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 )א, מא( חלם ופרעה ימים שנתיים מקץ ויהי

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

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

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

 ז"ע, הבטחון זה לו' שיהי קודם עוד אדם משאלות למלא מזמין ת"שהשי הבטחון
 . מיד יקבלנו, בטחון לו' יהי שאם האופן

, ת"בהשי בטחון לו' שהי עד, ונענש המשקים בשר בטח שתחלה יוסף גבי כאן וכן
 לגאולת מוכן' שיהי שנים' ב משך לילה כל לפרעה החלום ת"השי לו הזמין לכך
 )פנחס מדרש(   .י"בהש בטחון לו' שיהי מיד יוסף

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

 הגמרא, אלא ".לאמר" השיבו יוסף ואף? ליוסף פרעה שאמר" לאמר"ה מהו
 ויצו" בפסוק העריות על הראשון אדם את הזהיר ה"שהקב) ב, נז סנהדרין( אומרת

 רצה הרשע פרעה. עריות איסור על מרמז שלאמור", לאמור" האדם את' ה
 ובפרט, יוסף של לפתרונו נצרך שהוא בזיונו על לחפות וכדי, יוסף את להקניט
 פרעה אמר, לכן. י"ברש כמבואר, שקרים דברי יוסף על ריכל המשקים ששר אחרי
 יש שאתה עליך שמעתי, ראשון דבר'". לאמור' עליך שמעתי ואני, "ליוסף תיכף
 ".אותו לפתור חלום תשמע" עליך שמעתי ועוד, עריות של חטא לך

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

 )מאיר דרבי מרגניתא פ"ע(     "...פרעה

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

 לא שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף עדות: דכתיב היא הדא: "במדרש
 ).ו, פו תהילים" (אשמע ידעתי
 על"  אמר, ליוסף וכשאמר" היאור על עומד" כתיב החלום את פרעה כשראה הנה
 את לו לומר כשבא, חלמתי חלום פרעה אמר) "ג( תנחומא ובמדרש", היאור שפת

 שפרעה דהיינו'" וכו ליה אמר, החלום את לו מהפך והיה, לבודקו בקש, החלום
 תיקן יוסף, ואכן. השינויים על יעלה יוסף אם לראות כדי פרטים כמה בכוונה שינה
 .במדרש כדאיתא, חלם שאכן לכמו השינויים כלאת

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

 )מאיר דרבי מרגניתא(

 )ב, מג( אוכל מעט לנו שברו שובו

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

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

 ")מועד אהל" בשם חיים אוצר(    . ד"מ ביחד שמשים

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

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

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

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

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

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

 יביאו בוודאי אשר, מרפא צמחי מספר בידי: "לו ואמר המלך אל פנה הוא
 כאן נמצא בוודאי. אותם לרקוח המתאים הידע בידי אין אך, השלימה לרפואתך

 יהיה שניתן בכדי, כדבעי לרקחם ידע אשר מי אי הדגולים לחכמים בינות
 של מכבודם יגרע לא כי רופא לאותו היה מובטח, כך". כתרופה בהם להשתמש
 .סלולה תהיה המלך של לרפואתו והדרך, הרופאים

 רק בהם ויזלזלו דבריו את יבטלו פן, מצרים מחרטומי יוסף חשש מידה באותה
 רק לך נותר, החלום פתרון את לך שגיליתי לאחר: למלך אמר לכן. כבודם מפני

 הוא בכך". מערכת"ה את שינהל ונבון חכם איש אותך הסובבים מבין למצוא
, לידיו ליפול עשוי הנכבד שהתפקיד חשב מהחרטומים אחד שכל שמכיון, הרויח
 .לפתרון התנגד לא מהם איש

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

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

 שתי?" "עכשיו מה, נו: "נוספות שעתיים עוברות!". שעה חצי! אצלך 'כבר' אני"
 ..."לקפה מים להרתיח יכול כבר אתה, אצלך ואני דקות
 עכשיו: בזה לומר מתכוון הוא! לא? קפה לשתות לכאן בא הוא? קפה מה? מים מה
 !פה ממש כבר אני

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

 הוא", למעשה" של דיבורים שומע פרעה, מסודרת עבודה תכנית עם שבא היחיד
 באמרו החלום פתרון את מקבל ומיד, רציני אדם בן עם עסק כאן לנו יש – מבין
 ".כמוך וחכם נבון אין זאת כל אותך אלוקים הודיע אחרי: "ליוסף

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

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

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

 כמו, בפירוש אותו אומרים טוב שדבר משום, ע"זי קלוגר שלמה רבי הגאון מבאר 
 או ברמז רק אומרים רע דבר ואילו, פסחים מסכת בתחילת אומרת שהגמרא
 בחלום, לכן". הרעה על שמו מיחד ה"הקב אין"ש ל"חז אמרו וכן, ביד שמראים
 בעצמו ה"שהקב כאילו לפרעה" הגיד" עושה האלקים אשר: אמר הטובות הפרות
 .פרעה את" הראה" רק אמר הרעב את המסמלות הרעות הפרות בחלום אבל, אמר

