷æçúé ,åìù 'íéøåñàä úéá'å
.äðéøå äìäö ìå÷á íäî

ה .כי המאמי יודע ,שהכל ביד ה' ,ואי דבר העומד בפניו שהרי הכל שלו ,וכ אמר הרבי ר' בונ זי"ע
כט( ,שהנה מרגלא בפומיהו דאינשי 'געלט פאלט נישט פו הימעל' )אי משליכי לאד ממו מ השמי( ,א בפרשת
מבואר להיפ ,שמנשה אמר לאחי אביו – שבטי י-ה )מג כג( 'אלוקיכ ואלוקי אביכ נת לכ מטמו באמתחותיכ,
כספכ בא אלי' ,וכי שוטי היו השבטי לחשוב שהשי"ת השלי לה מטמו מ השמי ,אלא וודאי שג משליכי
מ השמי ממו  -שהשי"ת הוא כל יכול.
ו .הרה"ק ה'שפתי צדיק' מפיל זי"ע שאל פע את גיסו הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע ,הנה איתא במדרש )בר"ר ס ז(
על אליעזר עבד אברה – 'על ידי ששירת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברו' ,וכיוצא בו מצינו
גבי יוס הצדיק )שהש"ר א א( 'רבי פנחס אמר בש רבי שמואל בר אבא ,כל שהוא משמש את רבו כראוי יוצא
לחירות ,מיוס על ידי ששימש את רבו באמונה יצא לחירות' )לפנינו במדרש לא נכתב 'באמונה' גבי יוס( ,בשלמא ,גבי
אליעזר – יש חשיבות במה ששירת נאמנה את אדונו 'אברה אבינו' ,אבל מה שבח הוא ליוס ששימש נאמנה
את הערל והטמא כפוטיפר ,אמר לו ה'שפת אמת' – ֵאי ,כ ה דברי המדרש ,על ידי ששירת את רבו – הערל
והטמא ,והיה באמונה שלימה בה' ,היינו שלא נשבר לבו בקרבו על אשר כ עלתה בידו – בחיר בניו של יעקב,
לעבוד ולשרת טמא זה ,אלא באמונה ,את הכל קיבל עליו באמונה ושמחה ,ובזכות האמונה בבוראו ,יצא מעבדות
לחירות ,ולא עוד אלא שעלה ונתעלה לגדולה.
ז .וז"ל 'מדרש חנוכה' )הובא ב'רוקח' פי' סידור התפילה( ...מסרת גיבורי יווני ביד חלשי ה חשמונאי .רבי היו
היווני ביד מעטי נפלו ...א"ר יצחק בר נחמני אלו שמוני אל גייסות שבאו ע גסקלגס )י"ג בגריס( הרשע
)שש"ק ח"ב

)בגירסא אחת יש אל ושמוני ריבוא =  10,800,000אנשי צבא ,עוד איתא ש בש רב יצחק שהיו ש שישי ריבוא שלכל אחד היה אל איש

=  600,000,000אנשי צבא( פתח גסקלגס )וי"ג בגריס( ואמר שוטי יש בכ י"ב איש שיעשו מלחמה ע חיל שאי לו
שיעור ...באותה שעה נשאו ישראל עיניה כלפי למעלה בתפילה לפני הקב"ה ...באותה שעה תפס הקב"ה את
שבעי שרי האומות ורצע אות במרצע של אש ,ואמר לה כל אחד מכ ]יתפוס[ אומתו בידו ,א נמלט אחד
מה  -נפשכ תחת נפשו ,כל אחד ואחד מ היווני כשהיה יורה הח להכות אחד מישראל בא מלאכו ונועצו
בלבו ,והיו בית חשמונאי רואי נסי הללו ואומרי ה' ילח לנו .וכל מל שנהרג מה מ היווני באי מלאכי
השרת ומבזבזי את ממונ ומטילי לתו בתיה של ישראל ,שאי יכולי ליטול השלל מפני חלליה ,זהו רבת
את ריב ...מסרת גיבורי ביד חלשי ורבי ביד מעטי ה היווני ,וג חבורת אליפורני שקיב מאה ועשרי
אל איש גבורי מלחמה וכ"ב אל בעלי חיצי ,וגמלי נשאו מזונות עד אי מספר ,ולכד כל המדינות גדולות
וגבוהות ,כיו ששמעו ישראל שבא עליה פחדו כול ...ויקומו ויצעקו אל ה' בעמידה ,והכניעו נפש בצו ובבכי
ה ונשיה ובניה ,ולבשו הכהני שקי וג מזבח ה' הלבישו שק ,ונפלו הנערי על פניה בצו לפני היכל ה',
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óà éë Y äáåø÷ äøö éë åúåàøá íãàä ùôð ìäáéú
ìòî äòåùéá àìà ñåðî ìë åì ïéàù åì äàøð íà
åéìà äðôé êà íà ä"á÷ä åäøæòé ïë íâ òáèä êøãì
.åéìò åîöò êåîñéå
תכלה רגל מ השוק – המאמי אינו מרבה בחיזור אחר
פרנסתו

,äëåðç øð ,(:àë úáù) àøîâá äëåðçã àéâåñá åðéöî
ïî ìâø äìëúù ãò äîç ò÷ùúùî äúååöî
ïéòî 'øåòéù' åðàöî àì äøåúä ìëá éë ,á"öå .÷ חåùä
àì òåãî ,íéëøãä éøáåò éìâøá äëìää úåìúì ¯ äæ
.ì"æç éøåòéù øàùë 'äòùä úéöçî ãò åøåòéù' åáúë
ô"åñ ì"îøä úðùî) ò"éæ áåñàñî ì"îøä ÷"äøä øàáîå
øåúì úåáåçøáå íé÷ååùá íéëìäîä åìàì æîøîù ,(áùéå
óàä ,àð åòã ,àðúä íäì øîåà äëå ,äñðøôä øçà
ãåîìì íëì ùé î"î 'úåìãúùä' ìò íúéååèöðù íðîåà
äéä àìù ãçà ïîù êôù ,åìà íéîéá åòøéàù íéñéðäî
ñð åá äùòð ,ãçà íåé ú÷ìãä éãë àìà ÷åôéñ åá
àöåîá éåìú ìëäù êì éøä ,íéîé úðåîù åðîî å÷éìãäå
ùé äúòî .èòåîá óà äëøá çìùé åúåöøáå ,'ä éô
äìòé äøåçñá äáøîä ìë àìù ,ìéëùäìå ïéáäì íëì
ïî ìâø äìëú' ïë ìò  טøùåàäå øùåòä éúîáì àåáéå
'íé÷ååùá' äìéìå íîåé 'íëéìâø' úà úúëì å÷éñôä ,'÷åùä
àøåáä úàî ìëä éë ,äñðøôä øçà ùåôéçá ,úåáåçøáå

ã

,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ åàø÷ àì òåãîå ,êøãä
,åìñëá 'ä"ë åðç' ¯ äðùä éîéá åðîæ íù ìò íà éë
úåøöä áåøî íéàðåîùçäù àåä øáãä øåàéá àìà
,éòáãë ììôúäìå äøåúá ÷åñòì íéìåëé åéä àì úåãîùäå
òîù' ÷åñôá íùä úà åãçéé ¯ åùò ãçà øáã êàå
çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé
äìòîì äìòîì íäéáéåà ìë úà åçöð 'ä úà íãåçéé
ä"ë íù ìò 'ä"ë åðç' ãòåîä àø÷ð ïëìå ,òáèä êøãî
äîçìîä ïåçöð ìë éë ,'ìàøùé òîù'ã ÷åñôáù úåéúåà
ïéîàîäù íéãéîì åðéöîð .åìà úåéúåà ä"ë úåëæá äéä
òáè' úçú óåôë åððéà åéôðë ìöá úåñçì àáå ä"á÷äá
äçâùäå úéñéð äâäðäá åâéäðî ä"á÷ä àìà 'íìåòä éø÷îå
,'øåîä øåøö'á íééñîù åîëå .íéîéä ìë åì áåèì äàìôð
ãçåéîä íù ãçééì úåìâä úøöá úåùòì åðì éåàø ïëå
.úåøöäî àöðù ïééðòá
éîéá íéãîåò åðàùë äæ ïéðòá ïðåáúäì àîøâ ïîæäå
Y 'íéòùø' ä"á÷ä òéðëä íäáù íéîé ,äëåðçä
÷éôñîä 'ïîù ãë' íâ ,íéèòåî 'íé÷éãö' ãéá ,íéáø
àøåáäù êãîìì Y íéîé úðåîùì ÷éôñä ãçà íåéì
ìë ïéàå Y íéùòîä ìëì 'äùòéå äùåòå äùò' ù"áúé
åéãéá ìëä éë òáèäî õåçù äîì òáèä ïéá ìãáä
ìò åáäé êéìùîå åá 'ïéîàî'ä ìëå ,äæì äæ ïéá äîå
àì ,ïë ìò .'åøæòá á÷òé ì¯àù éøùà' åá íéé÷úé 'ä

 מיד רדפו ישראל את... וכל הע מיד נפלו על פניה ]והשתחוו[ לה' בבכי גדול...ויצעקו כול אל ה' בלב אחד
. עכ"ל,אויביה והרגו מה תילי תילי
 א"א לכל, כי אכ,' רמז נפלא רמז בה אחד מגאוני הדור דלכ נקטו 'עד שתכלה רגל מ השוק' ולא 'רגליי.ח
 ומ"מ התביעה, כי רוב העול צריכי לצאת לשוק להתפרנס וכדומה,אד למנוע את עצמו לגמרי מלהסתובב בשוק
 רק ראשו יהיה, כלומר שלא יהיה ע 'שתי רגליי' בחוצות,על האד שלפחות 'רגל' אחד ימנע מלהסתובב ש
, כעי האמור בחז"ל 'חציו לה' וחציו לכ' שלא יהיה שקוע וקבוע כל כולו במסחרו ועניני עוה"ז,פונה השמיימה
.(רק 'מקומו הקבוע' יהיה בביהמ"ד )'הלקח והליבוב
 וכל לשו סוחרי וסחורה על ש, תסובבו, ופירש"י וז"ל,' הנה כתיב בפרשת )מב לד( 'ואת האר תסחרו.ט
 ומבואר ברש"י שנקבע הש 'סחורה' על ש שמסתובבי סחור סחור. עכ"ל.שמחזרי וסובבי אחר פרקמטיא
 ועיקר הסחורה והפרנסה, ולכאורה יש להקשות שהליכה זו אינה אלא 'אמצעי' ודר להשיג הפרנסה.אחר פרקמטיא
 כי אכ, אלא יסוד גדול למדנו מכא, ומדוע נקראו 'סוחרי' על ש דבר שאינו מעיקר מהות,היא המקח וממכר
 וכל 'עבודת' הסוחרי היא רק,עצ הפרנסה אינה תלויה כלל ביד ובמעשיה אלא כפי מה שנפסק בראש השנה
...לחזר ולהסתובב מהכא להת ותו לא
 שאי דבר נעשה, לרמז ל,(דבר זה א נרמז במנהג ישראל קדושי לשחק ביומי דחנוכה ב'דריידע"ל' )סביבו
כא בעול ללא שיכריזו עליו מלעילא – כמו שאי אפשר לאד להחליט הא ה'דריידעל' יפול לצד אות ה' או
,' ורק דבר אחד 'ירוויח, לא יועיל לו דבר,( ובכל ה'נערווע' )עצבי, וא א יסובב את הדריידעל בכל כוחו,'ש' וכו
 אי ביד האד, כ הוא לדיד, בכדי להגיע אל מקומו הנגזר עליו,שיצטר הדריידעל להסתובב עוד סיבובי רבי
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ä

éùòî ìò êîåñ àåäù äàøî úåìãúùäá äáøîä éë ìâø äìëú åæ äòéãéáå ,èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà
) ÷åùä ïî (äøéúé úåìãúùä øîåìëי.
äéä íà 'êîöòá òâä' ,åúñðøô àåáú íäîù ,åéãé
לשנות אפילו כמלא נימא את מה שנגזר עליו ,וכל הריבוי בהשתדלות רק יגרמו לו שיסתובב עוד סיבובי רבי
עדי בואו אל המנוחה ואל הנחלה.
וכ מצינו לבעלי המוסר המרמזי בעניינא דיומא ,דאיתא במדרש )בר"ר ב ד( 'וחוש על פני תהו'  -זה גלות יו
שהחשיכה עיניה של ישראל בגזירותיה ,שהיתה אומרת לה כתבו לכ על קר השור שאי לכ חלק באלוקי
ישראל .שבאות הימי הייתה עיקר פרנסת בעבודת השדה באה מהשור ,כי עמו היו חורשי ,דשי את התבואה
הגדילה וכו' ומש מביאי הביתה את הפרנסה ,ובאו בני ישראל לאמר שג הנעשה ע"י השור בידי הקב"ה הוא,
וזה היה למורת רוח של היווני ,שרצו לנתק את בני ישראל מהתקשרות לבורא בענייני גשמיות ופרנסה ,רק
לחשוב בכל עת 'כוחי ועוצ ידי' ,אכ ֶהיו אומרי שהקב"ה ברא עולמו ,אבל אל לכ לומר שג מעשי השור
מעשי אלוקי המה ...ובני ישראל לא אבו להסכי לה והכריזו כי ג זה יש חלק לאלוקי ישראל ,והג שנראה
לאד שמעשי ידיו במלאכה פלונית ה ה אשר הביאו ברכה לביתו ופרנסה בשפע לתו ידיו ,אבל האמת תיאמר,
כי הכל מ השמי ,ורק מהשפה ולחו – מהנראה בעיני בשר וד נראה כאילו באה הפרנסה מ'עסקי' אלו .וראיה
פשוטה וברורה ,כי הרבה עשו כמותו וכעסקיו ולא העלו ביד מאומה בלתי א גווית ואדמת...
י .סיפר הרה"ק מקאברי זי"ע בהאי לישנא )תורת אבות ,אמונה ובטחו ,מו( 'מורי ורבי הסבא קדישא מלעכוויטש זי"ע
ציווני לבנות בית .נסעתי ללעכוויטש לשאול מפה קודשו את הפרטי אי לבנות .והייתי ש בשבת קודש
ושכחתי לדבר מזה ,ואחרי שנפרדתי ממנו ונסעתי ,נזכרתי מכל העני .ושלחתי אחד שידבר אתו מזה ,ואמר לו
מר הסבא קדישא זי"ע לומר לי א תבנה על האר יהיה לזה קיו ,אבל א תבנה על הראש לא יהיה הבית בר
קיימא )כלומר שלא יהא 'הראש' שקוע בבני הבית( .וכ היה  -כל דבר שהיה אפשר לעשות אחרי התפלה ,לא עשיתי לפני
התפלה .ומה שיכולתי לעשות כעבור כמה שעות ,לא מיהרתי לעשות מקוד .ומצוה לספר לפני בעלי בתי עד
כמה ואי שראיתי בזה סייעתא דשמיא' .ולעניינו אנו ,עלינו ללמוד מדבריו לא למהר לעשות עבור חובת ההשתדלות
יותר מדאי אפילו בכהוא זה ,וא ג זאת רק בשעה היעודה והראויה.
כי זה האיש המרבה בהשתדלות יותר מדאי ,אינו דומה אלא לאותו פתי המחזיק חבית עגולה בראש ההר,
וברצונו להורידה לתחתית ההר ,והרי הוא נושאה על כתפיו בכוחותיו האחרוני עד כדי שבירת כל עצמותיו – היש
ל פתי גדול מזה ,כי כל בר דעת ידע שעליו לדחו במעט את החבית והיא מתגלגלת מאליה .ולדיד ,הרי הפרנסה
הקצובה לו מ שמיא ממילא תתגלגל ותשחר לפתחו בי א יעמול עליה ובי א לא ,וכל מעשה השתדלותו אינו
אלא בכדי לצאת ידי חובת ה'השתדלות' ,ומדוע יכריח את עצמו לעמול עד צאת נשמתו.
ואכ ,הבוטח בה' 'אשריו בעול הזה וטוב לו לעול הבא' ,חייו מאושרי ,כי תמיד יחיה בשלוות הנפש על מי
מנוחות ,וא בגשתו לקיי 'מצוות ההשתדלות' יעשנה ביישוב הדעת ,ולא ימהר להרבות בהשתדלות וכיו"ב ,בידעו
שכל השתדלותו אינה אלא א ורק כי 'כ גזרה חכמתו יתבר' ,ולא יטעה לומר שהממו ושאר הצטרכויותיו יבואו
לו כפי ריבויו בהשתדלות .ובזה יתבאר מה שמצינו בפרשת ששלח יעקב אבינו ע השבטי לתת ל'משנה למל
מצרי' 'מעט צרי ומעט דבש נכאת ולוט בטני ושקדי' )מג יא( ,ולכאורה א רצה למצוא ח בעיניו למה שלח
לו רק מעט ,א היינו טעמא ,שלא רצה יעקב אבינו כי א לצאת ידי חובת ההשתדלות ,לפיכ הסתפק במתנה
מועטת של 'מעט צרי ומעט דבש' )נתיבות שלו בראשית עמ' רסא( .ואת עיקר כוחותיו השקיע בתפילה לה' ,כמו שכתוב
בסיפא דקרא )פסוק יד( 'וא-ל ש-ד-י ית לכ רחמי לפני האיש'.
ולא עוד ,אלא פעמי וריבוי ההשתדלות מגרעת לו לאד מהשפע ,וכמו שביאר הגר"א את מאמר )עירובי יג(:
'המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת הימנו' ,שאי הכוונה דיקא על 'גדולה' וכבוד ,אלא כל דבר גשמי אשר האד
יחזר אחריו יברח הדבר ממנו ,כגו המחזר אחר הכס והממו הכס בורח ממנו ,ורמז לכ ,כי האותיות הקודמות
לאותיות שבתיבת 'כס' ה 'עני' )קוד לכ' – י' ,קוד לס' – נ' ,וקוד ל' – ע'( ,והיינו שהרוד אחר ה'כס' יברח הכס
ממנו ,והוא יישאר לאחורי הכס – אותיות עני ,ומידה טובה מרובה ,שמי שאינו רוד אחר הכס )וזה נעשה רק על
ידי שמאמי כי ממילא הכל נקצב ונמדד ממעל( הכס ירדו אחריו וישיגנו.
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,ñðøôîå ïæä àåä íìåò àøåáù åááì ìëá ïéîàî íãàä
ìãåâì ñçééúäì éìáî åéìà àåáéå òéâé åì áö÷ðä ìëå
äìéìå íîåé èèåùîå ÷éøì òâéé äéä éëå ,åúåìãúùä
íà óàå ...åúñðøô øçà øåæéçá úåáåçøáå íé÷ååùá
øùà ìëá êéúëøáå' áéúëãë àéä 'äååöî' úåìãúùää
óéñåé àì î"î (á ãé äáø à"áãðú 'éòå ,çé åè íéøáã) 'äùòú
ìèåðäë) 'óéñåú ìá' ìò øåáòé àìù éãë éãéî øúåé äá
' (åúéìèá úåéöéö 'äùîç' åà áìåìá íéðéî 'äùîçיא.
שברו על ה' אלוקיו – אחר שהשתדל לא יסמו על השתדלותו
כי א על ה'

øùà øáâä éøùà' (â èô äáø) ïúùøô ùéøá ùøãîá
 'åçèáî 'ä íùיב )àìå' ,óñåé äæ ¯ (ä î íéìäú

éðúøëæ íé÷ùîä øùì øîàù é"ò ,'íéáäø ìà äðô
'ééçá åðéáø'ä áúë .íéðù éúù åì óñåúéð éðúøëæäå
)íãàì åì ïéàù øîåì àá àì éàãååáù (ïúùøô ùéø
,íéðéðò øàùá íà äñðøôá íà åúòåùéì 'ìãúùä'ì
ãç ìë 'ìãúùä'ì íãà ìë ìò ùé áåéç äáøãàã
äòåùéäù ïéîàé åúåìãúùä íéé÷ù øçàù ,àìà ,äéìéãá
àìéîîå Y åúåìãúùä é"ò àìå ,íéîùî åì àåáú äîöò
 åãáì 'ä ìò ÷ø åîöò êåîñéיג,÷éãöä óñåé éáâ éîð ïë .
íé÷ùîä øùî ù÷áìå ìãúùäì åéìò äéäù éàãåå
÷ø ,úàæ 'äáéñ'á êåîñì åì äéä àìù àìà ,åäøéëæéù
éðúøëæ' øîàì ìôëù ïååéëå ,åãáì 'äá çåèáìå ïéîàäì
 åæ äøéëæ ìò êîñù äàøð ,'éðúøëæäåידåäåøéàùä ïëìå ,
.'ééçá åðéáø'ä ì"æå ,íéøåñàä úéáá íéîé íééúðù ãåò

יא .וכ הובא בספר משחת שמ )עמ' רסו( בש הרה"ק מבעלזא זי"ע לפרש בלשו המשנה )אבות פ"ה מ"ה( 'עומדי
צפופי משתחווי רווחי' ,שבא ללמדנו כי א האד עומד על שלו ,כלומר שאינו נכנע אל הבורא ית"ש
באמונה שהוא בורא ומנהיג ,ואינו מסתמ עליו אלא נדמה לו כי 'עמידתו' היא מכוחו ומשלו ח"ו אזי גור הוא
לעצמו להיות צפופי ,דחוק בפרנסה ובשאר ענייני .אמנ א הוא מכניע את עצמו לרצו ה' ,ומשתחווי בביטול
'כי אתה מושל בכל' וממ הכל ,בשכר זאת יזכה לרווחי  -שיברכהו ה' בהרחבת הדעת והרחבת הכיס.
יב .אגב אורחא ,בספר בית קל )ח"ב עמוד טו( מובא שצוואתו של רבי נחו זאב זצ"ל )בנו של הסבא מקל( היתה שו
שבחי אל יגידו אחרי ,את יכולי רק להגיד שהוא אהב לחשוב בענייני אמונה.
יג .כתב הגאו רבי שלמה קלוגער זצ"ל )אמרי שפר מאמר לחנוכה( על דברי המדרש הללו בזה"ל ,והקשה היפה תואר
וכי אסור לאד להשתדל בדר הטבע ולסמו על הנס ,אדרבה הרי אמרו יכול ישב אד בטל ת"ל וברכתי בכל
אשר תעשה עי"ש .לפענ"ד דוודאי צרי אד להשתדל בדר הטבע ואי לסמו על הנס ,א היינו דווקא בשעה
שהוא צרי לאותו דבר אז אי סומכי על הנס רק ישתדל בדר הטבע ,אבל א אינו צרי עכשיו ממש לדבר זה
רק לאחר זמ  -מי שיש לו בטחו חזק בהקב"ה  -שיש ביד הקב"ה לשדד הטבע ולברוא יש מאי ,אי לו להשתדל
בדר הטבע בדבר שהוא צרי לאחר זמ דאינו נחו כ"כ ,ו)רק( בעת שיצטר אל הדבר ולא שלח הקב"ה נס אז
ישתדל בדר הטבע .וכ מצינו בדברי חז"ל )עי' סוטה מח (:מי שיש לו מזונות היו ואומר אשתדל על מזונות מחר
הרי זה מקטני אמנה ,וכ מבואר בש"ס )ביצה טז' (.אבל הלל מדה אחרת הייתה לו שהיה אומר ברו ה' יו יו',
דהיינו שהיה לו בטחו חזק ולא השתדל להשאיר מיו ליו .אבל מי שאי לו בטחו חזק בהקב"ה אז משתדל בעת
שיכול להרוויח הרבה להמציא טר לביתו על כמה זמני ,כי ירא שמא אח"כ לא ימצא להשתדל בדר הטבע ,ובטחו
אי לו על הקב"ה .ולפי"ז כ היה חטא יוס ,שבשעה שפתר חלומו לשר המשקי עדיי היה שלושת ימי להוצאת
שר המשקי מבית הסוהר ,א היה יוס ש בטחונו בהקב"ה לא היה לו להשתדל ולבקש תיכ בעת הפתרו משר
המשקי ,אלא היה לו להמתי עד יו השלישי בעת שיצא שר המשקי מבית האסורי אז יבקש ממנו להזכירו
לפני פרעה ,א 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 ממקו אחר ,ומדוע היה צרי לבקש עוד קוד ב' ימי קוד ,ולכ כיוו שהקדי
יוס עצמו ב' ימי מקוד לכ נענש בב' שני יו לשנה ,כמו שנענשו המרגלי ארבעי שנה יו לשנה.
יד .ידוע שהגר"ח מבריסק זצוק"ל שאל פע את הגר"ש שקאפ זצוק"ל )הובא בחשוקי חמד נדה מג (.כמה זמ היה נשאר
יוס בבית האסורי א היה אומר רק פע אחת 'זכרתני' .השיבו הגר"ש ,שעפ"י ההגיו היה נשאר רק שנה
אחת – כי א על ב' פעמי נשאר שנתיי א"כ בזה היה עליו להישאר רק שנה אחת ,אמר לו הגר"ח ,לא כי,
אלא לא היה נענש כלל ,כי פע אחת היה עליו לומר מחובת ה'השתדלות' ,א מכיוו שכפל השתדלותו ואמר –
'זכרתני והזכרתני' ,הראה בזה שא הראשונה הייתה מחמת ש'סמ' על בקשתו ,ולא בתור השתדלות גרידא ,לכ
נענש על כל 'זכרו וזכרו') ,פשיטא שאי לנו השגה ביוס הצדיק ובמדרגותיו ,אלא שללמדנו בא(.
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äöåø àåä åìéàë äàøð äæù íâä ,åøùåòå åðåä úåáøäì
äðîé íà àìà ,çéìöé àì ,êøáúé åúøéæâ ãâð íëçúäì
,íåìë éùåðàä çëá ïéàù øåøéáá òãåéä 'íëçå ïåáð ùéà'
'êéúåáùçî åðåëéå êéùòî 'ä ìà ìåâ' íéé÷éå 'äá çèáé ÷ø
êøåöì 'êéùòî' øáë äùòù óàù øîåìë ,(â æè éìùî)
åéìò åáäé êéìùé ,'ä ìò ìëä úà ìåâé ïééãò ,äñðøô
äàåáúä åãéá íéé÷úú ïëà æ"éòå ,åãòá øåîâéù êøáúé
.áòøä úåðù òáùì
ùøôì ïëúé .ì"æå ïúùøô ùéøá 'ø÷é éìë'ä áúë êëå
úåâéøãî äîëù éôì ,åçèáî 'ä äéäå ÷åñôá ãåò
,åæ äùøôá ééçá åðéáø íøëæ ¯ ïåçèáä úãîá ùé
àìù ,äáéñ àìá 'äá çèåáä àåä äðåøçà äâéøãîå
ìò äæ øáã éì äùòé àåä êåøá ùåã÷ä øîåì áåùçé
,åúáåèì äáéñ åæéà òãåé íãàä ïéàù éôì ,åæ äáéñ éãé
,åù÷åáî úàéöîì äáéñ äæ øáãù íãà áåùçé éìåà éë
øîàð ïë ìò ,íîæ øùàë ïî êôéä àåäù úåéäì ìåëéå
ä"á÷ä øîåì äöø 'äùòé àåäå åéìò çèáå' (ä æì íéìäú)
àìå ,êøáúé 'ä éðéòá áåè åàøé øùà úåáéñä äùòé
'äá çèá íå÷î ìëá øîàð åìéàå .íäá øçáú äúà
øîàð ïë ìò ,äáéñ åæéàá ïåçèáä äìúéù øîåà éúééä
úìåæá åçèáî åîöò 'ä øîåì äöø ¯ åçèáî 'ä äéäå
÷ôñ éìáù óñåé ìù åðåçèá äéä ïéîä äæîå .äáéñ
ïë ìò .íé÷ùîä øùá äáéñä äìúù úìåæ 'äá çèá
áùçù äî åúìåàâ úáéñ äæ ïéàù íéîùä ïî åì åàøä
. טזíå÷ú àéä 'ä úöò íà éë àåä

àåäå ,ä"á÷äá ÷ø åúåìãúùäá åúå÷ú úåìúì åì ïéàå
éë éùôð éîåã íé÷åìàì êà' (å áñ íéìäú) ãåã øîàù
. טוéúåìãúùäá àì øîåìë ¯ 'éúåå÷ú åðîî
'åäéìà øåæà' øôñá àìôð øáã åðéöî äæ ïéðòá
äúòå' (âì àî) ÷åñôá øàáì (ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä
,úåù÷äì íå÷î ùé äøåàëìù ,'íëçå ïåáð ùéà äòøô àøé
éàãëù ïéáî ùôéè íâ éøä ,'ïåáðå íëç'ì êéøö äî íùì
äàåáú øåöàì ,íìåòá òôù ùéùë ¯ ìåæä úòùá úåð÷ì
,õøúîå ,áòøä úòá ø÷åéä úòùá äøëåîìå ,äáøä
'øçñî' éðéðòá ïéáîä 'íëç'ì äðåëä ïéàã ,øáã íã÷äá
úìä÷) áåúëä øáã àìî àø÷î éøä éë ,íìåò íé÷ñòå
,'øùåò íéðåáðì àì íâå íçì íéîëçì àì íâå' (àé è
éë ,'øéùòî äøåçñá äáøîä ìë àì'ù òåãé ììëäå
íàå ,'íå÷ú àéä 'ä úöòå ùéà áìá úåáùçî úåáø'
ìë åì ìéòåé àì ì"çø éðåò ùéà äæéà ìò øæâð å"ç
'áòø úåðù' íéáøä ìò øæâð íà ïëå ,íìåòáù úåìãúùä
äáøä øá úøéáöá úåéåìãúùä ìë åìéòåé àì ì"çø
ìë åá÷øðù íéøöîá äéä ïë ïëàù åîëå ,äîåãëå
,àñéâ êãéàì .åðéëä øùà íéøöî éùðà ìù úåàåáúä
àìå òøæà àì ,äîåàî äùòà àì íãàä øîàéù à"à
éøäù ,éøåñçî éã éì çìåù ä"á÷ä àìéîî éë ,øåö÷à
äðåëðä êøãä éäîå ,'úåìãúùä' úåöîá åðéååèöð äæì
åéùòî ìëù òãé åúòãá ìáà ,äñðøôá íãàä ÷åñòéù ¯
éãéî åì àåáú äñðøôä íöò ìáà ,úåìãúùä ÷ø íä
åáúëù êøã ìò) úéúéîà 'äðåáúå äîëç' éäåæå ,ú"éùä
éãéîìúî)

åá ïéàù øéëîå òãåéù ,øîåìë ,äî çë úåéúåà 'äîëç' éë ÷"äôñá

ì"æç åøîà ïëì ,('äî' úðéçáá àåä àìà åìùî çë íåù
äùòîì óøöì åéìò éë ,'íéòøæ øãñ åæ úðåîà' (.àì
ïúùøôá
.'äá äðåîàä úà äòéøæä

נהורא מגו חשוכא – מתו הצרה באה הטובה

úáù)

ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä äîì' ,(å âî)
ä"á÷ä øîà (é àö ø"øá) ùøãîáå ,'çà íëì
äîì' øîåà àåäå íéøöîá åðá úà êéìîäì ÷ñåò éðà' ìëåàä äéäéù äöåø íàù äòøôì óñåé íéã÷ä ïëìå
ì"çîøä áúëå .'çà íëì ãåòä ùéàì ãéâäì éì íúåòøä äàåáú øåöàì çéìöéå ,áòøä éðù òáùì ïåã÷ôì

 וכ כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ליקוטי הרי" פרשת וישב( על הפסוק 'ולא זכר שר המשקי את יוס.טו
 שלא סמ עצמו, שיוס שכח מה שאמר לשר המשקי – כלומר, וישכחהו קאי על יוס הצדיק,'וישכחהו
 ולא נענש רק, רק בטח בה' ולא הייתה לו 'סמיכה' על שר המשקי,'כלל על מה שביקש מאתו 'זכרתני והזכרתני
.על מה שאמר בתחילה כי א זכרתני והזכרתני כי הקב"ה מדקדק ע צדיקיו כחוט השערה
 בלית, באבר שזקוק מידי פע לטיפולי רפואיי וה עולי להו רב, עובדא שמעתי ממכירי בעל המעשה.טז
' במשפחתו המליצו לו לפנות אל אחד העשירי שבע הידוע כ'בעל צדקה,'ברירה נעשה האבר 'נצר לבריות
 והכי,' על כ אמר לעצמו 'כתיבה כדיבור דמי, א כיצד 'יגיע' לאותו עשיר,גדול ונפלא שבוודאי יבוא לעזרתו
 א לא, ושלחו אל מספר הפקס של זה הנגיד הנכבד,מכתב מרגש עד כדי דמעות בו תיאר את מצבו הקשה
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)éåìéò ìëìù ,áà äðá äæå (íðîàå ä"ãá ä"ô úåðåáú úòã
ïîãæî ïéà äðä ,íìåòì åà íãàì úúì ä"á÷ä äöåøù
äø÷é ïë ìò ,úøúñð äöò ÷îåò êåúî àìà áåèä åì
 øòö ïëì íãå÷ åìיז(.ä úåëøá) ì"æ åøîàù ïéðòëå .
'àì ïìåëå ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù
,ïãéãì òâåð àåäå .ì"ëò ,'íéøåñé éãé ìò àìà ïðúð

åðéãéá ïéà éë ,êì òã ,åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà
íéøåñééäå äøúñää ,òãú úàæ ìáà ,ïåéìò úòã ïéáäì
ìá÷ì íãàä úà 'ïéøéùëîå' ,äáåèì äîã÷ä íðéä
úøúñð äöòå äáéñá 'ä øáãá äéäð ìëäå ,äáåèä
áåèå äçîù êåúî íìá÷é àìéîîå ,åúéøçàá åáéèéäì
 ááìיח.

הועיל במאומה ,משו מה עדיי היו בטוחי כל המשפחה שא יצליח לדבר ע אותו העשיר פני בפני תבוא
גאולתו השלימה ,אלא שעשיר זה מוק במשרתי ואי כל דר לקבוע 'תור' להיכנס אצלו ,ביו השב"ק – פרשת
וישלח עדיי נער וויכוח בי בני המשפחה את מי יותר קל לחלות פני האדו – את הנשיא של ארה"ב או את
העשיר הנ"ל ....עכ"פ ,כל זה בא מתו הנחה שא יזכה האבר ואכ יפגוש את העשיר וירגש אותו הרי הוא
מאושר שבעול .מה עשה הקב"ה) ,אחר כמה שעות( במוצש"ק ישב האבר באחד המקומות הקדושי ,והנה ...לצידו
מתיישב ...אותו העשיר בכבודו ובעצמו ...האבר המתי שהעשיר יסיי את תפילתו וקיי בו מצוות 'לוויה' כשהוא
מתאר בפניו את כל מצבו העגו והקשה ,והעשיר ,עונה לעומתו ,הרי לפני מספר הפאקס שלי...
כא בא האבר לידי הכרה בה' ,ונעשה כשומע 'בת קול' מ השמי ,רצית להיפגש ע אותו העשיר ,הרי ל,
אנוכי אביאנו אלי ,ואתה את אשר חלמת לא תשיג ,שהרי את מספר הפאקס ידעת ג ידעת מקד ,פנה נא אלי
ואושיע בדרכי משלי.
יז .אדרבה ,ידע כי במקו המסתור והחוש ש נמצא השי"ת ...הממתי ומצי מ החרכי לראות כיצד ימצאהו
זה האיש אז ייטיב לו רבות בזה ובבא .הנה ידוע דבר המעשה ב'בעל ש' ממיכלשטאט זי"ע ,שמנערותו מפורס
היה כחכ הרזי פיקח אדיר אשר במוחו החרי והשנו כל רז לא אניס ליה ,פע רצה הגרא שבמחוז מגוריו
לחזות במו עיניו בפלא הגדול ,שלח אחריו וקראו להתייצב לפניו ביו פלוני בשערי ארמונו כי ברצונו לשוחח עמו
)כשהיה ב חמש שני( ...בהגיע העת והשעה המיועדת ציווה הגרא לכל משרתיו ואנשי הבית שייעלמו ממקו משמרת
ובהגיע הילד החכ יצטר למצוא את מקו מושב הגרא בכוחות עצמו ...הילד הגיע לחצר הגדולה אשר לפני
הארמו הגדול ,והגרא רואה מחלו חדרו אי שהילד עומד לרגע – מתבונ ובודק את כל הבני על כל קומותיו...
והנה ,ראה זה פלא תו דקות ספורות והנה הוא עומד בשער טרקלינו של הגרא ומברכו לשלו ...וישאלהו הגרא,
אמור נא יקירי ,מני ידע מר היכ מקו מושבי והרי הבית מלא בחדרי ומבואות מדוע החלטת לפנות דייקא
לחדרי זה ,ויע הילד ויאמר ,בעמדי מחו ל'שערי ארמו' והנה רואה אנכי כי בכל החדרי הווילונות פתוחי
ועומדי בצדי החלו ,זולתי בחדר אחד ויחיד ש סגורי ומוגפי כל הוילונות ...מש מיהרתי להחליט כי בוודאי
כל הווילונות עומדי צידה כדי שלא יסתירו את האורה ליושביה ...רק באותו חדר שהווילונות סגורי ש מסתתר
הגרא – המל העומד ומתבונ חוצה מתי אבוא לתוככי הארמו הגדול ואדע להיכנס לחדרו ולמצאו...
לימי אמר כי כא למד יסוד גדול בעבודת ה' – כשאד רואה ווילונות סגורי והחשכה שולטת – כגו שמתפלל
שוב ושוב על איזה ישועה נחוצה ונראה לו שאינו נענה ,או שיש לו נסיונות בעני מסויי שאינו מצליח להיפטר מה...
ידע כי ש מסתתר הבורא – מל העול העומד ומתבונ מתי יבוא בנו יקירו וימצאהו בתוככי המבו הגדול הזה.
)בתו שיחת שאלו הגרא ,ומה היית עושה א חלק ממשרתי הבית היו מורי ל כי מקו מושבי בצד זה
ואחרי היו אומרי ל בצד פלוני – להיכ היית פונה ,ענה הילד הרי כלל מסור בידינו 'אחרי רבי להטות' ,א"כ,
שאלו הגרא ,מדוע אתה מאמי בה' אלוקי והרי 'רוב' העול אינ מכירי בבורא ...ענהו הילד ,אכ כל זה
שהייתי הול אחרי רוב משרתי לא הייתי עושה כ אלא בטר שמצאתי את מע"כ ,אבל בזו העת כשהנני כבר
עומד ליד בסמו אלי – א א 'כל' משרתי הבית יאמרו לי שהנ נמצא במקו אחר לא הייתי ש על לב
כלל וכלל לדבריה ...ורק במקו 'ספק' נהל אחר הרוב .א אנו אי לנו כל ספק במציאות הבורא ומה לנו להתחשב
בדעותיה של טועי אפילו א כל העול עומד לציד(...
יח .דברי הדרכה נפלאי נשמעו מהגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע )הובא כלשו זה בספר 'אשכבתיה דרבי' ח"א עמ' רכ"ז( שאמר פע
לאד שזקוק היה לחיזוק ,עידוד ונחמה  -אל תרבה להתעמק בבעיות העול הזה .לי היו את כל הנתוני
להישאר ע האר אילו הייתי ש לב לבעיות הפוקדות את האד בעול הזה ,והמשי ואמר ,היודע אתה אלו
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úå÷ìî íéáééçä úà äëî ã"á çéìù éë ,'úàöåé äúééäù
ïéîéðá äéä 'äòåöø'ä úàæ ìòå ,(:áë úåëî) åãéáù äòåöøá
äéä åìéà éë ,äòåöø äúåàá ãåò ä÷ì àìù ¯ øòèöî
íéøáãäå .å÷ìçá çáæî àäéù äëåæ äéä ãåò ä÷åì
äëæé úåáåè úåìòî äîëì òãåé íãàä ïéà éë ,íéáâùð
ì÷ àäé åìà íéðééðò øåëæéù éãé ìòå ,íéøåñéä éãé ìò
.äáäàá íéøåñéä úà ìá÷ì åéðéòá
חנו לנער – ענייני חינו הנערי 'לאור' ימי החנוכה

ïúð áø ùøã ,àðäë áø øîà' ,(.áë úáù) 'îâá àúéà
äëåðç ìù øð ,íåçðú éáøã äéîùî éîåéðî øá
,àðäë áø øîàå ,äìåñô äîà 'ëî äìòîì äçéðäù
éàî ,íåçðú áøã äéîùî éîåéðî øá ïúð áø ùøã
òîùîî ,íéî åá ïéà ÷ø¥ øåáäå (ãë æì úéùàøá) áéúëã
äî àìà ,íéî åá ïéàù òãåé éðéà ÷ø øåáäå øîàðù
íéùçð ìáà åá ïéà íéî ,íéî åá ïéà øîåì ãåîìú
úåëééùä øàáì íéùøôîä åëéøàä øáëå ,'åá ùé íéáø÷òå
êøãá øàáì øùôàå .åìà úåøîéî 'á ìù úåëéîñäå
'äëåðç'ù (éàî ä"ã :àë à"ç) à"ùøäîá àúéà ,äðäã ,æîøä
úëåðç' àåä 'íåéä úååöî'îù åðééäå ,êåðéç ïåùìî àåä
êðçì àåä ïåùàøä ììëäå ,äáåèì íéðáä êåðéçá 'úéáä
òáå÷ä ïîæä àåä æà éë ,ùîî íúåðè÷î íéðáä úà
ìëåéù áåùçé ìàå ,íééçá íëøã êùîäì íãéúò ìë úà
àìà 'åãéá' íðéà øáëù ,åìãâéù øçàì íäéìò òéôùäì
äëåðç øðù åøîà äæ ãâðëå ...íîöò úåùøá íä íéãîåò
êðçì äöåøä äæù ì"ø ,äîà íéøùòî äìòîì äçéðäù
êåðéç éøä äðù íéøùò ïáì òéâéå ìãâéù øçàì åðá úà
êðéç àì íà éë ,íòè äî ,åø÷éòî ò÷ôåîå 'ìåñô' äæ

,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
,ïéîéðá ìù å÷ìçì úñðëðå äãåäé ìù å÷ìçî äàöåé
äéìò øòèöî äéä ÷éãöä ïéîéðáå ,éåðá çáæî äéä äáå
ìë åéìò óôåç' (áé âì íéøáã) øîàðù ,íåé ìëá äòìáì
.'äøåáâì ïëæéôùåà äùòðå ÷éãöä ïéîéðá äëæ êëéôì ,'íåéä
õéáåðéáø äãåäé éáø ìåãâä ïåàâä äá øàéá àìôð øåàéá
(ç áö ø"øá) ùøãîä éøáã é"ôò ,(ãîç íøë åøôñá) ì"öæ
å÷òö òéáâä úáéðâá 'ñôúð' ïéîéðáù äòù äúåàáù
äðá áðâ) 'àúáðâ øá àáðâ' éàðâ éøáãá íéèáùä åéìò
õ÷î) àîåçðúáå (íéôøúä úà äáðâ ìçø åîà éøäù ,úáðâ ìù
,åéôúë ìò ïéîéðáì ïéèáçîå ïéãîåò åéäå' ãåò àúéà (é
,úà êîà ïá ,åðúùééá ,àúáðâã àøá àáðâ åì ïéøîåàå
åäåëäù úåëîä ïúåà ìéáùáå ,åðéáà úà êîà äùééá êë
úåëæáù ,ùåøéô .'åéôúë ïéá äðéëù äøùúù äëæ åéôúëá
.å÷ìçá äéäé 'íéùã÷ä éùã÷' úéáù äëæ úåëîä
çáæîä íâù ïéîéðá äëæ àì òåãî ïéáäì ìéëùð äúòî
øàùë åúåà äëä àì äãåäé éë ,å÷ìçá äéäé
åøéæçäì ,(ïéîéðá äæ) 'øòðä úà áøò' àåä éøäù ,åéçà
æà éë åúåëäì ìåëé äéä àì ïëìå ,úåîéìùá åéáà ìà
íéé÷ àìù àöîðå ,ìåáçå òåöô åøéæçäì ìåìò äéä
,àâìô àìè÷ éì äî äìåë àìè÷ éì äîã åúçèáä
äòåöø äúééä ïëì äãåäé é"ò ïéîéðá ä÷ì àìù øçàîå
,ïéîéðá ìù å÷ìçá äñðëðå äãåäé ìù å÷ìçî äàöåé
òåãî ¯ íåéä ìë øòèöî ÷éãöä ïéîéðá äéä äæ ìòå
éúééä æà éë ,åéúåëî éá àéìôé äãåäé íâù éúéëæ àì
äòåöø'á æîøð äæå ...é÷ìçá àäé çáæîä íå÷î íâù äëåæ