  )חיים אוצר(

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

 עליך שמעתי לו ואמר חלומו את לו סיפר ופרעה פרעה אל בא שיוסף בשעה
 שלום את יענה אלקים בלעדי" יוסף לו אמר, חלומי את לפתור תשמע כי לאמור
 תיכף, זרה עבודה עובד היה שפרעה י"אעפ חלומו את לו פתר וכשיוסף" פרעה
 אמר וגם" כמוך ונבון חכם אין אותך אלקים הודיע אחרי" לו ואמר' בד האמין

 ואמר פרעה אל בא רבינו כשמשה ואילו ,"בו אלקים רוח אשר איש כזה הנמצא"
 אשר' ד מי" אמר ממצרים ישראל עם את שתוציא ורוצה עולם בורא שיש לו

 התחיל ובאמצע מכות אחרי מכות לו ונתנו, להאמין רצה לא" בקולו אשמע
 ואמר התחרט ישראל בני את שלח שכבר בסוף ואפילו, בו חזר כ"ואח, להאמין

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

 ? והמופתים

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

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

 ט˙˘ע" חנוכ‰ -מ˜ı פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 והתחיל אליו ובא אצלו לו קרא הוא. לו להגיד עליו מקבל הוא כי ורשה דהעיר
 זה את מאבדים אם, הבלים הבל הוא העולם כל איך שמים יראת בעניני אתו לדבר
 אתו דיבר שהרב שעות אחרי,  טוב והבין הקשיב והעשיר זה על להצטער מה אין

עכשיודברנושאנחנומהלפי: הרבאותושאל, הזהעולםשלההבלאתלווהסביר
 ?מצטער היית, שלך סחורה עם אחת אניה לך נטבע היה אילו

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

, חכמה לא זה להגיד סתם: להרב העשיר אמר? יטבעו שלך האניות כל אם תגיד
 והוציא שיתבונן בחדר אותו הכניס. דברת יפה: הרב לו אמר, להתבונן זמןלי תן
 עשרת עשיר יותר הוא' בה הבוטח כי ולמד הבטחון שער הלבבות החובת את

 רוצה אדם איך שם ומבאר. זהב מבוץ לעשות שיכול כימאי שהוא ממי מונים
 ורוצה ה"בהקב אמון לו אין, לפניו מוכן הכל שיהיו רוצה הוא, ה"מהקב משכון
 בשער שהתעמק אחרי. הבטחון שער את עבר וכך, משכון ורוצה בטוח' שיהי

 כל אפילו, הבטחון בשער התבוננתי שאני כפי: לרב ואמר מהחדר יצא הבטחון
 ויכולים יכול כל הוא ה"שהקב הבנתי שכבר מפני, אצטער לא בים נטבעו אניותי
 ברורה ידיעה שהגיעה לך אומר אני, זו להבנה הגעת אם: הרב אמר לו. בו לבטוח
 והזעיקו נתעלף מיד זה את הרב לו כשאמר! ים בלב ניטבעו שלך האניות שכל

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

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

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

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

 '.ד מי ואומרים מתעלפים

 ירעב אם אבל, ממנו מקבל הוא אם אלהיו עובד הגוי. לגוי יהודי בין ההבדל בזה
 תחנוני קולי את ישמע כי אהבתי: אומר היהודי אבל. ובאלהיו במלכו ויקלל יתקצף
 חסד! "הצרות את גם אוהב הוא: הסוף על גם מוסב" אהבתי' "וגו מות חבלי אפפוני
 בחסד אשר שירה באותו, אשירה משפט אם אשירה חסד אם  -" אשירה ואמת
  שנאמר עליהם רוכב ה"הקב, הצדיקים, אומר המדרש. במשפט שר הוא

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

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

 )מוסר דרכי(      .חמי לבין בני בין

 (מד, יב)יחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין ו
 אמיתי.אומר לכם חידוש יפה, שתלמידי חכמים בוודאי יהנו ממנו מאוד. חידוש 

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

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

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

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

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

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 
אפילו שימצאם הבודק, כדי שלא יהא ברכתו לבטלה", ואת הפתיתים יכול להניח 

 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 
שם... הרי שמתאים לומר "וימצא"  מנשה, שהוא עצמו הטמינו –מצא את הגביע? 

 על דבר שהמחפש עצמו הניחו שם.

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

(יחי ראובן)

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

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

' בה שם אשר כאיש יוסף את מתאר בתחילה דהנה מאד תמוהים המדרש דברי
 עוד? שנים שתי בעוד נענש זה שעל בטחון בחוסר אותו מציין ולבסוף מבטחו

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

  ביאורים כמה בזה נאמרו

 לאדם התירה התורה דהנה ביארו" הלוי בית"וב) המדרש על בהגהות( ש"הרש
 ובטל יושב] אדם[ יכול ל"חז כמאמר אנושיות תחבולות י"ע השתדלות לעשות

' כו יברכך למען" לומר תלמוד] עניניו ושאר לפרנסתו השתדלות שום יעשה ולא[
 כל, אדם בכל שווה אינו המותרת ההשתדלות שיעור אמנם" תעשה אשר בכל
 .בהשתדלות למעט צריך כך, הבטחון במידת ערכו לפי אחד
, מיותרת היתה קטנה השתדלות גם הבטחון במידת מדרגתו לפי הצדיק יוסף הנה
 הגבר אשרי" המדרש כונת וזה שיזכרהו המשקים לשר שאמר עבור נענש ולכן
 תמיד היה, אלא" רהבים את פנה לא" שלעולם יוסף זהו" מבטחו' בה שם אשר
 והזכרתני וזכרתני המשקים לשר שאמר י"ע שהרי לך ראיה ומה, ה"בקב רק בוטח

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

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

, בקיבתו מחמצן סובל והוא היות: בשאלה פעם אליו פנה בוורשא חסידי יהודי
 הוא הרשאי, לבשולם ותכופים קלים מאכלים רק לאכול הרופאים עליו פקדו
 ? בשבת] קוגל[ פשטידה לאכול איפוא

' ה בעזרת מאומה לך יזיק ולא בשבת פשטידה לאכול הנך רשאי - הרב לו ענה
 שוב לחשוש. ממה איפוא לך אין לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת, יתברך
 .נוספת הבטחה שיקבל בטוח והיה? לי יזיק לא, רבי, האמנם ושאל האיש חזר
 בכחה שאמונתך מוכיחה שאלתך הישנות! לאכול לך אסור שוב, לא, הרב לו אמר
 בדיוק למלא עליך אלא זאת, על לסמוך לך אסור כך משום היא, רופפת השבת של

 הרופא. הוראות אחרי
 אם כי" המשקים משר אחת בבקשה יוסף הסתפק אלמלי יוסף, אצל גם מובן בזה

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

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

שאין  הרהבים תכונת בהיות אמנם. המשקים משר לבקש עצמו את יוסף חייב נס
 שמיואש דמי, יאוש מתוך רק הזה המעשה ראוי אין, לזולת ולהטיב לזכור בטבעם
 לעשות לבוטח אין אבל, תועלת מכל הרחוקים בדברים אף, שיכול מה כל עושה

 .אסורה היא חובה שאינה ואחרי החובה מפעולות זו פעולה ואין, אלה כל

 מזיקההשתדלות יתר 

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

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

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

 לשאלתה. עשה מצות שהיא הכיפורים יום ערב לסעודת לחם להשאיר דואג ואינו
 יזמין ה"שהקב ובוטח סומך הוא כי, לדאוג צריך לא כי הרב ענה, כך על הרבנית של
 שדעתה מכיון אבל, פ"יוכ ערב של המצוה לסעודת חדש חשש בו שאין לחם לו
 . הסעודה לאחר לחם של כזיתים שני הרב השאיר נחה לא הרבנית של

 לחם ככרות וכמה מבריסק להרב העיר של האופים אחד נכנס פ"יוהכ בערב והנה
, חדש חשש בו שיש לחם אוכל אינו שהרב אני ויודע היות, לרב בישר ואף, בידו
 הפנה. חדש חשש בו אין הזה והקמח המלחמה לקראת וקמח מזון אגרתי אני הנה
 ...לדאוג מה אין' בה בטחון כשיש לה לרמוז כרוצה הרבנית לעבר מבטו ל"זצ הרב

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

 .לאכילה עוד ראויים

 לחם של כזיתים שני אותם להשאיר אתמול נמנעתי אילו, לרבנית הרב זה על אמר
 - זו השתדלות בעשותי אבל, לסעודה הללו לדגים גם זוכה הייתי, היום לצורך
 ונפסלו לעפר הדגים ונפלו הזכות לנו היתה לא ולכן, הבטחון במידת פגם נעשה

 !... לאכילה

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

 אתה מכיר אולי: העני שואלו, לפניו מזדמן טוב יהודי והנה, רחמנים מאנשים
 האיך, בודאי: היהודי לו עונה? בחינם לעניים ומלבוש מזון המחלקים ח"גמ מקום
! ומזון אוכל חינם המחלקים חסדים גומלי אנשים ישנם יפו ברחוב, שמעת לא

 זה למקום לך, כראוי אכלת שלא ימים כמה כבר שזה שנראה כמוך לנצרך ובפרט
 ובמקום, טעה מה משום כתובת. אותה לכיוון והלך, העני שמח. רעבונך ותשביע
נאה, גדולביתרחוב.באותו16מספרלביתנכנס,18יפו בית מס'לרחובלהיכנס



 

 ג 

, לרצונו בשאלה הוא פותח, הבית בעל לקראתו והנה בדלת, הוא מקיש, ומרווח
 קלט תיכף? ומלבוש למאכל חסדים הגמילות בית הוא כאן האם, העני לו ומשיב
 16 במספר לביתו הגיע הסמוך18 לבנין להכנס שבמקום, טעה זה שעני הבית בעל