 ושלא. בשבתות היינו אוכלי לח שחור. הרי היו שני שחייתי בעניות גדולה מאד...צרות היו לי בעול הזה
 דע ל שאת, וכי חושב אתה שאתה הוא המדוכא. וכמה צער גידול בני היה לי...לדבר על המלבושי שהיו לנו
, הקב"ה עזר לי וזיכה אותי בחת, והמשי, ופירט לו כמה דברי... אפשר היה לחלק למאה,ה'צער גידול בני' שלי
 אילו הייתי... וכמה בעיות בריאות ושאר ענייני. איש עני ואביו ע שמונה יתומי,וביו אחד עזב אותי ונלב"ע
 אולי, אולי בגלל שלמדתי מוסר, א הקב"ה עשה עמי חסד, לא הייתי לומד אפילו ד אחד,מתעסק בכל אלה
 כל דבר ביארתי לעצמי על פי דברי הספורנו על הפסוק. ולא שמתי לב לכלו,משו מעט התורה שלמדתי בילדותי
, מפרש הספורנו,')תהילי כג ד( 'ג כי אל בגיא צלמות לא אירע רע כי אתה עמדי שבט ומשענת המה ינחמוני
 ומשענת שאחרי כ היית לי, ועל כ שבט שהכיתני בו לשעבר, יודע אני שאתה הוא המכה,אמר דוד המל
 ולאחר המכה באה המשענת וההצלה( המה ינחמוני כאשר, שיודע אני ששו צרה אינה נמשכת לעול-  )עובדות אלו,למשע ועזרתני
 אני שואב חיזוק ונחמה מהתקוה שג בפע הזאת תנהג עמי, אומר דוד המל,שוב חוזרת ופוקדת אותי צרה
 והלה. סיי מר וכ ניח אותו, אי כל עצה אחרת אלא שלא לשי לב לעול הזה. ואזכה שוב למשענת,כבעבר
.יצא מלפניו ממש כאד חדש
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íéùçð åá ùé' øáë éæà 'íéî åá ïéà'å äë ãò åúåà
ãéî 'ä øð åá '÷éìãäì' êéøö àìà ...ì"çø 'íéáø÷òå
 'äøùòî äèîì' ïééãò àåäùë ,ùîî åúåðè÷áיט...
çøôå õéöé á÷òé ùøùé íéàáä' (å æë äéòùé) áéúë
ãîìì àáù áåúëä ùøôúé æîø êøãá ,'ìàøùé
÷åðéú àáùë Y íéàáùë ãéî óëéúù ,êåðéçä ãåñé
'á÷òé' àåäù åéáà åá ùøùé ãéî ïá åì ãìåðå íìåòì
,úéìàøùéä äîåàì ïá àåäå ,íéùåã÷ä úåáàä òøæî
'äéëæ' åæéàå ,å÷ìç éøùàå åéøùàù åá øéãçéå ùéøùéå
äëë íàå ,íìù áìá åðåöø úåùòì åãéá äìòéùë äëæé
íéîé êøåàì äìòúéå ãìéä ìãâé ,çøôå õéöé éæà äùòé
 äðîî øåñé àì ïé÷æé éë íâå ,íéðùåכ'éçáì äìòúé óàå ,
òé÷ùé àì íà ìáà ,äðåéìòä äâøãîä àåäù ìàøùé
...äîëå äîë éô øáãä äù÷é åúåðè÷î åá

øçà íå÷îá àìå à÷ééã øåùä ïø÷ ìò åæ äáéúë
]íò íéùøåç åéä íéðîæ íúåàáù íåùî íòèä åèåùôáå
íñøôúî äéä æ"éòå íå÷îì íå÷îî êìåä äéäå øåùä
'øà÷'ä ìò íñøôì åðéîéá âåäðä éôëå ,øúåéá øáãä
)÷åðéúì íéðúåð åéä íðîæáù ,åùøéôù ùé êà ,[(úéðåëî
,(äæä íåéäë âåäðä '÷åá÷á' ïéòëå) øåùä ïø÷ êåúî ìåëàì
øúéä ùéîùú øôåùá ùéù (:äì úáù) 'îâá åðéöîù åîëå
úà øå÷òì íéðååéä åöøå ,'÷åðéú åá òîâì' Y úáùá
ïø÷ ìò íëì åáúë åøîà ïë ìò ,åúìéçúî êåðéçä
úå÷åðéúä úà íéìéëàî íëðä äá ïø÷ åúåàá Y øåùä
.å"ç ÷ìç íëì ïéàù íúå÷ðéî íäá åùéøùúù ,íéðè÷ä
íéàúî ïîæ ïéàù åðéáä íúåòùø áåøá íéðååéä íàå
äîëå äîë úçà ìò ,ùîî úåðè÷î åîë êåðéçä ìéçðäì
.åæ äòéãé úòãì íéëéøö åðàù

øåáâ ãéá íéöéçë' (ã æë÷ íéìéäú) áåúëä øîàù åäæå äòùøä ïåé úåëìîù (ã á ø"øá) àúéàã àä åøàéá êëå
øáòì õç ÷åøæì äöåøäù åîëù ,'íéøåòðä éðá ïë
ïéàù øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë' ìàøùé ìò äøæâ
,åúåèäìå åúðååëì ìåëé åãéá õçäù ïîæ ìë éøä ,äøèîä ïééðò äî äøåàëìå ,'ìàøùé é÷åìàá äìçðå ÷ìç íëì
יט .וכ רמזו בלשו הכתוב )שמות ד ב( שאמר לו הקב"ה למשה 'מה זה ביד ויאמר מטה' ,והנה הכתיב של 'מה
זה' הוא 'מזה' ,והוא בגימטריא כמניי 'ב' ,ללמד שה'ב' ביד ,והכל תלוי ב ,שביכולת להטותו לטוב וח"ו
להיפ .וכמו שנאמר ש עוד )פס' ג-ד( 'ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש ,ויאמר ה' אל משה שלח
יד ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו' ,שא האב משלי את הב ארצה – שאינו מטפל בו ומחנכו
לדר הישר ,הרי הוא נהפ ל'נחש' אבי אבות החטאי רח"ל ,א א אוחז בזנבו ,שמקרב אותו ודואג לו אזי נהפ
הוא שוב ל'מטה האלוקי'...
כ .וראה עד היכ מגעת גודל השפעת ההורי על בנ לאור ימי ,דהנה איתא בגמרא )פסחי צו :יבמות עט' (:אמר
רבי יהושע שמעתי שתמורת פסח קריבה ותמורת פסח אינה קריבה ואי לי לפרש' )ופירש"י 'שמעתי' מרבותי' ,ואי לי
לפרש' – שכחתי( ,וביאר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע )וכ כתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,דר שיחה פרשת ויל( שהכוונה עפ"י מה
דאיתא )ירושלמי יבמות פ"א ה"ו( שאמו של רבי יהושע ב חנניה היתה מביאה אותו בעריסתו לבית המדרש כדי 'שיתדבקו
אזניו בדברי תורה' ,וזהו שאמר רבי יהושע שמעתי בהיותי קט מוטל בעריסה ואיני יודע לפרש – שלא הבנתי את
הדברי על בוריי .והרי שדברי התורה ששמע בעודו שכוב בעריסה נחקקו בליבו לאור ימי ושני.
וכבר ביאר הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )תורת משה שלח ד"ה בבואכ( בלישנא דקרא )במדבר טו כ( 'ראשית עריסותכ
חלה תרימו תרומה' ,ש'עריסותיכ' הוא לשו קט המוטל בעריסה ,ובא לרמז שכבר משחר הילדות וראשית החיי
בעוד שהוא מוטל בעריסה אזי תרימו 'תרומה' אותיות תורה מ' )דהיינו תורה שניתנה למ' יו( והכוונה שיפריש ויגדל
אותו לתורה.
הגאו רבי נת געשטעטענר זצ"ל מביא )בספרו דברי ב עמר ח"א עמ' שיד( על אביו רבי עמר זצ"ל הי"ד ,וז"ל ,סיפר
לי שאר בשרי ירא וחרד לדבר ה' ,מוה"ר אליקי קאפל ז"ל ,שכאשר נולדתי אמר אדוני אבי הצדיק להמילדת,
שא הילד שיוולד יהיה ב זכר אז לא תשמיע שו קול ולא תדבר דבר ,וכאשר באתי לאוויר העול ואבי ז"ל
היה בחדר שני ונודע לו שנולד ב זכר התחיל ללמוד גמרא בקול ר ,כדי שהקול הראשו שישמע הילד בבואו
לעול יהא קול תורה .עכ"ל) ,ומעתה אי פלא שזכה רבי עמר לב גדול בתורה כמו רבי נת זצ"ל(.
ובזה ביארו הא דאיתא בגמ' )סוכה מב' (.קט היודע לדבר אביו מלמדו תורה' ,והיינו שתחילת דיבורו יהא בתורה,
והכל נגרר בתר רישא.
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,åøéæçäì åãéá ïéà áåù åãéî õçä àöé øáëù øçàì êà
íðååëì øáãä êãéá íéðè÷ íäù ïîæ ìë ,íéøåòðä éðá ïë
éáö' øôñì 'äîã÷ä'á) ò"éæ áåæàìáî ø"åîãàä ÷ã÷ã äë
...åìãâ øáëù øçàì êà ,áèåîì
éáâì áåúëä úåðåùìá (å"öøú úðùá ñéôãäù '÷éãöì
(æë¯äë æë) øîàð íù ,á÷òé úà ÷çöé êøéáù úåëøáä äöåøäù íùëù ,'íéöéç'ì íéøåòðä éðá ïåéîãá øîàéé ãåò
,'åì ÷ùéå ùâéå ,'åëå úùéå ïéé åì àáéå ìëàéå åì ùâéå' ãåîòéù ìëë éøä ,àéèçäì àìá äøèîä ìà òåì÷ì
÷øàáîå ,'åì' úáéú ìò íéîòô äîë áåúëä øæç òåãîå òåâôì çéìöé ïëàù íééåëéñä åìãâé êë äøèîä ìà áåø
äæá àìà ,åãáì á÷òéì åøîàð àì åìà úåëøá äðä éë ïååëì øúåé åéìò äù÷é ÷åçøî ãåîòé íà åìéàå ,÷åéãá
,íäéúåøåãì ìàøùé éðáì äëøáä úà ÷çöé òéôùä ,íäéìà áåø÷á ãåîòé íàù ,'íéøåòðä éðá ïë' ,õçä úà
ìëá äëåðçä úåøð å"ì éãé ìò êùîð äëøáä øå÷îå íðååëì åéãéá ì÷ð àäé éæà ,åúåîéîçáå åúáäàî óéòøé
 äøùéä êøãìכאïòîì ,åì úáéú áúëð øæçå áúëð ïë ìò ,äðùå äðù ìãâé éøä ÷åçøî ãåîòé íà íìåà ,
àìî äòåùéä éðééòîî áåàùì åðéðôì øùà úà òãð ìòá' éøáãá íéùøåôî íéøáãäå .äîëå äîë éô éùå÷ä
 íééðôçכב.
,'åùôðá äøåù÷ åùôðå' (ì ãî úéùàøá) ÷åñôä ìò 'íéøåèä
ä"ã à øð á"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë êëå ,(åùôðá äøåù÷ åùôðå) àëä ,úøåñîá 'á äøåù÷ ,ì"æå
éðôî ,'åëå (åè áë éìùî) 'øòð áìá äøåù÷ úìåà' êãéàå
íéîéá òåéñ ùéù ,úåøåãì ïë íâ øàùðå ,ì"æå ,(øáã
ìëá äâäðääå øãñä ïî øúåé 'úé åðåöø úåùòì åììä åùôðá äøåù÷ åùôð àäúù êéøö åá äøåù÷ åúìåàù
.åëðçì åéáà ìù
.àìôå ñð êøãá ,äðùä
ימי

הנמצאי

– תוק מעלת ימי החנוכה לשעת
השנה

ולכל

כא .רמז נתנו בהא דאיתא בב האשה השונמית שמת )מלכי ב' ד כט-לד( ,שבתחילה שלח אלישע את גחזי משרתו
ע משענתו להחיות את הילד' ,וגחזי עבר לפניה ויש את המשענת על פני הנער ואי קול ואי קשב וישב
לקראתו ויגד לו לאמר לא הקי הנער ,ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת מושכב על מטתו וכו' ,ויעל וישכב על
הילד ויש פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפו ויגהר עליו ויח בשר הילד' ,והרי שאי אפשר 'להחיות' את
הילד על ידי משענת ...כי א על ידי 'ויגהר עליו'  -ש'מחמ' אותו על ידי שמתקרב אליו ומגלה אהבתו אליו...
וכבר אמרו כי הנה נת הקב"ה חוק בעולמו ,שמתחילה רואי את הברק ואח"כ שומעי את הרע ,והיינו טעמא
כי כבר אמרו חז"ל )ברכות נט' (:לא נבראו רעמי אלא לפשט עקמומית שבלב' ,ואי אפשר שתתפשט העקמומיות
שבלב מבלי שתקד לה 'הארת פני'...
כב .כבר מילתנו אמורה בדברי המהר"ל ]שה כבריח התיכו בכל מאמריו בחנוכה[ שחז"ל הק' קבעו שמונת ימי
חנוכה להורות שהימי האלו ה בבחינת 'שמונה' למעלה מדר הטבע ,ואכ ניסי ונפלאות נעשי לישראל
בזמ הזה ,ולא ניזיל כרוכלא למנות ,אלא נביא בזה שתי עובדות אשר אירעו בשנה שעברה ,שנת תשע"ט ,וכפי
ששמעתי בשעתו מפי בעלי המעשה.
סיפר אחד מבני חבורתנו בעיה"ת בני ברק יצ"ו )בשנת תשע"ט( ,כי ב"ב לא חשה בטוב כבר כמה שבועות ,וחששו
הרופאי שהמחלה הידועה מקננת בקרבה ,והורו לעשות סדרת בדיקות מקיפות וצילומי ,ביו כ"ד בבוקר אמרו
הרופאי כי אכ נתאמת החשש הנורא ,וה רואי בצילומי את ה'גידול' רח"ל .מיד נפלה בבית אימה וחשכה
גדולה ,והפעיל האיש עסקני גדולי שיסדרו לו תור בדחיפות אצל פרופסור גדול ,וביקש לקבוע את הביקור אצלו
בזמ שאחר השקיעה למע יזכה ל'המתקת הדיני' בכח ימי החנוכה ,ואכ בערב היו אצל הרופא שבדק היטב
אות הצילומי ,ולטענתו הרופאי הראשוני טעו בדבריה ואי כא אפילו זכר לגידול...
עוד מעשה שמעתיו מאחד מבני החבורה באלעד ,אשר בנו עבר תאונה קשה בתחילת חודש כסלו ,והיה מוטל
בבית חולי ,והנה מיד לאחר שהחשי הלילה והחלו ימי החנוכה להאיר על האר נעשה נס גדול ,ופתח הב את
פיו לראשונה והחל לדבר בשפה ברורה כאחד האד.
כללו של דבר ,כאותו מעשה שפע נכנס הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע לביהמ"ד בימי חנוכה ,והפטיר בלשונו )בקוצר
אמרי ,וכדרכו(' ,אוצרות דרייע זי או וואלגער זי ,מדאר זעה צו אריי כאפ' – 'אוצרות' מסתובבי ומתגלגלי
וצרי לתפס ולחטפ .ועל כגו דא היה זועק הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )בירח האיתני( מנהמת לבו הטהור 'מע
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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
éîìå ,ùîî íéáøä úåùøá äæä íìåò éìáä úåùøì
êôäúéù åéðéò øéàäì åæ äåöî ìëåú õåçáî ùîî àåäù
 äùãç äéøáìכג.
)í"éøä éèå÷éì

íåéáù (:àë úáù) ììä úéá éøáãë äëìäì ÷ñôð äðäå
éðù ÷éìãî éðùä íåéáå ãçà ÷éìãî ïåùàøä
äðåîù ÷éìãî ïåøçàä íåéáù ãò êøãä äæ ìò ïëå úåøð
ìëáù Y 'íéàöåéä íéîé ãâðë' àúìéîã àîòèå ,úåøð
éîéî åøáòå åàöé øáë íéîé äîë úåàøäì êéøö íåé

÷éôñä äðäù øúåéá ñðä íñøôúî äæ éãé ìòù ,äëåðçä
éúáø äîéú äøåàëìå .äùåìùìå íéîé éðùì ïîùä êô
íéîéä íò äðîð åá ãîåòù íåé åúåà òåãî ïàë ùé
øö÷ ïîæ àìà íåé åúåàî øáòå 'àöé' àì éøäå ,íéàöåéä
,ïåâëå] åéðôì ìåãâ íåéä ãåòå ,äìéìä úìéçúî ãåàî
éîéî àöé àì àìäå ,íéðù ÷éìãî òåãî éðùä íåéá
ìéì úìéçúî íéòâø äîë ãåòå ,ãçà íåé àìà äëåðçä
áåùç äîë ãò åðãîìì ì"æç åàá àôåâ àä àìà .[éðù
ïîæ øáò øáë íàù ãò ,äëåðçä éîéî òâøå òâø ìë
÷ùéà ìë øøåòúé ïàëîå ,íìù íåéë áùçð äæ éøä øö
 éòáãë åìöðìå òâø ìëá æåçàì ìàøùéכד,äæá ãåòå .
íéøáåò äëåðçä éîé éë ,åðúåà øøåòì ì"æç åàáù

זאל זי נישט דרייע ווי א נאר אויפ מארק' – שלא ידמה לאותו שוטה וסכל המסתובב ביו השוק ,ובמקו לנצל
את הזמ לקנות 'סחורה טובה' בזול ולהרוויח הו רב במש השנה הבאה ,הינו מתעסק בזוטות ושטויות...
כג .הנה פרשת מק נקראת תמיד בימי חנוכה ,ורמז בה ה'שלטי גיבורי' )שבת עט (.כי 'שנתי' ר"ת ש'מאל נ'ר
ת'דליק י'מי מ'זוזה .וב'תפארת שמואל' )חנוכה לו( מבאר שא מי שנראה לו כי הוא כבר 'מק' ,שכבר בא עליו
סופו ,ומתייאש מעצמו לאי תקוה ,יזכיר לעצמו 'שנתי'  -שמאל נר תדליק ימי מזוזה ,כי א ב'שמאל' בידו לשוב
ולהתחזק דוגמת הנרות שמדליקי אות ב'שמאל' ונעשי 'קודש' ,ולא עוד אלא שמדליקי אות וה מאירי
ג 'למטה מעשרה'  -שבכוח להאיר בכל מחש ,א לאות שה 'למטה מעשרה' ...חזקו ונתחזקה ,כי השי"ת
עמנו בכל מצב שהוא.
כ רמזו לה במה שמצינו שתקנו חז"ל לרואה נר חנוכה שא הוא מבר ,ולא מצינו כ בשאר מצוות ,אלא ללמד
שא מי שהוא מרוחק מ המצוה עצמה והוא עומד מרחוק כדוגמת 'הרואה' ,ג לו יש עלייה מכח הדלקת נר
חנוכה ,וא הוא יכול לבר.
כד .מסופר שפע יצאו הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והבעל התניא זי"ע לקב מעות לצור פדיו שבוי ,ולא
פסחו על שו אחד מבני העיר ,ואפילו על הדל שבדלי .והגיעו לעני מרוד אשר התגורר בבית קט המט
ליפול ,ובקשו ממנו שירי א הוא נדבתו ,אמר לה וכי אינכ רואי את מצבי השפל עד שאת מבקשי ממני
תרומתי .שאלו רבי לוי יצחק 'מהיכ ירק זה חי' ,כלומר מהיכ פרנסת ,השיב העני כי הול הוא ללקוט את בגדי
העשירי אשר משליכי אות לאשפה ונוטל וגוזר ומתק מה 'שמאטעס' וסמרטוטי להטליא בה בגדי
וכדומה ,ואח"כ מוכר אות בעד כמה פרוטות המספיקות בקושי כדי קניית לח לקיו הגו ,ומאי לו לית לה
כאשר לרש אי כל חו מהלח אשר הוא אוכל .נענה לו רבי לוי יצחק א כ איפוא ת לי שמאטע אחד ונת
לו ,מיד אמר הבעל התניא ת ג לי אחד ,תמה עליו העני על בקשתו ,א הבעל התניא הכביר עליו דברי בגודל
מצות פדיו שבוי וכמובא ברמב" שאי מצוה כדוגמתה ,ונת לו .שוב ביקש הקדושת לוי עוד אחד וחוזר חלילה
עד שנטלו ממנו את כל 'רכושו'.
אחר הדברי האלה אמרו לו ,דע ל כי מ השמי גזרו עלי 'עשירות'  -זהב וכס ואבני טובות לרוב ,אלא
שעד עתה נמנע ממ השפע הואיל וכל עסק היה ב'שמאטעס' וממילא חששו שתמשי לנהוג כיוצא בזה ג בכל
האוצרות הגנוזי ומיועדי עבור ,א עתה משנטלנו ממ כל אות בגדי מטולאי כבר יוכל כל השפע להגיע
אלי ,א ראה לנהוג בה כראוי לה.
ולעניינו יאמר ,כי חג ה' לנו ,ימי החנוכה ,ומצפה עבורנו אוצרות יהלומי ומרגליות טובות ללא גבול ,א אנו
מתעסקי 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 )'ייטב פני' הוד והדר אות ב( שורש מצות הדלקת נר חנוכה הוא ,כדי לעורר
נסי ונפלאות ג עתה .וכתב עוד )אות כו( זהו עיקר תשמיש ,להיוושע בה ג היו.
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ãáìîå .íäéðéá úéìèá åîöò àåäå ïéîéî äæåæîå ìàîùî
ìëì úéáä ìò åúùåã÷î òéôùî äëåðç øð éë åéøáã
éë íäá ììëð éæà ,äæåæî åîë äøéîùì ìéòåîå äðùä
àìùå ,äðùä ìëì äëåðç øðî úåòôùä úç÷ì íãàä ìò
äéä àì åìéàë äëåðç øçàì åéëøãìå åéìâøäì øåæçé
. כוíåìë
ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàáî äæ êøã ìò
äëàìî øåñéà ì"æç åð÷ú àìù íòèä (â ìéì ô"øú
ñåëä ìò ìéãáäì íéëéøö åéä ïë íà éë ,äëåðç éîéá
ïéá 'äìãáä' úåùòì ì"æç åöø àìå ,äëåðç éàöåîá
úåøåàä åéäéù äáøãà àìà ,äðùä úåîé øàùì äëåðç
.äëåðçä éîé øåáòë íâ íéëìåäå íéôéñåî
äëåðç)

÷ééãî (ò÷ 'îò íéãòåî éáö õøà) ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä íâ
êøãëå ,äìçúä ÷ø àìà åðéàù 'äëåðç' íù íöòî
,'úéáä úëåðç' íéùåòå ùãç úéáì íéñðëðä íãà éðá
úâéâç ìéáùá úéáä ìà äñéðëä úéìëú ïéà éàãå éë
êøåàì úéáá äáéùéä àåä ø÷éòä àìà ...úéáä úëåðç
'úéáä úëåðç øéù øåîæî'á íéçîùù àìà ,íéðùå íéîé
÷ø åðúéð àì äëåðçä éîé íâ êë ,äìçúää àåä éë
.'äðùä ìëá çë ïúåð äëåðç' àìà ,íúòùì

ïîæä úà ñåôúé àì íàå ,äôåòðå ùéç æâ éëå 'úåøéäîá'
íéòâø íúåà åîëå ,óåìçé ïéò óøäë éøä äæìä ùåã÷ä
.íåéä úìéçúî åàöé øáëù
ìëì äëåðçä úåøåàî êéùîäì åùàøá åéðéò íëçäå
úôù'ä ÷"äøä çéëåäù åîëå , כהäìåë äðùä
.áë úáù) 'îâá àúéàã àäî (à ìéì ã"ìøú) ò"éæ 'úîà
äëåðç øð úà çéðäì êéøöù (åë 'éñ çìùéå úåúìéàùä úñøâì
ìàîùî äëåðç øð àäúù éãë' ìàîùî úéáä çúôá
,'ïäéðéá úöééåöî úéìèá úéáä ìòáå ,ïéîéá äæåæîå
øð ÷éìãîù ïîæ åúåàá éøäù úåù÷äì ùé äøåàëìå
ïîæ åàì äìéì' éøäù úéöéö úåöî âäåð ïéà äëåðç
ìòáå ìàîùî äëåðç øðù øîåì êééù äîå ,'àåä úéöéö
éë äàøð ìáà ,ì"äæá õøúîå .úöééåöî úéìèá úéáä
,äæåæî åîë çúôäì äøàä øàùð äëåðç øð úåöî é"ò
,øîåìëå .ì"ëò ,äðùä ìëá úéáä çúôá åîéùø úåéäì
'äøéîùì' åçúôá äæåæî àäúù êéøö úéá ìëù íùëù
äæáå ,äðùä ìëì äëåðç øð 'íùåø' åá àäéù êéøö êë
ïëà éë ,úöééåöî úéìè íò á"äòáù 'îâä éøáã øàåáî
,äìåë äðùä ìë êùîì àìà ä÷ìãää ïîæì äðååëä ïéà
'äëåðç øð' àäé (õé÷ä úåîé òöîàá íâ) åúéáî àöéùëù

 ובלית ברירה, סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע שאחד מנכדי הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע היה דחוק לפרנסתו.כה
 אשאל קושיא אחת שהנני מתקשה, בבואו לפני אחד הגבירי אמר לו אותו עשיר.יצא לחזר על הפתחי
( 'אמר: הנה אמרו חז"ל )שבת קנא, וזו היתה שאלתו. וא תדע ליישבה כראוי אשקול ל שכר משל בעי יפה,בה
' א איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר, והא קא חזינ דמיעני, נקיטינ האי צורבא מרבנ לא מיעני,רב יוס
 והקשו על כ שהרי עינינו הרואות תלמידי חכמי, אמר רב יוס מסורת בידינו כי צורבא מדרבנ אינו נעשה עני-]
 כיצד אתה תלמיד חכ ובנ של, וסיי הגביר את שאלתו.[ ותירצו שא על פי כ אינו מחזר על הפתחי,עניי
, פתח הבנש"ק את פיו בחכמה. והרי למסקנת הגמרא לא מצינו ת"ח מחזר על הפתחי,קדושי מחזר על הפתחי
 וא, תלמיד חכ אינו נעשה עני, אלא כ הוא ביאור של דברי,'ואמר לו שאינו מפרש כראוי את דברי הגמ
 שלא,הינ רואה שביתו ריק מכל ואי לו פרוטה לפורטה הרי זה משו ש'אהדורי אפתחא לא מיהדר' – כלומר
 שא היה עושה כ בודאי היו מרחמי עליו ונותני לו,עשה את ההשתדלות המוטלת עליו לחזר על הפתחי
.נדבות הגונות כפי מהללו ומעמדו
 כי 'אהדורי אפתחא לא מיהדר' אי הכוונה על פתחי של מטה כי,הוסי הבית ישראל לבאר עומק הדברי
 שמי שאינו מחזר ומבקש רחמי בעת שכל פתחי שערי מעלה היו פתוחי בעתות רצו,א על פתחי של מעלה
 והדברי אמורי ה בגשמיות וא ג ברוחניות – אל יהיה שוטה המאבד את שעת.– זה האיש נשאר עני ורש
 המביט אחר, שבימי אלו, ולעניינו יאמר.הכושר כששערי השמי פתוחי והוא נשאר טרוד בעסקיו ושטויותיו
 הרי,'הדריידע"ל והפונטשעק'ס' )הסביבו והסופגניות( והול אחריה ואינו מקיש על שערי תפילות הפתוחי לרווחה
. והמבי יבי...נעבע יישאר במצבו ל"ע כי אהדורי אפתחא לא מיהדר
 כי זה האיש אשר אינו מסתפק,( הרואה טי"ת בחלו סימ יפה לו. בדר צחות רמזו עפ"י דברי הגמרא )ב"ק נה.כו
 ובפרט א כה 'נדלק' באש, אכ סימ יפה לו, אלא ממשי ג ל'יו התשיעי' ממחרת החג,בח' ימי החנוכה
...הקודש של נר חנוכה עד שג ב'חלו' רואה אות טי"ת ודאי וודאי שסימ יפה לו
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ãé

éàãåáå ,äëåðçä éîéá õ÷î úùøô äìç íìåòì äðäå
éøäã ,à÷ééã äëåðçá åæ äùøô úàø÷ð íðéçì àì
,äàéø÷ä úà øøåòî ïîæäå ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä
úà äøåú åðì äæîø åæ äùøôáå .äæá äæ ïééåìú íäéðùå
éîé åðéìò åòéôùé ïòîì äá êìð øùà äøùéä êøãä
úà óñåé øúôù øçà äðäã ,äðùä ìë ìò äëåðçä
äúòå' (ãì¯âì àî úéùàøá) åì õòééì óéñåä ,'äòøô íåìç'
,íéøöî õøà ìò åäúéùéå íëçå ïåáð ùéà äòøô àøé
õøà úà ùîçå õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéå äòøô äùòé
ïåøúéù éðà éúéàøå' (âé á) úìä÷á áåúëä øîà êëå
.' כזòáùä éðù òáùá íéøöî
,'êùåçä ïî øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçä
êùåç ùîéå úåáò øòéá êìåäì ìùî êøãá åøàéáå äî ïéáîù éî àø÷ð 'íëç' éøäã ,ääéîúä äòåãéå
ùà äàåø òúôì äðäå ,êìé äðà òãåé åðéàå åéúåáéáñ øáã ïéáîä àåä 'ïåáð' åìéàå ,åì íéøîåàù
àéä ïëéä ÷ãåáå óé÷ùî íëçä ,øåà äöéôîä ÷åçøî ¯ åúøéîà øãñì åì äéäã äù÷ äæ éôìå ,øáã êåúî
øåàä úà ìöðîå ,êáñä ïî àöé äãé ìòù 'êìîä êøã' 'äîëç'ä øçà àá ïåáðä éøäã) 'ïåáð ïëî øçàìå ,'íëç' äìéçú
áùåé àìà øåàá ùîúùî åðéà ìéñëä êà ,åëøã àåöîì äîã øåàéá êéøö ãåòå ,(ãåò äëåúî ïéáäìå ,äá ùîúùäì Y
ãò äøåàá åéìò íéøáåòä íéòâøäî äðäðå íééãé ÷åáéçá íé÷÷æð äæì éøä ,'äàåáú úøéîù'ì íëçå ïåáð ïéðò
,äæ êøã ìò .øòéá øàùð àåä éøäå ,ùàä úéáëðù äîë ,äàåáúä òáè úà øéëîä äçîåî 'äîãàä ùéàì'
÷éìãî íëçä éøä äëåðçá äøåàä éîéì íéëåæ åðà øùàë ùôòúú àìù éãë íäá áøòìå ñéðëäì êéøö ïéèîåç
àäúù ãò ,äðùä ìëì øàùéù éãëá äëåðçä øåàá åùôð úôù'ä éøáã éô ìò ïéðòä øàáì øùôàå ,ì÷ì÷úúå
òáùä éîéáù íãàä òáè éë (à"ìøú õ÷î 'øô ùéø) 'úîà
...'úøçà äðù 'éçá äàáä äðùä
ùéù êåúîã ,äàåáú øéâøâ ìë áéùçî åðéà òôùäå
íéìôåðä íéáøä íéìáùä ìò ÷ã÷ãé àì áåøì äàåáú
חדש ימינו – ימי חינו והתחדשות
äæ ,'íëçå ïåáð' ùéà úåðîì óñåé òéöä ïëì ,êøãá
ïéøãäîäå ,åúéáå ùéà øð äëåðç úåöî' ,(:àë úáù) 'îâá íåé àåáé àåá éë úò ìëá øåëæìå úåæçì òãåéù ùéàä
úéá ïéøãäîä ïî ïéøãäîäå ,ãçàå ãçà ìëì øð
éîé úà åéðéò ãâðì äàøé òáåùä éîéá øáëå ,øçîä
êìéàå ïàëî äðåîù ÷éìãî ïåùàø íåé íéøîåà éàîù ìù ïè÷ øéâøâ åìéôà íéøîåùå íéñç æàù ¯ áòøä
úçà ÷éìãî ïåùàø íåé íéøîåà úéáå ,êìåäå úçåô äìéçú øéëæä ïëìã ,úåäéîúä 'á åáùééúé äæáå ,äàåáú
íòèá ïðåáúäì éåàøä ïîå .'êìåäå óéñåî êìéàå ïàëî ùîúùäì åá çåø øùà ùéà åðééäå Y 'ïåáð ùéà' ùôçì
ïéøãäîä ïî ïéøãäîì ïëå ïéøãäîì ì"æç åð÷úù øáãä ìë ìò ñåçì êøöð äîë ãò äúòî ïéáäì ,'åúîëç'á
àìå ,øãäî åðéàù éîî äåöîä íåé÷ ïôåàá úøçà äøåö òáùä úåðù òáù øîâá úòä àåáá éë ,äàåáú øéâøâ
íéøãäîä ïéáù ,âåøúà éáâì ïåâëå ,úååöî øàùá ïë åðéöî áùééúú 'áä ääéîúä íâå ,øéâøâå øéâøâ ìëì åëøèöé

ïðëéøö àìà ,'äîãàä ùéà'á éâñ àì äæì éë ,ïåëð ìò
éøéâøâ ìë ìò ñåçì ùé äîë ãò áèéä ïéáéù 'ïåáð'ì
äëåðçä éîéá õ÷î 'øô úàø÷ð àîòè éàäîå .äàåáúä
,àìéòìî ÷æçå øéãà ïåéìò øåà øéàî äëåðç éîéáã øçà Y
äúò éë åøëéæå ,'íéðåáð' eéä¤ ïì øîåì 'äàéø÷'ä äàá
éîé ìò äùåã÷ã øåàäî ñéîòäì ¯ àéä øùåëä úòù
ïåéìòä øåàî áìä úà áéäìäì íëãéá äéäé êëå ,êùåçä
.äøéúé äðéáå äîëç êéøö êëì ,ïëà .êùåçä éîéá óà

 מי ביקש, מקשי העול טובא,' ובגו דברי יוס אלו )מא לג( למנות 'איש נבו וחכ וישיתהו על אר מצרי.כז
( עוד מעיר ה'מש חכמה' )בפרשת,ממנו להוסי עצות והלא לא נתבקש כי א לפתור את החלו ותו לא
(שלכאורה לא מצינו שפתר את מה שסיפר לו פרעה )מא ג( ש'ותעמודנה )הפרות רעות המראה( אצל הפרות )טובות המראה
 כי יוס, ומסביר ה'מש חכמה' שחדא מיתרצא בחברתה, ומה הפתרו שפתר לו יוס על זה,'על שפת היאור
 להורות שבשבע-  שלכ נעמדו הפרות הרעות והכחושות סמו לפרות הטובות והבריאות,הצדיק הבי בחכמתו
' ואכ מה שאמר יוס 'ירא פרעה איש נבו וחכ,שנות השובע יתמיד במחשבתו לזכור שבוא יבואו ימות רעב
 וכ בחנוכה בשעה שהאד עומד. כל זה היה חלק מפתרו החלו,להיזהר על שמירת התבואה לשנות הרעב
 להאיר,להדליק את הנרות או כשאומר הלל והודאה יצייר וימחיש מול עיניו את לילי טבת החשוכי והארוכי
.בה את קדושת האור של ימי החנוכה

åè
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åøñîù éãé ìò äáåùúá íúøæç êøã äúéä éëä íåùîå
íòéùåä ïë åîëå ,äãåáòä ìò íùôð úà íéàðåîùçä
íäì äùòå 'ä úéáá äãåáò éãáåò íéðäë éãé ìò 'ä
øùà úçú úåøð ÷éìãäì åòá÷ úåøåãì íâå ,úåøðá ñð
úåãåäìå ììäìå ,äãåáòä íåé÷ ìò íùôð úåîì åøòä
.ã"ëò ,áìáù äãåáò àéäù ä"á÷äì

äæù àìà ,ãçà 'âåøúà' íéìèåð íéøãäî íðéàù ïéáå
,øúåé ìåãâ åà äàð åà øúåé é÷ð âåøúà ìèåð øãäîä
.äîåãëå íéâåøúà éðù åç÷é ïéøãäîäù åðòîù àì ìáà
ä"ã ñ"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá øàáúðå
'úåùãçúä' àåä äëåðç øð ìù åðééðò ìëù (ïéøãäîä àúéà
úååöîä úééùòå 'ìâøää' úà øå÷òì , כחù"úé åúãåáòá
å÷éìãé íåé ìëáù åð÷éú ïë ìò ,äãîåìî íéùðà úååöîë
àìù (åðëøã íòå ä"ã ô"øú õ÷î) 'ìàåîùî íù'ä äîúå ú÷ìãäì ìâøúé àìù éãëá ,ìåîúà íåéî äðåù ïôåàá
åìéôà ìàøùé éðá åøéñçäù íå÷î íåùá åðéöî
ìà ùâéå ,íéùãçë åéðéòá åéäé íåé ìëá àìà ,äëåðç øð
.'äãåáòá åìùøúð' äîá ïë íàå ,íää íéîéá ãçà ïáø÷ . כטúùãåçî úåáäìúäá áì úåøøåòúä êåúî äåöîä
úåðáø÷ä úà ìàøùé éðá åáéø÷ä éàãååù ,øàáî àìà
úåøéø÷ êåúî äæ äéäù Y äðååëä 'åìùøúð'ù àìà éîé úà ì"æç åòá÷ òåãî ,íéù÷î íé÷ñåôä ,äðäå
úåøøåòúä àìá äãîåìî íéùðà úåöîëå ,íééúìöòáå åìéàå ,äçîùå äúùîì àìå äàãåäå ììäì äëåðç
úà ìèáì íäéìò øæâð ïë ìòå ,áìä úåéîéðô úåùâø ïîéñ óåñ) ç"áä õøéúå ,äçîùå äúùî íåéì òá÷ð íéøåô
ùåãéçì íùôð åøñî íéàðåîùçä øùàëå ,äãåáòä íôåâá åðäðù éðôî äúéä íéøåôá äøéæâä ø÷éò éë (ò"øú
åçéëåäù ,åø÷éòî íâôä úà åð÷éú äæá éøä äãåáòä äéä íâôäù ïåéëå ,(.áé äìéâî) òùø åúåà ìù åúãåòñî
ùôðä úà øåñîì íéðëåîù ãò íäéðéòá äø÷é äãåáòäù ãéîùäì åðééäã ,íéôåâä ïåéìë úøéæâá åùðòð ïë ìò óåâá
àìôå ñð íäîò úåùòì ä"á÷ä ìéãâä ïë ìò ,äãòá åáùé ïë ìòå ,ì"çø íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì
êëéôì ,äøéæâä äìèáúðù ãò íôåâ úà úåðòì úéðòúá
.íéðååéä ìò ïåçöðá
äáåùú åùòå íéîé äùìù åîöå íôåâ úà åðéò øùàë
äøåðîä ú÷ìãäá äùòðù ñðä íöò éë ,åøîà úîàá åð÷éú úåøåãì òá÷ðù è"åéä íâ êëéôìå ,äøéæâä äìèáúð
,úåùãçúä êåúî úåáäìúää ïééðò ìò äøåî
øåëæì éãë óåâä éëøö íäù äéúùå äìéëà éåáéø åá
(â ìéì ã"òøú) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ìù åðåùìëå éðôî äøéæâä ø÷éò äúéä äëåðçá ìáà .ñðä ø÷éò
åéáàì ÷÷åúùî úåéäì ìàøùé ùéà úøåö éë ,ì"æå äãåáòä íäî åìèéáù åùðòð ïë ìòå ,äãåáòá åìùøúðù
úáäìù åîëå ,ìòîî ÷åìà ÷ìç åùôð éë ,íéîùáù íéùøãîä øöåà) àúééøáá àéðúãë ,ùôðä éëøö àéäù
åéäù ïåé úôéì÷ ïéðò åäæå ,äìòîì úëùîðå úòðòðúîä ãéîúä ïáø÷ ìåèéá ìò íéðååéä åøæâù (193 'îò ïééèùðæééà
íéáäìúîå íéëùîð åéäé àìù úåááìä úà íèîèì íéöåø ,äøåðîä úåøð ÷éìãäìî íåìèéáå íéðîùä ìë úà åàîéèå
 וית בפי,'ד( 'ויעלני מבור שאו מטיט היו וגו- והסמי לזה )תרל"ד ליל ג ד"ה חנוכה( את לשו הכתוב )תהילי מ ג.כח
 והקב"ה הצילנו מיד והעלה, כי טיט היו רומז ליווני שרצו להטביענו בתו הטיט והרפש שלה,'שיר חדש
. ושירו לה' שיר חדש, כי חנוכה הוא זמ של התחדשות, ועי"ז וית בפי שיר חדש,אותנו מאותו טיט היו
 דחנוכה דינא, ד"ה ויו"ט( וז"ל: וכמו שכתבו התוס' )תענית כח. וכמו, ובאמת כל יו ויו הרי הוא עומד בפני עצמו.כט
 וכעי זה כתבו הבית יוס והב"ח. והיה כל חד וחד יו טוב, דכל הח' ימי היה הנס מתגדל,הוא לגמור הלל
 והאי טעמא כתב ה'כל בו' )סי' מד( שנהגו להחלי את הפתילות בכל.)סי' תרעג( שבכל יו נתחדש הנס ונתגבר הנס
 ונמצא שבכל.( שהוא זכר למנורת המקדש שהיו מחדשי את הפתילות בכל לילה, 'כי בכל לילה היה הנס מתחדש' )עוד ביאר,יו
 שהרי הגדיל חסדו עלינו ביו זה יתר מהימי,יו ויו צרי להודות ולהלל יותר ממה שהודה להקב"ה עד עתה
... ועל אחת כמה וכמה שלא יהיה בבחי' פוחת והול' בהדלקתו.הראשוני
 והנה מצינו באברה שביקש, כבר מילתנו אמורה עד כמה ההלל וההודאה ממשיכי רחמי וחסדי,אגב גררא
 ולכאורה תימה רבתי יש כא היא הועילה תפלתו של,על הצלת סדו ועמורה ולא נענה ואילו לוט ביקש ונענה
 כי התחיל דבריו באמרו 'הנה נא מצא עבד ח בעיני ותגדל, ואמרו דבר נורא,לוט יותר מתפילותיו של אברה
 שאי חקר לקדושתו, ומאחר שפתח בהודאה על כ נתקבלה תפלתו )פשיטא שאי אנו מדברי על אברה אבינו,(חסד' )לעיל יט יט
.( אלא רק על הלימוד לדיד,ואי לנו שמ השגה בתפילותיו הקדושות
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ùãç øåà àá òâøå òâø ìëá éë ,'åëå äùãç úåéçá
'éçá äúåàá æà åéäù ìàøùé ïéðòì íéàúî äæå ,'åëå
àìå ììë úðùééúî éúìá òâøå òâø ìëá äùãç úåéçá
 úåéçäå äáäàä åøø÷úðל.