אותךהטעתהאזנךאולם, הכלמחלקיםכאן, בודאי: "לוהשיב, לנצלווהחליט
 שמסתמא העני חשב" לעבוד קצת צריכים, לגמרי בחינם אינה החלוקה, במעט
 לקבל אני מסכים: "הבית לבעל אמר, ובכן, חינם ומלבושים אוכל נותן מיוכי טעה

 שאכן הבית בעל לו הבטיח" ומלבוש מזון אקבל שלערב מנת על כלשהי עבודה
 לו ניקה, הבית בעל של בביתו שלם יום עבד והמיוגע הרעב העני. יהיה כן כדבריו

 כמעט כבר והוא, לערב. מסוימות שליחויות ביצע כן וכמו, ביתו את, גינתו את
 בעל לו משיב תיכף, ומלבושיו מזונו את נפשו על הוא מבקש, נשמתואת נופח
 אשר ככל תקבל ושם הסמוך לבנין תיכנס, לך הבטחתי אקיים, בודאי: "הבית

 הולך, שם ומקבלים כאן עובדים, הפרוצדורה זו כי חשב בתמימותו העני", תחפוץ
 כאן לקבל מנת על הסמוך בבנין עבדתי: "בפיו וטענתו, הסמוך לבנין לתומו הוא

, הנוכל בשכנו זה מסכן עני נפל שאכן ח"הגמ בעל הבין מיד", ומלבושים מזונות
 מזונו את כאן יקבל כן מנת שעל כביכול ניצלו נוכל ואותו, בכתובת טעות בשל

 . הנכונה לכתובת ישר מגיע היה אילו חינם מקבלם שהיה ומלבושו

 והלה הרע ביצר הוא פוגש, צרכיו ולייתר ומלבוש למזון נצרך האדם, הואוהנמשל
 וראש גוף להשקיע צריך!" ברעב תמות השתדלות בלא", "להשתדל" לו מציע
 יתר או ותפילה תורה חשבון על זו השקעה באה שלפעמים והגם הזה בעולם
 ידך את פותח"ה מאת מחייתו לקבל הרע יצר שולחו, ועבד שעמל ולאחר, מצוות

 הוא הרי? לאדם ליתן ומזון חיים לו יש ליצר וכי, שהרי"... רצון חי לכך ומשביע
 הרע מיצרו מזונו הבטחת לפיתוי נגרר האדם נמצא! והרע המוות מקור

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

 (טעם הצבי)

 
 (מא, לט)אין נבון וחכם כמוך 

חכמתו של יוסף נשאה חן בעיני פרעה ובעבורה הוא התמנה למושל בכל ארץ 
היסודיות של כל מושל ומנהיג, מצרים. החכמה והפקחות הן אחת מן התכונות 

 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 

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

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 
רור כספו אצל הנתבע. הלה, יהודי בעל הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צ

 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 

נות גוברת בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר. המהרד"ם גילה התעני
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.

מיד אל אשת המהרד"ם נכנס לחדר אשתו, נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת 
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.

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

דין זה בפני המהרד"ם, אשר שמע את טענות הנשים,  החליטו היורשים להביא
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 
עצמה כבודקת את  עוד פעם, האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה עשתה

 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...

ערים עליה, וקבלה בהכנעה את נזיפתו ואת השניה נבוכה כשנודע לה שהרב ה
 (ומתוק האור)   דרישתו להסתפק במה ששייך לה...

 
 (מא, א). ויהי מקץ שנתיים ימים

"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).

מצטער ומתענה שנתים ימים בבית הסוהר, וכל זה למה? מפני שהשתדל יוסף 
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 
נה בנין גדול ורב קומות צריך לדייק ביסודות הבנין מאוד מאוד, כי כל זצ"ל, דהבו

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.

הלזה מחבבים המה את היסורים וחפצים ומאחר והצדיקים יודעים את הסוד 
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 

 ולרוב תשוקתו עברו עליו מחר שנתיים ימים, כשני ימים. נחשבים לו יום לשנה,

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), 
ביתו של ר' מרדכי פרוגומנסקי זצ"ל, שקודם וגם בדורותינו אנו, שמענו מבאי 

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 
לא לברוח מן היסורים. והבורח מן  יסורים וחלאים רעים" אך לכה"פ צריכים אנו

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 
ונן על היסורין, ומבקש הרבה מה' להפסיק יסוריו, ולפעמים אפי' בא שמתל

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 

ן בגלגול, כמובן אפשרות לבחור על עבירה זו, להיענש בגיהנום, אל לרדת לתיקו
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 

ן האיש שהנה הנה הם כבר בגיהנום, ולכן החל החום להפריע לו, וסבר קצת... הבי
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.

כים עוד אלא כדי להגיע כאן כבר היה משוכנע שזהו הגיהנום עצמו, ואינם הול
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 

לה, פנה אל המלאך בשארית כוחותיו, ושאלו שאין הגיהנום כמו שחשב בתחי
 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 

כך הבין כי טעה טעות מרה בהחלטתו, ואמר בלבו כי  לשליש הדרך!... מששמע
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 

 ובכך יוכל לתקן מה שקלקל.את חבירו, 

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!

ל טוב! בבית יהודי פלוני על הולדת בנם החדש, אך שמחה מהולה בעצב, הילד מז
 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 

, וכך היה תמיד מופלא לרעה בשובבות הילדים גם הוקשה לו מלאכת הכתיבה
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 
, מה פשעי ומה שליש בוכה, ואינו מבין מדוע כולם עם שני ידים והוא עם יד אחת

חטאתי?! ובעודו מרבה תחינה ובקשה וצועק מלב נשבר לדעת מה זה ועל מה זה, 



 

ד 

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, 
ו באופן הרגיל, הקב"ה הוא שמכריע טובת האדם ומזכה לו את יסוריו באהבה ואיל

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 

ם שהוא לא יסורים, הרי שכדאי וכדאי, ולמה א"כ "מתאנח" האדם? משו
החליט...! רק "מענישים" אותו ולכן רוצה לברוח...! אמור מעתה שכל מה שחסר 

 כדי לשמוח ביסורים זה רק "התבוננות" בדבר ותו לא.

 ביסורי עצמו -חביבים יסורים 

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

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 האדם" של עצמו, ועל "ביטול היש" של 

... או שאת עצמו משביע עם אוזים מפוטמים, ואילו את רעבון חבירו ממלא זולתו
 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 

להם ר"א סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי, שאמר חביבים  יסורים", אמר
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 
ז אימרתו זו מטוב לבו היא יוצאת לנחם את ר"א רבו כבן שמרגיש יסורי אביו, וא

חביבים יסורים? לנפשך תנעם! אך כיון שמדובר  -רבו, דאל"כ היה אומר לו 
 (לב שלום)  בעקיבא "תלמידי" אמר, סמכוני ואשמעה! פלאי פלאים!

 
פרעה חלם חלום, ורוחו התפעמה. קרא לחכמים ולחרטומים, ולא הניחו דעתו. 

והזעיקו. פתר לו יוסף חלומו, והוסיף: "ועתה ירא פרעה  הודיעוהו אודות יוסף,
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 

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

 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 

הבית בידינו, וחזרנו לכותל  המלחמה כך גודל הפורקן, וירושלים נכבשה, והר
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 

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

 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 
ויסודות אמונתו התערערו. העבירו רבי תוקע ותיק, שליבו נטה אחר המשכילים 

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!

קע הבטיח המושל לברר זאת. קרא לרבי עקיבא איגר, ושאל מדוע הודח בעל התו
 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. היהודים צמים בו מערב עד ערב, הולכים יחפים ולובשים לבנים 

 -ומעתירים למחילת עוונות" 

 ע.המושל יד

"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!

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

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 
אינה אלא מנהג  -וליתר דיוק, בצאת היום הקדוש  -יעה ביום הכפורים והתק

 בעלמא, ולא היה אכפת לרב שהוא שיתקע.

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

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

 -הכל גיחכו, וסיימתי: "זהו, רבותי 

 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 

חד שיתחייב להחזיק כך וכך ילעיטו את החולים בנבלות וטרפות. דרש מכל א
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 ההתעלמות מהם.. הבחין בכך ואמר: "אל ירע בעיניכם. הם מחזיקים את 

י התורה העניים, מנין להם כספים כה רבים! אמר מחצית בית החולים!" תמהו: בנ
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. 

חות את חיל האויר של האויב בשלוש השעות הראשונות, ולא הוצרכו לכרות למ
 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 

 די...ושמעו את הדברים עד תומם, כי המיקרופון היה בי

 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 

 דם.ההורים, "המיקרופון" בי

 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

 (שיח שרפי קודש ח"א, חנוכה אות לח, בשם הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע) מסופר
ם מן המרחק לחסות חסידי אגודתאליו  זי"ע שהגיעההחוזה מלובלין על הרה"ק 

שעושה להם  'מסורבעירם 'שיש  בצלו בימי החנוכה. משנכנסו לקבל שלום סיפרו
החוזה הגיב להם אולם  .שינצלו ממנולברכם ומבקשים מהרבי  גדולותצרות 

עברו  הרי הוא מאיר במרום), ויהי הדבר לפלא. -" (הער לייכט אין הימללאמור: "
 את צרת ה'מסור', עתה השיבםלהזכיר  רבםל בשניתבאו והחסידים כמה ימים 

. באותה שעה השםפעל עבורם ישועה מאת החוזה שרואה את המיצר להם וי
מוסר באמצע מצות הדלקת  ואות באו בפעם הראשונה היהר שאשכ ,ביאר להם

ראה את  בבואם שנית לפניו,נר חנוכה, לכן היה מאיר אז בכל העולמות, משא"כ 
 .שהוכל החורבנות שע

אלא שאין אנו מרגישים תמיד בכח העצום הנגרם ע"י עשיית המצוה. ואפשר 
 להתחזק בזה כדלהלן כפי שסיפר הגרמ"י רייזמן:

נתן  בורו פארק [מחסידי גור ,השי"תמ רה"ח רבי אברהם מרדכי מלאךשמעתי מה
א להעביר דעת בלבושא דבדיחותא]  מעשה דבדידיה הוה עובדא, אחיו פלנ לו כח

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 

ה טאנץ התקשרו אליו בטלפון ואמרו לו שבכדי שיוכל וקיבל, כשהתחיל המצו
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 בדחנות. אך היו לו הרגשה מוזרה מזה, שלא רק שלא 

ה את מי הוא מבדח, אלא גם לא שמע אותם. ואף לא היה יכול להיות בטוח רא
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.  
המחותן, והודה לו בכל לב ,שאל אותו רבי  לאחר שעתיים התקשר אליו אחיו

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 

גברות על היצר, ומעשינו ומחשבותינו. אין אנו שומעים מחיאת כפיים על כל הת
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 

קרא בדחנא ך נשדוד המלהעולמות עליונים מקבלים שפע עליון על ידך. כמו 
וכל  דמלכא, כך אנו צריכים כביכול לשמח את מלך מלכי המלכים הקב"ה,

נסיון קשה מאד מאד,  העולמות עליונים יושבים ומצפים לנו, ופעמים שיש לנו
נהנו ממני', ואז יספרו לו שכולם השתעשעו ממנו  כשיעלה למעלה ישאל 'האם

ה ואתה צדיק'ל הוספת כמה ברגים עד מאד. דוד המלך עשה רגל רביעי במרכב



 

ה 

נסיון האדם,  חזקים, אלא שלזה צריך להמתין מאה עשרים שנה. וזהו עיקר
אומרים לו מה לעשות, אין לו ספיקות בכך, מספרים לו שנהנים ממנו, והוא צריך 
להתחזק כל החיים שמסתמא שומעים אותי, מקוה ששמחים איתי... כשתעלה 

רו לך כמה שמחות וצהלות גרמת בכל העולמות. לשמים לאחר מאה ועשרים, יספ
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"
לבאר  ’)ה ליל ק”מוצש פ”ותר, ’ד ליל ק”מוצש ג”תרע (חנוכה משמואל כתב השם

 הריב הוא ענין, ’אנשים בין ריב יהיה כי‘ מלשון ’ריבם את רבת‘ הניסים על תפילת
 ’את ריבנו רב‘ ה”שהקב במה יש שבח ומה. השני על ותביעות טענות לאחד שיש
 את שהוא רב רק, במלחמה בריב נצחון איזה לנו שהיה היכר שום בזה אין הרי
 ומסייע לראובן לוי ובא, שמעון עם ויכוח איזה לראובן שיש למשל. שלנו הריב

 ת בוודאי”השי אצל אמנם? אותו ניצח שהוא אומר זה האם, שמעון עם להתווכח
 למודעי מה אנו צריכין עדיין אך, מצליח הוא בוודאי, הריב את לוקח כשהוא
 .שלנו הריב את רב ה”שהקב בזה יששבח תוספת

שחה  ’בבחי, ישראל בני את מאד השפילו הרשעים שהיוונים משמואל השם ’ופי
חנוכה  דשבת בפיוט כ”וכ לחנוכה במדרש ש”וכמ, חייתי לארץ דיכה, נפשינו לעפר

 ,בצניעות להתנהג יוכלו שלא כדי ישראל בתי של הדלתות את עוקרים שהיו -
 .ישראל שבבתי הצניעות על ת”להשי להודות הפתח על חנוכה נר מדליקין לזאת

מרוב , היוונים עם ללחום החשק את אבדו שהרבה עד מאד השפילונו היוונים כי
בשנות  הקשות המאורעות את שעברו מאנשים שמעתי וכן. הרוח ושפלות יאוש
הגזרה  עול נפשם לסבול נכנעו‘: משמואל השם כדברי הרגישו כך שממש הזעם
היה  הכשרים של תקותם וכל, עמם ריב להם שיש לחשוב בנפשם עוז הרהיבו ולא
 ...’יתברך שמו קדושת על לההרג רק
 לסבול תפסיק, מהיאוש צא
כשמשפילים  אך, לריב רצון עדיין לו יש, הנפש לשפלות נופל אדם שאין זמן כל כי

 ,מתייאש הוא כראוי אינו אם, לריב רצון כל מאבד הוא טפחים ’מג למטה אותו
לא  הטבע דרך ולפי. השם קידוש על נפשו למסור מצפה הוא כשר איש הוא ואם
אבל . אותנו השפילו שהם מה לפי ליוונים ישראל בין ריב כלללהיות צריך היה
עם  ריב בעלי עצמם את שחישבו עד נפשם את והגביה רוחם את אימץ ה”הקב

 25 באו, כ”כ אותנו שהשפילו לאחר, הטבע כדרך שלא נפלא נסוהוא, היוונים
 .ופלא נס בדרך היוונים עם ריב בעלי להיות ונתעלו ובניו מתתיהו בחבורת אנשים