,íéî òáåð øå÷î (íéîúåñ) ïéîèîèîù åîë ú"éùä øçà
÷åìà ÷ìç íäá ùé ìàøùéù äæì íéãâðúî åéä éë
÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò åáúë' åøæâù åäæå ,ìòîî
íåçöðå éàðåîùç úéá úåëìî åøáâùëå ,'ìàøùé é÷ìàá
ú"éùä øçà êùîéäì øúåéá ìàøùé úåùôð åáäìúð
øðá ìéâøä' (:âë úáù) àøîâá àúéàã àä øàáî æ"éôò ,äìòîì úáäìúîå úç÷ìúîä 'éúáäìù ùà éôùøë
÷ã÷ã øáëå ,'íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïééåä
úåøðá ñðä àá äìòîì íðééðò äöøðù úîà úåàìå
äæåæîá øéäæä' áéúë úååöî øàù éáâì òåãî à"ùøäîä êùîð ïîùä ,äìòîì 'éìàî äìåò úáäìùäù øðä ïéðòù
,äàð úéìèì äëåæ úéöéöá øéäæä ,äàð äøéãì äëåæ òâøå òâø ìëá äìëåà ùà áäìá äìåòå äìéúôä øçà
ל .פלאי פלאות הביא בספר 'קר אור פני משה'
דכתיב בפרשת )מג ז( 'ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו' ,וברש"י' ,אפילו עצי עריסותינו גילה לנו' ,וצ"ב
איזה נסתרות יש בעצי העריסה ומה גילה לה יוס ...וז"ל .ואולי העני בהקדי מה שכתוב במדרש )בר"ר נג י( על
הפסוק )כא ח( 'ויגדל הילד ויגמל' ...אמר רבי לוי לא 'נדנדה' עריסה תחילה אלא בביתו של אברה אבינו .ואולי
העני ע"ד מה שכתב בזוה"ק )פר' פנחס ריח (:בתשובת שאלה לשואל ששאל למה כל אומה ולשו אי מתנועעי בעת
תפלת וקריאת נימוסי דתיה כי א אומה הישראלית לבדה והיתה התשובה ,ע"ד משל מ הנר ,כי שלהבת האחוזה
בפתילה היא מתנועעת תמיד והוא כי כל דבר מבקש תפקידו ושוא להדבק אל שורשו ואחר כי יסוד האש הוא
למעלה  -השלהבת שואפת לעלות אליו להדבק בו ואינה יכולה כי נאחזת בפתילה ,ע"כ היא מתנועעת ...כ לאשר
כי נשמת האיש הישראלי חלק אלוק ממעל כמו שאמר הכתוב )דברי לב ט( כי חלק ה' עמו ,והיא קרויה 'נר' כמו
שאמר הכתוב )משלי כ כז( 'נר ה' נשמת אד' היא משתוקקת לעלות אל מקור מחצבה ,א בעת אשר האד עוסק
בענייני גופניי ארציי גשמיי אז היא נכנעת ושוקטת ,ובעת אשר יעסוק בענייני רוחניי כמו תורה ותפלה אז
היא מתעוררת בכח ואומ אשר נתוס בה ע"י הדברי הרוחניי ושואפת לעלות אל שרשה ואינה יכולה כי היא
קשורה בגו בגזרתו ית"ש עד יו פקודתה ,ע"כ מכח התנועה של הנשמה מתנועע ג הגו.
והנה כתיב ב'מסילת ישרי' )שער הזריזות פ"ז( ,וז"ל ,ותראה שהאד אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו ודאי שלא
יתעצל בעשיית מצוותיו ...ואמנ התבונ עוד שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי ,כ )להיפ  (-מ
הזריזות יוולד ההתלהטות .והאד אשר אי החמדה הזאת לוהטת בו כראוי 'עצה טובה' היא לו שיזדרז ברצונו כדי
שימש מזה שתולד בו החמדה בטבע ,כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית ,ובוודאי שיותר מסורה בידו החיצונה
מהפנימית וכו' עכת"ד.
ע"פ הדברי האלה אפשר לומר כי המנהג הנהוג בנוהג שבעול שכשמשכיבי את התינוק בעריסה מנדנדי את
העריסה ומניעי אותה אנה ואנה .עיקר המנהג הזה 'מנהג ישראל' הוא ,ומנהג תורה ויראת שמי ,וחסידי ואנשי
מעשה יראי ה' וחרדי אל דברו הולכי בדרכיו שומרי בריתו וזוכרי פקודיו לעשות ואת בניה ילמדו מנעוריה
ללכת בדרכי ה' המה יסדוהו בחכמת הרבה ,ע"ד שאמר הכתוב )משלי כב ו( 'חנו לנער ...ג כי יזקי וכו''  -להרגיל
את הנער מקטנותו על התעוררות תנועה החיצונית ,המילדת ההתלהטות הפנימי ולהסיר ממנו מכשול הכבדות והעצלות
כי ההרגל הוא טבע שני.
וברבות הימי כאשר ראו האומות את אנשי האומה הישראלית עושי כ לבניה דימו כי הנדנוד והתנועה
מסוגלי להשתיק התינוק מבכייתו או להביא לו השינה ,ויעשו ג ה לבניה עריסות כאלה ,ובאור הזמ מחמת
הצרות והגלויות נשכח ג מרוב אומה הישראלית טע נדנוד העריסות ויחשבוה לסגולה כנ"ל ,וכ יש מנהגי רבי
הנראי שהונהגו ע"ד הטבע ויש לה שורש ועיקר גדול בעבודת הבורא ב"ה ,אשר נתייסד ע"פ אנשי מעשה
צדיקי יסודי עול.
והנה בריש פסחי )ד (.למדו חז"ל 'זריזי מקדימי למצוות' מאברה שנאמר )כב ג( 'וישכ אברה בבקר' ,ומזה
נראה בעליל כי אברה היה הראשו שהמציא הזריזות כי ראה כי היא מדריגה לקניית השלימות ,ומאהבתו העזה
את הבורא ב"ה רצה שילכו בניו בדרכיו ,וכמו שהעיד עליו הכתוב )ש יח יט( כי ידעתיו למע אשר יצוה את בניו
)למוה"ר רבי משה ז"ל ממשפחת הויזי בק"ק קאפנהאג דפוס תקמ"ו ,פר' מק(
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åìéôàå ,íéìâøää ìë úà áåæòì ,àîøâ ïîæä ,äúòî
úåéç íò äúòî åùòéé íéáåèä åðéùòî
Y åééçá äðåùàøä íòôá äîéé÷îù éîë ,úåáäìúäå
...úåáø íéðù ìù íéòåâòâ øçà

ïàë åìéàå ,'ïéé éáøâ àìîîå äëåæ íåéä ùåãé÷á øéäæä
ïéðòä åäæ úåøåãì íâù' àìà ,(ù"ééò) øðá 'ìéâøä' áéúë
äìåò ùà áäìë ú"éùä øçà êùîéäì äëåðç øð ìù
àììå úåðùééúä àìì äùãç úåéäá òâø ìëá äìòîì
'åëå êä åðééäù øîåì ùé úáù ìù øð íâå ,úåøø÷úä
àåäù äðååëä 'øðá ìéâøä' éë øîåì ùé äúòîå ,(ù"ééò)
ית לכ רחמי – המתנהג ע רעהו ברחמי ינהגו עמו
åøëù ïë ìò ,íé÷øôì ÷ø àìå ,úåùãçúäá ãéîú ìéâø
כ מ השמי
úåùãçúäá ãéîú ìéâø àåäù øçàî ç"ú åéðá åéäéù
éðôì íéîçø íëì ïúé é¯ã¯ù ì¯àå' ,(ãé âî) ïúùøôá
.åá àöåéë åéúåãìåú åéäé àìéîî
äéäå ,íëì ïúé åäî äù÷ äøåàëìå ,'ùéàä
íéøáãä úðååë éøäù ,äîåãëå íéîçø íëéìò ïúé ì"ö äúåöî' (:àë úáù) ì"æç ïåùìá íé÷éãö åñéîòä ïëå
.åîçøé íäù àìå ,íäéìò íçøéù ùéàä áìá ïúé 'äù ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî
éë (ïúùøôá øôù éøîà) øâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä øàáîå
.úååöîä íåé÷á úåìéâøä úà ìèáì äðååëäã
íéîù éîçøì äúò íé÷å÷æ åéðáù åðéáà á÷òé úåàøá
ïåòîù ¯ äù÷ ãéá íúà âäåð 'ùéàä' äæ éøäù ,íéáåøî úáù) àøîâáã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùá àøîàúîå
äî òãåé éîå úç÷ì íä íéãîåò ïéîéðá úà óàå åððéà ,òøä øöé ìù åúåðîåà êë' àúéà (:ä÷
íéãùçðä íéðáä ìë ìøåâá äìòé äîå ,åìøåâá äìòé ãò ,êë äùò åì øîåà øçîìå ,êë äùò åì øîåà íåéä
éðá íò âäðúî ä"á÷äù òãé ,äùò äî ...íéìâøîë úöò éë ,'ãáåòå êìåäå äøæ äãåáò ãåáò åì øîåàù
(:àð÷ úáù) ì"æç åøîà ïëå ,'äãéî ãâðë äãéî'á íãàä äáùçî àìá 'êë äùò' íãàì øîåì àéä òøä øöéä
ìò ,'íéîùä ïî åéìò íéîçøî úåéøáä ìò íçøîä ìë' úåöîë åðééäã (ïäåèòâ¯ôà åððåùìá) ,äìéçú äðååëå
íëéðôì ìâìâéù Y íéîçø íëì ïúé é¯ã¯ù ì÷å' íëøéá ïë éæà úååöîä úà äæ ïôåàá íéé÷îäå ,äãîåìî íéùðà
 לא...ãåáò êì åì øîåì óà øöéä ãéá ùé óåñáì
ìà åòéâúù íãå÷ Y 'ùéàä éðôì ,úåéøáä ìò åîçøúù
 המציא מעשה העריסה לתינוק באופ שתוכל להתנדנד ולהתנועע כמו אות שבזמנינו שאי עומדות על כרעי,'וכו
 ותחתיתו עגול שיתנדנד בנקל או תלויה בארבע,ככרעי המטה אבל כרעי העריסה קבועי בד אחד עומד על חודו
 ולהסיר, כדי להרגיל את הנער מקטנותו בתנועה המילדת הזריזות )שהוא( המוליד התלהטות הפנימית כנ"ל,חבלי
.ממנו הרגל הכבדות והעצלות
 ואדרבה אולי חשבו,וקוד זמ אברה היו העריסות כמו מטות קטנות על ארבעה כרעי שאי ראויות להתנדנד
 ואברה,שיותר יפה לתינוק שינוח במנוחה על משכבו וייש מהרה כי ג הגדולי לא ידעו ממעלת הזריזות מאומה
 וזהו שאמר רבי לוי לא נדנדה,שהיה ראשו שהמציא הזריזות הוא הראשו אשר תיק עריסה ראויה להתנדנד
.עריסה תחילה אלא בביתו של אברה
ויכול להיות כי לא נתפשט צורת מעשה העריסה שתיק אברה כלל בי האומות כי א אחר ימי רבי וזמ
 אבל בימי יצחק ויעקב ובניו לא היו. אז נתפשט לבי האומות,ארו כשפרו ורבו בני ישראל ותמלא האר אות
 ועריסות בני האומות היו כאשר היה מקד,עריסות כאלה אלא בבית יעקב אשר הל בדרכי יצחק ואברה אבותיו
, וז"ש במדרש על מה שאמר שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו ה הבני הקטני שנולדו מקרוב.קוד זמ אברה
 וא פרט קט כזה ידע בחכמת, שאי צורת כצורת עריסות כל אנשי הזמ- 'אפילו עצי עריסותינו' גילה לנו
. אי נכחד ממנו לומר שאי לנו אח,ניחושו
 תקצ"ט( על דברי המדרש )קה"ר א ג( שהאריכו לתאר למה דומה, כבר אמר הרה"ק השר מקאצק זי"ע )אמת ואמונה.לא
 ותמה ה'שר' וכי מה חטאו זקני הע שמדמי,'האד במש כל ימי חייו ומסיימי 'הזקי הרי הוא כקו
 כ אות ה'זקני' ברוח, הכוונה שכש שקו עושה את הפעולות שרואה שסובביו עושי, אלא,אות לקו
... או ה עצמ, או חבריה, תורת ותפילת רק כי כ נהגו אבותיה,שעושי את כל עבודת
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àìéîîå ,('íãå÷' øîåàù éîë 'ùéàä éðôì' úáéú øàáúéå) ùéàä
ïúùøôá . לבíëéìò íçøì íéîçø 'ä åì ïúé ùéàä éðôì íëàåáá

שנראה מעלת חברנו – ובזה ישכי שלו

éðà íé÷ìàä úà åéçå åùò úàæ' ,(ë¯çé áî)
úéáá øñàé ãçà íëéçà íúà íéðë íà ,àøé
úàå ,íëéúá ïåáòø øáù åàéáä åëì íúàå íëøîùî
åúåîú àìå íëéøáã åðîàéå éìà åàéáú ïè÷ä íëéçà
'àä úà Y åéçå åùò úàæ åäî øåàéá êéøöå ,'ïë åùòéå
,ãåòå ,'ä àøé àåäå úåéä úåùòì íäì ùé éàî ,àøé éðà
åàéáä àì ïééãòù Y åùò àì ïééãò àìä ,'ïë åùòéå' éàî
åìáé÷ù øîåì äéì éåä éôèå ,íéøöî õøàì ïéîéðá úà
äéä íà àîìùáå) åùò øáëù àìå ,ïë úåùòì íîöò ìò
ïë äùòù óñåé ìò éà÷ã íéùøôî åðééä ãéçé ïåùìá 'ïë ùòéå' áåúë

éà÷ã äàøð íéáø ïåùìá 'åùòéå' ìáà ,íäéðéòì ïåòîù úà øñàù ¯

ò"éæ àçñéùøôî á"øøä øàéáå ,(íéèáùä ìò
äðäã ,äæ õåøéú íñøôì äåöîù óéñåäå ,(ïúùøôá æ úåà
íéùðà éðù ïéá äáéøîå ú÷åìçî èé÷ùäì äðåëðä êøãä
úåìòî ùôçéå ,åîò ìá ÷ãöäù øîàé ãçà ìëù ¯
øîàú ìàå ,äáéøîä èå÷ùú äæáå åúìåæ ìöà úåáåè
äìòî äæéà åäòøá àåöîì ¯ 'ä÷åáàä øåà' äæì êøöðù
ïéàù úåáåè úåìòî ùé ãçà ìëì éë ,ïë àì ,äáåè
àåöîì åîöò éùòîá ÷åãáé àñéâ êãéàìå ,íéøçà ìöà
,åìöà äøåøá åæ äòéãé àäú øùàëå ,ïåøñç äæéà íäá
, לדåú÷åìçî ìòá úà ñééôéå åäòø íò íéìùé øáë àìéîî
äæáå ,íéðåî úøùò åðîî øúåé áåùç äìä éë åúåàøá
.åúçéìñå åúìéçî ù÷áìå åãåáë ìéôùäì åéìò ì÷é
äçîù úåãç)

åððåáúäå àð åèéáä Y åéçå åùò úàæ åéçàì åøîåà åäæå
àì éúåà åáéùçúù øçàå ,àøé éðà íé÷ìàä úàù

ïî é"áùø àöéù øçàìù (:âì úáù) àøîâá àúéà
ìéæéà àñéð ùéçøúéàå ìéàåä øîà' äøòîä
,äæì äæ ïééðò äî 'òãéåäé ïá'ä øàéáå ,'àúìéî ïé÷úà
íéùåò íãà íà ì"æø åøîàã òåãéã ,ã"ñá éì äàøðå'
íäì äùòéù íé÷éãö ùé êà ,åéúåéåëæî åì ïéëðî ñð åì
íäîò äùåò àìà íåìë íäì äëðî åðéàå íéñéð äîë
åúåà íàù ,ãçà øáãá éåìúå ,ä÷ãö úøåúá íéñðä
äùåòù ,úåéøáä íò íðç ãñç úåùòì áäåà ÷éãö
äãî ãâðë äãî æà ,åðîî äàðä åì ïéàù äáåè íäì
ïéàù íðç úðúîå ä÷ãö úøåúá íéñð ä"á÷ä åì äùòé
ï÷úì é"áùø äöø ïë ìòå ,'íåìë åéúåéåëæî åì äëðî
ñð åì äùòðù øçàî ,úåéøáä íò áéèéäì àúìéî
ñðä øåáò) íåìë åéúåéåëæî åì åëðé àìù äöøå äøòîá
äéøáè øéò úà øäéè' àîòè éàäîå ,(åîò äùòðù ìåãâä
íåù åì äéä àì äæ äùòîá éë ,'äé÷ð äúåà äùò
äúòîå ,íù øâ äéä àì íâå ,ïäë åðéàù øçàî äàðä
úâäðäá Y äãéî ãâðë äãéîá ë"â íéîùä ïî åîò åâäðé
åéøáãîå .åéúåéåëæå åøëùî úåëðì éìáî íéîçøå ãñç
ïúé 'íåçøå ïåðç ì÷'ù úåëæì íãàä ãéá ãöéë åðãîì
óà [ïåðç' úãéî ìù äúåäî àåäù) íðéç úðúî åì
úåáåè äùòéù é"ò àåäå ,éàãë åðéàå ïåâä åðéà íà
àéîùî åéìò øøåòúé éæà ,íäî äàðä åì ïéàù íéøçàì
úðúî åéìò òéôùäì ïåöø äãéî ãâðë äãî êøãá
. לגíðéç

( שהקוטע ידו של חברו נות לו דמי: כה אמר הגה"ח רבי נחו גאלדשמיד זצ"ל שהנה איתא בגמרא )ב"ק פה.לב
 אבל חרשו נות, וכיו"ב בכל מו – שמי אותו כמה הוא להמכר כעבד שיש לו יד ולעומתו כשאי לו יד,ידו
' כי א הנ 'חרש, מדוע אינו שווה מאומה, ונראה לרמז בזה עני נפלא, כי החרש איננו שווה מאומה,לו דמי כולו
. וכל חיי הוא רק עבור עצמ זה אינו שווה ער כלל,ואינ יכול לשמוע כאב של אחרי
,ואפשר להסמי הא דאמרו מש הרה"ק האמרי אמת זי"ע שא א אי אד יכול לעזור לשני ולסעוד אותו
 לכל הפחות ישמע אותו ויקשיב לשוועתו שג בזה הוא,וא אי בכוחו לדבר עמו דברי המתיישבי על הלב
 שעצ,' וכמו שנאמר )לז כא( 'וישמע ראוב ויצילהו מיד, כשמרגיש שיש אחד שמבי מצוקתו- מצילו ומעודדו
.השמיעה היא ההצלה
 ב'דברי שמואל' ביאר בלשו הכתוב בפרשת )מב כז( 'ויפתח האחד את שקו וכו' וירא את כספו והנה הוא בפי.לג
, אזי ימצא את צרור כספו בשקו, שא יהודי פותח את ידו ושקו לפזר לצדקה, יש בזה רמז, וז"ל,'אמתחתו
. עכ"ל.הקב"ה ישל לו כל טוב
, אי' במדרש )בר"ר פח ז( ולא זכר שר המשקי את יוס וישכחהו – כל היו היה מתנה תנאי ומלא בא והופכ.לד
 ששר המשקי היה עושה לעצמו סימני וקשרי בכדי, וביארו במפרשי.קושר קשרי ומלא בא ומתיר
 משו שהיה טרוד ביו ההולדת, שלא היה מוכ לכ, )וברד"ל הוסי עוד,לזכור את בקשת יוס הצדיק לדבר עליו טוב לפני המל
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èé

...'ïåçöéðä ìò' øîåì ïéà ïë ìò ,äîçìîä úàæá çöðð åìçäù Y ïë åùòéå åðééäå ,äáéøîå äöî ãåò åðéðéá äéäé
ùé äáåè äæéà éëå Y 'úåîçìîä ìò' íéãåî åðàù äîå øéëäì íäì íøâ äæå ,íðåøñçá êãéàìå åúìòîá ïðåáúäì
íöò ìò íéãåî åðà ,ïëà éë ,àìà ,'úåîçìî'á íäá (àë ÷åñô) åøîàù åîëå ,óñåé úøéëî ìò úåãååúäìå
'äãùá íéãîåò åðà ïééãòå åðùàééúð àì ïééãòù øáãä ,ïåøñç íîöòá åàöîù 'åðéçà ìò åðçðà íéîùà ìáà
 ...åéúåðåéñðáå åúîçìîá ùéà ùéà áø÷ä .íäéðéá íåìùä úà øéæçäì íëøã úìéçú äúéä åæåלהåðééä íà éë ,
àì íéðãòå ïãéò äæî øáë ùåàééá åðéãé úà íéîéøî
יש לכ חלק – יחשיב כל פעולה קטנה ובזה יינצל מ הייאוש
.äîå÷ú åðì äúééä
'....úåîçìîä ìòå...' íéøîåà åðà íéñéðä ìò çñåðá
íéàðåîùçäî ,íéîéä åìàá æåò øúéá ãåîìì åðéìò úàæå ìò' íéçáùîå íéãåî ïéà òåãî ÷åéãä òåãéå
éôìà óìà çëåð øôñî éúî ÷ø åéäù íéùåã÷ä
úà åðøîà øáëå) 'úåîçìîä ìò' íéøîåà ÷ø 'ïåçöðä
ïë éô ìò óàå ,íäéúçú íéìééçä úåááøå úåñééâ éùàø àá êãîììù ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä ìù åøåàéá
'äîçìî' úàæì éëå äîúé äàåøäå ,íéðååéä ãâð åàöé äîçìîä úëéøò íöò ìò 'áåè íåé' íéùåò úåéðçåøáù
éôì éøäù ,'úòãì åîöò ãáàîä' íà éë äæ ïéà ,àø÷éé øàéáå .(íéîùä ïî äðúî àåäù Y ïåçöðä ìò àì ììëå
ãåîò åìëåéù íéì÷áù ì÷ ÷ôñ åìéôà äéä àì úåàéöîä äúééä àì äîçìîä éøäù ,ì"öæ 'æáéðåô ã"áàâ ïåàâä
àåä êë ,àéä åúáåùú ,åæ úùèéð äëøòîá åçöðéå åæ äîçìîå Y úéðçåø äîçìî àìà úéîùâ äîçìî
 äùåã÷ä úîçìîá çéùîä úàéáá ÷øå ,äæä íåéä ãò åðçöéð àì ïééãòלוáåùçì éìáî äëøòîì úàöì ùé ,
והגינוסיא של פרעה( .והמלא בא והתיר הסימני – כדי שאכ ישכח .ולכאורה יש להתבונ ,מה ראה שר המשקי
לשוב במש כל היו ולהתנות תנאי ולקשור קשרי ,אחר שהוא רואה שוב ושוב שמשמי מסבבי שבכל פע
יבוא מלא ויתיר ,הלא זה הוא אות ומופת כי לעת כזאת אי חפ ורצו בשמי ממעל לחל את יוס ממסגרי.
יש שביארו ,דהמדרש בא ללמדנו ,דכאשר עומד לפנינו אי מי הנצר עתה ל'טובה' ,ומצפה מאתנו שנמלא משאלותיו
ונשלי חסרונו ,עלינו להמשי ולהתאמ לתומכו ולסעדו ,ג כאשר נראה לנו שיש 'רמזי משמי' שבמקרה זה
איננו צריכי לעזור ולסייע...
ולדיד ייאמר ,א ש)בדר כלל (...איננו מורגלי בקבלת 'הודעות' מ השמי ,עכ"פ עלינו לראות ש'הודעות
המתקבלות מ האר' )מסרי ארציי( ושיקולי של 'קטנות' מאות 'חשבונות רבי' אשר ביקשו בני האד לא ימנעונו
מלעשות כל שביכולתנו למע זולתנו במחשבה דיבור ומעשה.
וôחêינה שבע שני הרעב' ,והנפקא
וôכלינה שבע שני השבעָ ֶ ִ ְ ַ ...
לה .בדר צחות אמרו בפסוקי בפרשת )מא נג-נד( 'ַ ִ ְ ֶ ָ
מינה בי תיבה זו לזו – שאותיותיה שוות ,זולתי אות ח' וכ' המתחלפות ביניה .והנה האות 'ח' עומדת על
ב' רגליה ,ואילו האות 'כ' שוכבת ,והיינו כי כאשר האד משכיב עצמו ונות לייאוש לשלוט עליו ואינו עושה מאומה
להמשי בדרכו ,זה גופא 'סו וכילוי' דרכו ,והיינו 'ותכלינה' .משא"כ המעמיד עצמו על ב' רגליו ואינו מתפעל אלא
ממשי בדרכו על זה אמרו 'ותחילנה' – שבזה עצמו נולד מחדש ופתח לעצמו פתח לשוב ולהתרומ.
לו .דע ל עיקר גדול בשמירת הקדושה ,התורה והמצוה ,כי פעמי הרבה יבוא היצר אל האד בפריצת 'חומות
מגדלי' בדברי קטני ופעמי בדברי שאינ נראי חשובי כל כ ,ואחרי נפילת האד באלו ,ימשי אתו
עוד 'פסיעה קטנה' ושוב פסיעה קטנה ,עד שיוכיח לו כי ממילא מ ה'נופלי' והחלשי בע הוא ,מדוע לא ימשי
עוד בדרכו היורדת מטה מטה ,וכבר רמזו צדיקי במנהג ה'דריידעל' )סביבו( שהוא מסתובב על 'שפי' קט ,ולהשריש
בדעתנו שא"א לוותר על שו הנהגה יהודית ושו די בתורה אפילו ב'נקודה' קטנה ,ורק כ נהיה שמורי שלא
להתקלקל בדברי חמורי.
וכמו שאמר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )אדר מאמר ב דרוש ח אות י( עה"פ )בראשית ג יח( 'וקו ודרדר תצמיח ל' ,שהיצר
מפריע בקו קט ונקודה קטנה ]חילוק בי ד' לאות ר' שהוא נקודה אחת ,וג החילוק בגימטריא ביניה הוא 196
כגימטריא של 'קו'[ ,וכידוע שתיבת 'יו' נבנית מג' אותיות שכל אחת יורדת למטה יותר מהקוד ,דהיווני באו
להכשיל לאט לאט בדברי קטני עד שהפיל מטה מטה .ואמר עוד דהוא ג חיזוק שאי לאד לחשוב אי
אגמור כל המוטל עלי ,דמבקשי ממנו רק להתחיל ע קו קט ונקודה קטנה וכבר יעזרנו הקב"ה להשלי הכל.

ë
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å÷æçúäù íéàðåîùçäë ,çöðì ìëåà àì àìéîî éøä
 ìåãâ ïåçöéð íäì äéä óåñáì ïëàå ,íðåçèááלז.
,('ã ìéì è"òøú) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàáî êëå
çåëá ùîúùäì íîöò íéðååéäî åãîì íéàðåîùçäù
,úåéçáù æò àåäù øîðì íéîåã íä éë ,äæ úåîåöòúå æåò
© § ¦ éøçà
'¦ ¢ ¨ eøàå
£ © (å æ) ìàéðãá øîàðù åîë
é"ùøéôå 'øîðk
'ùåøéôå .'ñåëåéèðà úåëìî àéä úéùéìùä úàæä äéçä
'åúåæòáù àìà åòáèá ÷æç åðéà éë øîðä ìù 'úåæò
úàöì ãçôî åðéà ,åéúåçåëî äìòîì íäù íéùòî äùåò
íøîåà åäæå] åðîî øúåé íé÷æçä íéøçà ãâð äîçìîì
)ãåîìì ùé úåæòä úãî éë ,'øîðë æò éåä' (ë ä úåáà
åâéìôä åæ äôöåçå úåæòáå ,[úåéçáù æò àåäù øîðäî
íäì ïéàù øåùä ïø÷ ìò áåúëì ìàøùé úà åçéøëäå
åãîì íîöò íäîå ,äìéìç ìàøùé é÷åìàá ÷ìç
íäùë åàöéå ,äùåã÷ã úåæòä úãîá âäðúäì íéàðåîùçä
íää íéîéá Y ïãéãì óà .éìà 'äì éî å÷òöå íéèòåî
øåëæìå øåæçì ìàøùéî ùéà ìë ìò ,øîàéé äæä ïîæá

äùåã÷ã úåçåë åá ïéàù åúéñî ø"äöéäù íâä ãéîú
,úåæòä úãîá åéìò øáâúé úàæ ìëá ,äîåàî äåù åðéàå
é÷åìà ÷ìç åá ùéù úîàäå ,ø÷ùå àåù øáéã åéô éë
ïáë áåùç éãåäé ìëå ,íéîùá áéáçå áåäà àåäå ìòîî
éôë 'ä úà ãåáòéå òé÷ùé íà ïëì ,ú"éùä ìöà ãéçé
.çéìöé åçåë
éú÷çø úîàá éøäå ,ùàééúà àì ãöéë ,øîàú àîù
áéùçäì ìéçúéù ,åúáåùú ,åúãåáòîå ä"á÷äî
àúéà ïëå ,øúåéá äðè÷ä åìéôà åìù äáåè äìåòô ìë
(éúáùç ä"ã .çî óã äëåðçì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî
éìâø äáéùàå éëøã éúáùç' (èð èé÷ íéìäú) ÷åñôä ìò
¯ éìâø ,úåáéùç ïåùì ¯ éúáùéç .ì"æå ,'êéúåãò ìà
äúåçô äâøãîá àåäù óà ãçà ìë êéøöù ,úåìéâø ïåùì
äùåò àåäù äìåòô ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì ,ãàî
äæéàá äìåòô ìëù òãéìå ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá
 äìòîì äìòîì úìòåô àéäù äâøãîלחáåæòì ìëåé äæáå .
éðéòá áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä ï÷úìå åìù úåìéâøä

ולכ דריידעל הוא בלי שוליי רחבי היינו בלי גדר וסייג ,ולכ כל הזמ נופל אנה ואנה למעלה ולמטה ,ולדיד
ג כ ייאמר ,כי 'סכנה' גדולה היא מי שאי לו 'גדרי וסייגי' – כל חד וחד בדיליה ,שזהירות מ'כלי' שוני,
מללכת למקומות מסויימי וכו' ...כי עלול ליפול בכל רגע ורגע ,ורק הקובע גדרי וסייגי יצליח לעמוד חזק
בעקרונותיו ולא יפול כל הזמ לכל הצדדי.
לז .ג ידע להחשיב כל דבר קט כגדול ,ומרומז במנהג ה'דריידעל' )סביבו( שהוא מסתובב על 'שפי' קט מלמטה,
וע"ז מסתובב הכל ,להראות חשיבות כל דבר ,אפילו א הוא כ"כ קט ונראה ככלו.
וכ אומרי מש הרה"ק ר' משה לייב מסאסוב זי"ע ,לרמז בפ אחד של שמ ,דאע"פ שהוא דבר קט ונראה
כאינו חשוב אפ"ה דייקא מזה נמש נס חנוכה ללמדנו שג מדבר קט ביותר יכול לצמוח ממנו דבר גדול ואי
לזלזל בשו דבר א פע.
ובעלי הרמז רמזו במצות נר חנוכה ש'זמנה' כל עוד שלא כלה רגל מ השוק ,והיינו לכחצי שעה )והאידנא ,לא קיי"ל
כ ומצוותו כל הלילה ,ורק לדעת הרמב" ג בזמנינו מעכבת הדי של חצי שעה( ,ולא מצינו בכל התורה שיעור קצוב – כל כ קצר,
לזמ המצוה ,שהרי מצה מצוותו כל הלילה עד חצות ,וקרי"ש הוא עד שלש שעות וכו'[ והוא כנ"ל דבחנוכה
מלמדי להאד גודל חשיבות כל דבר קט ואפילו בשיעור קט של חצי שעה יכול וצרי לקיי המצוה וא אינו
מחשיב ומנצל זמ זו הרי הוא הפסיד מצוה גמורה ואי לה תשלומי ,כי ג זמ קצר כזה הוא חשיבות לעצמו.
ע"ד זה י"ל עוד ,כי כשמסובבי ה'דריידעל' מעט מלמעלה הוא מסתובב פעמי רבות אי ספור למטה ,כי אחר
שעשה את ההתחלה זוכה לסיוע ועזרה מאת השי"ת מ השמי ,וכמו שאמר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע
על מאמר של ה'מקובלי' )ראה בספר 'קב הישר' החדש פרק צו הערות 'קב נקי' אות ד ,ליקוט נרחב בזה( דמפני שחזר יעקב אבינו
ב'מעבר יבק' להחזיר את הפכי קטני זכה ברבות הימי לנס של חנוכה ,ומ השמ אשר בפכי הקטני יצק
יעקב על המזבח אשר בנה למחרת היו ,כדכתיב )בראשית כח יח( 'ויקח את האב אשר ש מראשותיו ויש אותה
מצבה ,ויצוק שמ על ראשו' ,וממנו הדליקו החשמונאי במנורה ובדר נס דלק שמונת ימי ,ואלמלא היה יעקב
מתעצל מלהחזיר את הפכי הקטני היו מפסידי נס גדול כזה ,ללמדנו שעל ידי דבר קט הנעשה כדבעי ומפנימיות
הלב אפשר לזכות לנסי ונפלאות עצומי.
לח .לשו נפלא מצינו ב'שערי העבודה' ל'רבינו יונה' )א( וז"ל ,פתח הראשו הוא ,שידע האיש העובד ער עצמו,
ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו ,וגדולת וחשיבות וחיבת אצל הבורא יתבר ,וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד
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êøãì áåùìå åìù úåìéâøä úà áåæòì ìëåé àì åîöò
äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã éúáùéç' åäæå .áåèä
'.'êéúåãò ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù 'éìâø
äìéôúä' ¯ íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä êéùîî
çëùéù .ú"éùä úàî ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä
àìù ,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäù íéúåèùä ìë åðîî
.'å"ç úåáöòá ìåôé àìå åäåìáìáé
àåä äæå' (úéùéìù äùåã÷ ,íéøåôì) 'éåì úùåã÷'á àúéà
çåø úçð úåùòì øåáò íãàä úãåáò ø÷éò
ïéàù øîåàå åîöò úà ùàééúî íà íðîà ,ä"á àøåáäì
àåäù øáåñ äéäéù íâä ,åéùòîá çåø úçð ä"á÷äì
ïéàù øîåàå åîöò úà ùàééúî íà ,êøá ìôùå åéðò
ìôùå åéðò àø÷ð äæ ïéà ,íéðåúçúá çåø úçð ä"á÷äì
øîà ïëå ,'åëå úåðéîì úö÷ äèåð àåä äáøãà ,êøá
ìåãâä ãéâîä] ùéøòá áåã 'åäî àùéã÷ àðéöåá ø"åîåãà

àë

åðéúåöîáå åðéùòîá çîù ä"á÷äù ,ä"äìæ [ùèéøæòîî
çîùé íëç ïá' (ë åè éìùî) áåúëä øîàîë ,åðéúøåúáå
ïàëîå ,ãåò ù"éò ,'íå÷îì íéðá íéàø÷ð åðçðàå ,'áà
äåðò éøçà øøâéäì àìù ãàî ãàî øäæéì êéøöù
úòá ùîúùäì úòãìå åéãòö ìëìëì àìà ,äìåñô
åáì äáâéå' (å æé 'á é"äã) ìù úåàùðúää úãîá êøåöä
.''ä éëøãá
'זאת' היתה לי  -סגולת זאת חנוכה לזש"ק ולפרנסה טובה
וכל מיני ישועות

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë
úë åðéúåáø ïðáøã åäééîåôá àìâøî' (é á øîàî
íéø÷ò úãå÷ô øøåòì íå÷î ùé äëåðçá øùà ,íéîãå÷ä
äìåâñä ø÷éò éúòãì äðä ,äðùä ùàø ïéòë úåø÷òå
 'äëåðç úàæ ìë éôá àø÷ðä ïåøçàä íåéáלטíåé çëáù ,
)úáè åìñë éùãåç éøîàî

עצמו במעלה ההיא ,ולהתנהג בה תמיד ,בכל יו ויו יוסי אומ לקנות מעלות ומדות ,אשר יתקרב בה לבוראו,
וידבק אליו .וא היה ראשיתו מצער אחריתו ישגא מאד ,ויעשה אשר לא יבשו אבותיו מדרכיו וממעשיו ,כפי כחו
והשגת ידו ,ויצא לו מזה  -כי כאשר יתאוה תאוה ,ייעלה בלבבו גאוה לעשות דבר שאינו הגו ,יבוש מעצמו ויבוש
מאבותיו ,וישיב לנפשו ויאמר  -אד גדול וחשוב כמוני היו ,שיש בי כמה מעלות טובות רמות ונשאות ושאני ב
גדולי ב מלכי קד ,אי אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקי ולאבותי כל הימי ,וא חלילה וחס לא
יכיר מעלתו ומעלת אבותיו נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו הפריצי ,להגלות נגלות כאחד הנבלי ,למלאת תאותו
בחיקו .כאשר אמר המשל 'כל מי שאינו מתבייש מנפשו אי לנפשו ער בעיניו' ,על כ האיש העובד ישתדל תמיד
להשיג ערכו וער הצדיקי והחסידי ומעלת חשיבות וחבת לפני הש ית' ודבקות ,ויבי וישכיל וידע כי
יוכל להשיג מעלת וחשיבות וחיבת כאשר יעבוד כמות כל ימי חייו ועתותיו ושעותיו ורגעיו כפי כחו והשגתו,
כמו שנאמר )דברי ל יד( 'כי קרוב אלי הדבר מאד בפי ובלבב לעשותו' ,כי הא-ל ית' אינו מבקש מבני אד כי
א לפי כח כאשר יתבאר בע"ה וג האבות ז"ל לא עבדוהו כי א לפי כח והשגת.
פע התלונ הגאו רבי יוס דוב סאלאווייציק זצ"ל )בנו של הגרי"ז זצ"ל( לפני הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שבכל
לילה מלילות החנוכה 'קול נשמע בביתו' מהסעודות שעורכי הבחורי – חסידיו ,וה מאריכי בסעודת עד
לשעות מאוחרות מאד )והתרע על הביטול תורה( ,נענה ה'בית ישראל' ואמר ,הלא כתב הרמ"א שקצת מצוה איכא
בסעודות בחנוכה ,א הגרי"ד לא הסתפק בתשובתו ,ושאלו מיניה וביה ,דרק 'קצת מצוה' יש בה ,ומדוע ה
מרבי בזה כל כ ,השיב לו הרבי הבחורי שלי מחשבי 'קצת עבירות' לעבירות גדולות ,א כ בדי הוא ש'קצת
מצוה' יחשב ג"כ למצוה רבה...
לט .איתא בבית אהר )מב (.וז"ל ,פתח ואמר ,עיקר הנס ביו השמיני ,הג שבכל שבעה היה הנס מ"מ עיקר הוא
השמיני שהוא למעלה מהשבעה ,וכפי שאומרי העול על נס דער נס איז איבער דער וועלט.
הגה"ק מאוסרובצה זי"ע אמר ,שהנה כבר היה זאת לעולמי שנר ידלוק שבעת ימי ,וכמו שמצינו בשרה אמנו
שדלק הנר מערב שבת לע"ש ,אמנ שידלק שמונה לא מצינו אלא בחנוכה ,ואכ ,כשדלק הנר ביו השמיני אז
נגלה לעיני כל שהוא נס שלא כפי סדר ההנהגה ומעל דר הטבע ,ובא זה ולימד על שאר הימי שהכל הוא 'מני
שמונה' ,א עכ"פ זאת חנוכה עצמו ודאי הוא תוק הנס.
עוד הוכיחו זאת צדיקי מסדר קריאת התורה ,שבכל ימי החנוכה קוראי מעניי הנשיאי ,ואילו בזאת חנוכה
קוראי בפר' 'בהעלות את הנרות' שהוא ממש מעניינו של יו – הדלקת נמרות ,ללמדנו שהעיקר הוא ביו זה.

áë

úåø÷ò ãå÷ôì äæ

באר הפרשה  מק  חנוכה
)ìò øæåç äéä ò"éæ àæìòáî ïøäà éáø ÷"äøä

 (íé÷éãö äîë åâäð ïëå ,äëåðç úàæá øåäèä åðçìåùá åìà íéøáãמ.

÷éìãî íàù ,íéî'é úðåî'ù äëåð'ç ì'ù ø'ð ÷éìãä'ì
.çååéøá äñðøôìå äéçîì äëåæ íéîé úðåîù ìë úåøðä
úøøåòúî äëåðç éîéî íåé ìëáù ¯ íéìáå÷îä íùá òåãé
úëøáá íéøîåàù ä"á÷ä éçáùî úøçà äãî
',úåùãç äùåò ,úåøåáâ ìòåô' úéøçù úìéôúá 'øåà øöåé
àøåá ,úåòåùé çéîöî ,úå÷ãö òøåæ ,úåîçìî ìòá
,äðåîù éøä ,'úåàìôðä ïåãà ,úåìäú àøåð ,úåàåôø
àöîð ,ïàë äðîðù øãñä éôë øçà òôù ùé íåé ìëáå
åðééä ,úåàìôðä ïåãà ìù äãîä úòôùð äëåðç úàæáù
 äæ íåéá òáè åîë úéùòð íéñéðäå úåàìôä úâäðäùמב.

éðåæîå äáåè äñðøôì øúåéá äæ íåé ìâåñî úàæ ãåò
 éçéåøמאò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä æîéøù åîëå ,
)íåé äæ) äìåãâä 'ä êì' (àé èë 'à é"äã) ÷åñôá (äëåðç úàæ
,('ã) çöðäå ,('â) úøàôúäå ,('á íåé) äøåáâäå ,(äëåðçã 'à
ùàøì ìëì àùðúîäå ,õøàáå íéîùá ìë éë ,('ä) ãåääå
),äëåðç úàæ äæ 'ãåáëäå øùåòäå ('æ) äëìîîä 'ä êì ,('å
,úåøéùòå äñðøô ìù áø òôùì äæ íåéá úåëæì øùôàù
áúëù åîëå ,úåøéùòì íéìåâñî äëåðç éîé øàù íâå
÷åñôá ò"éæ áåáàáî (ïåùàøä) ù"øäî ÷"äøä ùøéô ïëå úéùàøá) ÷åñôä ïî ïë æîøì (ùâéå úùøô) 'íùåáä úâåøò'á
)úàìôð àéä úàæ äúéä 'ä úàî' (âë çé÷ íéìäú
ú"ø éðçìù ,'íëéðôì íé÷ìà éðçìù äéçîì éë' (ä äî
הוסי ה'שפת אמת' )תר"מ ד"ה אא"ז( כי הנה בכל יו קוראי סדר ההקרבה של נשיא אחד ,ואילו ביו השמיני
קוראי ס כל הקרבנות' ,קערות כס שתי עשרה' וכו' ,ללמדנו שביו האחרו נכללי בתוכו כל הארות הימי
שעברו.
מ .סיפר הרה"ק ה'חקל יצחק' זי"ע שאביו הרה"ק ה'אמרי יוס' זי"ע המתי שני רבות לאחר נישואיו לזש"ק ולא
נפקד ,באחת השני ב'זאת חנוכה' הזכירה אמו את עצמ לטובה לפני הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ,לא ארכו
הימי ולתשעה חודשי נולד לה ב למזל"ט.
כתב ה'אמרי נוע' )סו יו ז' דחנוכה( כי 'בני פרנסה' עולה כמני 'זאת חנוכה' ) ,(497ללמדנו שהזמ גרמא לפעול
בבני ובמזוני.
מא .פע נכנס יהודי אל הגאו ה'חזו איש' זצ"ל ,והתאונ בפניו על מצבו הדחוק בענייני פרנסתו ,והוסי ואמר,
שזקוק הוא לנס גדול כדי שיצליח לפרוע חובותיו ולחזור לדר המל ,ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא ,נענה
החזו"א ותיק אותו כ 'לאו ,בכל יומא מתרחש ניסא' ,היינו שלא כ הוא ,ויכול האד לזכות לנס .וב'זאת חנוכה'
תרווייהו איתנייהו ביה ,חדא שאפשר לזכות לניסי בכל הענייני ,ועוד כי בזמ זה אי טבע כלל ,וכל עניני העול
מתנהלי למעלה מדר הטבע ,ואז הנס גופא בדר הטבע.
מב .שמעו נא למעשה נורא שאירע לפני עשרות בשני ,בישיבתו של הגאו רבי חיי יצחק חייקי מתלמידי החפ
חיי בעקס-לע-בע שבצרפת חלה אחד התלמידי ונתגלה 'גידול' בצווארו ל"ע ,מיד החישו אותו לפני רופאי
מומחי וכול כאחד אמרו שיש כא סכנת נפשות ,ואי מנוס מלנתח אותו בדחיפות כדי להסיר הגידול ,אול
מאיד עצ עריכת הניתוח א היא כרוכה בסכנת נפשות ,שכ א ינתחו יתר על המידה אפילו כחוט השערה או
א שמא תזוז הסכי במשהו יש חשש מיתה בדבר ,והבהילו את הבחור לרופא מומחה היושבי בפאריז ,וא הוא
הסכי שמוכרחי לנתחו להצילו ,אבל ג הוא חשש לקחת את האחריות על עצמו .באותו הזמ התגורר הרה"ק
רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע בפאריז והלכו לדרוש בעצתו לדעת כדת מה לעשות ,והנה זה מעשה היה כג'
שבועות לאחר חנוכה ,אמר לה הרה"ק עדיי שמורי עימי פתילות מימי החנוכה העבר עלינו לטובה ,קחו פתילות
אלו ושינח הבחור על אותו המקו ויסתגר בבית ג' ימי ובל יצא חוצה )ומי יעמוד בסוד קדושי( ,מלאו את דבריו,
לאחר מכ שב הבחור אל הרופא ,וזה ער לו 'צילו' וראה שהנה סר ה'נגע' לגמרי ואי זכר למה שהיה ,ויצא
בהתפעלות ושאל מי הוא הרופא הלזה שעשה את הנתוח ,הרי הוא ממש יחיד מומחה בתחומו שהוריד את כל
מה שהיה צרי להוציא בדיוק נמר לא פחות ולא יותר...
ואכ ,לעשות מופתי כאלו ע הפתילות לאחר חנוכה זקוקי אנו לכוחו הגדול של איש האלוקי רבי איציק'ל,
א עתה חנוכה היו ,וכל אחד יכול לשדד מערכות הטבע ,וכדבריו של הרה"ק מרוז'י שאפילו איש פשוט הוא
כצדיק הדור.

באר הפרשה  מק  חנוכה

ïëåî ,'úàæ' úáéúá æîåøîä éðéîùä íåéäù ,'åðéðéòá
,'åðéðéòá úàìôð' úðéçáá íäù íéøáã ìåòôì ïîåæîå
äâäðää úà íéãéá ùùîì øùôàù íé÷éãö åøîàù åîëå
 äæ ùåã÷å ìåãâ íåéá äìòîìî úòôùðä úéñéðäמג.
'בזאת' אני בוטח – ביד כל אחד לפעול ביו 'זאת חנוכה'
גדולות ונצורות

øîàå ,åðéðåãàì íåéä ìåãâ éë íåéä úùåã÷ ó÷åú äðúðå
äî (íìùä ïéùéã÷ ïéøéò) ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä
íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøá ìåòôì íéìåëé íé÷éãöäù
.äëåðç úàæá ìåòôì èåùô éãåäé ìë ãéá ùé
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íìåòä úâäðäù (á"ç äåöî øð) ì"øäîä áúëù äî òåãé
úâäðäáã ,òáèä êøãî äìòîì àéä äëåðçá
àúáù éîé äòáù åîë ,òáù øôñî ÷ø åðéöî òáèä
,òáèä êøãî äìòîì àåä òáù ïéðîî äåáâä ìëå ,ãåòå
åúòôùä ìë ïë ìò ,äðåîù øôñî àåä äëåðçã øçàîå
éôìå ,òáèä êøãî äìòîì úåàìôðå íéñéð ¯ àåä åðéìò
'äëåðç úàæ'ì åì úòãåð äøéúé äáéçã øîåì øùôà äæ
éðéîù àåä æàù àöîðå ,äëåðç ìù éðéîùä íåé àåäù
ïî äìòîì äâäðää úåìéôë ìò äøåîä ,úéðéîùáù
 äåáâ ìòî äåáâ ,òáèäמד.

,øàáî (æ"àà ä"ã î"øú äëåðç) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
åøîà äðäã ,'úøöò éðéîù'ë àåä äëåðç úàæù
àéáäì äæä íåéäë êøöð ïéà éë ïéðòä úà åøàéáù ùé
éúøöò' éë ¯ 'úøöò' àø÷ðù (åì âë àø÷éå é"ùøá àáåä) ì"æç íéãîåòå íéðëåî íä àìà úåàìôðäå íéñéðä úà
êëå êëì äãåòñì åéðá úà ïîéæù êìîë ,éìöà íëúà èåùô éãåäé ìë úìéôúá éâñ ïë ìò ,íåøî éîùá
íëî äù÷áá éðá ,øîà ,øèôäì ïðîæ òéâäù ïåéë ,íéîé
.ìòåôä ìà çëä ïî íàéöåäì

מג .ב'חסד לאברה' )זאת חנוכה( להרה"ק רבי אברה מראדאמסק זי"ע מביא ,שיו זה מסוגל לעורר את הגאולה
השלימה ,כדכתיב )במדבר ז פד( 'זאת חנוכת ביו המשח אותו'' ,המשח' מלשו משיח ב דוד ,לרמז שהוא הזמ
המסוגל למהר ולהחיש גאולתנו ביו זה.
ואחרי נתנו רמז דר"ת של 'משיח' הוא 'מ'דליקי ש'מונת י'מי ח'נוכה' ,ובא ללמד שבימי חנוכה יש ניצו מאורו
של משיח ,והזמני נעלי ונשגבי ביותר ,וצרי רק להתחזק שלא תיפול עליו תרדמה גדולה ועמוקה חלילה )ראה
בזרע קודש ליל א ד"ה וכ(.
מד .פע ציווה הרה"ק רבי אשר מסטאלי זי"ע לזמר בזאת חנוכה' ,הדר על מסכת חנוכה והדר על מסכת
חנוכה' כלומר זכינו לקיי ולסיי את מצוות חז"ל בחנוכה ,ולכ תפילתנו 'הדר על' היינו שיחזור האור וישפיע
ויאיר עלינו )ויתפרש 'הדר' מלשו חזרה ,וכדאשכח בש"ס טובא עירובי נב .ועוד 'הדרי בי'( ,שיהיו ניכרי עלינו האורות בכל ימות
השנה )בית אהר ד מה :ד"ה לזאת חנוכה(.
ותנאי קוד למעשה שתהיה לו שייכות אמת ליו גדול זה ,מספרי על החסיד רבי שמואל מונקעס זצ"ל שרצה
פע לנסוע אל רבו הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע ,א לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו לשל ל'בעל עגלה' ,לכ חיפש
בשוק א יש סוחר הנוסע לסביבות העיר לאדי ויוכל להצטר אליו בנסיעתו ,ואכ מצא סוחר אחד שהיה צרי
להעביר הרבה חביות של יי"ש מהכא לעיר הסמוכה ללאדי ,א הלה התנצל שאי לו מקו בתו הקרו בעבורו
רק מאחורי העגלה אצל החביות א מסכי לשבת ש ,ר"ש שמח שיוכל לנסוע אל הרבי ולא  łלבו כלל אל
'מקו ישיבתו' ,אלא שבאמצע הדר הרגיש ר"ש כי כל גופו יקפא בעוד רגע )אחר שישב במקו פתוח – מקו המשאות(
והוא בכלל סכנה ופיקוח נפש ,נכנס ר"ש אל תוככי העגלה וביקש רשותו של בעל העגלה לשתות מעט 'משקה'
כדי לחמ את עצמותיו היבשות ,הלה הסכי לו בחפ לב ,ואכ על ידי השתיה חימ את גופו והציל את חייו.
ויהי בבואו ללאדי נכנס אל הקודש פנימה והושיט ידו כדי לקבל ברכת 'שלו עליכ' וג 'צאתכ לשלו' ,תמה
הרבי על הדבר הזה וכי לא באת הנה אלא לקבל שלו ומיד לחזור לבית ,השיב ר"ש ,תכלית הנסיעה לרבי ללמוד
ממנו את הדר אשר נל בה בתורה ועבודה' ,אול 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 וטע מ היי"ש והכניסו בפנימיותו אז התחמ בכל גופו ,ומזה למד ,שיכול האד לעמוד בזמני גדולי
ונעלי ולהסתופ בצל צדיקי וקדושי ואעפ"כ ישאר קר כקרח ,ורק ביגיעה ועבודה רבה יכניס את האור בפנימיות
לבו ,ולכ הוא חוזר לביתו כדי לעבוד על דבר זה ,ולאחר זמ ישוב לקנות עוד דרכי העבודה.
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éøôñå ,ïéã àñë ìò áùåé êìî øùôà' íòèî íéøîåà
'äøéù íéøîåà ìàøùéå ,åéðôì ïéçåúô íéúî éøôñå íééç
'åëå íééç éøôñ 'úáåùú' àìáù íù òîùîå ,(:áì ä"ø)
àöîð àúùä .ë"äåéå ä"øá íìù ììä øîåì åðì äéä
éîéì íéîéìùî äëåðç ìù íéðåùàøä íéîé äùùù
äëåðç úàæå ,äðùä ùàøì íéìùî äëåðçã 'æ íåé ,çñôä
.íéøåôéëä íåé ãâðë àéä
ìà ú"éùäì ùéù äáø äáäàä ìò äøåî åæ äðúî
äëåðç) 'ìàøùé çîùé'ä æîéøù åîëå ,åîò ìàøùé
éá úöôç éë éúòãé úàæá' (áé àî íéìäú) ÷åñôá (âð úåà
úàæ' åðì ïúð àøåáäù äæá ,'éìò éáéåà òéøé àì éë
åîòá ú"éùä õôçù ïåöøäå äáäàä ìãåâ øëéð 'äëåðç
,éòáãë ïîæä úà ìöðì äáåçä úìèåî åðéìòå ,ìàøùé
.äæä ïîæáå íää íéîéá ,'éìò éáéåà òéøé àìù' éãë

ãë

éøäå ,'íëúãéøô éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò
éååéöì úåëåñä âç úà äøåú äëéîñä øåîà úùøôá
êéìà åç÷éå' (á âë àø÷éå) äéøúá áéúëã ,äøåðîä ú÷ìãä
'ç÷åø'ä àéáî æîø êøãáå ,'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù
àéîåã äëåðç éîé úðåîù åòá÷ ïëìù (äëåðç 'ìä ùéø)
,äúòî øåîà ,íéîé úðåîù àåä óàù úåëåñä âçã
åøîà íàå ,úøöò éðéîùì åîòèá äîåã äëåðç úàæù
àì àúååãç àåääáå (.áì â"ç) ÷"äåæá úøöò éðéîù ìò
úòù äúåàá) åäééãåçìá ìàøùé àìà àëìîá éçëúùî
,(íîöò ìàøùé éðá íà éë êìîä ìöà àöîð àì ,äçîù
äî ìë ,äéãåçìá äéì ìèðå ,àëìî íò áéúéã ïàîå
øùà ìë ìá÷é åãáì êìîä íò áùåéäå) äéì áéäéå ìéàù éòáã
éòáã éàî ìë Y ïë øîàð íåéä äæ ìò óà ,(åúàî ìàùé
. מהäéì áéäéå ìéàù

åîë àéä äæ íåé úùåã÷ù íé÷éãö íùá àøîàúîå
ìò) à"øâäî àúéà øáë éë ,íéøåôéëä íåé
éîé úðåîùá íìù ììä øîåì åòá÷ ì"æçù (øäåæ éðå÷éú
øîåì íéëéøö åéäù äðùá íéîé äðåîù ãâðë äëåðç
åìà åàáå ,ììää úà íäá íéøîåâ ïéàå íìù ììä
éîé äùù ¯ íéîéä 'ç íä åìàå ,åìà ìò íéîéìùîå
ììä íäá øîåì åðì äéäù) ììää úà íéøîåâ ïéàù çñô
øôñ úà åãéì ç÷éì ãçà ìë æøãæäì ,åéçå åùò úàæ éãé éùòî' (:é äìéâî) íòèî íéøîåà ïéà ô"ùùáù àìà ,íìùä
'ä éðôìå ,äæ áâùðå ìåãâ íåéá åãéá íéìäúä
,ïë î"äåç ìëá óàå ,'äøéù íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè
ùôðä úåëôúùäáå áìä ÷îåòî ù÷áì åçéù êåôùé ïéàù øåôéë íåéå äðùä ùàøå ,(æ"÷ñ ö"ú á"î 'éò

íé÷éãö åøîàù éôëå ,íéããöä éðù úà øåëæì êéøö åäéî
,'äëåðç úàæ' úåìòôúäá íéøîåà ãçà ãöîù
úåàìôðäå íéñéðä úà úåàøìå ùéâøäì øùôàù åðééä
êãéàì íìåà ,äëåðçä ø÷éò àåä éë äæ íåéá íéòôùðä
íéîéäù åðééäå ,àì åúå ,'äëåðç úàæ' àúåçéðá ùøôé àñéâ
. מוéòáãë åìöéð àìù øçîì èøçúé àìå .íéøáåòå íéôìåç

 וא לא, שיכולי לעבור על האד כל ימי החנוכה והוא ימשי לקפוא מקור רחמנא ליצל,ולדרכינו למדנו
 ובעיצומ, לפיכ יכי עצמו מבעוד מועד,יחקוק הדברי על לוח לבו כיתד בל תמוט לא יוכל לעול להתרומ
. ועי"ז יזכה להתחמ ולהתלהב מ האש הגדולה,של ימי החג 'ישתה' ויריק לתוכו את כל עניני החג
 דהנס היה, שאכ מצד הדי היה לקבוע רק שבעת ימי חנוכה,( ולפי זה הרווחנו ליישב קו' הבית יוס )תר"ע.מה
' וביו 'זאת חנוכה, א הקב"ה מבקש מאתנו עכבו עמי עוד יו אחד נוס על השבעה ימי,רק שבעת ימי
 ואי המקטרגי והמשטיני רשאי להיות,מתייחד קוב"ה ע כנסת ישראל בינ לבי עצמ בייחוד עליו ונשגב
. וממילא ממלא קוב"ה לישראל כל משאלות לב לטובה ולברכה,ש באותה שעה
, הגה"צ רי"ש אונגאר זצ"ל גאב"ד 'חוג חת סופר' )ב"ב( היה אומר מש רבו הרה"ק ה'ויגד יעקב' מפאפא זי"ע.מו
 בראותו שלא,שלפעמי בהגיע יו זאת חנוכה עור האד חשבו הנפש ונופלי בלבו מחשבות עצבות ויאוש
 התגבר בשעה זו לדחות מחשבות פסולות, על זה אמרינו ליה, אמנ,מילא כראוי את הזמני הקדושי בימי אלו
' זאת ועוד כי 'הכנעה. עדיי אפשר לפעול נשגבות-  עדיי עומדי אנו בתוקפ של ימי החנוכה, כי 'זאת' חנוכה,אלו
.( להביא את האד לידי שפלות וענוה )אבל לא לעצבות ויאוש ח"ו,' וזהו 'זאת חנוכה,זו גופא היא תכלית ימי החנוכה
 להיות כשוטה וכסיל,'ויזהר שלא יתקיי בו חלילה )תהלי צב ז( 'איש בער ולא ידע וכסיל לא יבי את זאת
 ומחמת חוסר ידיעה נות ליו זה לעבור מבלי להתאמ למלא,שאינו מבי ומנצל את גודל הזמ של 'זאת' חנוכה
 אלא 'לו חכמו ישכילו זאת' ויבינו סגולתו של יו גדול וקדוש זה להתחזק ולומר 'בזאת,אסמיו בהשפעות טובות
.'אני בוטח

äë
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äìàä íéùåã÷ä íéîéä ïë íà ,úååöîå äøåú ìèáì éë , מזúåéðçåøáå úåéîùâá íéøöéîä ìëî úàöì äëæéù
éë ,íéîé øàùáî øúåé äøåúä úãîúäì øúåéá íééåàø áåè ìëî òôù áø åðéìò ÷éøî àøåáä øùà äæä íåéá
äøåú'á èøôáå ,(à à äàô) íìåë ãâðë äøåú ãåîìú ù÷áì 'åäàìîàå êéô áçøä' åðùôðá íéé÷ì àìà åðì ïéà
. מחåðéúåìàùî àìîé éàãååáå íéîçøä ìòáî
.'äô ìòáù
ïë íàå (äëåðçì íéùåøã) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ì"æå
åðúøåúî åðøéáòäì åöøù ìò ÷ø äéä ñðä ø÷éòù
äøéæâî åðìéöä åéîçø áåøá àåä êåøá ùåã÷äå ,äùåã÷ä
,äðåëé ìàøùé íùá øùà ãçà ìëì éåàøäî ,úàæä
íéîé íä éë ,êøáúé åúøåúá ãéîúäì åìëùá íåùì
åðéìò øéàäì ìçä äëåðç ìëáù åðééäã ,êëì íéåàø
. מטì"ëò ,åúøåúî êøáúé åúøàä

מאי חנוכה דתנו רבנ – זמ ראוי לעסק התורה

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

,ò"éæ ÷öà÷î ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà øáëå
÷ìçá íéîëç åðîè áåè íåé ìë ìù øåàäù
æðâð øåàä éë ,âçá âçä úåëìäá åðééäã ,åìù äøåúä
åøæâ éë ,äøåúá æåðâ åø÷éò ìëù äëåðçá ù"ëå ,äøåúá
,íäéìò åøáâúä íéàðåîùçäå 'êúøåú íçéëùäì' íéðååéä
éìá äëåðç ìù úåøåàì úåëæì øùôà éàù èåùô ïëì
ñéîòäì åøîà úåîåùø éùøåã .äøåúä ìù øåàä
åúåàéù ãò øðä ìò ïéëøáî ïéà' (:àð úåëøá) íøîàîá
,'øåà äøåúå' (âë å éìùî) áåúëë äøåú äæ åøåà ,'åøåàì úåà ãéîú úëñî ,úåøáãä úøùò ÷ìç) 'ùåã÷ä ä"ìù'á áúë
ãò äëåðç ìù øðä ìò 'êøáì' øùôà éàù åðãîìì åø÷éòù áåùçé Y äëåðçì øñåî úçëåú ,(á"ð÷
åáùç íéðååéä éë ìò ,êøáúé 'äì úåãåäìå ììäì ï÷úð
.äøåúä øåàî äðäéù

' ומצא את החסידי משחקי ב'דריידעל, פע נכנס הרה"ק רבי ישראל מרוז'י זי"ע בזאת חנוכה לבית המדרש.מז
 אבער וואס מ'שפילט,שפיל- קע מע נא פאר-  נענה ואמר לה 'וואס מ'שפילט חנוכה,כמנהג ישראל תורה
, שכידוע אפשר להרויח כס במשחק זה אפשר עוד להפסיד,' )מה שמרוויחי בימי חנוכה...שפיל- קע מע נישט פאר- זאת חנוכה
.( אבל מה שירוויח בזאת חנוכה יתקיי אצלו לעול,שבמשחק הבא יכול להפסיד כל מה שהרוויח במשחק זה
 שבאמירת תהלי, כה אמר הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בימי החנוכה )'חנוכה' ד"ה עוד אמר( צרי האד להאמי.מח
אפשר לצאת מכל השטותי ומכל המיצרי ומכל השינויי שיש לאד – ובזה יוכל עמוד נגד מחשבות הייאוש
.שמכניס בו היצר
 כמאמרו של הרה"ק ה'חידושי,' וביותר בעת הדלקת הנרות וכמו שנאמר )משלי ו כג( 'כי נר מצוה ותורה אור.מט
 כי בכח התורה ישיג את שלימות האור מ הנרות, שאחר הדלקת הנרות ראוי להגות בתורה,הרי"' זי"ע
( חנוכה," הובא בלקוטי הרי,)שש"ק ח"ב

 הא נסית ללמוד לאחר תפילת 'אתה חונ ' איזה לימוד,וכבר שאל הרה"ק מקאזני זי"ע לאיש שראהו מתפלל בכוונה
.( לאחר שבעיניה רחוקי שיפעלו האי יכולי לפעול באמת הרי" חנוכה, והיה אומר בזה"ל,שנתקשית בהבנתו עד עתה
 כי כבר ידוע שג הקב"ה,'( 'הרגיל בנר הוויי ליה בני תלמידי חכמי:מליצה נאה אמרו בלישנא דגמ' )שבת כג
 והלא,' וכמו שכתבו בספה"ק )קדושת לוי דרושי לחנוכה ובשא"ס( שג הקב"ה 'מדליק נרות,כביכול מקיי את המצוות
... וא"כ מסגולת המצווה שנהיה תלמידי חכמי אחר שהקב"ה הוא הרגיל בנר,כולנו בני למקו
 כי 'הרגיל בנר' רומז למי שלומד, מ העניי להביא מה שפירש הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע בדר צחות,אגב גררא
 ואז זקוק הלומד להאיר חשכת ליל ע"י הנר למע יוכל,תורה בלילות טבת הארוכי כאשר החוש יכסה אר
.( וכבר קדמו לפרש כ ב'עיו יעקב' )ש. בשכר זאת זוכה לבני תלמידי חכמי,ללמוד כדרכו
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ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë ãåò
,äøåúá ïåøëæ ìù çë íéðúåð äëåðç éîéáù ,(äëåðç
úî÷ð' íéé÷úð êúøåú íçéëùäì íéðååéä åöøù éãé ìòù
.ïåøëæ íäì óñåðå 'íúî÷ð
÷áãäì äëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé
,úåòåùéå  נúåàåôø åðéìò òôùåéå ,íéîéä úùåã÷á
úà ãåáòì äðùä úåîé ìëì äçååøäå äëøá òôù
çéùî ìù øéäáä åøåàì äëæð áåø÷áå ,äðîàð åðàøåá
.ø"éëà  נאåð÷ãö
í"éøä éèå÷éì)

åë

,ì"æå áúë (õ÷î éäéå ä"ã) ò"éæ 'íéðéò øåàî'ä ÷"äøäå
ìë éë ,äëåðç øð úåöî íùä åðì ïúð äæì
äåöîå äåöî ìë ìù ïîæå úò àåáá åðååèöðù úåöîä
...íã÷îå æàîë äåöîä ïîæ úòá äéäù øáãä øøåòúð
éãé ìò íùä ìà íãàä áø÷ì úò àåä äëåðçáå
ïäë ïðçåé ïá åäéúúî éîéá íã÷îå æàî åîë ,äøåúä
úåîëçä ìë íä íéðîùä ìë åàîè íéðååéäù ìåãâ
,äøåúä àéä ïîù ìù ãçà êô íà éë øàùð àìå
.ì"ëò

 כי מרמז על ענייני הרפואה, אומר היה הרה"ק ממונקאטש על 'סעודות הרשות' המוזכרי בשו"ע על חנוכה.נ
.( מכא שניתנה רשות לרופא לרפאות. וכלשונ של חז"ל )ב"ק פה,שבימי אלו
 ויש שהביאו בשמו. הזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה, מר הר"מ מקאברי ז"ל אמר,'וכ איתא ב'תורת אבות
.(518) 'רמז לדבר כי 'להדליק נר חנוכה' עולה בגימטריא כמניי 'מל רופא נאמ
 כדר כל תשועת ה' שנעשית כמו רגע כאמרו )ישעיה.' 'ויריצוהו מ הבור. כדברי ה'ספורנו' בפרשת )מא יד( וז"ל.נא
 כאמר ז''ל שלא- ' וכ היה עני מצרי כאמרו )שמות יב לט( 'כי גורשו ממצרי...נו א( כי קרובה ישועתי לבא
. וכ אמר לעשות לעתיד כאמרו )מלאכי ג א( 'ופתאו יבא אל היכלו האדו.הספיק בצק של אבותינו להחמי
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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:

פרשת מקץ  -חנוכה תש"פ



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

א

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
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

ב

תמוה מדוע נענש יוסף בזה שביקש משר המשקים שיזכור אותו הרי עשה בזה
השתדלות המותרת ואף רצויה?
נאמרו בזה כמה ביאורים
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

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.
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,

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
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).

ג

יושב בשמים ישחק! אילו ידע איזה מחיר יקר שילם בעצמו וכמה התעקש והתחנן
לעשות עסק זה כדי לסבול את כל זה.
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!"

ד

כאן קצרה רוח המושל .קצף וקרא" :הלא השופר בידך ,תקע בו כרצונך!"...
הכל גיחכו ,וסיימתי" :זהו ,רבותי -
המיקרופון בידי ,ואשמיעכם את דברי"...
השמעתים דברים שאיני בטוח שנהנו לשמוע .ספרתי להם על הגאון רבי חיים
עוזר זצ"ל שכינס גבירים לדון בהקמת בית חולים יהודי שיוגש בו אוכל כשר ולא
ילעיטו את החולים בנבלות וטרפות .דרש מכל אחד שיתחייב להחזיק 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

ה

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
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.
בא הרב פינקוס זצ"ל ,במאמריו על חנוכה ,ומביא משל כ"כ נפלא;
אומר לנו רש"י ,על הפס' {דברים לג ,יא} ְמ ַחץ ָמ ְת ַניִם ָק ָמיו – י"ב בני חשמונאי
ואלעזר [יוצאים] כנגד כמה רבבות.
נשאלת השאלה – בשביל מה הם עשו את זה – י"ב חשמונאים ואלעזר כנגד
רבבות יונים ?!
אומר הרב פינקוס – אגיד לך משל למה הדבר דומה; אתה הולך ברחוב ,וממולך
מגיע בנאדם  2מ' גובה – דומה לפרסומת של 'רב-בריח' – כל צעד שלו כמו של
אחימן ששי ותלמי  - הוא תופס אותך בחזה ואומר לך" :תן לי עכשיו  300שקל!"
– תיתן לו או לא ?
ברור שכן  - ולמה אתה לא מסרב ? כי ההיגיון הכלכלי אומר לך ,שלא כדאי לך
לסרב; רק השיניים הקדמיות שהוא ישבור לך אם תסרב ,יעלו לך  20אלף .אז 20
אלף מול  – 300כדאי לך לתת 
נתת לו  300שקל ,והוא עזב אותך לנפשך; ממשיך הבריון בדרך ,ופוגש את הבן
שלך – ומתחיל לנענע אותו כמו לולב ,שייתן לו כסף!
נשאלת השאלה – הוא יקפוץ על הבריון הזה או לא ???
ודאי שכן!
איך הוא יקפוץ ,הרי הוא ישבור לו את השיניים?! לפני רגע אמרת שלא כלכלי
להתחיל איתו ,ובגלל זה נתת לו  300שקל – אז מה קרה עכשיו ,איפה נעלם
החשבון הכלכלי???
אומר הרב פינקוס – כשהרגש עובד ,השכל מושבת! – "מישהו נוגע בבן שלי – אני
קופץ! מה שיהיה – יהיה!"
כותב הרב פינקוס – וכאשר נתבונן מה גרם לשלשה עשר החשמונאים לצאת
למלחמה נגד צבא אדיר ,נגלה שפשוט "דרכו להם על יבלת" .וזה הצית את
הניצוץ ,את האכפתיות ,וזהו שאומרים "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת
צרתם" ,פשוט כאב להם המצב כצרה אישית!.
אם ככה ,נוכל להבין מדוע 'יונתי' כנגד יון – אנשים פשטו את צוארם להישחט,
מבלי לפרכס בכלל!!!
מזה זה 'פירכוס' ?! זה הדבר הכי טבעי שיש לאחר המיתה; עומד מולך בנאדם
ומכוון עליך אקדח – מתוך רפלקס ,אתה תנסה לזוז לצדדים;
מה אתה זז ,זה גם ככה לא יועיל לך?! אלא זה מטבע האדם לנסות ולהציל את
עצמו ,גם במצב שאין לו שום סיכוי להינצל – טבעי שהבנאדם ירצה לחיות,
ואפילו עוד שניה אחת!
אף בנאדם שאוכל עוגה ,לא מפרכס; הוא אוכל את העוגה בשמחה – כך היונה,
פושטת את צווארה בשמחה והולכת להישחט! – ומתי היינו כיונים??? ביון! – שם
פשטנו את צווארנו כיונים!
ימי החנוכה ,מהווים מבחן לאדם – איפה אתה נמצא בשעת מסירות נפש!
(ברוך שאמר)
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

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.
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.

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
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.

ו

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 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,

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)


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

ז

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 הצדיק ים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים והזדים .כי הלא אין
להם מעצור במלחמתם ,ואינם בוחלים באמצעים פסולים ומגונים לקדם מטרתם.
ואילו אנו מוגבלים באמצעינו ,כי אין המטרה מקדשת את האמצעים!
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.
לבסוף 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 דחיות
לקושיתו .ויודעני בברור ,שכל אחת מהן היתה מתקבלת על דעת הלומדים .אבל אני
ידעתי שהן דחיות סרק ,והקושיא איתנה .אמרתי לעצמי :אבל הלא אינך דורש כדי
לחדש חידושים בעלמא .כל מטרתך לבצר את 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 תלמידי
(והגדת)
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
(והגדת)
בלהט .ואם הפסידו הטמאים במערכה ,הרי זה נס ופלא!

 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

ח

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:
(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ

תש"פ

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וִ דּוּי ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ )מב כא(
”וַ יּ ְ

קוּשׁ ָטא“ – ֶבּ ֱא ֶמת .וְ יֵ שׁ
”בּ ְ
ֶאת ֵתּ ַבת ֲ’א ָבל‘ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹסְ :
הוֹסיף ֵתּ ָבה זוֹ כָּ אן?
דּוּע ָבּ ֲחרוּ ָה ַא ִחים ְל ִ
ְל ָה ִבין ַמ ַ
מּוֹדזִ‘יץ:
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ
כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִמ ְתוַ ִדּים ַעל ֲח ָט ֵאינוָּ ,ע ֵלינוּ ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ֵמע ֶֹמק
ַה ֵלּב וְ א ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץַ .על כָּ ָ אנוּ ִמ ְתוַ ִדּים ְבּ ֵס ֶדר
ַהוִּדּוּיָ :
”ט ַפ ְלנוּ ֶשׁ ֶקר“ – ֶשׁ ַאף ֶאת ַהוִּדּוּי ַע ְצמוֹ ָא ַמ ְרנוּ ִמן
ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ וְ א ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב .וְ ָאכֵ ן יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ֶשׁ ְלּכָ ל
ַה ָפּחוֹת ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ֵתּ ָא ַמ ְרנָ ה ִמ ִפּינוּ ְבּכַ וָּנַ ת ַה ֵלּב...
כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ָה ַא ִחים ְל ַה ִבּ ַיע ֶאת ע ֶֹמק ַצ ֲע ָרם וַ ֲח ָר ָט ָתם ַעל
”א ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ – ֶבּ ֱא ֶמת ָאנוּ
יוֹסףִ ,ה ְדגִּ ישׁוֲּ :
ְמכִ ַירת ֵ
ִמ ְת ָח ְר ִטים ַעל כָּ ֶ שׁ ָמּכַ ְרנוּ ֶאת ָא ִחינוּ ,וְ ֵאינֶ נּוּ ִמ ְתוַ ִדּים ַעל
כָּ ַ רק ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ.
ִ’דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל‘

ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַאף ַעל ַה ַה ְת ָר ָאה
אוּבן
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ ...וַ יַּ ַען ְר ֵ
”וַ יּ ְ
א ָֹתם ֵלאמֹר ֲהלוֹא ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ ם ֵלאמֹר ַאל ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביֶּ ֶלד
וְ א ְשׁ ַמ ְע ֶתּם“ )מב כא-כב(
”לאמֹר“ נִ ְר ֵאית כִּ ְמיֻ ֶתּ ֶרתֶ ,שׁכֵּ ן ַדּי ָהיָ ה
אוֹרה ַה ִמּ ָלּה ֵ
ִלכְ ָ
אוּבן א ָֹתם ֲהלוֹא ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ ם?“...
ִלכְ תֹּב” :וַ יַּ ַען ְר ֵ
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַר ִבּי ר‘ בּוּנִ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא:
ָחמוּר ֲעווֹנוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ ָח ָטא ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְתרוּ ְבּ ָפנָ יו ְל ַבל
חוֹטא ֶשׁ ִה ְתרוּ
יֶ ֱח ָטאִ ,מ ִמּי ֶשׁ ָח ָטא ְלא ַה ְת ָר ָאה .כַּ ֲא ֶשׁר ַה ֵ
שׁוּבהָ ,ע ָליו ְל ִה ְתוַ דּוֹת ִמ ְלּ ַבד ַעל ֶע ֶצם ַה ֵח ְטא ַאף
בּוֹ ָשׁב ִבּ ְת ָ
ַעל כָּ ֶ שׁ ִה ְת ַע ֵלּם ֵמ ַה ַה ְת ָר ָאה.
”א ָבל
אוֹמ ִריםֲ :
ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ְר ֵ
אוּבן ֶאת ֶא ָחיו ִמ ְתוַ ִדּים וְ ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםֵ :אין ַדּי ְבּוִ דּוּיְ כֶ ם ַעל
ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ִ ,
ֶע ֶצם ַה ֵח ְטאֶ ,שׁכֵּ ן ֲע ֵליכֶ ם ֵ
”לאמֹר“ – ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַאף ַעל כָּ 
”א ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ םַ ...אל ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביֶּ ֶלד“,
אתםָ :
ֶשׁ ְבּ ֶט ֶרם ֲח ָט ֶ
אתם ”וְ א ְשׁ ַמ ְע ֶתּם“ ְל ַה ְת ָר ָא ִתי.
ְוּבכָ ל זֹאת ֲח ָט ֶ
’קוֹל ִשׂ ְמ ָחה‘

כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ַא ִחים ָח ַרד ַעל ָא ִחיו
”וַ יֵּ ֵצא ִל ָבּם וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֵלאמֹר ַמה זֹּאת ָע ָשׂה
הים ָלנוּ“ )מב כח(
ֱא ִ
”אישׁ ֶאל ָא ִחיו“ נִ ְראוֹת כִּ ְמיֻ ָתּרוֹתֶ ,שׁכֵּ ן ַדּי
אוֹרה ֵתּבוֹת ִ
ִלכְ ָ
ָהיָ ה ִלכְ תֹּב” :וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ָמה זֹאת?“...
אמלוֹי:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ֱא ֶרנְ ַריִ יךְ ַר ָבּהּ ֶשׁל ַשׁ ְ
תּוֹרה ְל ַה ְדגִּ ישׁ ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ַא ִחים ִה ְצ ִדּיק ַעל
ִבּ ְקּ ָשׁה ַה ָ
”חיָּ ב ָא ָדם
ַע ְצמוֹ ִדּין ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נד א(ַ :
אוּלם ,כֵּ יוָ ן
טּוֹבה“ .וְ ָ
ְל ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ על ַה ָ
חוֹבת ָה ָא ָדם כְּ ַל ֵפּי
מוּרה ֶא ָלּא ְבּיַ ַחס ְל ַ
ֶשׁ ֲה ָלכָ ה זוֹ ֵאינָ הּ ֲא ָ
ַע ְצמוַֹ ,אְ בּ ַצ ַער ֵר ֵעהוּ ְבּוַ ַדּאי ָע ָליו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּףְ ,ל ִפיכָ 
לוֹמרֵ :הם
תּוֹרה ַעל ָה ַא ִחים” :וַ יֵּ ֵצא ִל ָבּם“ ,כְּ ַ
ְמ ִע ָידה ַה ָ

ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
”וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי וְ יֵ ָא ְמנוּ ִד ְב ֵריכֶ ם“ )מב כ(
ֲחכָ ֵמינוּ ָשׂמוּ ָדּגֵ שׁ ְמיֻ ָחד ַעל ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ימ ַתי
”ק ָטןֵ ,מ ֵא ָ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין קי ב(ָ :
יְ ִ
עוֹלם ַה ָבּא? ַתּנָּ א ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ :מ ָשּׁ ָעה
ָבּא ָל ָ
ֶשׁיּ ַ
ֹאמר ָא ֵמןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(’ִ :פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא
גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים“ – ַאל ִתּ ְק ִרי ’שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים‘ ֶא ָלּא
פּוֹסק ָה ַרמָּ“א )או“ח קכד
אוֹמר ָא ֵמן‘“ְ .בּ ִע ְקבוֹת זֹאת ֵ
ֶ’שׁ ֵ
ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק
עוֹלם ַה ָבּא“.
עוֹנֶ ה ָא ֵמן יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
מוּאל ַלנִ ָיאדוֹ ַ’בּ ַעל ַהכֵּ ִלים‘ ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַר ִבּי
ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ֵמ ִאיר ָל ַמד ִמ ָפּסוּק זֶ ה ַדּוְ ָקא ַעל ָא ֵמן ֶשׁל ָק ָטןִ ,היא
ְל ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר בּוֹ” :גוֹי ַצ ִדּיק“ ,וּכְ ָבר ָמ ִצינוּ ָק ָטן ַה ְמּכֻ נֶּ ה
”שׁנֵ י גֹיִ ים ְבּ ִב ְטנֵ .“
גּוֹי כַּ כָּ תוּב ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית כה כג(ְ :
הוֹסף ִמקּוֹסוֹן
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ַל ֲה ָלכָ ה זוֹ ָל ַמד ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יְ ֵ
ִמ ְלּשׁוֹן כָּ תוּב זֶ ה” :וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי“ –
עוֹלם ַה ָבּא? ִבּזְ כוּת:
ִבּזְ כוּת ָמה ַ’ה ָקּ ָטן‘ זוֹכֶ ה ָלבֹא ָל ָ
”וְ יֵ ָא ְמנוּ ִד ְב ֵריכֶ ם“ – ֶשׁ ְמּ ַל ְמּ ִדים אוֹתוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
קּוּטי ְבּנֵ י ִשׁ ֵלּ ִשׁים‘ ִמ ֵקּץ
’כְּ ִלי ָפּז‘ יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב; ִ’ל ֵ

מוּסר‘ ָדּ ַרשׁ כִּ י
ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ֵמ ִאיזְ ִמיר ַבּ ַעל ַה‘ ֵשּׁ ֶבט ָ
ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל כְּ ָבר ֵה ִעיד ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁנִּ זְ ַהר ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
”לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב ה‘
ֵ
ְבּ ַק ְטנוּתוֶֹ ,שׁכָּ ָ א ַמר:
נוּתי ַל ֲענוֹת
ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים“ – ִא ְל ָמ ֵלא ָהיִ ִיתי ִמ ְת ַרגֵּ ל ִמ ַקּ ְט ִ
ָא ֵמן ַא ַחר כָּ ל ְבּ ָרכָ הֲ ,אזַ י א ָהיִ ִיתי זוֹכֶ ה ִל ְראוֹת ְבּטוּב
עוֹלם
עוֹלם ַה ָבּא ,כִּ י ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכִ ים ָל ָ
ה‘ ָבּ ָ
ַה ָבּא.
הוֹסיף וְ ָד ַרשׁ ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ,כִּ י ַאף ָמ ְר ְדּכַ י ַה ַצּ ִדּיק
ִ
ִחנֵּ ֶ את ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְלכָּ ה ֶשׁגָּ ְד ָלה ְבּ ֵביתוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
ֶשׁכָּ  יֵ שׁ ִל ְדרֹשׁ ֶאת ַה ָפּסוּק ֶ)א ְס ֵתּר ב ז(” :וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶאת
ֲה ַד ָסּה ִהיא ֶא ְס ֵתּר ַבּת דֹּדוֹ כִּ י ֵאין ָלהּ ָאב וָ ֵאם“ – כֵּ יוָ ן
דוּה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן,
ֶשׁ ְלּ ֶא ְס ֵתּר א ָהיוּ ָאב וְ ֵאם ֶשׁיְּ ַל ְמּ ָ
ְל ִפיכָ ִ מ ֵלּא ָמ ְר ְדּכַ י ֶאת ְמ ָ
קוֹמם” ,וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶאת ֲה ַד ָסּה
ִהיא ֶא ְס ֵתּר“ – ֶשׁ ִלּ ְמּ ָדהּ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
נוּאל ַחי ר ִִיקי ַבּ ַעל ִ’מ ְשׁנַ ת ֲח ִס ִידים‘
ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ִע ָמּ ֵ
עוֹלם
ֵה ִביא ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֶשׁ ַה ָקּ ָטן זוֹכֶ ה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
”בּן
סּוֹפי ַה ֵתּבוֹתֶ :
ַה ָבּא ִמ ָשּׁ ָעה ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמןִ ,מכָּ ֶ שׁ ֵ
עוֹלם ַה ָבּא“ ֵהם ָ’א ֵמן‘.
ָה ָ
בוּאה אוֹת כו
רוּח נְ ָ
’חוֹשׁב ַמ ְח ָשׁבוֹת‘ ַמ ֲא ַמר ַ
ֵ
ִ’מנְ ַחת ֵא ִליָּ הוּ‘ ֶפּ ֶרק לב;

ישׁי וְ א ָע ָליו ָהיְ ָתה ֶח ְר ָד ָתם ,כִּ י ִאם:
’יָ ְצאוּ‘ ִמ ַצּ ֲע ָרם ָה ִא ִ
”וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו“ – ַעל ַצ ַער ֲא ֵח ֶיהם.

ְ’דּ ָרשׁוֹת ֶל ֶחם ְשׁמֹה‘ ְדּרוּשׁ קלה

טוֹבה ֵאינוֹ ִמ ְת ַבּ ֵטּל
ֲחלוֹם ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ָ
ישׁ ֵיתהוּ ַעל ֶא ֶרץ
”וְ ַע ָתּה יֵ ֶרא ַפ ְרעֹה ִאישׁ נָ בוֹן וְ ָחכָ ם וִ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם“ )מא לג(
יוֹסף ַל ִמּ ְצ ִרים ְל ָהכִ ין ֶאת ַע ְצ ָמם ִל ְשׁנוֹת
דּוּע ִה ְמ ִליץ ֵ
ַמ ַ
שׁוּבה כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַבּ ֵטּל
ָה ָר ָעב וְ א ִה ְמ ִליץ ָל ֶהם ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
גְּ זֵ ַרת ָה ָר ָעב ,כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ַבּ ְטּ ָלה ַהגְּ זֵ ָרה ֵמ ַעל ַאנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה
שׁוּבה?
כְּ ֶשׁ ָשּׁבוּ ִבּ ְת ָ
ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִשׂ ְמ ָחה ַהכּ ֵֹהן ִמ ְדּוִ ינְ ְסק ֵבּ ֵאר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
סוֹדי ַה ָ
ָה ַר ְמ ָבּ“ם )יְ ֵ
טוֹבה ֶשׁיִּ גְ זֹר ָה ֵא-ל ֲא ִפלּוּ
תּוֹרה י ד(” :כָּ ל ְדּ ַבר ָ
ַעל ְתּנַ אי ֵאינוֹ חוֹזֵ ר“ְ .ל ִענְ יָ נֵ נוִּ ,מ ְלּ ַבד ֶשׁ ֶשּׁ ַבע ְשׁנוֹת ַהשּׂ ַֹבע
טוֹבהַ ,אף ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנוֹת ָה ָר ָעב
ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהן ָח ַלם ַפּ ְרעֹה ָהיוּ ְל ָ
דוֹלהֶ ,שׁ ֲה ֵרי” :כָּ ל כֶּ ֶסף וְ זָ ָהב
טוֹבה גְּ ָ
גְּ נוּזָ ה ָהיְ ָתה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָ
בוּאה
מוּרת ַה ְתּ ָ
יוֹסף ִל ְקּטוֹ וֶ ֱה ִביאוֹ ְל ִמ ְצ ַריִ ם“ ְתּ ַ
עוֹלם ֵ
ֶשׁ ָבּ ָ
ָה ַר ָבּה ֶשׁ ָמּכְ רוּ ְל ֻאמּוֹת ָה ָ
עוֹלם ִבּ ְשׁנוֹת ָה ָר ָעב ְ)פּ ָס ִחים קיט א(.
יוֹסף ֶשׁ ְדּ ַבר ַה ֲחלוֹם א יִ ְת ַבּ ֵטּל.
טוּח ָהיָ ה ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ָ בּ ַ
ֶ’מ ֶשָׁ חכְ ָמה‘

ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמים ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
”וְ ֵא-ל ַשׁ ַדּ-י יִ ֵתּן ָלכֶ ם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאישׁ וְ ִשׁ ַלּח ָלכֶ ם ֶאת
ֲא ִחיכֶ ם“ )מג יד(
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵבּ ְרכָ ם יַ ֲעקֹב” :וְ ֵא-ל ַשׁ ַדּ-י יִ ֵתּן ָלכֶ ם ַר ֲח ִמים“ֲ ,הא
ַה ְבּ ָרכָ ה נִ ְצ ְרכָ ה ֶשׁיִּ ֵתּן ה‘ ַר ֲח ִמים ְבּ ֵלב ַשׁ ִלּיט ִמ ְצ ַריִ ם כְּ ֵדי
ֶשׁיֶּ ְח ַדּל ִמ ְלּ ִה ְת ַע ֵמּר ָבּ ֶהם?
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
יַ ֲעקֹב כִּ וֵּן ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ָבּנָ יוֶ ,שׁיִּ ַטּע ה‘ ְבּ ִל ָבּם ֶאת ִמ ַדּת
זוּלתוֹ ְבּ ַר ֲח ִמים .וְ כַ ֲא ֶשׁר יַ ֲעשׂוּ
ָה ַר ֲח ִמים ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ נְ ֲהגוּ ִאישׁ ְבּ ָ
”ל ְפנֵ י ָה ִאישׁ“ ,כְּ ַ
זֹאת ִ
מוֹשׁל
ֵ
לוֹמר :ק ֶֹדם ֶשׁיִּ ְתיַ ְצּבוּ ִל ְפנֵ י
ִמ ְצ ַריִ םֲ ,אזַ י ֻמ ְב ָטח ָל ֶהם ֶשׁ ַאף ַה ָלּה יִ נְ ַהג ִע ָמּם ְבּ ֶח ֶסד
ְוּב ַר ֲח ִמים ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ַ)שׁ ָבּת קנא ב(” :כָּ ל ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל
ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם“.
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘

יוֹסף ִה ְק ִדּימוּ ִ’מנְ ָחה‘ ַל ְסּ ֻע ָדּה
ֲא ֵחי ֵ
יוֹסף ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם כִּ י ָשׁ ְמעוּ כִּ י ָשׁם
”וַ יָּ כִ ינוּ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַעד בּוֹא ֵ
יֹאכְ לוּ ָל ֶחם“ )מג כה(
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי וִ ַידאל צ ְָר ָפ ִתי ַר ֲאבַ“ד ַפאס:
ְלשׁוֹן” :וְ יָ כִ ינוּ“ ֶ
”הכּוֹן
רוֹמזֶ ת ִל ְת ִפ ָלּה ,כַּ כָּ תוּב ָ)עמוֹס ד יב(ִ :
יוֹסף ֵ’הכִ ינוּ‘
קיךָ יִ ְשׂ ָר ֵאל“ָ .ל ַמ ְדנוּ ִמכָּ אן ֶשׁ ֲא ֵחי ֵ
ִל ְק ַראת ֱא ֶ
”את ַה ִמּנְ ָחה“ְ ,בּ ֶט ֶרם ”יֹאכְ לוּ ָל ֶחם“
– ִה ְק ִדּימוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶ
– ַבּ ְסּ ֻע ָדּהֶ .שׁכֵּ ן ֲה ָלכָ ה ְמפ ֶֹר ֶשׁת ִהיא )שו“ע או“ח רלב ב(” :א
יֵ ֵשׁב ָא ָדם ֶל ֱאכֹלֲ ...א ִפלּוּ ְס ֻע ָדּה ְק ַטנָּ הָ ,סמוְּ ל ִמנְ ָחה
דוֹלה“.
גְּ ָ
’צוּף ְדּ ַבשׁ‘

“.