הוצאתי , ’מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי‘ פ”עה ם”הרי החידושי אמר וכן
את  שתאבדו נס עשיתי אלא, הגזרות את בשקט סובלים שהייתם מהמצב אתכם

היה  שאם דרוסיה בגזירות חיים החפץ שאמר כמו. לצאת ותרצו, לסבול הסבלנות
 ,וכמה כמה נהרגין שהיו שיתכן פ”אע, גדולים ניסים נעשים היו איתם לריב כח לנו
היו  וכן. כך שחשבו נס דרך וזהו, הסובייטים עם ריב בעלי להיות צריכים היומ”מ

 .כזאת מעצמה עם ריב בעלי להיות פלא אנשי שהיו יהודים כמה
מרוב , צמנוע מכח ריב בעלי היינו שלא מכירים שאנו ’ריבם את רבת‘ וזהו

את  דנת‘ מכן לאחר. כמתייאש ולא ריב בעל אותי עשית שאתה אלא, שפלותנו
ונקם , דיננו את ודן ה”הקב בא, לחול קודש בין, ריב בעלי שני כבר כשיש כי ’דינם
 .והצילנו כראוי הפסק וקיים נקמתנו את

 הגוף עזות עם לריב ומתחיל מהיאוש יוצא שאדם חנוכה נס
ראשם  את וכופפים שמתייאשים אנשים יש כי, אופן בעוד לבאר שיש כתב עוד

רשע  של נוראות כוחות כנגד לעמוד יוכל מי כי, ’הזמן יעבורמתי‘ בציפיה
בימי  לדורות נשאר אך, ’ה את נעבוד וביתי אני, וזוהמא טומאות בעולם שמפיצים

 ,שבלבו הרע כנגד והן שבחוץ הרע כנגד הן ללחום איש בלב שנתעורר חנוכה
שאין  שמרגיש מאחד, שבנפשו הרע עם מללחום מתייאש שאדם שלפעמים

סובל  הוא ולכן, הרע חלקי הרבה כך בכל ללחום שיוכל בנפשו הטוב חלק מספיק
ואין  מעט עוד, הטובה הנקודה עם מתחזק ואינו, וכסיל זקן מלך משא תחת ורובץ
את  אחפש ההיא בעת‘ ה”הקב עשה מה, רב לי יש, רב לו יש עשיו שהרי, רשע

 ,וירושלים ציון נקודת נקראת האדם שבנפש הטובה הנקודה כי, ’בנרות ירושלים
ההיא  בעת‘: ז פסחים ’בגמ ש”כמ, האדם בנפש דולק נר יש ושם, יוסף ’בגימ ציון

זוטא  עון ’אפי דבנרות, העוונות על מדובר ששם ’בנרות ירושלים את אחפש
הזוטות  העונות את מחפש הרע היצר כי, האלקים עשה זה לעומת וזה, משתכח
 ,שבקטנות קטנה טובה נקודה למצוא גדול נר לו יש ה”הקב אך, דעתנו להחליש

 ה”הקב כך, הרע היצר עם ריב בעלי עצמו אוחז שאדם מה וכפי .בפסיקתא ’כדפי

 שאתה תמיד שתרגיש ’הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם‘וזהו , ריבו את רב
 ממני מחזק עני ומציל ה”הקב בא, ריב בעל שאתה לאחר, היצר הרע עםריב בעל
(הגרמ"י  .כלל עמו לריב יכולים אנו שאין לומר להתייאש ולא .מגוזלו ואביון ועני

 רייזמן)

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

השמן, הרי הפני יהושע מקשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של פך 
 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 
היה מתעלף, והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות לאחר האכילה 

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 

ברשות  היתרים לכל התורה כולה. ובאמת כתב הרמב"ן, כי האדם יכול להיות נבל
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 

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

 (דרכי מוסר)       והיתרים.

 קושיית ה"בית יוסף"

 הספיק השמן והלא חנוכה נרות השמונ מדליקים מדוע המפורסמת הקושיה על
 שמחה רבי הגאון מקלם הסבא מתרץ היה ימים שבעה כן אם היה והנס אחד ליום
, נס הוא הטבע שגם לנו להורות ל"ז חכמינו רצו לנס זכר שעשו שבזמן ל"זצ זיסל
 השפיע לא עצמו הטבעי והשמן, הנסי מהכח רק זהו דולק שהשמן יום כל כי

 . הנס השתלשלות על במאומה

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

 יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצוה יעשה אם אלא ביחיד בין ברבים
 . לשונו כאן עד" כבר הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל עונשו

 מזונותיו קשים) "א, קיח פסחים( ל"ז חכמינו שאמרו מה לבאר אפשר זה דרך על
 ידי מעשה בהחלט טבעי ענין שהם אדם של מזונותיו" סוף ים כקריעת אדם של
 דבר חכמינו השוו בהחלט נסי ענין שהוא סוף ים לקריעת מדמים ותחבולותיו אדם