ימ ַתי ָבּא לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא?
”ק ָטןֵ ,מ ֵא ָ
ָ
)סנְ ֶה ְד ִרין קי ב(.
ֹאמר ָא ֵמן“ ַ
ַתּנָּ א ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ :מ ָשּׁ ָעה ֶשׁיּ ַ
”וִ ילַ ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן
)ה ַר ָמּ“א או“ח קכד ז(.
יֵ שׁ לוֹ ֵחלֶ ק לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא“ ָ

ֹ
”הַיּום נִכ ְ ּ
בָד לִ
בְנֵי

חוֹבת ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים לַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן:
קוֹרוֹתינוּ לְ ַ
ֵ
ַה ְק ָפּ ָדה ְמיֻ ֶח ֶדת ָמ ָצאנוּ ִבּ ְמ

אֱ

”ח ֲנֹך ְל ַנ ַּע ַר ע ַל ּ
פִי דַרְכּו ֹג ַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מ ּ
ִמֶנ ָּה“

ׁ ֹ
ֹ
זְהִי ִרים לְשומְרו אָב ֹ
ּ ים,
ו
תו ּ
מונ ִ
בָנ ִ
י
ם

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינִיִים וּבֵ או ִּרים
לְלבִבִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ַ’ה ּטוֹ ב ְו ַה ּ ֵמ ִטיב‘ )ט‘(
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם
יֵ שׁ ְל ָה ִביןְ ,ל ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְל ֵעיל:
וּל ַר ֲח ִמים“ִ ,מ ְפּנֵ י ָמה יֵ שׁ
וּל ֶח ֶסד ְ
”ל ֵחן ְ
ְ
וּל ַב ֵקּשׁ” :וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם“.
ָלשׁוּב ְ
ַאף ְבּ ִב ְרכַּ ת ִ’שׂים ָשׁלוֹם‘ ָמ ִצינוּ כָּ ,
”חן וְ ֶח ֶסד
ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםֵ :
וְ ַר ֲח ִמים“ַ ,וּב ֶה ְמ ֵשׁ” :וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
וְ ָשׁלוֹם“ ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ַט ַעם ַה ָדּ ָבר.
קוֹד ִמים ִה ְת ָבּ ֵאר ֶשׁ ָה ַ‘ר ֲח ִמים‘
ְבּ ַמ ֲא ָמ ִרים ְ
ָה ִראשׁוֹן הוּא ֵמ ַה‘גְּ מוּלוֹת‘ֶ ,שׁ ֵהם ָהא ֶֹפן
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יֻ ְשׁ ְפּעוּ ָע ֵלינוּ כָּ ל ַה ֲה ָטבוֹת
וּל ֶרוַ ח“ .וְ ִאלּוּ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶח ֶסד ְ
”ל ֵחן ְ
– ְ
ָה ַ‘ר ֲח ִמים‘ ַה ֵשּׁנִ י הוּא ֵמ ַה ֲ‘ה ָטבוֹת‘ ַע ְצ ָמן,
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ ַר ְח ָמנִ ים
ְ)ר ֵאה ִ’שׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי‘ ְבּ ֵשׁם הגרח“ק(.
וּל ָב ֵאר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
יֵ שׁ ְל ִ
הוֹסיף ְ
ַהגְּ ָמ ָרא ַ)שׁ ָבּת קנא ב(” :כָּ ל ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל
ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם“.
ְל ִפי זֶ ה נִ ָתּן ְל ָה ִביןֶ ,שׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ִבּ ַקּ ְשׁנוּ
ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשֹּׁלא יִ ְמנַ ע ַר ֲח ָמיו
ֵמ ִא ָתּנוּ ,וְ ַע ָתּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ
ֶשׁיַּ ֲענִ יק ָלנוּ ַע ְצ ֵמנוּ ִמ ִמּ ַדּת ַר ֲח ָמיו ,כִּ ְלשׁוֹן
ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים יג יח(” :וְ נָ ַתן ְלַ ר ֲח ִמים“
ְ)ר ֵאה ’אוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ָשׁם( ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ָה ַר ֲח ִמים ֶשׁיִּ נָּ ְתנוּ ָלנוּ נוּכַ ל ְל ַר ֵחם ַעל
וּמ ֵמּ ָילא יְ ַר ֲחמוּ ָע ֵלינוּ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ֲא ֵח ִריםִ ,
דוֹתן ֶשׁל ָאבוֹת‘ עמ‘
’תּוֹל ָ
)הגש“פ ’יַ ְלקוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י‘;
ְ
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ַה ָשּׁלוֹם – כְּ ִלי ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה

ְמ ֻסגָּ ִלים ְל ַהכִּ יר ָבּ ֶהן ְבּפ ַֹעל ִמיָּ דָ .לכֵ ן ָאנוּ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘
’וּמכָּ ל טוּב ְל ָ
מוֹס ִיפים ִ
ִ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשֹּׁלא ַרק ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ְל‘כָ ל טוֹב‘,
ְ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַאף נַ ְרגִּ ישׁ וְ נִ ְר ֶאה ְבּ ֵעינֵ ינוּ ֶאת כָּ ל
ַה ָ
)’מ ְשׁנַ ת מ ֶֹשׁה‘ ַעל הגש“פ(.
טּוֹבה ַהזּוֹ ִ
)תּ ֲענִ ית
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ַ
ָ
דוּע
גַ .מ ֲע ֶשֹה יָ ַ
דּוֹסא,
כה א( ַעל אוֹדוֹת ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבּן ָ
ֶשׁכְּ ֶשׁ ָה ֲענִ יּוּת ְבּ ֵביתוֹ גָּ ְד ָלה ַעד ְלא נְ שׂוֹא,
הוֹרידוּ לוֹ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶרגֶ ל ֻשׁ ְל ָחן
ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ ִ
ִמזָּ ָהבֶ .א ָלּא ֶשׁ ָאז ָח ְל ָמה ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁ ֵהם
יוֹשׁ ִבים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ְל ַצד ֻשׁ ְל ָחן ֶשׁ ֲח ֵס ָרה לוֹ
ְ
ֶרגֶ לִ .מכָּ ֵ ה ִבינָ ה ֶשׁנָּ ְתנוּ ָל ֶהם ֵמ ַה ָשּׂכָ ר
וּמיָּ ד ָדּ ְר ָשׁה ֵמ ַר ִבּי
ַה ֻמּ ְב ָטח ָל ֶהם ֶל ָע ִתידִ ,
ֲחנִ ינָ א ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיִּ ְקּחוּ ֶאת ָה ֶרגֶ ל ַבּ ֲחזָ ָרה
כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יֶ ְח ַסר ָל ֶהם ִמ ְשּׂכָ ָרם ,וְ ֻה ְצ ַר ר‘
ֲחנִ ינָ א ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּנָּ ֵטל ָה ֶרגֶ ל
”וּמכָּ ל טוּב
ֵמ ֶהםְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםִ :
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ“ – ֶשׁגַּ ם ַא ַחר ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה
ְל ָ
ְלכָ ל ַהטּוֹב ֶשׁ ָע ָליו ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ,א יִ גָּ ַרע
עוֹלם ַה ָבּא )הגש“פ ’צוּף ֲא ָמ ִרים‘
ֵמ ֶח ְל ֵקנוּ ָל ָ
ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ַפּ ְר ִמ ְישׁ ָלאן(.
תךָ אוֹת ו( כָּ ַתב,
דַ .ה ְשּׁ ָל“ה ַה ָקּדוֹשׁ ְ)בּ ַה ֲע ְ
ֶשׁיֵּ שׁ ִחלּוּק ֵבּין ’טוֹב‘ ְל‘טוּב‘ֶ ,שׁ‘טּוֹב‘ –
מוֹרה ַעל טוֹב נִ גְ ֶלה ,וְ ִאלּוּ ’טוּב‘ –
חוֹלם ֶ
ְבּ ָ
מוֹרה ַעל טוֹב נִ ְס ָתּרִ .ל ְד ָב ָריו יֵ שׁ
ְבּשׁוּרוּק ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ַעל ָה ָ
ַבּ ִמּ ָלּה ’טוֹב‘ ,כִּ י ֵאין ָלנוּ בּוֹ ֶא ָלּא טוֹב
עוֹלם ַה ָבּא,
אוּלם ַעל ָה ָ
ַהנִּ גְ ֶלה ָל ֵעינַ יִ םָ ,
כֵּ יוָ ן ֶשׁבּוֹ נַ כִּ יר גַּ ם ַבּטּוֹב ֶשׁ ֵאינוֹ נִ גְ ֶלה
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁ ִמּכָּ ל
ָל ֵעינַ יִ םִ ,
מוֹס ִיפים ָאנוּ ְ
טוֹב ְל ָ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ ִ)’בּ ְרכַּ ת ָדּוִ ד‘(.
ה .עוֹד ֵפּ ֵרשׁ רממ“ח ַלנְ דֹּא ְבּ ֵס ֶפר
’וַ יַּ ַעשׂ ַא ְב ָר ָהם‘ֶ ,שׁ‘טּוֹב‘ ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִע ַקּר
טּוֹבים ַהנִּ ְצ ָרכִ ים ָל ָא ָדםַ ,א
ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ
’טוּב‘ ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ֻשׁ ָבּ ִחים
ִבּ ְמיֻ ָחד .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ַמר ַפּ ְרעֹה ִל ְבנֵ י יַ ֲעקֹב
ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית מה יח(” :וְ ֶא ְתּנָ ה ָלכֶ ם ֶאת טוּב
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִאכְ לוּ ֶאת ֵח ֶלב ָה ָא ֶרץ“ .וְ זֶ הוּ
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִבּ ְת ִח ָלּה ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
וּמוֹס ִיפים
ִ
הוּא ֶשׁיִּ גְ ְמ ֵלנוּ ֶאת כָּ ל ַהטּוֹב,
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁ ַ‘אל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ גַּ ם ֵמ ַה ְמּ ֻשׁ ָבּח
ְ
יוֹתר.
ְבּ ֵ

רוֹפא ָה ֲא ִמ ִתּי
לדבּר ִעם ָה ֵ
ְל ַד ֵבּר
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְד ִהים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָשׁ ַמע ַה ַמּגִּ יד
ָה ַרב ַהגָּ אוֹן ר‘ ְשׁמֹה ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין ְשׁ ִל ָיט“א
ִמ ִידידוֹ ָה ַרב ֶבּן ִציּוֹן ְסנֶ ה ְשׁ ִל ָיט“א ֵמ ַא ְרצוֹת
ַה ְבּ ִריתָ ,ה ֵ
עוֹסק ַרבּוֹת ְבּ ִעדּוּד וְ ִחזּוּק ִענְ יַ ן
לוֹמי ֱאמוּנֵ י
הוֹד ָאה ְבּ ֶק ֶרב ְשׁ ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ַה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וְ כָ ְ מ ַס ֵפּר ָה ַרב ְסנֶ ה:
הוּדי ִמ ַמּכָּ ַרי וְ ָשׂח ְבּ ָפנַ י
”יוֹם ֶא ָחד ָפּנָ ה ֵא ַלי יְ ִ
סוֹבל ָשׁנִ ים
ֶאת ָצ ָרתוֹ’ְ :בּנִ י ַהיָּ ָקר ,יֶ ֶלד ֶח ֶמדֵ ,
נוֹסף ְלכָ  ,וְ ֶשׁ ָמּא
ִמ ְבּ ָעיוֹת ִרכּוּז ָקשׁוֹתְ .בּ ָ
וּמ ֻשׁ ָבּשׁ וְ הוּא
ְבּ ִע ְקבוֹת כָּ  ,גַּ ם ִדּבּוּרוֹ ָק ַ
טוּע ְ
ִמ ְת ַק ֶשּׁה ְמאֹד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵלּב ַבּ ֶח ְב ָרהַ .ה ְבּ ָעיוֹת
וּמ ְפ ִריעוֹת לוֹ ְבּכָ ל
ַה ָלּלוּ ַמ ְקשׁוֹת ָע ָליו ַ
מּוּדית וְ ֵהן ִמ ְבּ ִחינָ ה
חוּמיםֵ ,הן ִמ ְבּ ִחינָ ה ִל ִ
ַה ְתּ ִ
ֶח ְב ָר ִתית.
נִ ִסּינוּ ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל כְּ ֵדי ַל ֲעזֹר לוָֹ .שׂכַ ְרנוּ
פּוּלים
ַבּ ֲעבוּרוֹ ְמ ַל ֵמּד ְפּ ָר ִטיָ ,ל ַק ְחנוּ אוֹתוֹ ְל ִט ִ
טוֹבי ַה ֻמּ ְמ ִחים,
גוּתיִּ ים ֵא ֶצל ֵ
ִרגְ ִשׁיִּ ים וְ ִה ְתנַ ֲה ִ
רוֹפ ִאים ֻמ ְמ ִחים ,וּכְ ִאלּוּ
ִבּ ַקּ ְרנוּ ִעמּוֹ ֵא ֶצל ְ
כְּ לוּם – שׁוּם ִשׁפּוּר א נִ ְר ֶאה ַבּ ֶשּׁ ַטח ,וְ ַא ְד ַר ָבּה
וּמ ְח ִמיר.
הוֹלַ 
ַמ ָצּבוֹ ַרק ֵ
פּוּלים ַבּ ֲעבוּרוֹ כְּ ָבר
אתי ַעד כֹּה ַעל ִט ִ
הוֹצ ִ
ֵ
דּוֹלר ,וְ ֵאין שׁוּם
ָ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
הוֹסיף ִבּ ְמ ִרירוּת’ֲ :אנִ י
ְתּזוּזָ ה‘ָ ,א ַמר ָה ִאישׁ וְ ִ
ַמ ְרגִּ ישׁ ָאבוּד וַ ֲח ַסר ִתּ ְקוָ ה‘“.
ְשׁ ִת ָיקה ְק ָצ ָרה ֶשׁל ֻשׁ ָתּפוּת ַבּכְּ ֵאב ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה
יּוּמהּ ָשׁ ַא ְל ִתּי ֶאת ָה ִאישׁ’ֵ :א ֶצל
ֵבּינֵ ינוּ ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִס ָ
רוֹפא ְפּלוֹנִ י ָהיִ ָית כְּ ָבר?‘ ְבּכַ וָּנָ ה נָ ַק ְב ִתּי ִבּ ְשׁמוֹ
ֵ
ֶשׁל ֵ
וּמ ֻפ ְר ָסם ֲא ֶשׁר
רוֹפא ְל ִה ְת ַפּ ְתּחוּת ָ
נוֹדע ְ
גּוֹבה ָט ִבין
ַעל כָּ ל ִבּקּוּר ְבּ ִמ ְר ְפּ ָאתוֹ הוּא ֶ
וּת ִק ִילין’ְ .בּוַ ַדּאי!‘ ֵה ִשׁיב ָה ִאישׁ וְ ֵה ֵחל ְל ָפ ֵרט
ְ
ְבּקוֹל ֶשׁנִּ ְמ ַהל בּוֹ ֶשׁ ֶמץ ֶשׁל גַּ ֲאוָ ה’ :יָ ַשׁ ְבנוּ
ֶא ְצלוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁ ָע ַתיִ םֶ ,שׁ ֲע ֵל ֶיהן ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי
יסוֹדי ְמאֹד,
צוֹעי וִ ִ
רוֹפא ִמ ְק ִ
ְבּ ֵמ ַיטב כַּ ְס ִפּי .זֶ הוּ ֵ
אוֹתנוּ ֲא ֻרכּוֹת ַעל כָּ ל
ְוּב ֶה ְת ֵאם ְלכָ  הוּא ָח ַקר ָ
קוֹרוֹת ַחיָּ יו ֶשׁל ְבּנֵ נוִּ ,מיּוֹם ֵל ָדתוֹ וְ ַעד ַע ָתּה.
כְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה הוּא נִ ָסּה ְל ָה ִבין ְבּכָ ֶ את ְמקוֹר
שׁוֹתיו ַה ְשּׁ ִל ִיליִּ ים ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד‘.
ִרגְ ָ
נוֹסף
ְ’ל ַא ַחר אוֹתוֹ ַה ִבּקּוּר ִהגַּ ְענוּ ֵא ָליו ְל ִבקּוּר ָ
הוֹסיף
ֶשׁגַּ ם הוּא ָהיָ ה א ָק ָצר וְ א זוֹל‘ִ ,
ָ
וְ ָא ַמר ָה ָאב,
’אוּלם כְּ ָבר ָא ַמ ְר ִתּי :שׁוּם ָדּ ָבר
נּוֹדע א
רוֹפא ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ
הוֹעילֲ .א ִפלּוּ ָה ֵ
א ִ
יח ִל ְמצֹא ָמזוֹר ִל ְב ָעיָ תוֹ ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁל ְבּנִ י‘...
ִה ְצ ִל ַ
’יְ ִד ִידי‘ָ ,ק ַט ְע ִתּי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָאב ִבּ ְשׁ ֵא ָלה’ֲ ,אנִ י
שׁוֹמ ַע ִמ ִפּיֶ שׁכְּ ָבר ֶה ֱע ַב ְר ָתּ ָשׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת
ֵ
רוֹפ ִאים וְ ֵא ֶצל ֻמ ְמ ִחים שׁוֹנִ יםַ .אָ מ ַתי
ֵא ֶצל ְ
ַבּ ַפּ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִעם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַעל ְבּ ָעיָ תוֹ ֶשׁל ִבּנְ ְ בּ ֶמ ֶשׁ כַּ ָמּה ָשׁעוֹת?‘
ָה ָאב ָהיָ ה ֻמ ְפ ָתּע ֵמ ַה ְשּׁ ֵא ָלה .הוּא ִה ְר ֵהר ְמ ַעט
’אוֹדה ַעל ָה ֱא ֶמת ,נִ ְד ֶמה ִלי ֶשׁ ִאם
וְ ָאז ֵה ִשׁיבֶ :
ֲא ָצ ֵרף ֶאת כָּ ל ָמה ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל
עוֹלם ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל ַה ָשּׁנָ ה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ,א ַאגִּ ַיע
ָ
ְל ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת‘...
רוֹפא
ֵ’אינֶ נִּ י ֵמ ִבין‘ֵ ,הגַ ְב ִתּי ִל ְד ָב ָריו’ָ ,ה ַלכְ ָתּ ְל ֵ
זּוֹהי ַרק ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת – ִשׁ ַלּ ְמ ָתּ לוֹ
ָבּ ָשׂר וָ ָדם – ֶשׁ ִ
כֶּ ֶסף ַרב וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ִאתּוֹ ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ָע ַתיִ ם ְרצוּפוֹת.
נוֹספוֹת וְ גַ ם ֲע ֵל ֶיהן
את ֵא ָליו שׁוּב ִל ְשׁ ָע ַתיִ ם ָ
ָבּ ָ
רוֹפא כָּ ל
ִשׁ ַלּ ְמ ָתּ ִמ ֵמּ ַיטב כַּ ְס ְפּ ,וְ ִאלּוּ ִעם ֵ
וּמזֻ ָמּן
ָבּ ָשׂרַ ,הכֹּל יָ כוֹלֲ ,א ֶשׁר הוּא מוּכָ ן ְ
ְל ַה ְק ִשׁיב ְלְ בּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעהִ ,חנָּ ם ֵאין
את זְ ַמן ְל ַד ֵבּר?! ֲהא
כָּ ֶסףַ ,ה ִאם ִאתּוֹ א ָמ ָצ ָ
ֲא ִפלּוּ ִא ִתּי ַא ָתּה ְמ ַד ֵבּר כְּ ָבר ְבּ ֶמ ֶשְׁ ל ַמ ְע ָלה
ֵמ ֶר ַבע ָשׁ ָעה‘?...
וּמ ָתּ ִמיד
’וּמה ֶא ֱע ֶשׂה‘ִ ,ה ְתגּוֹנֵ ן ָה ִאישׁ’ֵ ,מ ָאז ִ
ָ
ָק ֶשׁה ִלי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן כֹּה ָארֹ
ְבּ ֶר ֶצףֲ .א ִפלּוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה – ֲאנִ י

אוֹתי
תּוֹקפוֹת ִ
ַרק ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה וּכְ ָבר ְ
ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת ִמכָּ ל כִּ וּוּןַ ...על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁ ֵאינָ הּ ִמן ַה ִמּנְ יָ ן‘.
’וּמה ַל ֲעשׂוֹת ֶשׁזּוֹ ַהכְּ ת ֶֹבת ַהיְּ ִח ָידה ֶשׁ ֵא ֶל ָיה
ָ
ַא ָתּה ָאמוּר ִל ְפנוֹת כָּ ֶרגַ עֲ ,הא ַא ָתּה ְבּ ַע ְצ ְמ
ֵמ ִעיד ֶשׁכְּ ָבר כָּ לוּ כָּ ל ַה ִקּ ִצּיןְ .שׁ ַמע ַל ֲע ָצ ִתי,
ם-שׁלוֹשׁ וּכְ תֹב ְלֵ מרֹאשׁ
ַפּנֵּ ה ְלְ שׁ ָע ַתיִ ָ
טוּח ֶשֹּׁלא
עוֹמד ְל ַד ֵבּר ,כָּ ִ תּ ְהיֶ ה ָבּ ַ
ָמה ַא ָתּה ֵ
ִתּ ְהיֶ ינָ ה ְלַ ה ְפ ָרעוֹת‘“.
וּמ ַס ֵפּר ָה ַרב ְסנֶ ה:
ַמ ְמ ִשׁיְ 
בוּעיִ ם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֲאנִ י ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ָה ָאב
”שׁ ַ
ְ
רוֹפא‘.
שׁוּבה ֵמ ָה ֵ
ֶשׁ ִבּ ֵשּׂר ִלי ְבּא ֶֹשׁר’ִ :ק ַבּ ְל ִתּי ְתּ ָ
ֵ’איזֶ ה ֵ
רוֹפא?‘ ָתּ ַמ ְה ִתּי .כְּ ָבר ִה ְס ַפּ ְק ִתּי ֵבּינְ ַתיִ ם
וּמ ְפ ִליא
’רוֹפא כָל ָבּ ָשׂר ַ
ֵ
ִל ְשׁכֹּחַ ֵמ ַה ִסּפּוּר,
וּמיָּ ד ִה ְס ִבּיר:
ַל ֲעשׂוֹת!‘ ֵה ִשׁיב ָה ָאב ַהנִּ ְרגָּ שִׁ ,
יחה ִא ְתֶּ ה ְח ַל ְט ִתּי
’כְּ ָבר ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ַה ִשּׂ ָ
ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ְדּ ָב ֶריֲ ה ָלכָ ה ְל ַמ ֲע ֶשׂה; ַה ְשׁכֵּ ם
בוֹדה
הוֹד ְע ִתּי ַלבּוֹס ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ֲא ַא ֵחר ָל ֲע ָ
ַבּבּ ֶֹקר ַ
ְבּכַ ָמּה ָשׁעוֹתִ ,ה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ַשׁ ֲח ִרית ְבּכַ וָּנָ ה ְבּ ֵבית
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִלמּוּד
ַהכְּ נֶ ֶסת ַה ָסּמוְּ ל ֵב ִיתיִ ,
אתי
רוּחת בּ ֶֹקר ְק ָצ ָרה ,יָ ָצ ִ
בוּע וַ ֲא ַ
ַה ִשּׁעוּר ַה ָקּ ַ
ְבּ ִרכְ ִבּי ְל ֻח ְר ָשׁה ְצ ָד ִדיתִ ,ה ְתיַ ַשּׁ ְב ִתּי ָשׁם ַעל
מוּצל וְ ִה ְת ַח ְל ִתּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל.
ַס ְפ ָסל ָ
אוּלם
הוֹפיעוּ כַּ ְמּ ֻצ ֶפּהָ ,
ַה ְטּ ָרדוֹת וְ ַה ַה ְפ ָרעוֹת ִ
ִה ְתכּוֹנַ נְ ִתּי ְלכָ ֵ מרֹאשְׁ .בּיָ ַדי ָהיָ ה מוּכָ ן ְצרוֹר
נּוֹשׂ ִאים
ַדּ ִפּים ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם כָּ ַת ְב ִתּי ֶאת כָּ ל ַה ְ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר .וְ כָ ,
ֶשׁ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַד ֵבּר ִעם ַה ֵ
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת ָשׁ ַפכְ ִתּי ֶאת כָּ ל
קוּפה
ַה ְמּ ִרירוּת ֶשׁ ִה ְצ ַט ְבּ ָרה ִלי ַבּ ֵלּב ְל ַא ַחר ְתּ ָ
מוֹדדוּתִ .דּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ה‘
כֹּה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁל ִה ְת ְ
יִ ְת ָבּ ַרַ על ַהכֹּלִ ,ס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל כָּ ל ַה ְקּ ָשׁיִ ים
ֶשׁ ָע ַב ְרנוּ ַעד כֹּה ִעם ְבּנֵ נוְּ ,וּב ֶט ֶרם ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ַעל
הוֹד ִיתי לוֹ ְבּחֹם ַעל כָּ ל ַהטּוֹב ֶשׁהוּא
ֶה ָע ִתידֵ ,
ַמ ְר ִעיף ָע ַלי.
כַּ ֲא ֶשׁר ִסיַּ ְמ ִתּי ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ֲא ֻרכָּ ה כְּ ָבר
אתי שׁוּב ְל ֵבית
ִהגִּ ָיעה ְשׁ ַעת ַה ִמּנְ ָחה .יָ ָצ ִ
וּמ ָשּׁם
ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ִמנְ ָחה כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִריִ ,
חוּשׁת
פּוֹשׁ ֶטת ְתּ ַ
יוֹמי ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִל ִבּי ֶ
אתי ַל ֲע ַמל ִ
יָ ָצ ִ
ישׁהוּ ֶה ֱאזִ ין ִלי.
ַשׁ ְלוָ הַ .ח ְשׁ ִתּי כִּ י סוֹף סוֹף ִמ ֶ
ָהיָ ה זֶ ה ְבּיוֹם ִראשׁוֹןְ .בּיוֹם ֲח ִמ ִשּׁי ְבּאוֹתוֹ
בּוֹחן ֶשׁל ַה ֵח ֶידר ֶשׁבּוֹ
בוּע ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ַה ֵ
ָשׁ ַ
לוֹמד ְבּנִ יָ .היוּ ָלנוּ ִשׂיחוֹת ְמ ֻשׁ ָתּפוֹת ַרבּוֹת
ֵ
ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹתְ ,וּב ֶד ֶר כְּ ָלל ֵהן א ָהיוּ
יחה ַה ַפּ ַעם ָהיְ ָתה
אוּלם ַה ִשּׂ ָ
נְ ִעימוֹת ִבּ ְמיֻ ָחדָ ,
בוּע
ּוֹחן ָשׂ ַמח ְל ַב ֵשּׂר ִלי ֶשׁ ַה ָשּׁ ַ
שׁוֹנָ הַ .הב ֵ
יח ַה ֵבּן ֶשׁ ִלּי ַבּ ִמּ ְב ָחן ,וְ הוּא ָא ַמר ֶאת כָּ ל
ִה ְצ ִל ַ
ַה‘ ַשּׁ ְק ָלא וְ ַט ְריָ א‘ ִבּ ְב ִהירוּת ְמיֻ ֶח ֶדתַ .מ ָמּשׁ
ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא.
בוּע ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ַה ְמּ ַל ֵמּד
ַבּ ָשּׁ ַ
יחה ְק ָצ ָרה ֶשׁ ָתּכְ נָ הּ
שׂוֹח ַח ִא ִתּי ִשׂ ָ
ַבּ ֵח ֶידר וְ ֵ
ָהיָ ה’ַ :ה ֵבּן ֶשׁ ְלִּ ה ְשׁ ַתּנָּ ה ֵמ ַה ָקּ ֶצה ַל ָקּ ֶצה‘...
בוּע ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי גַּ ם ָה ַא ְב ֵר
ְבּאוֹתוֹ ָשׁ ַ
ֶשׁ ָלּ ַמד ִעמּוֹ ְבּא ֶֹפן ְפּ ָר ִטי ,וְ גַ ם הוּא ִה ִבּ ַיע ֶאת
רוֹאה
ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ ֵמ ַה ִשּׁנּוּי ַה ַמּ ְד ִהים ֶשׁהוּא ֶ
עוּרים.
ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ִשּׁ ִ
ָ
ֲ’אנִ י ֲא ִסיר
תּוֹדה ְלִ ,‘סיֵּ ם ָה ָאב ַהנִּ ְרגָּ שׁ,
רוֹפא
רוֹפא ַהנָּ כוֹןְ .ל ֵ
אוֹתי ָל ֵ
ִ’מ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ִה ְפנֵ ָית ִ
שׁוּעה א
וּמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת ,וְ ַהיְּ ָ
כָל ָבּ ָשׂר ַ
ִא ֲח ָרה ִמ ָלּבוֹא‘“.

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 ׂ

’וּמתוֹק ָהאוֹר‘ – ֲחנֻ כָּ ה עמ‘ רט
ָ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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חוּצה ְבּ ִסיּוּם ַבּ ָקּשׁוֹת
ַבּ ָקּ ַשׁת ’וְ ָשׁלוֹם‘ נְ ָ
מוֹעילוֹת
ִ
ַה ֲ‘ה ָט ָבה‘ֶ ,שׁכֵּ ן ֵאין ַה ְבּ ָרכוֹת
ִאם ֵאין ָשׁלוֹם ִע ָמּ ֶהן ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים
ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ֳ)ע ָק ִצין ג יב(” :א ָמ ָצא ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא כְּ ִלי ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ָלּא ַה ָשּׁלוֹם“ .וְ כֵ ן ָא ְמרוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב“ר
מוֹעילוֹת כְּ לוּם ֶא ָלּא
”אין ַה ְבּ ָרכוֹת ִ
יא ז(ֵ :
ִאם כֵּ ן ָשׁלוֹם ִע ָמּ ֶהם“.
תוֹרת כּ ֲֹהנִ ים
ִבּ ְפ ָרט ְל ִענְ יַ ן ַה ָמּזוֹן ָא ְמרוּ ְבּ ַ
ְ)בּ ֻחקּ ַֹתי א ח(ֶ ,שׁ ִבּ ְרכַּ ת ”וְ נָ ַת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ“
חוּצה ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ”וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ַל ְח ְמכֶ ם
נְ ָ
ָלשׂ ַֹבע“ )וַ יִּ ְק ָרא כו ה-ו(ֶ ,שׁ ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ַה ָמּזוֹן
ָמצוּי ְבּ ֶשׁ ַפע – ִאם ֵאין ָשׁלוֹם ְבּ ֶא ֶרץ ֵאין
מוֹעיל כְּ לוּםֵ .וּב ֲארוּ ָשׁם כִּ י ְל ִפיכָ 
ַה ָמּזוֹן ִ
וּבוֹרא ֶאת
ֵ
ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים” :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם
ַהכֹּל“ֶ ,שׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ָשּׁלוֹם נִ ְשׁ ֶל ֶמת
זְ ִהירוֹת ִבּכְ בוֹד ַה ַפּת
)וּר ֵאה עוֹד ִפּ ְר ֵקי דר“א ֶפּ ֶרק ַה ָשּׁלוֹם
ַה ְבּ ִר ָ
יאה כֻּ ָלּהּ ְ
א-ב(.
ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַ’אל
יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ָ ,חשׁוּב ֶשׁנִּ זְ כֹּר כִּ י ֲה ָלכָ ה ְמפ ֶֹר ֶשׁת
וּמכָּ ל טוּב‘
’וְ כָ ל טוֹב ִ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר כְּ ִפילוּת ַה ַבּ ָקּ ָשׁהִ ,היא ַבּ‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קפ ד( ֶשׁ ִמּי
נוֹהג כָּ בוֹד
וּמכָּ ל טוּב‘ִ .בּ ְפ ָרט ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ֶשׁ ֵאינוֹ זָ ִהיר ִבּכְ בוֹד ַה ַפּת וְ ֵאינוֹ ֵ
’וְ כָ ל טוֹב ִ
נּוֹת ִרים ִמ ֶמּנָּ הָ ,עלוּל ְל ַהגִּ ַיע
רוּרים ַה ָ
ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְלשׁוֹנוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל ֲה ָט ָבה – ָמה ַבּ ֵפּ ִ
’וּמכָּ ל טוּב ָח ִל ָילה ִל ֵידי ֲענִ יּוּת.
נוֹתר ָלנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ַבּ ִמּ ִלּים ִ
עוֹד ָ
עוֹלם ַעל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘?
ְל ָ
כְּ ִפי ֶשׁ ִסּ ֵפּר ַר ִבּי נַ חוּם ָדּוִ ד ֶה ְר ָמן זָ ָצ“ל,
ֶשׁ ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ֵבית ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ נוֹכַ ח
אוּרים נֶ ֶא ְמרוּ ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה:
כַּ ָמּה ֵבּ ִ
אַ .קיָּ ִמים ֲאנָ ִשׁים ַר ִבּים ֶשׁיֵּ שׁ ָל ֶהם כָּ ל ִל ְראוֹת ַעד כַּ ָמּה נָ ַהג הוּא ִבּזְ ִהירוּת
רוּרים ֶשׁנָּ ְפלוּ ַעל ָה ָא ֶרץַ .ה ְדּ ָב ִרים
טוּבַ ,אֵ אין ְבּיָ ָדם יְ כ ֶֹלת ֵל ָהנוֹת ִמ ֶמּנּוַּ ,בּ ֵפּ ִ
מוּהים ְמ ַעט ְבּ ֵעינָ יו ,וְ ה ֶָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘
ִאם ֵמ ֲח ַמת ח ִֹלי וְ ִאם ֵמ ֲח ַמת ִסבּוֹת ָהיוּ ְתּ ִ
”ה ִאם ָתּ ֵמ ַהּ ַא ָתּה
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ִה ְב ִחין ְבּכָ  וְ ָא ַמר לוַֹ :
ֲא ֵחרוֹתְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ִ
מוֹס ִיפים ְ
’וּמכָּ ל טוּב ְל ָ
ִ
רוּרים?!
שׁוֹמר ֶאת ַה ֵפּ ִ
ֵ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ֶ ,שׁ ִמּ ְלּ ַבד ַעל כָּ ֶ שׁ ֲאנִ י
ֶשׁכָּ ל ַהטּוֹב יִ ְהיֶ ה ִבּ ְר ֵ
הוּדי ָא ְמנָ ם ֵאינוֹ ָצ ִריָ לרוּץ
שׁוּתנוּ ,נוּכַ ל ַאף ְשׁ ַמע נָ א :יְ ִ
)’אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת‘ – ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּה(.
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ
ַ
ַא ַחר ָה ֲע ִשׁירוּתַ ,א הוּא ְבּוַ ַדּאי א ָצ ִרי
עוֹשׂה ִע ָמּנוּ ה‘ ְבּכָ ל ֶרגַ ע ְל ַהזְ ִמין ֵא ָליו ַה ַבּיְ ָתה ֶאת ַשׂר ָה ֲענִ יּוּת“!...
בַ .אף כִּ י ְבּוַ ַדּאי ֶ
וְ ֶרגַ ע טוֹבוֹת ְלא ֵקץ ,א ָתּ ִמיד ָאנוּ )הגש“פ ִ’תּ ְפ ֶא ֶרת ִשׁ ְמשׁוֹן‘(

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה
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ראש הישיבה

לפניות בנושא העלוןal5308000@gmail.com :
הילדים שלכם מבינים שהעולם הזה קודר ושאין
טעם לחיים.

לחנך ְבּאוֹר
הצצה נדירה

בזמן ובמקום

אין סיכוי שתגזים

"רב שלום לכבוד אהובי ,חתני ,חביבי ,הלוא הוא
הרב המופלג המהולל כתר שם טוב מורנו הרב
יצחק אייזיק נרו יאיר ,עם שלום זוגתו היקרה היא
בתי ,ידידתי ,הצנועה ,החכמנית ,המהוללה ,הישרה,
מרת שרה תחיה...

תמיד הייתי אומר שהתכונה הגרועה ביותר
לבעל היא הקמצנוּת .קמצנות זה לא רק בכסף
זה גם בחום ובאהבה וגם ביחס ובמאור פנים.
הגמרא אומרת שהשכר על מילים חמות משמחות
ומעודדות לֶ ָענִ י גדול הרבה יותר מהשכר על עצם
הצדקה .ומכאן נלמד שגם העונש על קמצנות
במילים חמות חמור הרבה יותר.

וכמו בכל דבר בחיים ,גם כאן חשוב התזמון .זה
נכון שמחמאות מתאימות לכל זמן ,אבל יש זמנים
שבהם המילים החמות הרבה יותר נצרכות והרבה
יותר משפיעות ומועילות ,ולעומת זאת בזמנים
אלה צריכים להיזהר הרבה יותר ממילים הרסניות
כי אלה זמנים שמעצימים מאוד את כוח ההרס
שבמילים.

הרב שלמה קרליבך אומר בשם המהר"ל
שהקמצן זה הדבר המנוגד ביותר לקדוש ברוך הוא
כי הקדוש ברוך הוא כולו נתינה ,הוא רק נותן ,ואילו
הקמצן רק לוקח.

והזמנים החשובים ביותר הם זמן ההשכמה
בבוקר ,וזמן ההשכבה בערב לפני השינה.

"ונא להודיעני תמיד משפעת שלומכם הטוב,
וביקשתי מאוד מבתי תחיה ומחתני שיחיה לבלי
לדאוג כלל ,רק להיות בשמחה תמיד ,ושלום וחיים
כנפשם ונפש אביכם הדורש שלומכם הטוב באהבה
עזה".

התורה מורה לנו ללכת בדרכיו של ה' יתברך.
אנחנו חייבים להידמות לה' .וכמו שה' מאיר לכל
העולם ומחיה את כולם ,גם אנחנו צריכים להיות
בבית קרן אור ומקור חום ולהשתדל בכל הכוחות
להחיות את הילדים שלנו.

"שלום לאהובתי בתי הצנועה והחכמנית וכו' מרת
שרה תחיה ...גם ביקשתי שתעשי כמו שציוויתיך
שאל תשגיחי על צרכי הבית ותאכלי בשר ותשתי
יין ,כי בריאותך היא יקר יותר מחיי וממש חיים תתני
לי כשתודיעיני שאת בריאה וחזקה"...

אגב ,זה נכון גם בין בני זוג .אל תסתפקו בשקט
תעשייתי או בהפסקת אש ,תבינו טוב שקשר
אמתי ובניית אמון במערכת הזוגית זה דבר שנתון
לשינויים וחייב תחזוקה תמידית .בכל הזדמנות
תחמיאו ותחזקו אחד את השני .שמעתי כבר
הרבה תלונות על שלום בית ,ועוד לא שמעתי אישה
אחת שמתלוננת על כך שבעלה נותן לה יותר מידי
מחמאות...

נשארו בידינו כמה מכתבים שרבי נחמן כתב
לבנותיו הנשואות ,נשים בוגרות שגדלו בביתו של
צדיק גדול לפני כמה וכמה דורות ,ואנחנו מוצאים
בהם מילים חמות ואוהבות של אב רחום שאוהב
את ילדיו מכל הלב ומעניק להם חום ואהבה ,דאגה
ואכפתיות בלי סוף:

ומבקש ממחותניו" :וביקשתי להשגיח על בריאות
בתי כי נפשי קשורה בנפשה"...
שימו לב טוב שצדיק גדול ואיש ציבור כמו רבי
נחמן לא חוסך במילים כאשר הוא פונה לבנותיו,
אף על פי שהן כבר בוגרות ונשואות ,והוא חושף
במכתביו קשר אישי חם ואוהב.
המכתבים האלה נותנים לנו הצצה נדירה לתוך
החייו האישיים של רבי נחמן ,כיצד התנהל הבית,
ומה היה הקשר שלו לבנותיו .ויותר מזה הם
מלמדים אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג.

יש לכם ֶפּה .זה כלי מדהים שהקדוש ברוך נתן
לנו כדי ללמוד תורה וכדי להתפלל ולברך וכדי
להגיד תודה .וזה כלי שאפשר לעשות אתו הרבה
מאוד חסד ,וחסד מתחיל מהבית .אל תתקמצנו על
המילים ,בכל הזדמנות "תשחררו" מחמאות חיזוקים
ותשבחות ,זה לזו וגם לילדים .תחייכו ,תאירו פנים.
כשאתם מחייכים הילדים שלכם מבינים שהעולם
יפה ושטוב לחיות; וכשאתם כבויים או זועפים

כמו שחשוב לכם שהילדים ייצאו עם ילקוט ועם
כל הציוד הדרוש ,עם ארוחה מזינה ,נקיים מסורקים
ומסודרים – על אחת כמה וכמה שאתם צריכים
לעשות את הכול כדי שהילדים ייצאו מהבית עם
חיוך ועם הרגשה מרוממת בלב .ואין כמו חיבוק,
מחמאה ,ומילות הערכה כדי להרים ולהגביה את
המורל של הילדים ולהעניק להם רצון וחשק כבוד
עצמי ואנרגיה חיובית לכל היום.
היציאה מהבית מותירה חותם על כל היום כולו.
המילים שנאמרות לילד בשעות ההתארגנות בבוקר
ובפרט בשעת היציאה מהבית "מלוות" את הילד כל
הע ְמ ָדה הנפשית
היום וקובעות את מצב רוחו ואת ֶ
שלו.
אם הילד יוצא מהבית מאושר ושמח ,הוא יוצא
ליום של אור והצלחה ,יש לו חשק ורצון וכוח ללמוד
ולהקשיב ליזום ולשחק .אבל ילד שיוצא מדוכא
וממורמר איך יהיה מרוכז בשיעורים? הוא כל היום
"מריץ" בראשו ובלבו את הרגשות ואת העלבונות
ֵ
מהבוקר.
ילד כזה – גם כשהוא משחק וצוהל – הוא רק
בורח מהרגשות הרעים שמציפים אותו ,והוא לא
מאושר באמת .ובדרך כלל התסכולים שלו ייצאו
בצורות שונות ,אם זה באלימות ,ואם זה בהשחתה,
המשך בעמוד 3
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052-7611100

כניסה יציאה

ר"ת

ירושלים

16:07

17:22

18:00

תל אביב

16:22

17:24

17:56

חיפה

16:13

17:21

17:56

באר שבע

16:18

17:17

17:52

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק י'
בשבוע שעבר סיפרנו על שמואל ,על הבימבה
האדומה ועל חוק השינה.
בדיוק כפי שבגיל שנתיים וחצי ,ניסה שמואל
להתנגש "במסגרת" ,שהייתה קיר ומכונת כביסה
שהפריעו לו בנסיעתו עם הבימבה ,אולם עם הזמן
הוא הבין שעם קיר ומכונת כביסה לא מתעסקים.
בדיוק כפי שאמר לעצמו" ,קיר המטבח ומכונת
הכביסה לא יזוזו לעולם ממקומם ,ואין לי ברירה
אלא להפסיק את ניסיונות ההתנגשות ולנסוע בכיוון
אחר" ,אותו הדבר בדיוק קרה בניסיונותיו בגיל 6
להתנגש בגבולות "חוק השינה" .שמואל מיודעינו
הבין והפנים ש"חוק השינה הוא קיר"" .ההחלטות
של אמא הם יציבים וקיימים כמו מכונת הכביסה".
איך אמא של שמואל עשתה זאת?
חוק כמו קיר
אמא של שמואל שזכרה כיצד התנהג ,בהיותו
בגיל שנתיים וחצי כאשר הוא ניסה מספר פעמים
"להזיז את הגבולות" שהפריעו לו לנסוע כרצונו,
וכשראה שהם גבולות ברורים ויציבים שלא יזוזו
ממקומם ,אזי הפסיק את ניסיונותיו ,הבין שהגבול
עובר כאן ,ועליו להיכנע ,אמו זכרה זאת והחליטה
לקבוע לו "גבול ברור כקיר" גם לחוק השינה.
"אם הוא הפסיק להתנגש בקיר ,ברגע שהבין
שהקיר לא יזוז ממקומו ,אז אם אהיה החלטית
בנוגע לשעת השינה ,והוא ינסה להתנגש בחוק,
ואמשיך להיות החלטית -אזי הוא בסופו של דבר
יבין שעליו להיכנע ויפסיק להתנגש בחוק" אמרה
לעצמה ויישמה זאת בפועל.
הסברה
אמא של שמואל ,עבדה קשה .היא לא החליטה
סתם ככה וניסתה להפעיל נגדו שרירים .היא ידעה,
שלשמואל שלה יש רעיונות ומניפולציות שיכולים
להוציא אותה מהכלים ,והיא לא רצתה להתעקש
איתו ולהכריח אותו ליישם את החוק בלי סיבה

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
שתספק את הבנתו .בכדי למנוע את ההתנגדות
של שמואל ,היא טרחה לשתף אותו בהדרגה בצורך
ההכרחי של "חוק השינה" ולכן לפני שהיא הציגה
לפניו את החוק ודרשה ממנו ליישם אותו ,היא
עבדה איתו בתחום ההסברה .אמא של שמואל
חששה ,שבמידה והוא לא יבין שעליו לישון בזמן
שנקבע ,הוא ינסה את כל כוחו להתנגש בחוק ואזי
היא תצטרך להפעיל עליו לחץ ,כוח ומאמץ רב בכדי
להרדימו מידי ערב.
"בכח זה לא יעבוד ,עדיף לעבוד איתו מתוך רצון"
היא אמרה לבעלה .ולכן מעבר לכל השיטות של
המבצעים שהזכרנו בעבר ,היא השתמשה בשני
כלים חינוכיים חשובים .1 :עבודת צוות .2 .הסברה
נכונה .היא העדיפה לעבוד עם כל המשפחה ,אע"פ
שכמעט כולם ישנו בלי בעיות ,כי כך העבודה עם
שמואל תהיה "עבודה קבוצתית" ,וזה יקל עליו את
העבודה.
הסברה נכונה-המפתח להצלחה
אמא של שמואל אספה את כל הילדים לסלון,
הכינה כיבוד ושתייה ,ושוחחה איתם בגובה העיניים:
"ילדים צדיקים שלי! אני רוצה לדבר אתכם על
זמן השינה ,אבל קודם כל נחשוב איך הבית שלנו
נראה בזמן הקימה בבוקר :מידי בוקר ,ה' עזר לנו
וכולנו התעוררנו ,אבל יש ילד שקם מיד כשאמא/
אבא העירו אותו .יש ילד שקם אחרי הרבה קריאות
ואפילו יש ילד שהיה קם לאחר מלחמות .לפעמים
לקחתי את השמיכה ,לפעמים שפכתי קצת מים,
הרבה פעמים צעקתי והלחצתי אתכם שאין זמן,
אתם תאחרו או שההסעה כבר למטה.
לבסוף ,כולכם ב"ה הלכתם לבית הספר אבל אני
הרגשתי בכלל לא נעים כי צעקתי הרבה ואפילו
התרגזתי .כשיצאתם מהבית ,ממש ברכתי ברכת
הגומל .ילדים מתוקים שלי -אני מאוד רוצה שיהיו לי
בע"ה ילדים מחונכים שמקיימים את רצון ה' ויודעים
לשמור את הזמן ,ואני מאמינה שאם נעבוד ביחד על
החוק החדש שאנחנו רוצים לעשות בבית ,ה' יעזור

בדיחות הדעת
ליוונים היה מאד חשוב המראה הפיזי ,היופי
וכושר גופני .אנחנו אוכלים סופגניות כדי לוודא
שאנחנו לא דומים להם...
בן של קמצן פונה לאביו" :אבא ,שמעתי
מהחברים על חשיבות המצוה הנקראת בפי
העם" :דמי חנוכה" מה הפירוש בזה?" עונה לו
האבא" :עזוב זה תרבות יוון".
לנו להצליח בו וכאשר נתרגל אליו הוא יהפוך לנו
לטבע שני וכך נהיה יהודים מסודרים כמו שה' רוצה.
בואו נחשוב ביחד ,בשביל מה חשוב לישון/לקום
בבוקר בזמן? האם לדעתכם חשוב לקבוע זמנים
לשינה או לקימה? אתם זוכרים מקרים שבאתם
לכיתה מאוחר ,איך הייתה הרגשתכם? אתם יודעים
למה אחרתם לכיתה? אתם זוכרים ימים שכמעט
נרדמתם בכיתה? וכו' וכו'
תפתחו שיחה ארוכה עם הילדים ,בשיחה תפרטו
את כל המעלות של זמן קבוע לשינה ואת כל
החסרונות של ילד שישן מאוחר .תוסיפו סיפורים
ודוגמאות לרוב ,אל תקמצו במילים -המטרה היא
להוביל את הילד תוך כדי שיחה למסקנה חד
משמעית" :אני מבין /חייב  /משתלם לי-לישון בזמן".
שיחה לשיחה
ישנם ילדים שיפנימו בשיחה הראשונה ומיד יתחילו
בהתלהבות ליישם את החוק .וישנם שצריכים
עשרים שיחות -כל ילד בקצב שלו .אבל דבר אחד
ברור :כאשר הילד יבין מעצמו שהוא צריך "זמן
שינה קבוע" החדרנו בו מודעות למשמעת עצמית,
ועכשיו העבודה שלנו היא לפתח בו את הנקודה הזו
ולהוביל איתו ביחד מהלך ושינוי בחיים ,עד שיגדל
ויוכל לעמוד על רגליו גם כאשר איננו בודקים אותו.
העבודה לא מתבצעת ביום אחד ,בוודאי שיהיו
לו קשיים ונפילות אך לפחות יש לו תוכנית ומטרה
ויודע לקראת מה הוא צועד ,בסוף בע"ה עם הרבה
תפילות ,אורך רוח ,סבלנות ושימוש בשיטות
שהזכרנו במאמרים הקודמים ,הוא גם יצליח.
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יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

יָ ַשׁב ִאתּוֹ אוֹתוֹ ַתּלְ ִמיד
וְ ִה ְת ִחיל לְ ַשׁ ְכנֵ ַע אוֹתוֹ:
ִ'תּ ְשׁ ַמע לִ יַ ,תּ ֲא ִמין ֶשׁה' הוּא
וּמה ֶשׁה' ָע ָשׂה לְ  זֶ ה
טוֹבָ ,
טוֹב וְ כוּ' וְ כוּ'',
ָכִּ דּ ֵבּר ִוְד ֵבּרִ .בּ ְת ִחלָּ ה
אוֹתוֹ ָא ָדם א ֵה ִבין ַעל ַמה הוּא ְמ ַד ֵבּר? ַמה ֵפּרוּשׁ
'זֶ ה טוֹב'? ָמה טוֹב ָבּזֶ ה? הוּא ִה ְפ ִסיד ֶאת ָכּל ַכּ ְספּוֹ,
יח לְ ַשׁ ְכנֵ ַע אוֹתוֹ,
זֶ ה טוֹב? ֲא ָבל ַבּסּוֹף ַה ַתּלְ ִמיד ִה ְצלִ ַ
'תּוֹדה'.
ֹאמר ָשׁ ָעה ָ
ֶשׁיּ ַ
'תּוֹדה' ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ָעה...
ָ
הוּדי ָהלַ ֶ ,וּב ֱא ֶמת ָא ַמר
ַהיְּ ִ
סּוֹכנוּת,
ַא ֲח ֵרי ַא ְר ַבּע ָשׁעוֹת ,הוּא ְמ ַק ֵבּל ֶטלֶ פוֹן ֵמ ַה ְ
יוֹתר
נּוֹתנִ ים לוֹ ִדּ ָירה ַבּת ִשׁ ָשּׁה ֲח ָד ִריםֶ ,שׁ ָשּׁוָ ה ֵ
ֶשׁ ְ

ִמ ָמּה ֶשׁ ָהיָ ה יָ כוֹל לִ ְקנוֹת ַבּ ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָהיָ ה לוֶֹ ,שׁאוֹתוֹ הוּא
יּוּכל לְ ָה ִקים
ִה ְפ ִסיד ,וְ גַ ם נָ ְתנוּ לוֹ עוֹד ֶכּ ֶסף ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ַ
ֵע ֶסק וְלַ ֲעמֹד ַעל ַרגְ לָ יו.
ָשׁעוֹת! הוּא
ַא ְר ַבּע
ַא ֲח ֵרי
'תּוֹדה
ָ
ִה ְת ַק ֵשּׁר לַ ַתּלְ ִמיד ָוְא ַמר לוֹ:
ַר ָבּה לְ ִ .ה ַצּלְ ָתּ לִ י ֶאת ַה ַחיִּ ים!'

הזוכה :ש .נעימי ,בני ברק

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

אוֹמרִ :אם
ֵ
ר' נָ ָתן ִמ ְבּ ֶר ְסלֶ ב
שׁוֹמ ִעים לְ קוֹל
ְ
ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ
אוֹתם ֶשׁ ַהכֹּל
ַה ַצּ ִדּ ִיקיםֶ ,שׁ ְמּלַ ְמּ ִדים ָ
אוֹמ ִרים
ְ
טוֹבה ,וְ ָהיוּ
טוֹבה וְ ָהיוּ ַמ ֲא ִמינִ ים ֶשׁ ַהכֹּל לְ ָ
לְ ָ
אוֹמר ר' נָ ָתן –
ֵ
תּוֹדה לַ קב"ה ַעל ַהטּוֹב ַוְעל ָה ַרע –
ָ
ְבּ ַוַדּאי ָהיוּ ִמ ְת ַבּ ְטּלוֹת ָכּל ַה ָצּרוֹת וְ ָכל ַהגָּ לֻ יּוֹת לְ גַ ְמ ֵרי
וּכ ָבר ָהיְ ָתה גְּ ֻאלָּ ה ְשׁלֵ ָמה! ְבּ ַוַדּאי!
ְ

אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696

מתנה ושמה תודה

סיפור בהמשכים לילדים

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה

al5308000@gmail.com

052-2240696

דרך חדשה

רוֹצה לְ ַס ּ ֵפר לָ כֶ ם ַעל ַהיּוֹם ַהלּ ֹא
ֲאנִ י ל ֹא ָ
נָ ִעים ׁ ֶש ּק ְוֹר ִאים לוֹ 'יוֹם ַק ָ ּבלַ ת ַה ְּתעוּדוֹת'.
ָּכל ָה ֲא ָחיוֹת ׁ ֶש ִּלי ַמ ִ ּגיעוֹת ַה ַ ּב ָיְתה ִעם ִח ְ
יּוּך
עוּדה ִ ּב ֵיד ֶיהן
נוֹפפוֹת ַ ּב ְּת ָ
וּמ ְ
ָ ּגדוֹל ַעל ַה ּ ָפנִ ים ְ
גּוֹר ֶרת ֶאת ָה ַרגְ לַ יִם ַה ַ ּב ָיְתה,
ְ ּבגַ ֲאוָהַ ,וְרק ֲאנִ י ֶ
עוּדה ְטמוּנָ ה ָעמֹק ְ ּב ְ
תוֹך ַהיַּ לְ קוּט
ִעם ַה ְּת ָ
עוּדה
ׁ ֶש ִּלי .וּכְ ׁ ֶש ִא ּ ִמי ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת ַה ְּת ָ

תשובה פרשת וישלח :לאנשים הבאים היו שמות של בעלי חיים:
) .1בראשית לג יט( חמור הוא אביו של שכם; ) .2בראשית לה ח(
דבורה מינקת רבקה;  .3רחל )כבשה( אחת האימהות; ) .4בראשית לו
כד( איה היה בנו של צבעון )צבעון הוא בעל חי() .5 ,בראשית לו כה(
ו"דישון" בן עשיו )דישון שם של חי(.

תּוֹדה ִכּ ְפשׁוּטוֹ זוֹ
לוֹמר ָ
ָכּל ַהזְּ ַמן ַ
ַהגְּ ֻאלָּ ה! ַאל ִתּ ְשׁ ְכּחוּ ָמה ֶשׁ ָא ַמר ר'
נָ ָתן ִמ ְבּ ֶר ְסלֶ בְ ,צ ִר ִיכים לִ זְ כֹּר ֶאת זֶ ה
וְלַ ֲחרֹט ֶאת זֶ ה ַבּלֵּ ב ֶשׁל ֻכּלָּ נוַּ ,רק
זֶ ה ַה ִדּבּוּר ֶשׁ ְצּ ִר ִיכים לָ לֶ ֶכת ִאתּוֹ יוֹם
וָלַ יְ לָ ה.

ילדים אומרים תודה

וְרוֹצה ְמאֹד ְמאֹד
לוֹמ ֶדת לַ ּ ִמ ְב ָחנִ ים ָ
ֲאנִ י ֶ
לְ ַה ְצלִ ַיחּ ְ .ברֹב ַה ּ ִמ ְק ִרים ֲאנִ י ֲא ִפלּ וּ ְמ ִבינָ ה
יוֹד ַעת
וְיוֹד ַעת טוֹב ֶאת ַהח ֶֹמרֲ .א ָבל ל ֹא ַ
ַ
לָ ּ ָמהִ ,מ ּׁשוּם ָמהָּ ,כל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִ ּג ָיעה
לְ ִמ ְב ָחן ַהכּ ֹל בּ ֵוֹר ַח לִ י ֵמ ָהר ׁ
ֹאשְּ ,כ ִאלּ וּ ל ֹא
לָ ַמ ְד ִּתי ְּכלוּםִ .א ּ ָמא נִ ְּס ָתה לְ ַה ְצ ִמיד לִ י
מוֹרה ּ ְפ ָר ִטיתֲ ,א ָבל ַ ּגם זֶ ה ל ֹא ָעזַ רַּ .כ ּ ָמה
ָ
וּמנַ ָּסה
ׁ ֶש ִ ּנ ִּס ִיתי וְנִ ִּס ִיתי ,וְכַ ּ ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י ְמנַ ָּסה ְ
– ֲאנִ י ָּת ִמיד נִ כְ ׁ ֶשלֶ ת ַ ּב ּ ִמ ְב ָחנִ ים .וְכַ ּ ָמה
ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַא ּ ֶמ ֶצתַ ,ה ּמוֹרוֹת ָּת ִמיד ִמ ְתלוֹנְ נוֹת
וְאוֹמרוֹת ׁ ֶש ֲאנִ י ל ֹא ַמ ׁ ְש ִק ָיעה ַמ ְס ּ ִפיק ְּכמוֹ
ְ
יוֹתי.
ַא ְח ַ

בין הפותרים יוגרלו מתנות
בחומש בראשית סבא נכד ונין בהקשר לחול ים.

ֲח ֻתנָּ ה ֶשׁל ַה ָצּלָ ה
ֶא ָחד ֵמ ַה ַתּלְ ִמ ִידים ֶשׁלִּ י ָהיָ ה ְבּ ֵאיזוֹ ֲח ֻתנָּ ה ,וְ ָר ָאה
יּוֹשׁב ְבּ ִד ָכּאוֹןֻ .כּלָּ ם ְשׂ ֵמ ִחים וְ הוּא ְמ ֻד ָכּא .נִ גַּ שׁ
ֶא ָחד ֶשׁ ֵ
ֵאלָ יו וְ ִה ְת ִחיל לְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ,וְ ָה ָא ָדם ַהזֶּ ה ִס ֵפּר לוֹ ָמה
ֵה ִביא אוֹתוֹ לַ ַמּ ָצּב ַהזֶּ הֶ ,שׁ ָהיָ ה לוֹ ְסכוּם ֶשׁל ַכּ ָמּה
ְמאוֹת ַאלְ ֵפי ְשׁ ָקלִ ים ֶשׁ ָר ָצה
ישׁהוּ ִר ָמּה
וּמ ֶ
ִ
לְ ַה ְשׁ ִק ַיע,
אוֹתוֹ וְ נִ ְשׁ ַאר ָערֹם ִמכֹּל וְזֶ ה
ִה ִפּיל אוֹתוֹ לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ַדּ ְעתּוֹ
וּמ ַדּ ַעת קוֹנוֹ ,נָ ַפל לְ ִד ָכּאוֹן
ִ
הוֹמי.
ְתּ ִ

ילדון חידודון

)חלק ב'(

ְ ּבכָ ל זֹאתֲ ,אנִ י נִ ְמ ֵצאת ִ ּב ְמבוּכָ ה ְ ּגדוֹלָ ה...
תי ַעל
ַה ּׁ ָשנָ ה ָעלִ ִיתי לְ כִ ָּתה ו'ִ ,וְק ַ ּבלְ ִּתי
רצ
צינִ ית
צוּרה ְר ִ
ַע ְצ ִמי ַה ְחלָ ָטה לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵפר ְ ּב ָ
ַ ּב ִּל ּמ ִוּדיםֶ .וּב ֱא ֶמת לָ ַמ ְד ִּתי ִוְה ׁ ְש ַק ְע ִּתי.
עוּרריי ַ ּביִת
ִמדֵּ י יוֹם ְ ּביוֹמוֹ ִה ְק ּ ַפ ְד ִּתי לְ ָהכִ ין ׁ ִש ֵ
ים ִעם
מוּרה .לָ ַמ ְד ִּתי לַ ּ ִמ ְב ָחנִ ם
ִ ּב ְר ִצינוּת ְ ּג ָ
ְ
וֹצאוֹת
ֲח ֵברוֹת ַעד לְ ׁ ָשעוֹת ְמ ֻא ָחרוֹתַ .אך ַה ּת ָצ
נוֹתרוּ
ַה ְמ ָיֻחלוֹת ֵס ְרבוּ לְ ַה ִ ּג ַיעַ .ה ִ ּציּוּנִ ים ְ
נְ מוּכִ ים ָּכ ָרגִ ילַּ .כ ּ ָמה ָר ִצ ִיתי לְ ַה ְצלִ ַיח ,לִ ְהיוֹת
ש ְמ ָחה וְגַ ֲאוָה לְ ִא ּ ָמא,
ֻמ ְצלַ ַחת ,וְלִ גְ רֹם ִ ׂ
לְ ַא ָ ּבא וְלַ ּמ ָוֹרה ׁ ֶש ִּלי; ַּכ ּ ָמה ָר ִצ ִיתי לִ ְה ת
יוֹת ְּכמוֹ
יוֹתיַ ,א ְך לְ ל ֹא ַה ְצלָ ָחה.
ַא ְח ַ
ַּכ ּ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ִּס ִיתי – ל ֹא ָר ִא ִיתי ׁש ם
וּם ּ ְפ ִרי
לַ ֲע ָמלִ י.
יּוֹם בּ וֹ
ַה ּׁ ִשנּוּי ַה ָ ּגדוֹל ְ ּב ַחיַּ י ִה ְת ַר ֵח ׁש ַ ּב ם
א ָהיָה
ִק ַ ּבלְ ִּתי ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָחן ְ ּב ַאנְ ְגּלִ ית .זֶ ה ל ֹא
ְס ָתם ִמ ְב ָחן .זֶ ה ָהיָה ִמ ְב ָחן ׁ ֶש ִא ּ ִמי ִמ ּ ְמנָ ה
עוּרי ֵעזֶ ר ַר ִ ּבים ,וְכָ ל ָּכ ְךֲ ,א ָבל
ֲעבוּרוֹ ׁ ִש ֵ
ְ
ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ָּכךָ ,ר ִצ ִיתי לְ הוֹכִ ַיח לָ ּה ׁ ֶש ֲאנִ י סוֹף

סוֹף ַמ ְצלִ ָיחה .לָ ַמ ְד ִּתי ַעד ׁ ָש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת
ַ ּב ַּליְלָ הָ .חזַ ְר ִּתי ַעל ַה ְּכלָ לִ יםָ .חזַ ְר ִּתי ַעל
ַ
אוֹצר ַה ּ ִמ ִּליםֲ .א ִ
חוֹתי ַה ְ ּגדוֹלָ הֻ ,ר ָח ִמיָ ,עזְ ָרה
לִ י ְמ ֹ
אוֹתי
אדָ .היָה לָ ּה ָח ׁשוּב ְמאֹד לִ ְראוֹת ִ
ַמ ְצלִ ָיחהָ .ה ָיְתה לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ַה ּ ַפ ַעם סוֹף
סוֹף ֲא ַק ֵ ּבל ִציּוּן טוֹב.
המשך
בשבוע
הבא

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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להורים היקרים שלום
מהדברים שגורמים צער וסבל לאשה יותר מכל,
הם בעיות עם הבעל ,הסובבות סביב ההורים שלו
או ההורים שלה.
דוגמא אחת היא ,כאשר לאיש יש טענות על
הוריה של אשתו ,ויש שהוא אף
אומר דברים שיש בהם פחיתות
כבוד או בזיון כלפיהם ,ויש שגם
מתנהג אתם בחוסר כבוד וכו'
וכו' .על האשה לזכור ,שבשביל
שתוכל באמת לפתור את הבעיה
הזו ,שהיא באמת קשה מאד,
העיקר הוא קודם כל לשמור על
השלום .ועל אף שכואב לה מאד
שמדברים על הוריה ,היא תשתדל
לא לעשות מריבה מזה.
אם האשה לא תפעל על פי
הכלל ש"גדול הוא השלום" ,ותשים
את הוריה ,את חוש הצדק ,או כל דבר אחר לפני
שלום הבית שלה ,ותעשה מריבה עם בעלה ,אזי
היא עלולה להפסיד את הכל .כי את שלום הבית
היא בוודאי תפסיד ,והמריבה הרי לא תועיל כלל
לכך שהבעל ישנה את יחסו כלפי הוריה .כי מאחר
והיא רבה איתו בגינם ,זוהי סיבה נוספת בשבילו
לכעוס עליהם.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא
רבי אברהם נולד בשנת תר"ט 4 ,שנים אחרי
פטירת מוהרנ"ת ,לאביו רבי נחמן מטולטשין ,שהיה
אחד מגדולי חסיד ברסלב בדורו.
ר' אברהם ב"ר נחמן ,בהתמסרותו המוחלטת
לעבודת השי"ת ,בעומק בינתו ,בכוח אמונתו הנדירה
ברבנו נחמן ומוהרנ"ת ז"ל ,בלט כבר אז ,באותו
דור דעה כזה שבאומן ,בין צדיקים מופלגים חסידים
וקדושי עליון.
עשרות שנים היה מתבודד ביערות משבת לשבת
ועמל בתורה ובעבודה" .עשרות שנים ,היה אברהם
שלי נוטל עמו מדי מוצאי שבת שק מלא חתיכות
לחם ,והולך לו עד לשבת הבאה" – כך העידה עליו
אחותו ,שאף היא אישה גדולה וצדקנית היתה.
היה גאון עצום בנגלה ונסתר וקירב עשרות אנשים
לדעת רביה"ק ,על גאונותו העצומה ,העיד רבי
שמע'לה זליכובר )ר"מ בישיבת חכמי לובלין( באמרו
כי רבי אברהם בקי נפלא בתורת הנגלה והנסתר
גם יחד .כמו כן גם האדמו"ר מראדז'ין ,שעל גאונותו
העצומה אין חולק ,אהב להשתעשע עימו בדברי
תורה ,בהכירו את גאונותו.
בשנת תרנ"ד ,עלה רבי אברהם לארץ ישראל
 לאחר שנתן גט פיטורין לאשתו שלא הסכימהלעלות עימו  -והתיישב בירושלים ,בה גר במשך
כ 20-שנה ,כאשר מדי שנה הוא נוסע לאומן לראש
השנה.
נסיעתו האחרונה הייתה בחודש אב של שנת

אלא הדרך הנכונה היא השתיקה וההבלגה,
ותתפלל על כך שבעלה יסתדר עם ההורים שלה.
ואם באמת הוריה עושים איזה דבר שפוגע בבעל,
תתפלל גם על כך ,ותבקש מה' עצה טובה ,כיצד
להשכין שלום ביניהם .והעיקר,
תראה איך להשפיע על הוריה,
שלא יתערבו לה ולבעלה בחייהם
הפרטיים ,וכמו שנאריך בזה
בהמשך.
אחרי שהרבתה להתפלל על כל
הנושא ,היא תראה שתבוא עת
רצון ,שבה תוכל לדבר עם בעלה
או עם הוריה וליישב את ההדורים.
גם אם חילול כבודם של הוריה,
הוא שמטריד אותה וגורם לה
לכעוס ולריב עם בעלה ,צריכה
היא לדעת שאם היא תלך בדרך
זו של מריבות ,באמת תפסיד גם את כבוד הוריה.
כי אין ביזיון גדול יותר להורים ,מאשר כשאין לבת
שלהם שלום בית .ומאידך  -אין כבוד הורים גדול
מזה ,שבתם חיה בשלום בית עם בעלה.
כי זה ברור ,שלהורים יש סבל גדול מאד
כשהילדים שלהם לא מצליחים בשלום בית .וכאשר

ר' אברהם
ב"ר נחמן מטולטשין זצ"ל
כט כסלו
תרע"ד ,אלא שאז שוב לא יכול היה לשוב לארץ,
עקב פרוץ מלחמת העולם .הוא נשאר באומן,
מתבודד ומקרב עוד ועוד אנשים לדרך רביה"ק.
מוסר עוד ועוד שיחות ,מחזק עוד ועוד לבבות
לעבודת הבורא.
על קדושתו ופרישותו העיד אביו ,רבי נחמן
טולטשינער ,שאמר לו" :ר' אברהם ,חוץ לארץ אינה
סובלת את פרישותך .ברח לך לארץ ישראל ".רבי
אברהם ניצל את כשרונו הברוך בכתיבה על מנת
להנחיל את תורת ברסלב לדורות הבאים .הוא ,היה
אמון על דיוק במסורת ,על העברת כל שיחה תוך
שימת לב ודגש על איך היא נאמרה ,משראה רבי
אברהם שבמשך השנים פוחת הדיוק בשיחות -
שהוא הוא עיקרן  -נטל על עצמו לבררן ולהעלותם
על הספר.
בפעם אחרת ,היה אצל הרבי מראדזין זצ"ל,
והשתעשע עמו בתורה וחסידות .בראות הרבי
את גדולתו ,ציווה לאנשיו להכין עבורו חליפת משי,
כלאחד מן המפורסמים ..מיד כשנודע הדבר לר'
אברהם ,נעלם מהמקום כלא היה  -כל כך ברח
מפני הכבוד !
בראש השנה תרע"ח ,נפל רבי אברהם למשכב
ממנו לא קם עוד .מיום ליום גברה חולשתו ,עד לימי
חנוכה ובכ"ט כסליו תרעח ,יצאה נשמתו בקדושה.
רבי אברהם נטמן בבית החיים החדש בעיר אומן,
ועל מצבתו ,אז ,נרשם רק פ"נ ר´ אברהם בר נחמן
הלוי חזן מארץ ישראל ..זכרו לא יסוף מזרעינו וזכותו
יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

הם שומעים שיש לבתם מריבה עם בעלה ,יש להם
צער גדול ,וזה לא מנחם אותם כלל שהמריבה היא
מחמת שבתם רצתה להגן על כבודם וכיוצא בזה,
כי הורים שיש להם מוח בקדקדם ,מעדיפים שלא
תריב בתם בגללם והם מוחלים על כבודם ,ובלבד
שלא יריבו בני הזוג ויחיו בשלום.
לכן ,אשה שמפסידה את שלום ביתה בשביל
כבוד הוריה ,למעשה היא פוגעת בכבודם הרבה
יותר ,מחמת שעיקר כבוד אב ואם הוא  -שלא יגיע
להם שום צער ממנה ,ואדרבה תהיה להם רק נחת
רוח ממנה,
כמובא בגמרא )יומא פו( שכאשר אדם מתנהג
במידות טובות ,אזי אין כבוד גדול מזה להוריו,
וכאשר חס ושלום אינו מתנהג כך ,אין ביזיון גדול
מזה להוריו .והעיקר הוא כמו שאמרנו לעיל ,שבזכות
השלום והאהבה שלה לבעלה ,יש הרבה יותר
סיכויים שהוא יתרכך ,והשלום ישוב לשכון בינו לבין
הוריה.
כי מאחר שהוא מרגיש שאשתו לצדו ,אזי פחות
איכפת לו מאותם דברים שהפריעו לו .ואם בכל
זאת יש לו עוד טענות על חמיו או חמותו ,מידת
היושר גורמת לו שלא נעים לו לריב עם אשתו שכל
כך טובה עמו ,ובין כך או כך הם מוצאים איזה
שביל לצעוד בו ,באופן שגם יתקיים שלום הבית וגם
כבוד ההורים .ובשבוע הבא נביא במאמר דוגמאות
מצויות בנושא חשוב זה ,ודרכי ההתמודדות עם
העניין.

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

המשך-ואם זה בהתחברות לחברים רעים ֶשׁ ֵכּן נותנים לו
הרגשה מזויפת של אהבה ואכפתיות ,ועוד.

יישר-כח על מעשה משובה
יהודי קדוש ומיוחד היה הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא.
ענו שבענווים שכבוד מעולם לא היה בין רשימת
שיקוליו כאשר לנגד עיניו עמדה טובתו של יהודי,
ואפילו יהא זה הקטן שבקטנים.
כל ימיו סיפר רבי יוחנן מטאלנא את הסיפור הבא
בנר ראשון של חנוכה:
"הרה"ק רבי חיים מאטיניא ,בנו של הרה"ק רבי
ברוך הגר מוויז'ניץ ,דיבר כל ימיו על קושיה שמציקה
לו :יהודי מתכונן במשך כל ימי חייו ואוגר צידה
רוחנית לנשמתו ,העולם הזה הוא זמני וחולף ,ואילו
עולם הנשמות הוא נצחי ותמידי.
"יוצא אם כן ,שרגע המעבר בין העולם הזה
הבא,
לעולם
רגע פטירתו של
היהודי ,הינו רגע
שמתכוננים אליו
כל החיים.
"בכל חג ומועד
מברכים
אנו
ברכת 'שהחיינו'
על התחדשות
הזמן והמצוות
עם
שהגיעו
המועד .אמנם
ברגע פטירתו
של האדם מן
קשה
העולם
את
להגדיר
המצב כ'תחייה',
שיהודי
בעת
מן
'נפטר'
אולם
העולם.
על זמן כה נשגב
היה מן הראוי לברך ברכת "שהחיינו" ,שכן חיכינו
לכך משך כל החיים .כך הקשה הרבי מאטיניא.
"קושיה זו נותרה ללא מענה עד לליל הדלקת נר
חנוכה הראשון באחת השנים .סיים הרבי מאטיניא
להדליק את נרות החנוכה לאחר ברכת 'שהחיינו',
ונסתלק במפתיע לבית-עולמו...
"או אז הבינו מקורביו שברוח קדשו צפה את
העתיד ורמז להם על כך והם לא השכילו להבין
זאת" .עד כאן סיפר הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא מדי
שנה בנר ראשון של חנוכה.
מיד לאחר הדלקת נר חנוכה בלילה הראשון
בשנת תשנ"ט ,נסתלק גם רבי יוחנן מטאלנא לחיי
עולם הבא ,כאשר הוא זוכה לברך ברכת 'שהחיינו'
על הדלקת נרות החנוכה .בכך הבינו חסידיו את
פשרו של הסיפור שנהג לספר בכל שנה.
***

פתחנו את הסיפור בתיאור ענוותנותו של רבי יוחנן,
שראה עצמו שפל וקטן מכל בני האדם בסביבתו,
למרות היותו ענק בתורה וגדול במעשים טובים.
סיפור מיוחד הממחיש נקודה זו ,אירע באחת
השנים:
בית מדרשו של הצדיק מטאלנא המה אדם.
המוני חסידיו ביקשו לחזות בהדלקת נרות החנוכה
של הרבי הנערץ .מעמד רווי הוד ורטט של קדושה
שממנו שאבו חיזוק ביראת שמים וברוחניות.
הרבי עמד בעיניים עצומות ליד מנורת החנוכה,
טרם ההדלקה .שרעפיו שקועים אי-שם בעולמות
עליונים ,והוא עסוק בתיקונים טמירים שאין לנו שמץ
מושג בהם.
סוף
סוף
הרבי
בירך
ברכות
את
ה ה ד ל ק ה
את
והעלה
האש בנרות.
אמרו
כעת
יחד
הקהל
הצדיק
עם
מזמורי
את
התהילים
הנאמרים
בקהילות
ישראל לאחר
הדלקת נרות
החנוכה.
האווירה
המיוחדת
הופרה באחת
חבטה
לקול
עזה.
ילד שובב שלא נזהר עבר במרוצה ליד הרבי
וחנוכייתו ,והפך את החנוכייה על בזיכי הזכוכית
שהתנפצו והשמן שניגר לכל עבר...

לילה טוב
וגם הדקות שלפני השינה חשובות מאוד .זה
הזמן שבו נבנה התת־מודע של הילד .אנחנו
מדברים כאן על ידיעות עמוקות ופנימיות שאנחנו
חייבים להקנות לילדים :שמחת חיים ,אמונה
בעצמם ,אמונה שה' אוהב אותם ושהם חשובים
ורצויים ויקרים ואהובים שהם טובים וצדיקים.
כאשר האמונה והבריאות הנפשית נטועות בעומק
נפשם זה אומר שהן תמיד בתת־מודע שלהם ,הן
תמיד ברקע של כל העשייה שלהם .והחלק הזה
בנפש נבנה בעיקר בשעות השינה בלילה ,שבהן
ההכרה מעורפלת ותת־ההכרה ְמ ַע ֶבּ ֶדת את כל
חוויות ואירועי היום ומפנימה אותם.
והשפּלות יחווה לילה
ָ
ילד שישן מתוך צעקות
קשה מאוד .הצער הזה ילווה אותו כל הלילה
וזה מה שייצרב לו בתת־מודע .אבל ילד שישן
עם חיבוק ונשיקה ,עם סיפור של אבא או של
אימא ,עם מילים טובות ומחמחאות ,עם חום
ואהבה וחיזוקים – יש לו באמת לילה טוב ,לילה
מתוק ,לילה שבו הוא מעבד את הנתונים ומגיע
למסקנה שהחיים יפים ,ושהעולם מאיר וטוב
לחיות בו ,שהוא בעצמו טוב וצדיק ,ושיש לו רצון
טוב ,ושמעריכים אותו ואוהבים אותו – וזה מה
שנצרב לו בעומק הנפש.
זה הזמן להגיד לילד את כל הדברים הטובים
שעשה :ראיתי שפינית את הצלחוֹת לאחר
הארוחה ,זה מראה עד כמה אתה אוהב לעזור
לאימא ושאתה ילד אחראי נקי ומסודר; ַשׂמתי
לב שוויתרת לאחותך ,זה מראה שיש לך לב
טוב ועין טובה ואתה נדיב לב ובעל חסד; ראיתי
את פתק ההצטיינות שלך ,את המבחן שלך ,את
המחברות שלך ,את הכתב שלך ,את ההשקעה
והרצון שלך; ראיתי איך אתה לומד ומתפלל ואיך
בירכת ברכת המזון – כמה נחת אתה עושה לנו,
וודאי שזה עושה הרבה נחת לה' ,כמה ה' אוהב
אותך ומתפאר בך.

חינוך ואור

אם ציפינו שהרבי יכעס על כך שהילד 'הרס לו את
המצווה' ,הרי שטעינו.

לא לחינם חג החנוכה הוא גם חג החינוך וגם חג
האור .המקורות שלנו מלמדים אותנו שחינוך מגיע
רק בדרך של אור .בחינוך אתה לא מגרש חושך,
אלא מדליק את האור והחושך נעלם מאליו.

הצדיק אף הסביר לילד בשל מה הוא מודה לו על
מעשה המשובה" :בהלכה נפסק שאדם שהדליק
נרות חנוכה ,ומסיבה כלשהי שאינה תלויה באשמתו
כבו הנרות ,אינו זקוק להדליקם שוב' .כבתה ,אין
זקוק לה' .עד עתה לא זכיתי לקיים הלכה זו בפועל,
ורק בזכותך התאפשר לי הדבר"...

תלמדו מחג החנוכה שגם כשקר וחשוך בחוץ,
יש כוח בנר קטן להאיר את הכול .כל מילה טובה
שלכם ,כל רגע שאתם משקיעים בילדים – זו
הדלקה של נר נוסף .ו"הנרות הללו קודש הם"
– הזמנים שאתם משקיעים בילדים אלה זמנים
מקודשים שבהם אתם הכהנים הגדולים המעלים
את האור במנורה של בית המקדש עד שתהא
שלהבת הלב של הילדים שלכם עולה מאליה.

בחיבה חייך הרבי לילד הנבוך והמבוהל ואמר לו
לא פחות ולא יותר" :יישר כוח!"

וכן תלמדו מנס החנוכה שגם אם אתם רואים
בילדיכם הרבה מאוד דברים שליליים ,תזכרו שגם
בחנוכה מעטים נצחו את הרבים ,כוחות הטוב
ניצחו את כוחות הרע .אם תדעו לעודד את
המעט טוב שיש בילדים ורק את זה לראות לנגד
עיניכם ולהראות לילד שכך אתם מתייחסים אליו
– המעט הטוב הזה שיש בו יכניע ויגרש את כל
הרע ואתם תרוו מהילדים שלכם רוב נחת.
בברכת שבת שלום ומבורך

גן הדעת

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

בין חלום לנבואה
ספר בראשית יותר מכל הספרים מתעסק
בחלומות ,אבל לא סתם חלומות ,אלא חלומות
נבואיים .חלומות ,שלמרות שעברו יותר משלושת
אלפים שנה ,אנחנו עדיין לומדים והוגים ומתעסקים
בפשרם.
ויש הבדל משמעותי בין נבואה לחלום ,שבשונה
מחולם חלומות ,הנביא רואה תמיד בנבואתו גם את
פתרון החלום ,ואילו החולם רואה לעתים נדירות
מאד פתרון חלומו ,וגם אז לא בזמן החלום עצמו.
הבדל נוסף הוא שהחולם לא יודע שהוא חולם,
ואילו הנביא יודע שהוא במצב נבואי .הנביא רואה
סמלים והוא מבין מדוע מראים לו את מה שמראים
לו ,הוא מזהה את המסר תוך כדי חלום .דניאל
איש חמודות ראה ארבע חיות ,ירמיהו ראה סיר
נפוח ,יחזקאל אכל מגילה ,זכריה ראה נרות וסוסים
והרים ,וכל אחד מהם הבין את המסר המדויק
שהועבר אליו .הנביא הוא איש שמבין דבר מתוך
דבר.
ירמיהו ראה מקל שקד והבין ממנו שהצרה קרובה
מאד ,בבחינת "כי שוקד אני על דברי לעשותו" .עמוס
ראה "כלוב קיץ" )סל מלא בפירות קיץ( ולמד ממנו
כי בא הקץ .זכריה ראה שני מקלות ושמם נועם
וחובלים ומהם למד כי בתחילה האומה הייתה
נעימה לה' ועכשיו ראשיה ירבעם ומנשה חובלים

ומזיקים לה .ואלו המסרים עלו מתוך מההקשרים
הלשוניים שנלמדו מהמראות.
ומה שעושה את ההבדל בין אדם רגיל ,לנביא,
הוא עוצמת זיכוך הנפש ,ככל שהנפש מזוככת יותר,
מסואבת פחות ,כך הקולטנים של הנפש עוצמתיים
יותר לקלוט את התדר האלוהי.
פרעה חלם חלומות ולא ידע פתרונם ,כי היה כל
כולו גוש של ריכוז עצמי גאווה ותאווה .יוסף חלם
חלומות וידע פתרונם ,ולא רק פתרון חלומותיו הוא,
אלא גם פתרון חלומות זולתו ,כי היה איש אמת
שנלחם תדיר ביצריו ,ועל כן היה השפע הנבואי
שופע עליו ,נובע מקרבו ,עד שהיו המילים הבוקעות
מפיו מתכוונות לאמת בזרימה טבעית שעל זה
"צ ְפנַ ת ַפּ ְענֵ ַח" ,שידע לפענח כל הצפונות.
נקרא ָ
איך שלא יהיה לכולנו עסק עם חלומות ,לא
משנה אם זוכרים אם לאו .ובדרך כלל אדם חולם
על העניינים שהיה עסוק בהם לאחרונה ,הם
שפועלים על כח המדמה שלו בזמן השינה ,שאז אין
לו יכולת לשים הגנות רגשיות והאישיות האמיתית
שלו מתפרצת ,שעל כן אמרו חכמים שחלום הוא
אחד מששים בנבואה ,כי הוא מגלה במידת מה
לאדם חלקים נסתרים ממנו עצמו.
נמצא לפי זה ,שתפקיד הלילה הוא רק לא
למנוחה והחלפת הכוחות ,יש לו גם תפקיד חשוב
"בּ ֲחלוֹם ֶחזְ יוֹן לַ יְ לָ הִ ,בּנְ פֹל
בחשיפת האמת ,בבחינת ַ

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

עובדיה )חנוכה עמוד קע“ד( ואור לציון )חלק
ד‘ פרק מ“ג תשובה ז‘(.

אם האשה קדמה והדליקה
נרות שבת ,האם יכול הבעל להדליק נרות
חנוכה ,ומה הדין כאשר האשה נמצאת
לבדה בבית והקדימה נרות שבת האם
יכולה להדליק כעת נרות חנוכה?
אם האיש נמצא בבית יכול להדליק נרות חנוכה,
משום שהאיש אינו מקבל את השבת בהדלקת
הנרות של האשה ,ונמצא שאצלו עדיין יום חול .אליה
רבה )סימן תרע“ט סעיף קטן ב‘( שלחן ערוך הרב )סימן רס“ג
סעיף ז‘( ובן איש חי )שנה שניה פרשת נח אות ח‘(.

נֻכּה" ָהיוּ
נִּק ָרא "זֹאת ֲח ָ
נֻכּה ַה ְ
ַבּיּוֹם ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ֲח ָ
ַאנַ"שׁ ִמ ְת ַא ְס ִפים ַיַחד לְ ַא ַחר ַה ְדלָ ַקת נֵר ָה ַא ֲחרוֹן,
נֻס ָחאוֹת ֶשׁל
נֻכּה ֵוְכן ְמזַ ְמּ ִרים ְ
ָוְהיוּ ָשׁ ִרים זְ ִמירוֹת ֲח ָ
)תּוֹרה ז' ֵחלֶ ק
לְפי ָה ָאמוּר ְבּלִ יקוּ"מ ָ
ְתּ ִפלַּת יוֹם ִכּפּוּרִ ,
זוֹכה
לִפעֹל ְבּיוֹם ִכּפּוּר ֵכּן ֶ
זּוֹכה ְ
ב'( ֶשׁ ְכּ ִפי ַה ְסּלַח נָ א ֶשׁ ֶ
נֻכּה ַעיֵּ ן ָשׁם ,אוּלָם א ֶה ֱא ִריכוּ ָבּהּ ַה ְר ֵבּה,
לִב ִחינַת ֲח ָ
ְ
עוֹרר ַבּ ֲחצוֹת לַ יְלָה) .שם ד רנו(
לְה ְת ֵ
יּוּכלוּ ִ
וּכ ֵדי ֶשׁ ְ
ְ

ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ֲאנָ ִשׁיםִ ,בּ ְתנוּמוֹת ֲעלֵ י ִמ ְשׁ ָכּבָ ,אז יִ גְ לֶ ה
אֹזֶ ן ֲאנָ ִשׁים" שהחלום חושף דברים מודחקים ,ועל
ידי זה יכול אדם לעלות חזרה למסלול הנכון ,אם
ירצה ויבחר ויעשה.
כללו של דבר בעניין החלומות ,יש חלומות שאין
בהם ממש ,חלומות שכל כולם פרי דמיונו המעורבב
של החולם .יש חלומות שיש בהם מסר כלשהו,
היינו עניין אמיתי מועט ,למרות שיש בהם הרבה
קש ותבן .יש חלומות שרוב המסר בהם אמיתי ,אך
גם בהם מעט דמיון ,ויש חלומות שכל פרט בהם
הוא מסר לדורות ,כמו החלומות של ספר בראשית.

קו ההלכה הספרדי*3030 :

דינים הנוגעים לערב שבת חנוכה
ראוי להדליק קודם נרות חנוכה ואחר כך תדליק
האשה נרות שבת ,ויש בזה גם טעם על פי הסוד
להקדים את נרות החנוכה לנרות
שבת .שלחן ערוך )סימן תרע“ט( ובן איש
חי )פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ‘( .ואם
לא נשאר זמן מרווח עד כניסת
השבת ,יכולה האשה להדליק נרות
שבת מיד לאחר שהדליק הבעל
נר אחד ,ואינה צריכה להמתין עד
שיסיים להדליק את כל הנרות .חזון

ֲ
נָהגוּ ַאנַ"שׁ לִ לְבּוֹשׁ ִבּ ֵגְדי ַשׁ ָבּת ְבּ ֵעת ַה ְדלָ ַקת נֵר
נֻכּה) .שם ד רנב(
ֲח ָ

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

שו"ת של חסד

בערב שבת מה קודם למה ,האם נרות
שבת מדליקים קודם או נרות חנוכה?

נֻכּה'
מוהרנ"ת אמר'" :נֵר ַשׁ ָבּת וְנֵר יוֹם טוֹב וְנֵר ֲח ָ
הוּא ִענְיָן ֶא ָחד"ָ ,וְא ַמרֶ ,שׁיֵּ שׁ לוֹ ַעל ִענְיָן זֶ ה ִתּלֵּ י ִתּלִּ ין
ֶשׁל ֲהלָכוֹת ִפּלְ ֵאי ְפּלָ אוֹת) .שיש"ק א-קצה(

ואם האשה נמצאת לבדה ,לדעת הספרדים יכולה
האשה להדליק נרות חנוכה ,כי גם האשה אינה
מקבלת שבת בהדלקת נרות חנוכה .חזון עובדיה )חנוכה
עמוד קע“ו( .אמנם לדעת האשכנזים שהאשה מקבלת
שבת בהדלקת הנרות אינה יכולה כעת להדליק
נרות חנוכה ,רק אם עשתה תנאי
קודם הדלקת נרות שבת שאינה
מקבלת את השבת ,יכולה להדליק
נרות חנוכה) .רמ“א סימן רס“ג סעיף
י‘ ,ועי‘ ט“ז סימן תרע“ט( .אמנם יכולה
לומר לאדם אחר שידליק בעבורה
את הנרות ללא ברכה) .על פי שלחן
ערוך סימן רס“ג סעיף י“ז(.

הדליק נרות חנוכה וקיבל
שבת ולאחר מכן כבו הנרות,
מה יכול לעשות?
יכול לומר לחבירו שעדיין לא קיבל שבת שידליק
בעבורו את הנרות) .שלחן ערוך הנ“ל(.

נוהגים בערב שבת זה להתפלל מנחה
מוקדם ,אם אין מניין מנחה בשעה
מוקדמת ,האם יתפלל יחיד או שידליק
נרות חנוכה וילך להתפלל מנחה כרגיל
סמוך לשבת?

אם מוצא מניין להתפלל בציבור עדיף להקדים
את התפילה ,אבל אם אינו מוצא מניין ,עדיף
להדליק נרות בבית ולהתפלל מנחה בציבור לאחר
מכן .חזון עובדיה )עמוד קע“ט( וכן פסק מרן הרב אלישיב זצ“ל
)באר ישראל עמוד מ“ד(.

מתי הזמן הראוי להדלקת נרות חנוכה
בערב שבת זו?
הטוב ביותר להתחיל ולהדליק נרות חנוכה
כעשרים דקות לפני השקיעה ,כדי שיסיים את
ההדלקה כרבע שעה לפני השקיעה ומיד לאחר מכן
תדליק האישה נרות שבת) .אור לציון חלק ד‘ פרק מ“ג
תשובה ז‘(.

זוג ההולכים להתארח אצל הוריהם ודרים
בקרבת מקום ,האם יכולים להדליק נרות
חנוכה בביתם לפני שיוצאים להתארח?
אם הם מדליקים את החנוכיה לכיוון רשות
הרבים ,דהיינו שהעוברים ושבים רואים את הנרות
שהדליקו ,יכולים להדליק בברכה ,מכיון שיש בזה
פרסום הנס ונמצאים בביתם שהוא מקום החיוב.
אבל אם מדליקים בתוך ביתם באופן שאין פרסום
הנס לעוברים ושבים ,אינם יכולים להדליק בביתם,
אלא יצאו ידי חובה בהדלקת נרות החנוכה של
ההורים .שו“ת ברית אברהם )חלק א‘ סימן כ“ב(.
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ליקוטים נפלאים
פרשת מקץ
"ויזכור יוסף את החלומות ...ויאמר אליהם
מרגלים אתם" (מב ,ט)

וברש"י ויפתח האחד – הוא לוי שנשאר יחיד משמעון בן זוגו.
מדוע דווקא לוי הוא הראשון מבין כל האחים שמצא את צרור
כספו מונח באמתחתו .וי"ל ,שמעון ולוי היו תמיד יחדיו ,ומאחר
ושמעון נותר בפקודת יוסף בארץ מצרים ,העלה לוי את שקי
התבואה שלו למשפחתו ,כשהוא מעמיס אותם על חמוריו של
שמעון ונוטל על עצמו האחריות עליהם .במהלך הדרך דאג לוי
להאכיל ,מלבד את חמוריו ,גם את חמורי שמעון ,אולם הוא לא
האכיל אותם משקים נפרדים ,אלא נתן להם מתוך שק התבואה
הפתוח שהיה לו ,כשהוא משתמש בו עד תומו .ומשום שהוא
השתמש בתבואה יותר מכל האחרים ,סיים הוא את השק לפני
כל השאר ,ולכן הוא היה הראשון שגילה את צרור הכסף מונח
בתחתיתו( .ומתוק האור בשם מהר"מ בחטיזן)

יוסף ,בנו מחמד עינו של יעקב נעדר! לא יום ולא יומיים ,לא שנה
ולא שנתיים ,אלא עשרים ושתיים שנים! כל אותן שנים
ממושכות יום יום שעה שעה חי יעקב בדאגה קשה ואי ידיעה
באשר למצב בנו.
ומה קורה עם הבן האבוד? בא נעביר את המסך למצרים ,שם
יושב יוסף בכבודה של מלכות ,מוקף בעבדים ושפחות ,וסביר
להניח שמברק פשוט היה בהישג ידו .מעתה עולה התמיהה
"יוסף איכה?!" ,מדוע אתה מצדך לא 'מרים טלפון' לבית,
להודיע שאתה חי ונושם? בכל אותן שנים לא מצאת כמה שניות
להתיישב על אחת מהכורסאות
בבית המלוכה ולשגר מכתב
"הם יצאו את העיר
לאביך ,כדי להפיג צערו ,איך
לא הרחיקו"(מד,ד)
הרה"צ ר' אשר פריינד סיפר יום אחד לחברים :היום היתה
הנחתו להתאבל עשרים
הרב שלום שפירא זצ"ל
לי שיחה עם הבורא .אמרתי לו שאני צריך שני מיליון דולר
ושתים שנים ביגון קודר
בספרו "אוהב שלום"
בשביל הוצאות בנייה.
ובסילוק שכינה?
מבאר ענין זה על פי
שאלו אותו :נו ,ומה הקב"ה ענה לך?
שאלה מתבקשת זו שואל
המדרש (ילקוט שמעוני
הקב"ה אמר לי ,אתה צודק ,באמת מגיע לך שני מיליון
רבנו הרמב"ן (בראשית מב,
בראשית מג ,רמז קמט)
דולר ,אתה עושה עם זה דברים טובים לאנשים .אבל...
ט)" :כי יש לתמוה אחרי
על הפסוק (מג ,טז):
אתה הרי לא צריך את כל הכסף עכשיו ממש ,היכן תניח את
שעמד יוסף במצרים ימים,
"וטובח טבח והכן" ,שכאן
הכסף בינתיים? בבנק ,נכון?! וכך ,בכל פעם שתזדקק לכסף
והיה פקיד ונגיד בבית שר
טמונה הוכחה לכך ,שיוסף
תרשום צ'ק ותוציא את הכסף ,לא כך?! האם אני פחות
גדול במצרים ,איך לא שלח
שמר את השבת גם לפני
נאמן עליך מאשר הבנק?!! בוא נעשה דבר כזה ,הכסף
כתב אחד לאביו להודיעו
נתינתה לעם ישראל,
יישאר אצלי ,ובכל פעם שרק תצטרך ,תקבל מיד!!
ולנחמו ,כי מצרים קרוב
ומשום כך ציוה לממונה על
ואכן  -אמר להם ר' אשר  -קיבלתי את ההצעה ...אתם
לחברון כששה ימים ,ואילו
ביתו להכין את צורכי
יודעים למה? כי רק כך אני אזכור אותו ,אבל אם הכסף ישכב
היה מהלך שנה היה ראוי
האוכל מבעוד יום ,כלומר
בבנק ,אזי לא אזכר בו ,לא רק כשייגמרו לי שני המיליון,
להודיעו לכבוד אביו."...
ביום שישי ,כדי שלא
אלא עד שלא יהיה לי מינוס של שני מיליון ...לא אזכר בו!!
הרמב"ן מיישב שכוונתו
להכינם בשבת.
לכן העדפתי שהכסף יישאר אצלו...
של יוסף במעשיו היתה
לפי חשבון זה יוצא
(נקודות של אור  -ספינקא)
הגשמת חלומותיו .וגם
שהאחים שנשלחו מבית
לאחר שהחלום הראשון
יוסף למחרת ,הלכו בבקרו
התגשם ,הוא המשיך את
של יום השבת כשהגביע מוחבא באמתחתו של בנימין.
התרמית ,כדי להגשים את השני .אולם תשובתו של רבנו האור
יוסף ,אשר תכנן לרדוף אחריהם ,חשש פן העיכוב שיגרום להם
החיים זצ"ל לקושיא זו מפעימה :חששו של יוסף היה שאם
בשל כך ,יביא את בני משפחותיהם אשר בארץ כנען לסכנת
ייוודע לאביו כי עודנו חי ,יחקור ויגלה את דבר המכירה ,ואחיו
נפשות ,שכן האחים הגיעו למצרים עבור קנית לחם ולא
יבושו וייכלמו .והרי כל המלבין פני חברו ,אין לו חלק לעולם הבא.
לרכישת מוצרי מותרות.
כלומר ,אי הרצון לבייש את האחים גבר על השיקול למעט בצער
משום כך שלח אותם דוקא בעיצומו של יום השבת ,כשהוא
האב שבו הוא שרוי בין כה וכה.
עוקב אחרי מעשיהם ובוחן אותם .אם מדובר בסכנת נפשות –
משיקול זה ,כבש את געגועיו עד לבואן של שנות הרעב .ואז,
ידע יוסף – יאלצו אחיו לחלל את השבת וללכת יותר מאלפים
כאשר הוכיח לאחיו כי כל השתלשלות העניינים מן השמים ,כי
אמה בשבת ,אולם אם הם לא יעשו זאת ,הם מוכיחים בכך שלא
למחיה שלחו האלוקים ,והם לא היו אלא שלוחי ההשגחה  -יכול
נשקפת לבני ביתם סכנה אם יתאחרו ,והם אינם רעבים ללחם
היה לבשר לאביו על הצלתו והצלחתו ,מבלי שייגרם ביוש גדול.
ממש ,ולפיכך יכול יוסף לעכב אותם בשל הגביע .לכן אומר
(אוצרותינו)
הפסוק" :הם יצאו את העיר לא הרחיקו" ,שליחי יוסף הודיעו לו
"וישאו את שברם על חמוריהם ...ויפתח
כי אחיו לא הרחיקו למעלה מאלפים אמה ממצרים ,על ידי כך
ידע יוסף שאין בביתם סכנה של פיקוח נפש ,ומיד ו"יוסף אמר...
האחד את שקו לתת מספוא לחמורו ...וירא
קום רדוף אחרי האנשים והשגתם".
את כספו" (מב ,כו-כז)
(ומתוק האור)
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סיפורים נפלאים
פרשת מקץ
"ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא ,א)

בטענה ליוסף הצדיק על כך שאמר לשר המשקים "כי אם
זכרתני והזכרתני" ,ומענישים אותו בשנתיים מאסר  -בהכרח
שהיה מושלם במידת הביטחון בה' ,והיה "שם ה' מבטחו".
ממילא ייתכן שתהיה עליו טענה גם על חסרון כה מועט בעבודת
הביטחון ,על כך נענש בשנתיים נוספות בבית הסוהר.

נאמר בבראשית רבה (פט ,ג) 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו'
 זה יוסף' ,ולא פנה אל רהבים' – על ידי שאמר לשר המשקים'זכרתני והזכרתני' נתוסף לו שתי שנים.
מפורסמת השאלה ,שהרי דברי המדרש לכאורה סותרים מיניה
כתוב
וביה :בתחילה כתוב שיוסף "שם ה' מבטחו" ,ומיד אחרי כן
"כאשר פתר לנו" (מא ,יג)
שעל חסרון הביטחון בה' ,שפנה אל שר המשקים בבקשה
פעם אחת ישב תלמיד אחד לפני רבי עקיבא ופניו זועפות .על
שיזכרהו ,נענש להישאר במאסר שנתיים נוספות.
שאלתו של רבי עקיבא מדוע פניו אינם כתמול שלשום? ענה
ותירץ הרבי ר' יצחק מווארקי ,שהנה מעשה היה ברבי ר' אלימלך
התלמיד ,מפני שראיתי בחלומי שלושה דברים רעים ,ראיתי
מליז'ענסק ,שפעם הלך לעשות
שאמות בחודש אדר ,ראיתי
"תשליך" בראש השנה ,והמנהג
שאת חודש ניסן איני רואה.
כשעושים תשליך לרוקן את
וגם ראיתי שמה שאני זורע לא
הכיסים ,כביכול משליכים
כוחה של תפילה ואמונה
אקצור ולא אאסוף.
משם את החטאים .כשסיים ר'
הרה"ק מראדזימין זי"ע מבאר על השאלה הידועה,
שמע רבי עקיבא את החלום
אלימלך "לרוקן" את כיסיו,
מדוע היו השבטים צריכים כל כך להאריך בפרטים,
ואמר :שלושת הדברים
ראה את תלמידו הרה"ק
להפשיט את כתונת יוסף לשחוט שעיר עיזים שדמו
שראית אינם רעים ,להיפך
מרופשיץ מהלך סביבו ומחפש
דומה לדם האדם כביאור רש"י ,לטבול את הכתונת
טובים הם .ראית שאתה מת
על הרצפה .שאל אותו רבי
שטרף ֹטרף יוסף .הרי
ֹ
בדם ולספר ליעקב אבינו
בחודש אדר ,אות וסימן הוא
מחפש?"
אלימלך" :מה אתה
לכאורה יכלו לספר לו בפשטות שיוסף נעלם ואיננו
שיתחזק כוחך בהדרה של
והתלמיד הסביר" :אני מחפש
ובזה לסיים?
תורה עד יום מותך .ראית
שכן,
את העבירות של הרבי,
מגלה לנו פה הרה"ק יסוד עצום :השבטים הק' ידעו
שאת חודש ניסן אינך רואה,
עבירה
מה שאצל הרבי נחשב
גם ידעו את כוחו של יעקב אבינו ע"ה באמונה ,וחששו
ומכאן סימן הוא שאין הקדוש
לי ייחשב כמצווה.
שאילו יהיה לו אפי' צל של ספק שיוסף חי יחזיר אותו
ברוך הוא מביא אותך לידי
"עבירה"
מהי
דוגמא קטנה
בכח האמונה החזקה שלו ...ולכן היו חייבים לשכנעו
נסיון ,ומה שראית שאתה
אצל הרבי ר' אלימלך .פעם
שיוסף מת ואין כבר למה להאמין ולמה להתפלל.
זורע ואינך קוצר סימן שתוליד
אחת ראוהו תלמידיו כשמצב
ואמנם כך אמר יעקב אבינו ליוסףְ ' :ר ֹאה פניך לא
בנים ולא תקבור אותם.
רוחו לא טוב .שאלוהו" :מה
פיללתי' כאומר לא התפללתי כלל לראות את פניך כי
(ירושלמי מעשר שני ד ,ו)
קרה ,רבנו?" והוא סיפר:
חשבתי שאתה אינך בין החיים ,אך אילו היה לי הו"א
מן הראוי לציין את דברי רבי
"עברתי היום עבירה ,דברתי
הכי קטנה שאתה חי ,ברור שהייתי מתפלל עליך עד
אלעזר במסכת ברכות (נה ,ב)
אחרי 'הודו' ,באמצע 'פסוקי
שהיית חוזר...
'כל החלומות הולכין אחר
דזמרה" .למה הוא דיבר? בא
(נקודות של אור  -ספינקא)
הפה' שנאמר "ויהי כאשר
אליו איש אחד ואמר שאשתו
פתר לנו כן היה".
מקשה ללדת ,והוא שאל אותו
עוד מובא במסכת ברכות דברי
את שמות האישה ואמה כדי שיוכל להתפלל עליה ,וברך אותו
רב חסדא רב ירמיה בר אבא 'שלא יבהילוך לא חלומות רעים
שיהיו בריאים ,האם והתינוק.
ולא הרהורים רעים ...אלא יטיבנו בפני שלשה ליתי תלתא ולימא
אמרו לו התלמידים" :רבי ,הרי לא סתם דיברת ,ודאי יש להקל
להו חלמא טבא חזאי ולימרו ליה הנך טבא הוא וטבא ליהוי
בדיבורים כאלו שהם לצורך הצלת נפשות" .אך ראו שעדיין לא
רחמנא לשוייה לטב שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא
נחה דעתו :סוף כל סוף אלו דיבורים ,והוא דיבר אחרי 'הודו',
ויהוי טבא'.
אמרו לו" :רבי ,אתה הרי מתפלל נוסח ספרד".
בנוסח אשכנז באמת אומרים 'ברוך שאמר לפני הודו' .אבל אתה
"הבוקר אור והאנשים שולחו" (מד ,ג)
מתפלל נוסח ספרד ,ו'ברוך שאמר' אומרים אחרי הודו ,כך שעוד
ישיבת וולאז'ין נתפסה קבוצת בחורים ,שקראו בעיתונם של
לא אמרת 'ברוך שאמר' .אמר רבי אלימלך" :נכון ,אבל לפי נוסח
המשכילים" ,הבוקר אור" ,משנודע הדבר להנהלה סילקו אותם
אשכנז הודו זה אחרי 'ברוך שאמר' ,כבר אסור לדבר" ,זו הייתה
מהישיבה .באו הבחורים אל הגאון ר' חיים מוולאז'ין זצ"ל
עבירה של הרבי רבי אלימלך ,ומזה אתה מבין כמה גדול היה
להתלונן לפניו .אמר להם ר'
האיש ,אם זה נקרא עבירה ,מה
חיים ,הלא פסוק מפורש הוא,
זה כבר מצוה.
לעי"נ
"הבוקר אור והאנשים שולחו".
לפי זה ,אומר רבי יצחק
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
(דברי חן)
מווארקי ,אם רואים שבאים

רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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חנוכה תש"פ
נשמע קול שעטת סוסים דוהרים מרחוק .אלו הלכו וקרבו
"על הניסים ...בימים ההם בזמן הזה"
במהירות ,המצביא העליון של המחוז הגיע וצעק במלוא גרונו:
שנה קשה הייתה זו לאחינו היהודים אשר בפולין .האווירה הייתה
"הנה ,הבאתי לכם עוד יהודים מעיירה אחרת' ".קני הרובים
ספוגה קנאה ומשטמה .מדי פעם היו הנכרים עורכים פוגרומים
הורדו ,הושלך הס .ואז פנה המצביא העליון אל שני היהודים
ביהודים .באווירת האימה והפחד שאפפו את יהודי פולין ,לא
שהביאו חייליו עמם ואמר" :הגידו יהודים ,הדלקתם אמש נרות
ההין איש מהם לצאת שלא לצורך לרחוב אף לאור היום ,ק"ו
בחלונותיכם? כן ,או לא?" "כן ,אדוננו השר" ענו היהודים.
שלא בלילה .עם רדת החשיכה הסתגרו היהודים בבתיהם והגיפו
"ומדוע?" הוסיף השר ושאל" .מנהג קודש הוא לנו בכל שנה
את הדלתות בבריחים ותריסים .ובאחד מלילות אלו  -חל חג
ושנה ,לזכר הניסים והנפלאות שעשה ה' אלוקינו לאבותינו,
החנוכה .היה זה ערב פלישת הבולשביקים לפולין ,הרבה דמעות
בימים ההם  -בזמן הזה"" .מתי היו ניסים אלו?" שאל המצביא
ותחינות הרעיפו היהודים בלילה זה בהדליקם את נרות החנוכה.
הסקרן" .אדונינו השר ,לפני יותר מאלפיים שנה" ."...לא נכון,
ידוע ידעו היטב כי סכנה חמורה .אורבת להם בשל הדלקת
יהודים  -לא ולא ,אמר המצביא .לא לאבותיכם בלבד עשה ה'
הנרות .לפי גזירת המלכות ,אסור היה באיסור מוחלט להאיר את
את הניסים הללו ,אמש  -עשה לנו נס גדול! מוקפים היינו אויבים
הבתים באור כל שהוא ,משום כך הדליקו את הנרות שלא
בחשכת הלילה בסביבה זרה לנו ,לא ידענו לאן ננוס וסכנה איומה
כדרכם  -בתוך הבית ,מאחורי התריסים המוגפים .לא כולם.
נשקפה לנו .רק הודות לשביבי האור שנצנצו מחלונותיכם
יהודי אחד שם נפשו בכפו .נרות חנוכה
ניצלנו" .היהודים שוחררו לאכזבת
ומצוות התורה יקרים היו לו מחייו.
ההמון צמא הדם ,ולשמחת יהודי
סיכן את עצמו ,והדליק את הנרות
העיירה ,ולשרשרת ניסים שעשה לנו
כדרכו  -על אדן החלון .משראו זאת
ה' בימי החנוכה  -נוסף גם נס זה.
"
צדיקים
ביד
רשעים
"
הפולנים ,העלילו עליו כי מאותת הוא
(מורשת אבות)
איתות ריגול לאוייב שגייסותיו חונים
אמר ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל ,מובן מדוע
מעבר לנהר .הובא היהודי בפני בית
רבים ביד מעטים זהו נס ,אך מהו הנס
"ועל הנפלאות"
משפט צבאי .יום מעונן וגשום היה,
ברשעים ביד צדיקים? אין כאן הרי כל
בשואה הנוראה חפצו צוררי ישראל
אך על אף מזג האוויר הקר ,נאספו
חידוש ונס ,הרי כך צריך להיות?
לכלות את העם היהודי .אולם גם
המוני נוצרים בכיכר השוק ,עד כי
והוא השיב :אלא ,הרשע ,לעולם חזק יותר
בחושך הנורא של גיא הצלמוות
מלא היה בהמון אדם .עיני הכל
מהצדיק ,כי הוא משתמש בכלי מלחמה
הגרמני ,עלו ניצוצות של גבורה
נשואות היו אל השולחן הארוך סביבו
ללא הגבלה וללא כל רסן ,הוא הורס
ומסירות נפש לקיום המצוות ,האירו
ישבו הגנרלים ,שרי הצבא ואישים
ומשחית ללא כל בושה ורחם .ואילו הצדיק,
באור יקרות ,והוכיחו את גבורתו
רמי דרג .ההמונים דחקו ודחפו זה
מעשיו מחושבים ואינו נוהג באכזריות
וחוסנו הפנימי של עם ישראל,
את זה והשמיעו קריאת "בוז ליהודי
ואלימות מיותרת וייתכן שבמלחמה יגבר
ששום צורר אינו יכול לו.
המרגל ,מוות ואבדון לכל היהודים!
הרשע על הצדיק שזו היא הרי אומנותו...
וכך מספרים החסידים אודות
כולם מרגלים!!!"
וראו זה פלא ,דווקא הצדיקים ניצחו
ההדלקה של הרבי הקדוש מצאנז
במגלבים
הצליפו
וחיילים
שוטרים
ב"מגרש הביתי" של הרשעים ...זהו אכן
העבודה
במחנה
וחסידיו
מעל לראשי ההמון ,ופילסו דרך
הנס של מסירת רשעים ביד צדיקים ,כי זה
מיהרלדארף ,חנוכה תש"ה :היהודים
ליהודי שהובל כבול בשלשלאות
הוא כמו מסירת גיבורים ביד חלשים...
השבורים והרצוצים שם במחנה לא
ברזל .פניו היו שקטות ורגועות ,והוא
ידעו באיזה יום בשבוע יחול בדיוק
צעד עם מלויו אל הגרדום .על אף
יום ראשון של חנוכה .לוח שנה עברי
קריאות הזעם והגידוף שסביבו לא
לא היה בידם והם היו מנותקים מכל וכל .הלכו ,אפוא ,אל הרבי
הועם ברק עיניו הזוהרות .מבתים רבים הציצו פנים של יהודים
מצאנז זי"ע והוא התיישב מיד בצריפו עם גזיר פחם בידו האחת,
מבוהלים ומפוחדים ,אך מה יכולים אומללים אלו לעשות למען
ששימש לו במקום עיפרון ,ועם קרעי נייר של שק מלט בידו
בן עמם ההולך למות על קידוש ה' .היהודי הועמד ליד השולחן
השנייה ,התחיל לרשום מספרים ולחשב חשבונות על פי הזיכרון
הארוך ,ניתן אות והושלך הס בקהל ,ואחד הפקידים קם על רגליו
עד שחישב בבירור באיזה יום בשבוע יחול כ"ה בכסלו.
וקרא בקול נמרץ ממגילה ארוכה לאמר" :אתה נידון למוות
בהתקרב ימי החנוכה ,הזדמן לרבי לעבוד במחסן העצים של
בירייה .יסלח לך האלוקים על פשעך הגדול .בגדת במולדתך
המחנה .הוא ניצל הזדמנות פז זו ,שהתגלגלה לידיו משמיים,
האהובה ,שרצית למוסרה ביד אויב ע"י אורות האיתות שלך."...
ובסיועם של עוד כמה יהודים
מיד העמידו את היהודי כשפניו
התקין בסתר מנורה של עץ .אולם
אל הקיר .ההמון הצמא לדם רעש
לעי"נ הר"ר יצחק מאיר ביבלחט"א
כיצד ישיגו שמן להדלקה? גם
וגעש .פעמוני הכנסיה צלצלו
לזאת מצאו פתרון .מדי פעם היו
בחוזקה ,ולועי הרובים כוונו אל
ר' שמשון וייס  -ולעי"נ בנו היניק
מקבלים היהודים מרגרינה
מול היהודי ,הכל חיכו בנשימה
ש"פ
ת
כסלו
ישראל
בקצבה .כל פירור של מרגרינה
עצורה לפקודה" :אש"!" .ואז
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חנוכה תש"פ
הוא סם חיים ,תוספת נחוצה של אנרגיה לגוף התשוש .אך בימי
החנוכה כל פירור של מרגרינה הוא סם חיים לנשמה ,תוספת
אדירה של אנרגיה לנפש היהודית ,שכן ממנו אפשר להתיך מעט
שמן להדלקת נר חנוכה ...ואכן ,יהודים רבים מן המחנה הפרישו
במסירות נפש פירורי מרגרינה ושמרו אותם עבור הדלקת
הנרות .ופתילות מאין? חיש קל נשלפו חוטים מבגדי המחנה
הבלואים שעטפו את גופם ,עבור התקנת הפתילות לשם מצוות
הדלקת נרות חנוכה .בהגיע ליל ראשון של חנוכה ,זכו היהודים
במחנה להדליק את נרות החנוכה כמצוותם .הרבי זי"ע העלה את
השלהבת ברטט קדושה ...שמחה עצומה הציפה את הלבבות.
מספר הרבי" :באחד הלילות הבאים אחזה אש הנרות בצריף
כולו והתלקחה שריפה גדולה .מיד באו הרשעים לחקור ולדרוש
מה היה שורש המאורע ,ועל מעשה כזה להדליק אש במחנה היו
ממיתים תיכף ומיד את האיש ההוא שהעז לעשותו .ואף על פי
כן לא עזבונו חסדיו יתברך שמו וניצלנו מידיהם" .והוסיף הרבי
בהתרגשות גדולה" :אפילו אודה לה' כל ימי חיי ,בימים וגם
בלילות ,לא אצא ידי חובתי להודות לאלוקים על שזכיתי אז
תחת שלטון הרשעים לקיים את המצווה כראוי ולהדליק נר
חנוכה כהלכתו ,ולא זו בלבד אלא שיצאתי משם חי וקיים חרף
הסכנה שריחפה אז על ראשי!"( .אוהב תורה)

"בימים ההם בזמן הזה"
יש תשובה שכדאי לא להסיח את הדעת ממנה במשך ימים אלו
מהגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל בספרו דברי שאול בדרוש
לחנוכה ,דמובא ברמ"א (או"ח סימן קפ"ז סעיף ד) שאם שכח
לומר על הניסים אומר הרחמן הוא יעשה לנו נסים ,ולכאורה איך
מותר לבקש על ניסים ,והא מובא במסכת תענית שרבא ביקש
גשם באמצע תמוז ,ובלילה חלם נוראות על זה שביקש ניסים,
ומתרץ דבאמת כל השנה אסור לבקש ניסים ,כי אתה מבקש
דברים שלא בטבע ,אבל בימים אלו שהנס הוא בטבע הבריאה,
מותר לבקש על דברים שבטבע ,אז מותר כי בימים אלו הניסים
הם טבעי .ולגבי לשכוח על הניסים ,אומרים בשם הרה"ק ר'
משולם זוסיא מטשערנאביל זי"ע ,כי מי ששכח "על הניסים"
בתפילתו סימן הוא שמסיח דעתו מימי הניסים ,ועל כן עליו
לבקש שיזכה לנס פרטי ,שיזכה להתעורר מתרדמתו.

"להשכיחם תורתך"
סיפר הג''ר צבי כהן' :שאלתי את הגאון רבי חיים קניבסקי אנו
אומרים בחנוכה ב'על הניסים' '' -להשכיחם תורתך'' ,מה הפשט
הרי היוונים לא נתנו בכלל ללמוד?!'
השיב רבי חיים' :גם אם למדו במסתרים ,הרי היוונים טימאו את
השמנים ,ובני ישראל הקפידו לאכול בטהרה ,ממילא לא היה
להם לאכול שמן ,שהוא סגולה לזכרון'( .נר לשולחן שבת)

"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,
"תלמד מכך שיעור לכל החיים :כשנפלתי והבקבוק בידי ,חשבתי
שהעולם נגמר ,זה הסוף! אך למדתי ,כי לפעמים כשחושבים
ש'זה הסוף' – דווקא אז מתחילה הישועה"( .כי אתה עמדי)
מעשה הובא ב'שפתי צדיק' (חנוכה אות ג') בשם זקינו הרה"ק
ה'חידושי הרי"ם' זי"ע  ,שפעם באו חסידים אל הרה"ק ה'חוזה'
מלובלין זי"ע ,וב'פתקא' הזכירו צרתם מ'מויסר' הדר בעירם
וכבר כשל כוח הסבל ,הרה"ק קרא את ה'קויטל' ,ונענה 'הלא
איש זה מאיר בשמים בכל העולמות העליונים' ,ויתמהו
החסידים עד מאד ,הייתכן כדבר הזה  -ששפל אנשים כמותו
תאיר נשמתו כל כך ,אך לא העזו לשאול על כך לרבם.
לאחר זמן מה הזכירו שוב לפניו את שמו של המסור הרשע ואז
בירכם הרבי מלובלין שינצלו מצפרניו .בהזדמנות נשאל ה 'חוזה'
על כך ,השיב ה'חוזה' ,שבשעה שהגישו לפניו את הפתקא בפעם
הראשונה הדליק ה'מסור' נרות חנוכה ,ועל ידם שרה עליו
באותה שעה אור גדול שהאיר את נשמתו.
הנה בפי העולם מקובל ללמוד מסיפור זה את גודל הסגולה של
הדלקת נרות חנוכה ,המאירה אף בנשמת מסור רשע ,אך עוד יש
ללמוד ממה שאח"כ הצליח ה'חוזה' לפעול במרומים להושיע
את בני העיר מידו ,הרי שגם מי שמאיר באור עליון בשעת
הדלקת נרות חנוכה לא יהא ניכר עליו שום חילוק אחר ההדלקה
(באר הפרשה)
אם יחזור לשפלותו.

"ויפרקנו מצרינו"
סיפר הרה"צ מקידינאוו ,איש אחד שהיה לו בלבולים קשים,
הרהורי עבודה זרה אשר אין להעלות על הכתב ר"ל ,בא לאיזה
גאון וצדיק שיושיעו ממצוקתו ,אמר לו הרב ,אינני יכול להועילך,
לך נא אצל הקדוש ר' שלמה מקארלין ,ובא אצל זקני הרה"ק
הנ"ל בעת הדלקת נר חנוכה ,בעת שאמר המזמורים כדרכו
בקודש .בהגיעו אל הפסוק 'ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו' הכה
אותו הקדוש על כתפו ואמר אליו ,המאמין אתה שהשי"ת יכול
לפדות מכל המצרים והקליפות ,ותיכף ומיד נרפא האיש
מהדמיון הרע ר"ל( .שמע שלמה)

בסיעתא דשמיא
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חושך -זה יוון!! הם האחראים על ההפסקת חשמל...
יש וורט נורא של המגלה עמוקות על חנוכה!! והעוצמה הכי גדולה היא שהוורט הזה נאמר לפני שלוש מאות שנה ...הרבה הרבה לפני
עידן החשמל והדיגיטל ...ובכן :המגלה עמוקות אומר ככה :מה הגימטריא של חשמל?? שלוש מאות שבעים ושמונה!!! חשמל זה אור...
כשיש חשמל יש אור ...והנה ...יום אחד בהיר נהיה הפסקת חשמל ...אברהם אבינו רואה והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו ...נהיה
חושך!!! נו ...אברהם פותח את הארון חשמל ...מנסה לבדוק ממי מגיע סיבת החושך?? נו ...מי??? דורשים חז"ל :חושך זה יוון!!! יוון
עשו את החושך...
יופי ...אנו כבר יודעים באיזה מפסק זה קרה ...אנו כבר יודעים איפה נמצא הקצר החשמלי ...זה בלוח של יוון ...עכשיו הלאה ...כעת צריך
להבין מהי סיבת הקצר ...איך יוון עשו את הקצר???
ממשיך המגלה עמוקות ואומר :חושך בגימטריא  ...328ואילו חשמל בגימטריא  ...378זאת אומרת מה מפריד בין חשמל לחושך?? -50
האות נו"ן!!! מה זה האות נון?? נון ראשי תיבות נוגה!! קליפת נוגה!!! מסיים המגלה עמוקות :הנה ...מצאנו את הסיבה להפסקת
חשמל ...מלכות יוון הגיעה ולקחה את הנון )-נוגה( מהחשמל ...ברגע שירד המספר חמישים מחשמל ...מה נשאר?? חושך!!!! )כמו
שסיכמנו שחושך זה חשמל פחות חמישים( הבנת מה כתוב כאן??
העניין בקצרה הוא כך :בשביל לעשות קצר חשמלי ...בשביל זה צריך לחדור לתוך מערכת החשמל ...צריך לכה"פ להתעסק עם איזה
שקע או איזה מפסק ...כל הגלויות שעד יוון ...היו מנותקים לגמרי מקדושה ...פרעה ונבודנצאר היו קליפות מנוגדות לגמרי לקדושה...
הם לא יכלו ליצור קצר חשמלי ...כי הם בכלל לא התקרבו לנקודת חשמל ...הם יכלו מאוד להציק ולהפריע ...אבל לעשות חושך???
לעשות קצר בחשמל? זה היה אצלם מחוץ לגבול!! אבל ברגע שהגיעה מלכות יוון ...מלכות יוון זה כבר קליפת נוגה ...מה זה קליפת
נוגה?? נוגה זה מלשון אור נוגה ...עירבוב אור וחושך ...קליפת נוגה היא הקליפה שהכי קרובה לקדושה ...יש לה אחיזה מסוימת
בקדושה ...ליוון יש מה להציע ...יש להם נקודת אור שהם לוקחים אותה מהקדושה וזה כח ...אבל הם משתמשים איתה כדי לקחת
אותך לשקר שלהם ...כאן זה כבר הפסקת חשמל!!! כי פרעה לא מגיע עם כלום ...אבל יוון מגיע אליך עם אור של חכמה!!! וחכמה זה כח
אמיתי!!! חכמה זה משהו אלוקי ...ועושה בה שימוש לתרבות השקרית והנמוכה שלו...
---

עד כאן מילים קצת גבוהות אבל הנמשל הוא מאוד ברור:
יוון זה אויב מתורבת ...אם תשים לב היוונים כמעט ולא עשו שום נזק לבית המקדש ...הם לא החריבו אותו ...וגם השמנים שהם טימאו
אותם זה לא כמו שהילד שלי הביא תמונה מהגן שהיוונים שפכו את כל השמנים ...לא!!! היוונים לא שופכים שמן ...זו התנהגות לא
תרבותית ...היוונים רק טימאו את השמנים ...רק נגעו בהם ...גם את שערי העזרה ...הם בסה"כ פתחו עוד כמה פתחים ...לא הרסו ..לא
השחיתו ...בקיצור :למרות שהיוונים שלטו במקדש שים לב הם התנהגו שם בצורה מאוד תרבותית ...זה לא האיוון וסטפן השיכורים
מפולין ורוסיה שהיהודי רק ראה אותם ורץ לבית כנסת להודות לקב"ה שלא עשני גוי ...לא!!! יוון הוא אבי התרבות!!! יוון הוא בן של
יפת ...ליפת יש ערכים ועקרונות ...והתורה בעצמה מציינת לשבח איך שהוא מתנגד להתנהגות המופקרת של חם ומוחה על זה בדיוק
כמו אחיו שם ...בקיצור :ליוון יש!!! יש מה למכור!! יש לו ערכים!!! דא עקא!!! שבדיוק בגלל זה הוא כ"כ מסוכן...
ולמה??? כי נכון ...יש לך ערכים ...וערכים זה דבר חיובי ...אבל מי?? מי קובע את הערכים שלך???
אתה??? אתה מחליט מה ערכי ומה לא?? אם ככה ...אז בשורה התחתונה אין הרבה הבדל בין יפת לחם ...אין כמעט הבדל בין חוסר
ערכים לבין אדם שחושב שהוא קובע מה ערכי ...ההבדל היחיד שיש בין יפת לחם ...שחם הוא ברוטלי וגס באופן רשמי ומוצהר!!!
הקב"ה אפילו סימן אותו בשחור כדי שיהיה ניכר עליו שהוא שייך לכוחות הרע! ואילו יפת ממשיך להתייפייף ...ממשיך להתהדר שהוא
ערכי ...ותכל'ס ...הוא קובע איזה ערך לאמץ ואיזה לא...
שיהיה ברור!!! הרחוב החילוני כיום זה לא יוון ...נכון אמנם שאנחנו נמצאים כעת בחנוכה ולפי הכללים אנחנו אמורים להגיד שאנחנו
נמצאים בגלות יוון ...אבל לא!!! הרחוב היום הוא בכלל בכלל לא מתורבת ...מי שיגיד שממשלת ישראל זה מלכות יוון הוא ממש מעליב
את יוון ...היום הרחוב החילוני העממי הוא חסר תרבות לחלוטין ...לכן כשמדברים היום על הגזירות שיש על החרדים זה ממש לא יוון...
ממש לא בכיוון ...אם כבר ...אתה יודע איפה מסתובבת היום קליפת יוון?? בפנים!!! אצלנו עמוק מבפנים!!! אנחנו עובדי ה'
האיכותיים ...כן ...דווקא במקום המרומם הזה ...שם יש לכל אחד מאיתנו נטיה להחליט במקום הקב"ה מה הוא רוצה ...יש לכל אחד
מאיתנו את הערכים הרוחניים שהוא הכי מתרגש מהם ...והם הכי מדברים אליו ...וזהו!!! החלטתי שזה עבודת ה' וזה רצון ה' ...זה תסמין
שמזכיר קצת את יוון!! לעצב ערכים לפי המוצא שלי או לפי איך שמתאים לי זה מזכיר התנהלות של יוון ...העבודה שמוטלת עלינו בתור
עובדי ה' ...זה לא רק להיות עוייבדים ...אלא להיות גם עובדי ה' ...לא רק להיות דתי חזק ...אלא להיות שייך לדת של ה' ...לשאול את
התורה מה רצונו יתברך!!! ולא להחליט במקום הרבש"ע ...זה כל נקודת ההבדל בין שם ליפת!!! שניהם מכסים את קלון אביהם ...אבל
אצל שם זה מגיע מערך אלוקי!! ואילו אצל יפת זה מגיע מערך תרבותי!!! ובנקודה הזו יפת מאוד מטעה ...הוא נראה איש מאוד רוחני...
הוא נראה עוייבד גדול ...אבל לא!!! לא מספיק להיות עוייבד ...לא מספיק להיות דתי חזק ...צריך לשאול את הקב"ה מה הוא!!!!! מה
הוא יתברך רוצה!!!!!!!!!

להצטרפות לרשימת
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היום יום הולדת...
היום יום הולדת...
ישנה מוסכמה עולמית שקוראים לה :מתנת יום
הולדת!!!! מגיע לי מתנה ...מה קרה?? מה עשיתי??
נולדתי!!! הואלתי בטובי להיוולד ...סליחה :למה
מגיע לך מתנה?? מה עשית ביום לדתך שמגיע לך
עוד מתנה?? )אז באמת שמעתי על משפחה אחת שהגברת...
כל שנה ביום הולדת של בעלה היא נוהגת לתת מתנה לשוויגער
שלה ...לא לבעלה ...היא טוענת בקנאות :סליחה ...עם כל הכבוד
לבעלי ...אבל ביום הולדת שלו מה הוא עשה?? למה מגיע לו
מתנה?? לשוויגער כן ...לה מגיע מתנה ביושר ...כן ...היא עשתה
משהו ביום הזה ...לא הוא!!!(

אבל לא!!! אם נתבונן עמוק עמוק ...אני כן מבין
למה כביכול "מגיע" מתנה דווקא למי שנולד ...אתה
יודע למה?? תקשיב טוב טוב ...זה נקודה עמוקה:
הרי מקובלנו :ש"עובר הוא הוא חלק בלתי נפרד
מאמא שלו ...אבל אם תשים לב :זה שעובר ירך אמו
זה רק מצידה!!! אבל לא מצידו!!! העובר מצד עצמו,
הוא לא חלק מאמו ...הוא מצדו דווקא ישות גמורה
לכשעצמה ...כידוע :לעובר יש מחשבות ...יש לו
רצונות ...הוא חי לעצמו ...ממילא לעובר מצד עצמו
אין שום אינטרס להיוולד ...הוא מצידו טוב לו שם...
"מי יתנני ירחי קדם "...והוא מצידו היה מעדיף
להמשיך להיות עובר לתמיד ...רק מה?? למי יש
אינטרס ללדת?? לאמא!!! אמא רוצה ילד ..ולמה?
למה היא רוצה ילד?? כי היא משתוקקת שיהיה לה
למי לתת ...להעניק!!! ומעתה :כל זמן שהוא עובר
והוא חלק ממנה אז אדם לא יכול לתת ולהעניק
לעצמו ...אדם יכול לתת רק לזולת!! רק למי שנמצא
זולתי--לו!!! מחוץ לו!!!!! ממילא הלידה הוא נטו
אינטרנס אימהי!!! אני רוצה להעניק לך ...לתת לך...
והיות וכל זמן שאתה חלק ממני אז אין לי את עונג
הנתינה ...אין לי את האפשרות להעניק לך ...לכן!!!
אנא ממך!! תתנתק ממני ...תצא חוץ ממני ...כדי
לאפשר לי לתת ולהעניק לך מבחוץ ...כדי לאפשר לי
להיות אמא...
הבנת?? זאת אומרת :לידה זה אינטרס נטו מצד
הנותן!!! לא מצד המקבל!! מצדו של העובר אין
באמת הבדל בין לפני הלידה לאחריה ...כי גם
כשהוא היה עובר הוא היה ישות לכשעצמו והוא
מקבל בדיוק כמו לאחמ"כ ...ממילא :כשהוא מואיל
בטובו לצאת ולהתנתק מאמו הוא עושה בזה נטו
חסד עם אמו ...בזה שהוא מאפשר לה לתת לו בזה
שהוא כעת עומד כישות נפרדת חוץ ממנה ...לכן
דווקא היום הולדת זה היום היחיד שמגיע מתנה
למי שנולד!!! זה היום היחיד שההורים חייבים הכרת
הטוב לבן שלהם!!! ביום הזה איפשרת לנו לתת
לך!!! מכאן ואילך הבן רק חייב להורים שלו הכרת
הטוב על מה שהם נותנים לו מעל ומעבר ...היום
היחיד והמכונן ביותר בחיי הבן שהיה לו את
האפשרות לתת להורים ולא רק לקבל ...זה להיוולד
ולתת להם את האפשרות לתת לו!!!! תחשוב על
זה ...זה עמוק מאוד...
אז כמובן שלא באתי כאן לתת דרוש ב"סוגיות
החמורות" של מתנת יום הולדת ...וגם לא באתי
לרמוז שמישהו יתן לי מתנת יום הולדת) ...זה גם לא
בתקופה הקרובה( אז מה כן?? לאן אני בכל זאת
חותר???

הרי כך :הקב"ה עושה איתנו חסד בכל יום ובכל עת
ובכל שעה ...אנחנו כל הזמן נמצאים על תקן של
מקבלים ...אבל יש שלב אחד ויחיד בחיים שבו ניתנת
לנו האפשרות לתת לקב"ה ולעשות איתו יתברך
חסד!!! מתי??? ברגע של לידה!!! הרגע הזה שבו
אנחנו מאפשרים לו לתת לנו!! הרגע של ההתנתקות
כביכול שבו אנחנו כביכול יוצאים ממנו ועומדים
מבחוץ ...ואז מתאפשרת הנתינה ...זה הרגע היחיד
שבו יש לנו הזדמנות לתת לקב"ה ...להתחסד איתו...
לעשות איתו כביכול חסד...
מה זה רגע של לידה? רגע של הסתרה!!! רגע של
"למה ה' תעמוד ברחוק "...הרגעים הקשים האלו של
ההתנתקות שיהודי מרגיש שהקב"ה מתנתק ממנו...
הרגע הזה הוא רגע של לידה!!! כי תבין :כל זמן
שיהודי מחובר בכל ישותו לעבודת ה' והוא מקבל
הארת פנים תמידית ממנו יתברך ...הוא בגדר עובר!!
בהלו נרו עלי ראשי ...טוב לי אצל הקב"ה ..מצד
האינטרס שלי הלוואי ושבתי בבית ה' כל ימי חיי...
אני מצידי רוצה להמשיך לחזות תמיד בנועם ה'
ולבקר בהיכלו ...לא רוצה אף פעם לצאת ולזוז מפה...
כן ...אתה צודק ...מצדו של העובר ...אין לו שום
אינטרס להיוולד ...אבל מה יהיה עם אבא?? אבא
שבשמים רוצה בן!!! רצון הטוב להיטיב ...ובשביל
להעניק ולתת לך ...כאן צריך שיהיה מישהו שיצא
החוצה ...ורק מבחוץ!!!!! רק מבחוץ יהיה אפשר
להעניק לו ...אז אנא ממך עובר ...תעשה חסד עם
אבא שבשמים ותסכים לצאת החוצה ...תסכים לקבל
אפשרות של ימי שנאה וריחוק והתנתקות...
ואז מגיע הרגע של הסתרה!!! רגע של משבר לידה!!!
רגע של "למה ה' תעמוד ברחוק" ,ואז!!!! דווקא אז!!
דווקא ברגע הקשה הזה ,כאן זה הרגע הגדול והמכונן
ביותר שבו יש ליהודי הזדמנות לתת ולהתחסד עם
הקב"ה ...לאפשר לו להיות אבא כביכול מבחוץ..
--עד כאן מובן?? ובכן :זה התפקיד של יהודה!!! יהודה
הוא הבן הראשון של הקב"ה!! יהודה הוא הראשון
שמעניק כביכול לקב"ה שם של אבא!!! )עד עכשיו ,גם
האבות וגם שלושת השבטים שעד יהודה ,הם ממשיכים על תקן
של משפיע ,הם עדיין מייצגים את ההשפעה והנתינה של הקב"ה...
הראשון שנקרא מקבל באופן רשמי זה יהודה ...יהודה נקרא על
שם "הפעם אודה!!! הוא הראשון שאומר תודה ממקום של מקבל
גמור!! ואכמ"ל (...כשהתורה מדברת בפרשה הקודמת

על יהודה ,מה הנושא? הלידה של משיח בן דוד...
המשיח צריך להיוולד ...נו ...איך המשיח באמת
נולד?? בשביל זה יהודה נושא את בתו של שם...
אחשוב'ע שידוך ...ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה
ומתקבל ...הכל כ"כ יפה ומושלם ...בית צדיקים
יעמוד ...אבל לא!! אם הכל יהיה כ"כ מואר ויפה ...לא
תהיה פה לידה!! הילד לא יצא בחוץ!! בשביל להיולד
צריך לצאת החוצה!! אין ברירה ...צריך להזמין לפני
יהודה מצב של יציאה החוצה!!! ולפתע קורה מה
שקורה ...ער ואונן עושים מה שעושים והם מתים
בעוונם ...ואז יהודה נהיה אלמן ...וירד יהודה מאת
אחיו ...ואז לפתע ויט אליה אל הדרך ...יש פה כביכול
מציאות של יציאה של חטא כביכול ...יהודה מוצא
את עצמו לפתע בחוץ ...באחיזת ה'חיצונים '...אלו

רגעים קשים מאוד!!!! רגעים של משבר לידה ...זה
טיפול נמרץ ...זה עניין של חיים ומוות ...השאלה
שמרחפת כעת :האם הולכת להיות פה לידה או ח"ו
נפילה ??...האם יהודה הולך חלילה לצאת ו---
להיאבד??? או לצאת ו---להיוולד??...
ואז לפתע יהודה משמיע קול בכי של תינוק!! מודה
על האמת!!! תשובה!!! אבא ...אני מודה ומתוודה--
יצאתי בחוץ ...באותו רגע נשמעת קריאת מזל טוב
שמזעזעת את כל העולמות ...נולד בן לאבא
שבשמים ...נולד משיח בן דוד ...מזל טוב תיקון
השלם ...תודה לך בני היקר שנולדת ..מגיע לך מתנת
יום הולדת ...על מה?? על החטא שחטאת על
שיצאת!! שגגות נעשו לך כזכויות .כי אם לא היית
יוצא החוצה וחוזר בחזרה ...הרי לא היה לי בן ..לא
היה למי לתת .תודה לך בני היקר ...מזל טוב תיקון
השלם ..נולד משיח בן דוד) ...היציאה החוצה הזו היא לא
דווקא יציאה של חטא ...זה יכול להיות גם הסתרת פנים וימי
השנאה ..שמור את הכלל הזה לאורך המאמר כי הדוגמא לאורך
המאמר היא רק בתחום של נפילה רוחנית(..

---

יוסף נמשל ל---חמה ואילו יהודה נמשל ל---
לבנה...
מה הוא היום הכי מאיר והכי טוב בכל חודש???
ראש החודש!!!! הרגע של חידוש הלבנה זה הרגע
הכי גדול בחודש!!!! לעומת זאת מה הוא היום הכי
קשה וחשוך בחודש??? ע ר ב ראש חודש!!!! ערב
ראש חודש זה יום של דין ...אומרים סליחות ...יש
נוהגים להתענות ...מה יש?? הלבנה איננה!!! יום זה
)-ער"ח( יהי משקל כל חטאתי ...למה דווקא היום
הזה?? כי -בטל במיעוטו כדמות הירח!! אני היהודי...
אני צמוד ונמשל לירח ...אם ביום הזה הירח כ"כ
התמעט עד שהוא נעלם ..אז גם אני נמצא עכשיו
בהתמעטות ובהעלם ...אני עומד וזועק לקב"ה
ומזכיר י"ג מידות ...נו ...מה יהיה הסוף?? מתי יהיה
הסוף לחושך הזה??
אל דאגה!!! חבי כמעט רגע ...זה עניין של שניות...
כמה שעות ספורות ...ולפתע!!!! מהפך מאה שמונים
מעלות!!! מהרגעים הכי קשים בחודש!! אתה בבת
אחת נכנס לרגעים הגדולים והמיוחדים ביותר
בחודש!!! ראש חודש!!! הרגע הקשה ביותר זה הרגע
שלפני מולד הלבנה ...והרגע הטוב ביותר זה הרגע
של חידוש הלבנה!!! איך מסבירים את זה??? איך
ההסתרה והגילוי בדיוק נפגשים בתיאום כזה
מושלם??
העניין הוא :זה בדיוק כמו לידה! אליבא דאמת לידה
זה הרגע הכי מתנכר ...זה רגע שאמא פשוט מנתקת
את הילד ממנה ...לא לחינם לידה נקראת משבר...
אבל זה לא סתירה שהוא גם הרגע הכי מכונן!!!
אנחנו מנתקים אותך בשביל שתהיה מבחוץ
ומשם!!!! משם אנחנו ניתן לך הכל!!! הרגע הזה הוא
רגע קשה ...וזה מה שנקרא בפנימיות "קרוב
לאחיזת החיצונים"!!! הרגע של הלידה הוא רגע
מר!!! הוא רגע של ניכור!!! רגע של ניתוק!!! חושך
גמור ...אבל רגע אחרי!!!! רגע אחרי שהוא התנתק
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ממעי אמו ...מה צועקים?? מזל טוב!!! נולד פה
תינוק!!! אבא מחבק את התינוק החדש ואומר לו:
מזל טוב ,אני אבא שלך ,מבחוץ!!!! זה בדיוק מה
שקורה מידי ערב ראש חודש ...ברגעים האלו
הלבנה מחוברת לגמרי לשמש ...היא נמצאת
איתה על אותו קו ולכן אי אפשר לראות את
הלבנה ...במילים אחרות :הלבנה עכשיו מעוברת
בתוך השמש ...הסיבה שלא רואים אותה כי הוא
כביכול בתוך השמש ...היא חלק ממנה ...השמש
רוצה להשפיע על הלבנה ...אבל אי אפשר להשפיע
מבפנים ...רק מבחוץ אפשר להשפיע ...ואז מגיע
הרגע שלפני הלידה ...מדובר ברגעים קשים ...רגע
שבו השמש לאט לאט הולכת ומתרחקת מהירח...
הירח רואה את השמש מתרחקת ועיניו רואות
וכלות ...אני כ"כ רוצה להמשיך להיות מחובר
לשמש וללכת יחד איתה ..אבל לא!!! היא הולכת
ומתרחקת ...והירח בוכה ...ו ...והופה!!! לפתע
נשמעת קריאת מזל טוב ...אגוטע חודש ...הנה
הלבנה ...הלבנה נולדה ...נתקדש החודש!!! לא
לבנה ...אל תצטערי ...זה שהשמש התרחקה
והתנתקה ממך זה לא בגלל שהיא מתנכרת
אלייך ...אלא בגלל שהיא רוצה להשפיע עלייך וזה
יכול להיעשות רק מבחוץ ...וההראיה ...רק ברגע
שהשמש התרחקה ממך רק אז התאפשר לנו
לראות אותך בחידושך ...מי נולד בראש חודש??
הלבנה!!! מי הוליד אותה?? השמש!!!
על אותו משקל :מי נולד?? יהודה -לבנה!! מי
הוליד אותו?? יוסף -חמה!!
זה אולי נשמע מילים מאוד גבוהות ...יוסף מוליד
את יהודה ...מה הפשט בזה?? מה הקשר?? אבל
הביאור בזה הוא כך :יוסף הוא צדיק!!! צדיק צריך
להתגבר בכל מחיר!!!! צריך לשלוט ביצרו בכל
מחיר!!! יוסף צריך להיות 'עובר' ,להישאר בפנים
ולא לצאת החוצה ,לא ליפול ...לא להיות נפל...
להישאר דבוק בחי העולמים ולהיות צדיק
עולמים!! אבל פתאום מגיע רגע של ריחוק ...רגע
של ניסיון ...ואותו צדיק מרגיש לאט לאט שהעסק
יוצא מכלל שליטה ...ובום!!! העובר מתחיל
ליפול ...מתחיל להתנתק ...קנייני הנצח הרוחניים
שקניתי ברוב עמל ויגיעה עוזבים אותי ...ואני
נשאר כמו סמרטוט ...מלא בנקיפות מצפון...
כן ...השמש עזבה את הירח והפליגה לדרכה ...כל
רגע שחולף השמש רק צוברת יותר מרחק ...והירח
רק צובר פיגור ...ואותו יהודי שכ"כ רצה להיות
יוסף ...כ"כ ידע שאסור לו ליפול ...הוא פתאום
מוצא את עצמו ברגעים של נפילה והוא נכנס
לאיבוד עשתונות ...ואז לפתע קול על שפיים
נשמע ...מזל טוב בני היקר ...שובו בנים שובבים
ארפה משובותיכם!!! לא ...בני היקר. ..זה לא
נפילה ...זו לידה!!!! אם רק תתפוס את הרגע הזה
נכון ותשוב אלי ...יתברר שזה לא נפילה אלא
לידה ...כעת נולד הבעל תשובה ...שיודע לא רק
להיות שמש ...אלא גם להיות ירח ...לדעת לקבל
השמש ...לדעת לחזור בתשובה...
ראשי חדשים לעמך ראשי תיבות רחל ...את
תפילת ראש חודש רחל תקנה ...רחל היא
האמא!!! אבל מי הבנים שלה?? בני לאה...
יהודה!!!

---

זו נקודת ההבדל בין יהודה ליוסף!!
ליוסף אסור ליפול ,אבל יהודה?? אדרבה ,כי נפלתי
קמתי...
כשיוסף עומד מול ניסיון ,אבא יעקב מתגלה אליו
בחלון ומזהיר אותו :אסור לך ליפול ...אם אתה תיפול
אתה תהיה ח"ו נפל ...אתה תדחה ותמחק מאבני
האפוד ...אבל יהודה?? כשיהודה מתמודד מול חטא...
האם דמותו של אבא נראתה לו בחלון?? ממש לא!!!
כשיהודה נופל אבא לא מתגלה אליו ולא מזהיר
אותו ...למה?? כי יצתה בת קול ואמרה "ממני היו
הדברים "...הקב"ה לפעמים מזמין נפילות ..אצל
יהודה נפילה רוחנית זה משהו שעלול לקרות ,וזה
עדיין לא מוחק אותו מאבני האפוד ...ממילא דווקא
ברגעים של נפילה אבא יעקב דווקא לא נזעק
להתגלות ליהודה בחלון ...רק מתי כן?? מתי יהודה
מקבל ד"ש חם מאבא? דווקא אחרי הנפילה!! אחרי
היציאה!!!! כשיהודה שב בתשובה ונולד מחדש...
ופתאום יעקב אבינו מברך את כל בניו ...וכשמגיע
תורו של יהודה הוא נסוג לאחור ומפחד שאבא יוכיח
אותו ...אז אבא מקבל אותו בשמחה ואומר לו :יהודה
אתה יודוך אחיך!!!! מזל טוב ...נולד התיקון השלם...
נולד בני בכורי ישראל ...אל תברח ...תשוב אלי ותקבל
נשיקת מזל טוב מאבא ...ארפא משובתם אוהבם
נדבה...
--מי אנחנו?? האם אנחנו שייכים ליוסף או ליהודה??
ברור שלכל אחד מאיתנו באופן פרטני יש נטיה
מסוימת לאחד משני השבטים ..אבל מה שבטוח הוא
שכל אחד מאיתנו מחויב ושייך בשני הבחינות האלו
ביחד!! מכל אחד מאיתנו נדרש מצד אחד 'למאן'
ולהתגבר כמו הבחינה של יוסף ,ומאידך ,לדעת לשוב
בתשובה שלימה כמו יהודה ...ופה צריך אומנות מאוד
גדולה לדעת להחזיק בשתי הקצוות האלו כאחד...
לדעת מצד אחד להחזיק עם כל הכח ולהישאר עובר
כמו יוסף שיודע שאסור לו ליפול כי אין חזור ...ומתי
לדעת להחליף דיסק ולהיוולד כמו יהודה ...בשביל זה
יש לנו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד )-יהודה( ,והתיקון
השלם יגיע רק באמצעות השילוב המנצח שבין
שניהם...
וכידוע ,משיח זה לא רק שם של בן אדם ,אלא בעיקר
שם של הנהגה ...ובדור אחרון זה כל אחד מאיתנו
נדרש ממנו לנהוג בבחינה של שני המשיחים גם יחד...
במה זה מתבטא?? יהודי צריך לתבוע מעצמו שלימות
בעבודת ה'!! התגברות בלתי מתפשרת!! אסור לי
ליפול בשום אופן!! ללכת עד הסוף בתקיפות!! זה
בחינת משיח בן יוסף ...ואז יום אחד משיח בן יוסף
מת ...מה פירוש מת?? יום אחד מגיעה נפילה...
הקב"ה מזמין לידה ...ואז העובר שביהודי ...החלק
השמור שבאותו בחור ישיבה שהצליח לשמור על
עצמו עד עכשיו ...פתאום זה מת ...היוסף שבו נכשל
ונפל ...וברגע שיוסף נכשל הוא נמחק מכתפי האפוד...
זהו!! מת!!! הוא יוצא החוצה ונמחק ...אבל ברגע
שמשיח בן יוסף מת ...ברגע שהוא נופל ..מי מקבל
אותו?? יהודה!!! מזל טוב ...ניתן לך כעת הזדמנות
להיוולד מחדש ...לשוב בתשובה ולתת לרבש"ע את

השם אבא ...באותו רגע נולד משיח בן דוד ,באותו
רגע צריך להחליף דיסק ...ולהאמין שיש תשובה...
ומיד להיוולד ולשוב בתשובה ולהתחבק עם
הקב"ה מבחוץ ,כן ...עד עכשיו הייתי עובר
מבפנים ...השתדלתי מאוד שלא ליפול ולא להיות
נפל ...עכשיו שלא הצלחתי ונפלתי ...אז הנה...
נולדתי ...כן ...אשה יולדת היא מטמאה לידה...
למה לידה מטמאה? כי לידה זה סוג של מוות!!
מוות של מי?? מוות של העיבור ...כן ...העיבור מת!!
אבל התינוק ב"ה נולד ...הקב"ה לא כועס על יהודי
שחוטא!! הקב"ה כועס על יהודי שלא חוזר
בתשובה!! חטא זה עיבור שמת ...עיבור שמת זה
עדיין לא אומר שהעובר מת ..אדרבה ...עיבור
שמסתיים זה אומר שטמון כאן פוטנציאל של
לידה ...מתי הקב"ה כועס?? כשהעיבור מת והעובר
יחד איתו רח"ל ...כשאדם חוטא והוא מתחבא...
אז הקב"ה מתהלך ושואל :אייכה ...איפה אתה...
למה אתה לא נולד מחדש ??..למה אתה לא מגיע
אלי ומבקש סליחה ונולד מחדש...
---

התמרון הזה הוא מאוד מאוד מסובך!!!! גוי
לא יכול להבין כזה דבר ...כי הוא לא בן של
הקב"ה ...ואני אגלה לך סוד :גם בחור ישיבה
לא מסוגל לגמרי להבין את זה ...כי הוא לא
היה אבא ...הוא לא מסוגל לקלוט איך שתי
הדברים המנוגדים האלו יכולים ללכת ביחד...
תחליט :אם אסור ליפול בשום אופן וזה אל
חזור ...אז למה שכשזה קורה פתאום המנגינה
משתנית ...יש לבחור שאלות טובות ואין לנו
אפשרות לענות לו ...הדבר היחיד שאני יכול
לומר לו :כשתהיה אבא תבין!!!!! הורים
מבינים את זה ...הורים מבינים שמצד אחד יש
קוים אדומים שהילד לא יכול לעבור אותם
ואין על מה לדבר ...אבל יש עוד קו אחד עוד
יותר אדום ...הלא הוא אהבת אב לבנו ...מה
שתעשה ומה שלא יהיה ...אתה הבן שלי
ותמיד הדלת פתוחה לחזור הבייתה שוב...
לסיכום :אין עוצמה יותר גדולה בעולם ...מיהודי
שיש לו מה לתת לאבא שבשמים!!! דא עקא
שהנתינה הזו לפעמים כרוכה בימי שנאה וברגעים
קשים ...אז תשמור את המסמך הזה לאותם רגעים
קשים ..שאאוף ...למה צריך ללכת קשה ..למה יש
כאלו מפריעים??? ותבין שהרגעים האלו הם
הרגעים המכוננים ביותר בחייך!!! רגע של לידה!!
רגע של נתינה לאבא שבשמים ...אתה נותן לו את
בנו!! שמוכן להיוולד מחדש...

”

סיום ]והתחלת!![ הדף היומי ממשמש ובא!!!!

מאמר זה מוקדש לכבוד סיום דף היומי ...ובעיקר לקראת התחלת הדף היומי ...חלקו
הראשון של המאמר מיועד עבור יהודים שעמלים לפרנסתם והחלק השני מיועד עבור
מפלגת השלטון של האברכים ועמלי תורה...
ובכן ,אליך יהודי יקר :אתה מאוד מאוד רוצה להתחיל ללמוד דף היומי ,מאוד חשוב לך
שהפעם זה יחזיק מעמד ועד הסוף ...ובכן ...יש כלל בעולם הגדול שקובע באופן חד
משמעי ש :-הכל עניין של שיווק!!!!!
כל דבר בעולם ...האם הוא יוקרתי או זול ...מיוחד או פשוט ...מרגש או משעמם ...הכל
תלוי בשיווק!!! ויש ברוך ה' ענף שלם של תעסוקה בתחום השיווק ...יש חברות שלמות
שהמומחיות שלהם זה לדעת איך לשווק לך מוצר ולתת לך תחושה שאתה חייב לקנות
אותו ואין סיכוי שלא...
מתי צריך להשתמש בחברת שיווק?? כשרוצים "לעבוד" עליך ...אבל כשאתה בעצמך מבין
את חשיבות העניין ...ואתה בעצמך מעוניין להיות משוחד ולהיכנס לזה ...כאן לא צריך
להגיע לאיש מקצוע שיווקי ...כאן אתה בעצמך יכול להיות איש שיווק ...ובכן :ר' ייד...
אתה רוצה לקבוע עיתים לתורה?? אתה רוצה להתחיל ללמוד דף היומי ושזה יחזיק
מעמד? אין ברירה!!!! תשווק את זה!!!! נו ...איך תשווק את זה???
פשוט תכניס את כל המשפחה שלך להווי של דף היומי!!!! תכניס את אשתך בסוד
העניינים ...את הילדים ...תכריז בצורה רשמית :אני כעת מתחיל מסכת ברכות ...ובעזה"ש
כבר עכשיו אני מודיע שיום ט' באדר אי"ה זה יום מיוחד!!! מה יש ?.ביום הזה אני עושה
סיום!! תזכרו כבר עכשיו את היום הזה ...וקדימה ...תתחיל ...עברו שבועיים שלוש...
החזקת מעמד? אתה כבר אוחז בדף י"ח בעקביות ...אתה חוזר הבייתה ותולה פתק
תזכורת על המקרר ...י"א באדר מתקרב!!! יום הסיום!!!!
זהו ...עקרונית את שלך עשית ...אתה סיימת ...כעת עצור!!! זוז לצד ...אל תמשיך לקרא!!!!
השורות הבאות לא מיועדות בשבילך ...אלא בשביל אשתך ...כעת תגיש לה את העלון...
ואתה תלך למנחה מעריב שלך ...ובכן :גברת יקרה ...את הרי אוהבת תורה ...לך לא צריך
להסביר כמה חשוב שבעלך הולך ללמוד תורה ...מי כמוך יודעת כמה הוא חוזר משם בן
אדם אחר ...טוב יותר ...מרומם יותר ...נינוח יותר ...וכל הבית מוקרן מאור התורה שהוא
מביא איתו ...ובכן :את כבר עכשיו!!! כבר עכשיו מכינה את הילדים לקראת התאריך של
הסיום ההולך ומתקרב!!!! תכינו לאבא הפתעה ...מה בדיוק?? אנחנו סומכים עליכם ...זה
כבר יצירתיות של כל בית) ...כל בית והרמת חיים שלו או המושגים שלו ...אצל אחד זה מתנה ...אצל
השני זה סעודה גדולה ...אצל השלישי זה מכתב ככה עם כל הלב( עכ"פ הטקטיקה הכי חשובה :זה
שאבא יידע!!!! שאבא יידע שמשהו מתבשל מאחורי הגב שלו סביב הנושא של הסיום!!!!
ושוב :שידע!! לא כמו כל המסיבות ההפתעה הטפשיות האלו של דורנו ...שאבא ידע
באופן מופגן ורשמי שמבשלים משהו מאחורי הגב שלו סביב יום הסיום ...שידע שכשהוא
הולך לדף היומי אתם שוקדים בקדחתנות על ה"אירוע" של הסיום ...מתקרב הסיום???
קונים בגדים) ...הרי תמיד חסר בגדים ...ותמיד אין מה ללבוש ותמיד צריך לקנות בגדים ..אז אם כבר ...זה
התאריך (....עכשיו :מה שחשוב זה שכל הילדים יהיו שותפים סביב הסיום ...שותפים זה לא
סתם ...שהם יהיו עמוק בפנים ...שהם בעצמם יפנימו שכשאבא עושה סיום זה כדאי ..זאת
אומרת :אפילו יענקי בן השנתים יפנים לפי ערכו שכשאבא מסיים מסכת זה שווה) ...זה
אומר שהוא מקבל שתי קרמבו ולא אחד וכן הלאה (...כמו כן :במעמד הסיום כל הילדים
לבושים בגדי שבת ...ואם זה לא מספיק ...אז באותו צהרים שלא ילכו לחידר ולו בשביל
הדרמה ...כי היום בלילה יש אצלנו שמחה) ...אז נכון שהרבה בחידר כבר יתחיל לנחש שאולי מישהו
אצלכם סוגר שידוך ויש וורט ...אז למחרת תבהירו לו שכן ...הוא לא לגמרי טעה ...אל תקרי מורשה אלא

מאורסה (...אם ככה תעשו בסיום של מסכת ברכות ...נראה אותו לא מסיים את מסכת
שבת!! נראה אותו!!!! בא נראה אותו...
אתם פשוט תכניסו אותו למצב של "אל חזור "....זה עניין של שיווק!!!
--ובכן :נחזור אליך ידידי היקר ...עקפתי אותך ...עשיתי עליך סיבוב ...דיברתי עליך מאחורי
הגב ...אבל אתה מצידך תשתף פעולה עם זה!! תן לזה לקרות!!!! תן לממצב הזה...
לשיווק הזה ...להתרחש מאחורי הגב שלך ...מתוך ידיעה והבנה שאתה צריך את זה ...כן...
אל תתבייש להודות שאתה צריך את הבלונים האלו ...אתה צריך את הציור של רותי בת
השש שהיא מציירת לך לכבוד הסיום ...ואתה צריך את המצב הזה ...ושוב ...שתבין :אם
היית איזה חילוני עם עגיל שהיינו רוצים לקרב אותך ליהדות עם כל מיני קומבינות ...כאן
היינו באמת צריכים לעשות הכל מאחורי הגב שלך כדי שלא תקלוט שאנחנו מסיונרים..
אבל כאן זה לא הסיפור!!! אתה בעניין ...לגמרי בעיניין ...אתה בעצמך מבין את חשיבות
העניין ואתה מאוד רוצה להכניס את עצמך לדף היומי ולהכניס את עצמך לאל חזור ..אז
תשחרר ...תן ...תן לשיווק הזה להשתלט עליך ..אדרבה ...תשתף עם זה פעולה!!! אתה
בעצמך תיצור באלגנטיות איזה מנגנון של מממצב שהוא יהפוך להיות עץ שלא תוכל
לרדת ממנו...
אני רוצה להבהיר לך חד משמעית :בשבועות הקרובים יהיו אירועים מאוד מאוד
עוצמתיים ומרשימים של סיום דף היומי ...זה בהחלט יביא אנשים חדשים ...כי שוב...
בדורנו הכל עניין של שיווק!!! התזמורת וההמוניות תעשה שיווק טוב ויצטרפו אלפי
לומדים חדשים לדף היומי...
ואני אומר לך עם יד על הלב ...שלא תגיד שלא אמרתי!!!!! כל השיווק הזה שווה בשביל
השבוע שבועיים הראשונים ...מקסימום חודש חודשיים ..כי השיווק האמיתי ביותר??? מי
באמת זה שיזיז אותך בעקביות וידרבן אותך לקבוע עיתים לתורה?? זה רק מישהו אחד
ויחיד :האשה והילדים!! המעגל הקרוב והסגור שלך ...אצלם ורק אצלם יפול דבר!!!
כן ...נשות ישראל הצדקניות ...לא תאמינו ...זה תלוי בכן!!! ורק בכן!!! אם אתן תחליטו
שאתן רוצות שבעליכן יהיו עקביים בקביעת עיתים לתורה זה יקרה!!! )אבל כמובן רק
בטוב ...חס ושלום להתחיל לתת מוסר לבעל שיתחיל ללמוד ...אשה יכולה רק לקפוץ על הגל!!!
אחרי שהבעל התחיל ללמוד ...היא יכולה להעצים את זה ולהעיף את זה עד השמים ...אבל זה חייב
להתחיל ממנו ...אחרי שזה התחיל ממנו ...מי שידאג שזה לא יפסק זו האשה(

--יש פה עוד נקודה מאוד חשובה ...אחת הסיבות העיקריות למה אנשים מתחילים דף
היומי ומפסיקים ...זה בגלל חוסר עקביות!!!! איך אחד אמר לי?? אני אלוף העולם
בלהתחיל דף היומי ...כל שבועיים יש לו איזה יומיים מאוד עמוסים שאז נורא קשה לו
להגיע ...ואחרי שיומיים הוא כבר לא היה ...אז זה נגרר לעוד יומיים ...ואז צריך להתחיל
שוב!!! והוא מתחיל ומתחיל ושוב מתחיל ...ויש גבול כמה אפשר להתחיל שוב ושוב...
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אז אני אספר לך :אני מכיר יהודי אחד שכבר כמה מחזורים ניסה להתחיל דף
היומי ותמיד הוא לא החזיק מעמד ...עד שבמחזור האחרון הוא פתאום הצליח
ובגדול!! מה קרה?? הוא קיבל על עצמו עקביות מסוג יצירתי ומעניין :אני מתחייב
ללמוד ששים אחוז מכל מסכת!! מדין רוב מנין!!! לדוגמא :אם במסכת ברכות יש
ששים ושלוש דפים!!! אז אני מתחייב להיות עקבי בערך בארבעים דפים!!! כלומר:
גם אם יקרה שאני אחסיר  20יום מתוך ששים ...אני עדיין בפנים!!!
הבנת מה קרה פה??? עד היום ...אם הוא החסיר שבוע ולא הגיע ...אז "הלך עליו"...
הוא צריך להתחיל מחדש ...אז זהו שלא!!!
מהיום יש סך מסוים של חיסורים שאפשר להחסיר ...כך שאם החסרתי שבוע שלם
לפני הבר מצוה של הבן ...או שבוע וחצי לפני החתונה של הבת ...זה לא אומר
שאני צריך להתחיל מחדש!!! אלא זה בסה"כ מצמצם לי את אחוזי החיסורים
שאני יכול להמשיך להחסיר מהמסכת הזו!!! אבל חכה!!! זה לא נגמר בזה ...אותו
אחד החליט שכל דף שאני מחסיר ...אין שום בעיה ...אבל אני רושם לעצמי את
זה ...בשביל מה?? בשביל המחזור הבא!! שאני אדע מה אני צריך להשלים במחזור
הבא ...ובזכות זה!! בזכות ההחלטה המפוקחת הזו הפעם לראשונה אותו יהודי ב"ה
השלים את כל המחזור של דף היומי ...וכעת ב"ה הוא מתחיל שוב דף היומי ...ויש
לו ב"ה הרבה חורים שהוא חייב להשלים אותם ...ויש לו רשימה באיזה דפים אסור
לו להחסיר ...הנה לך טקטיקה שהיא בסה"כ לסדר את הראש!!! איך להפוך את
המחדלים למתוחמים...
--עד כאן ליהודים היקרים העמלים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה ...כעת נעבור
למפלגת השלטון ...לאברכים ובני ישיבות...
אם שמת לב ...כאן בגיליון זה בייחס לנושא הזה אני כל הזמן הולך על גחלים...
ולמה?? כי סו"ס גיליון הזה מיועד בעיקר )או לכה"פ בין הייתר( לאברכים ובחורים
שיושבים ולומדים כל היום ...ועד לפני עשר חמש עשרה שנה הייתה מוסכמה די
ברורה שדף היומי זה לא מתאים למי שיושב ולומד כל היום ...ולמה?? כי כאמור...
המנגנון של דף היומי בנוי על קצב אחיד וחדגוני שמי שמונח בלימוד ולומד בעיון
המתבקש לא יכול לעמוד בקצב האחיד הזה ...ככה פעם הייתה המוסכמה ועד
היום יש כאלו שאומרים את זה בתקיפות ...וזה גם נכון במידה מסוימת ...שיהיה
ברור :המצרך הנדיר והיוקרתי ביותר בדורנו זה עומק!!! מי שכבר יודע לחשוב
ולהעמיק ולהבין באמת מה כתוב בסוגיה צריך לשמור עליו כמו אתרוג ...אסור לו
להוריד באיכות הזו ...כי היא היום קריטית!!! בדור הרדוד שלנו עומק ופנימיות זו
הספינה שיכולה לצלוח את השטחיות שלנו ...עד כאן ברור?? עכשיו נעבור לשלב
ב'...
עשיתי מחקר בעניין ...בררתי ככה מלמעלה מה קורה בבית מדרש שלנו ...מי לומד
דף היומי ומי לא ...ומה התברר לי??? )תגיד לי אם טעיתי (...שיש שתי קבוצות מובהקות
שלומדים דף היומי!!! או בעלי בתים או תלמידי חכמים מובהקים ...ולמה???
מסיבה פשוטה :בנקודה הזו יש מכנה משותף מסוים בין בעל בית לתלמיד חכם...
כי בעל בית יודע שיש לו רק שעה אחת ביום ללמוד ...אז לפחות נכנס לאיזה
מסגרת שנוכל להספיק משהו ...לפחות נעבור על הש"ס ...אותו שיקול בדיוק יש
לתלמיד חכם אמיתי ...מדובר באברך רציני מאוד ...או בחור מתמיד מאוד ..ואחרי
כל ההתמדה וכל הרצינות יום אחד הם קולטים שכל דבר צריך מסגרת ...ואם אני
רוצה יום אחד לעבור על כל הש"ס אני חייב איזה תכנית שתדפוק לי על הראש
ותכריח אותי לדפדף דף אחרי דף ...ואז הוא מוצא את עצמו איכשהו מגיע לדף
היומי ...האמת היא שככה זה בכל דבר!!! מסגרת זה תמיד דבר מעצבן!!! מסגרת
זה תמיד דבר שמוציא את האויר מהמפרשים ועוצר לי את המעוף ...כולנו
מתעצבנים על המסגרת שמקבעת אותנו ולא נותנת לנו לעוף קדימה ...ולמרות כל
העצבים ...בסופו של דבר כולם יום אחד מגיעים למסגרת על ארבע ...כי בסופו
של דבר אצלה זה קורה ...המסגרת זה הכלי שהיא בסופו של דבר קוצרת את
התוצאות בשטח ...מה שנכון נכון!!!! אפילו אני מודה) ...ממש הודאת בעל דין( אז
אצל האייפוניסטים המסגרת מתבטאת בחסימות ובסינונים של הרבנים וכו' וכו'...
הם רואים במסגרת השמרנית הזו משהו קטנוני ...מה ..אתה לא סומך עלי?? ואח"כ
אותו אחד מגיע על ארבע ...כי ...כי הוא מגלה שהמסגרת הקטנונית הזו היא
היחידה שיכולה להציל את הילד שלו ...אז באותה מידה גם אנחנו בתוך בית
המדרש ...גם לנו יש התמודדויות משלנו מול המסגרת ...אני מגיע עם כל
האימביציה והמעוף ורוצה לדעת את כל התורה כולה ...בהתחלה אני בטוח שזה
יקרה מעצמו ...עד שגדלים ונהיים בעלי ניסיון ואז כל אחד בתורו הוא קולט שאם
אני באמת רוצה לדעת את כל הש"ס אני צריך להתקבע בתוך איזה מסגרת ...זו
מסקנה שתמיד מגיעה בשלב מסוים בחיים ...ובכל תחום בחיים ..גם בכלכלה
נבונה ...וגם בזוגיות ...תמיד ההוראות המתכתיות האלו של העשר דקות קביעות
בזה ובזה ...זה נשמע מרובע וחסר חיבור ...אבל בסופו של דבר כולם מבינים שזה
הסוד!!!!! ואורך זמן עד שמבינים את זה ...ואותו דבר בדיוק בדף היומי!!!! אני יכול
להעיד בנימה אישית ...אני עדיין אוחז במקום הצעיר הזה שאני מתקשה לצמצם
את עצמי לדף אחד גמ' ליום ...אני לא מסוגל לחשוב שרק בעוד שש שנים אני
אגמור את הש"ס ...אבל אני יודע בוודאות שעלי נאמר "כשתגדל תבין "...יום אחד
כולם מבינים שהכלל הוא קובץ על יד ירבה ...אז כנראה שאני צריך עדיין לגדול...
נחכה לי בסבלנות ...לכן!!!! לבני תורה ולאברכים שעדיין מפחדים להתחיל ללמוד
דף היומי כי זה בעלבתיש ...תנוח דעתכם!!! דף היומי זה לא בעלבתיש ...זה בסה"כ
טקטיקה של מסגרת!!!! ויום אחד הרי אנחנו נחבק את המסגרת ...זו או אחרת...
הת"ח הגדולים כבר מחבקים את דף היומי ..לכן אם אתה ..כבר מתחשק לך
להתחיל דף היומי ...אם אתה כבר עברת את הגיל שלי ...ואתה כבר כן מסוגל
לבנות תכנית לטווח של שש שנים קדימה של דף ועוד דף ...אז רוץ על זה!!!! אל
תחשוב לרגע שזה בעבלתיש ...ברור????

המתייוון של דורנו ...נפתח לו את הלב ואת הדלת של נר חנוכה
יש נושא כאוב בחנוכה שלא כ"כ מדברים עליו ...ביום שאחרי חנוכה היוונים נכנסו להיסטוריה ונעלמו מהאופק...
מכאן ואילך היוונים הם הנושא שהכי פחות מטריד אותנו ...אבל מה שכן מטריד אותנו ביום שאחרי ...זה שעם
ישראל נאלצו לעמוד מול הצלקות האמיתיות ...מול הבן המתייוון!!!! הבן המתיוון זו הצרה האמיתית ...מולו
אתה לא יכול להילחם ...אתה לא יכול לצאת נגדו בחרב ובחנית כי אנחנו דואגים לו ..אכפת לנו ממנו .הוא בן של
הקב"ה ואנחנו חייבים אותו פה איתנו ...וכאן מתחיל הסיפור הגדול!!!! ולכן אם תשים לב ...הנס של נצחון
המלחמה כמעט ולא מדובר בחנוכה ...הלבוש אומר שרק בהלל של היום הראשון צריך לכוין להודות לה' על
נצחון המלחמה ...אבל מכאן ואילך?? זה כבר נס פך השמן!!! נס פך השמן כבר לא מתעסק עם היוונים!! אלא
מאיר את החשיכה של הבנים המתייוונים שלבנו עליהם ...זה הנס היותר קריטי מבחינתנו להשיב לב אבות על בנים
ולב בנים על אבותם.

בהזדמנות זו ...באופן חד פעמי ...בא נדבר על אחינו התועים ...התועים לגמרי לגמרי ...החילונים לגמרי ...אלו
שעושים לנו צרות ולא מכירים בנו ...וביום יום אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאויבים ...גם בשביל להתרחק
מהם ...וגם בגלל שחלקם באמת אויבי ה' שמשנאיך ה' אשנא ...אבל באופן חד פעמי ...מותר פעם אחת להסתכל
על זה בעין אחרת ...ובכן:
תסלח לי על הדוגמא ...אבל אחת מהתופעות שהיו בשואה ...שזה גם מסוג הנושאים שמעדיפים לא לדבר
עליהם ...זה התופעה של הילדים הקטנים שהיו חיים בגטאות!!! כל הילדים הרעבים האלו שחיו בגטו בשואה...
כמעט כולם יום אחד נהרגו ונטבחו על קדושת שמו יתברך ונשמותיהם הטהורות עלו השמיימה והם כעת
נמצאות על כנפי השכינה יחד עם רבי עקיבא וחבריו ...אבל!!!! תנסה לדמיין מה עובר על ילד שחי שנה שלימה
בגטו ...בשלב מסוים כבר אין בית ספר ...אין חינוך ...הורים?? איפה הורים ...אבא נלקח כל יום למחנה עבודה
וחוזר שבור לגמרי ...אחותו מתה לו מול העיניים ממחלות ...ואמא שלו גוועת מרעב ...ומדובר בילד בגיל
שמונה!!!! שמשוטט בגטו יומם ולילה ומחפש אוכל ...אין לו גב ולא משענת ...ללא חינוך ...ללא הורים ...בלי
מינימום של סדר יום ...תנסה לדמיין איך ילד כזה מתנהג??? זהו!!!! פה אני עוצר!!! למה שאני אתחיל לתאר??
אתה כבר יכול לחשוב לבד איך זה היה נראה ...הוא בטח לא היה ילד טוב ירושלים ...נו ...ואני שואל אותך :מישהו
מגיע אל הילדים הקדושים האלו בטענות למה הם ככה התנהגו?? תאר לעצמך מישהו מניצולי השואה ...יום
אחד בהיר הוא לפתע נזכר באחד הילדים הלא מחונכים שהסתובב שמה בגטו והשתולל והתנהג כמו ילד שאין
לו הורים כי הי"ד ואין לו מורים כי הי"ד ואין לו אוכל כי אין) ...עד שיום אחד הגיעו הנאצים והרגו גם אותו בדם קר...
ה' יקום דמו (...מישהו מניצולי השואה שומר לרגע טינה לאותו ילד הי"ד שהתנהג אליו לא כ"כ יפה שמה בגטו???
חס ושלום!!!! ברגע שאותו ניצול שואה רק נזכר באותו ילד ...אני בטוח שדמעה של רחמנים נוצצת בעינו
ובאותו יום הוא הלך לבית הכנסת ואמר עליו קדיש מיוחד לעילוי נשמתו!!!! כי איך אפשר לבא בטענות לילד
כ"כ כ"כ אומלל ...ילד רעב ויתום עגול שחי בגטו והסתובב יחף ואומלל וחיפש מה לאכול?? איך אפשר לכעוס
על כזה ילד ??...מה אתה יכול לצפות ממנו??
מפחיד לומר!!! אבל החילוני הסטנדרטי המצוי כיום הוא מאוד מאוד מזכיר את אותו ילד מגטו וורשא ...כן...
החילוני הזה מתנהג לא יפה ...הוא כל היום מתריס נגדנו ...הוא עושה לנו חיים קשים ..אבל גם הילד הזה מגטו
ורשא ...גם הוא לא התנהג שמה יפה ...ובשעתו ...בתוך הגטו הילד הזה מאוד הרגיז ...הוא מאוד הפריע ...הוא
היה ממש מיטרד לאנשים מבוגרים שבלאו הכי לא ליקקו שם דבש ...אבל במבט לאחור??? כשאנחנו מסתכלים
על הנתונים הנוראיים שהילד הזה חי בהם ...כולנו מבינים שמה אפשר היה לצפות ממנו??? כזה אומלל!! אז
זהו!!!! שתדע לך :שהחילוני של היום ...הנתונים שהוא גדל בהם הם כ"כ נמוכים ...כ"כ שפלים ...הוא אישיות כ"כ
מפורקת מבחינה אינטלגנטית ..שהוא חסר רסן כמעט ולא באשמתו ...הטכנולוגיה של היום מטמטמת אותו
לגמרי לגמרי ...הוא בכלל לא בן אדם מן הישוב ...אתה רוצה? תגיד עליו קדיש!! אתה רוצה עוד יותר? תתפלל
לאבא שבשמים שיחוס על בנו וישיב אותו אליו ...אבל לכעוס עליו בנימה אישית ולהיות מזועזע מההתנהגות
המופקרת שלו?? אי אפשר כמעט לצפות ממנו למשהו אחר!!!
אז שוב ...בא לא נסחף ...זכותנו לכעוס עליו כי הוא ממרר לנו את החיים ...זכותנו לשנא אותו גם אם נחליט
שהוא לא אשם ...כי סו"ס הוא מחרף מערכות אלוקים חיים ואנחנו חייבים להתגונן ולמחות על כבוד שמים...
ולכן ביום יום זה לא שיקול!!! אבל פעם ב ...מותר לזכור שסו"ס מדובר בתינוק שנשבה שחי בגו'נגל ...וממילא
השנאה אליו היא לא בנימה אישית ...אני רוצה שתבין :אתה החרדי ...ממך אפשר לצפות שתנסה להיכנס לראש
של החילוני!!!! הנתונים והיכולות האינטלגנטיים שלך הם הרבה הרבה יותר גדולים ממנו!!! אבל ממנו אני לא
מצפה שיבין אותך כי הוא לא מסוגל ...זה גדול עליו ...כשחילוני מתחיל לטעון לי הדרת נשים וכל מיני שטויות
כאלו ...אתה יודע מה אני עונה לו?? אתה רוצה תשובה אחת על כל השאלות שיש לך על החרדים??? תשמור על
העיניים שבוע אחד!!! לא יותר ...שבוע אחד תשמור על העיניים ...ותקבל תשובה על כל השאלות!!!
נו ...אני שואל אותך :הוא מסוגל?? יש עם מי לדבר?? אני מסוגל איכשהו להיכנס לראש של בן אדם שחי
בזבל ...אני יכול להתאמץ בחדרי לבבי לצלול לתוך הזבל שלו ולנסות להבין מה עובר לו בראש ..אבל הוא???
נראה לך שהוא מסוגל לרגע לצאת מהזבל שהוא נמצא בו ולקלוט איפה אני נמצא ואיפה הוא ??...הוא לא
יכול!!! אין!! אין לו שום קצה חוט להתחיל להבין את המקום הנקי והברור שבו אני חי ...לא רחמנות??? וזו
הטעות שלנו!! כשאנחנו מתווכחים עם חילונים ...זה נראה לנו כאילו יש פה שני אנשים שמתווכחים ...יש פה
כביכול שתי דעות ...אתה לא קולט שהחילוני הכי אינטלגנט שאתה מכיר ...חושב בחודש מה שאתה חושב
בשעה!!! וזה אחת הטעויות גם בתחום הקירוב ..חרדי מגיע לקירוב מול חילוני ...והחרדי מגיע מיואש מראש...
כי מה יש לי להגיד לו? שיש אלוקים ...ויש חיים לאחר המוות ...ויש תורה מן השמים ...זה הרי דברים כ"כ
פשוטים ...שבטח החילוני הזה כבר חשב על זה ויש לו משנה סדורה בנושא ...אז זהו שלא!!! תהיה רגוע!! הוא
מעולם לא חשב על הדברים הכי הכי פשוטים בעולם ...כי חילוני היום לא חושב!!! זה לא שהוא טועה בחשיבה...
אלא הוא בכלל לא חושב ...וכמובן שדברים אלו לא נאמרים ממקום של זלזול ...אלא ממקום של רחמנות...
החילוני של היום חי בגטו מחניק של חוסר שליטה!!! הוא רעב וצמא לתוכן ומהמקום הזה הוא מתפרץ עליך...
אז שוב ...ביום יום מותר לי להתגונן ולכעוס עליו ...אבל ישנם רגעים שאני צריך לזכור שיש כאן בן של הקב"ה
שעשקו ממנו את החיים ...לא נותר לנו בימים אלו אלא לעמוד מול נרות החנוכה הדולקים ולהתפלל

עלינו ועל אחינו התועים ...שיאיר ה' לנו ויאמר הנני...

הילכו "שלושה" יחדיו בלתי אם נודעו...
הכותרת הזו היא לא נכונה!!!! כי בהפטרה של פרשת השבוע
האחרונה כתוב "הילכו שנים יחדיו" ולא שלושה!!! כן...
הנביא מוכיח את ישראל ואומר שאם שנים הולכים ביחד...
אם שנים מסתלקים מן העולם באופן פתאומי ביחד ...יש פה
אמירה משמים!!! יש פה "היתקע שופר בעיר והעם לא
יחרדו "...כך קראנו בשבת האחרונה ...אבל מה נעשה שעוד
לפני שבת ...זה כבר לא היה שנים אלא שלושה!!! באותו
בנין ...דלת מול דלת ...עוד טרגדיה ...שלוש נשמות לפני גיל
העמידה שהסתלקו באותו שבוע ...הלא דבר הוא!!! בלתי אם
נועדו ? ! ? ועל זה מוכיח אותנו עמוס הנביא ואומר לנו:
הישאג אריה ביער וטרף אין לו?? התיפול צפור על פח ארץ
ומוקש אין לה? עמוס מביא רשימת דוגמאות של תופעות
שקורות בעולם שכולנו מבינים שזה לא יכול להיות צירוף
מקרים ...ואין זאת אלא לעורר אותנו ולטלטל אותנו!!! כעת
בא נדבר ישר ולעניין) ...הדברים אמורים לאו דווקא בייחס לאסון הזה...
אלא לכל טרגדיה בכעין זה שאירע בתקופה האחרונה (...כבר נזכר
בגיליון זה שרבינו הרמח"ל אומר שכל אסון או צרה שקוראת
בעולם זה אחד משתי האפשרויות ,או ניסיון או אות!! או
שהקב"ה רוצה לאותת לנו שנחזור בתשובה ...או שזו גזירה
משמים ואנחנו לא יודעים חשבונות שמים ולא נותר לנו אלא
לקבל באהבה מסיים הרמח"ל ואומר :אין מפיס!!! כלומר :אין
אפשרות להכריע מתי כך ומתי כך ...בכל טרגדיה תמיד
קיימים שני ההיבטים האלו ...מצד אחד זה בא לעורר ומצד
שני זה גזירה שצריך לקבל באהבה ...והיות וא"א להכריע מה
הההנקודה ...לא נותר לנו אלא לאמץ את שניהם ...ולכן תמיד
כשקורה אסון ...הרי מצד אחד הרבנים מעוררים לחזור
בתשובה ...ומצד שני יש את משפטי ההתחזקות באמונה כי
אין ברירה אלא לתפוס את שתי הקצוות ...כן ...זו אחת
הסוגיות הסבוכות ביותר ...איך מצד אחד לומר שאנחנו לא
מבינים חשבונות שמים ...ומצד שני להבין ולהבין שהקב"ה
רוצה שנבין משהו...
כל זה נכון כשמדובר בהסתרת פנים שמתוחמת בנורמה! אין
פה חריגה יוצאת דופן ממנהגו של עולם .אבל כשמדובר
באסון שיש בו שינוי חריג בכל קנה מידה ממנהגו של עולם...
)כמו לדוגמא :מה שאירע באותה "שכונה "..באותו בנין ...באותה קומה...
באותה כניסה ...ששלוש נשמות הסתלקו מהעולם בשבוע אחד באופן
פתאומי( כאן כבר יש אינדיקציה מובהקת שזועק ממנה

שהקב"ה רוצה מאיתנו משהו ..כאן כבר פחות נכון להשתמש
במשפטי אמונה שאנחנו לא יודעים חשבונות שמים.
)המשפטים האלו אמנם עדיין נכונים בייחס למשפחה ולסביבה הקרובה...
שבייחס אליהם אנחנו באמת לא יודעים חשבונות שמים למה זה קרה דווקא
אצלם (.אבל לנו במקרים מהסוג הזה ..יתכן שאסור לנו

להקשיב למשפטי האמונה והעידוד האלו!!! כי הפעם זה
יותר מידי זועק ...שהקב"ה רוצה לעורר אותנו!! כאן הקב"ה
במילים אחרות אומר לנו :אני כעת לא מזמין התחזקות
באמונה ...אני מזמין משהו אחר!!! אני מזמין חשבון הנפש...
אני מזמין רצינות והתפכחות ...הקב"ה רוצה מאיתנו משהו...
מה בדיוק???

זה כבר שיעורי בית של כל אחד...
מה שבטוח במאת האחוזים שהקב"ה רוצה מאיתנו משהו .זה
שופר שנשמע בעיר ...והמטרה שלו להחריד אותנו!!!! ואם זו
המטרה שלו ...אז אין לנו רשות להחליש את הווליום של
השופר ...אנחנו חייבים לעמוד מול האסון כמות שהוא
ולעשות איתו משהו!!! לקחת אלינו!! לעצמות שלנו!!
כל אחד בנקודה שלו ...כל אחד במה שהוא צריך להתחזק..
יתן ה' שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבול ישראל...