 לךלומר לבדו הוא ברוך הקדוש ידי על נס עיקר שהוא לדבר טבע עיקר שהוא
 מתפתח נוצר הכל בכלל בעולם טבע אין, לבדו הבורא ידי על נעשה הטבע שאף

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

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

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

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

  נוסף תירוץ

 חריף שהיה קוריץ של רבה ל"זצ הכהן אייזיק יצחק רבי המקובל הגאון על מסופר
 שאלה ברודי חכמי שאלוהו, שנים שמונה בן בהיותו אחת ופעם, בקטנותו מאד
 בשבילנו חנוכה ימי שמונת קבעו דעתי לפי: והשיב רגעים כמה הרהר והילד, זאת

 כבית ולא הלל כבית הלכה פוסקים אנו כי החנוכה מימי ויום יום בכל שנדע הילדים
 ... שמאי

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

 ומבין יודע ויום יום בכל הרי חנוכה ימי שמונת כשקבעו עכשיו אבל נרות ארבעה
 ...הלל כבית הלכה כי הדולקים הנרות מספר לפי ילד כל

 "ועל המלחמות"

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

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

 אוהבי וכי? המלחמות על מודים שאנו מהו: משתומם כאיש בפליאה שאל הוא
 אינו וכי? מלחמות' ה לנו שזימן על כביכול ששמחים, נחיה חרבנו ועל, אנחנו מדון

 ? האויב את מיגרנו שבהם הנצחונות על שנודה יותר מתאים

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

 שאנו הדבר עצם על אנו מודים בינתיים, אפס, צדקנו משיח שיבוא בעת אלא
להשתלט  מאיימת כשהטומאה ביותר הקשים המצבים שבכל כך על. נלחמים
 ...יהדותם על בעוז נלחמים אלא, נכנעים אינם, יהודים הכל ולכבוש

 )צדיקים של אוצרותיהם(

 ניסיך שבכל יום 

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

 . ת"להשי והודאה והלל שמחה זמן עליהם

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



 

 ו 

 מדוע אך' וכו המקדש בבית שהיו והנסים ישראל לארץ הכניסה נסי ביבשה הים
 לדור רק וכי? נסים של התרחשות בימינו רואים לא ואנו נסים ראו ההם הדורות רק

 הזכות את אין ולנו, שמים נסי בחוש לראות הזכות היתה לחשמונאים או המדבר
?הזו
 בה ומונח, כלל פשוטה אינה לדעתי, התשובה אבל, במקומה אינה שהשאלהיתכן
 .החנוכה וימי הנסים במהות אחרת והבנה גדול יסוד

  בזמנינו גלויים ניסים

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

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

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

 , המוות לאחר מפרכסים שעדיין עצבים שאילו

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

 לך: "הרופא את שואל הוא. בו להתעסק להפסיק לרופא וסימן ידו את הרים
 אדם אין אבל היהודי שמו אמנם זהו! לחלוטין נדהם הרופא"? מאירחיים קוראים
 ששמו שמע הוא מסבתו רק", בארי" שהוא יודעים כולם, כך לו שקורא בעולם

 עונה והוא"? תפילין מניח אתה: "ושואל ממשיך החולה והנה". מאיר חיים"
 אוכל אתה: "אותו שואל ושוב"! להניח תתחיל מהיום: "מצוהו החולה. בשלילה

 את עצם, דבריו את החולה כשסיים"! כשר תאכל" וצוהו חזר, לא וכשענה". כשר
 .עולמו לבית ונפטר עיניו

 שום הרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף הוא, המעשה את הרופאכשסיפר, לימים
 מצחיק דבר איזה תשמעו' להם ואמרתי הרופאים לחדר נכנסתי. "והשפעה רושם
 הרופא החל רבות שנים לאחר". המיוחד מהארוע בי חל לא שינוי שום' לי קרה

 לשרשרת הזה המעשה את גם צירף לאחור ובמבט" בתשובה חזרה" של בתהליך
 .חייו את לשנות לו שגרמו הסיבות

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

 קול שגלי כפי, סביבם המתחולל את קולטים ואינם מושפעים אינם האדם בני אך
 ולקלוט לשמוע אפשר אי מתאימים קליטה כלי ובלי, העולם בחלל קיימים רבים
 והעבודה הקושי אך", הזה בזמן" גם נסים מספיק אדם לכל מספק ת"השי. אותם
 . סביבנו המתרחש לכל" שומעת ואוזן רואה עין" לפתח היכולת הם שלנו

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

 " למכה רפואה מקדים" ה"הקב

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

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

. אחותו את מצא לא וכשחזר אוכל לחפש מהבונקר יצא הוא אחד יום. האחות על
 רץ הוא. למטה המשטרה אותה ולקח מהגיסטפו שוטר שבא לו סיפרו אנשים
"! אחותי את לי תחזירו, אחותי את לי תחזירו, "וזעק, הארי לוע תוך אלכמטורף

 הבנין במדרגות ירד, ממש זמן באותו. עליו וצחקו, מצעקותיו נהנו הסדיסטים
 שהגיע לו ענו השוטרים"? כאן הצעקות הן מה: "בכעס ושאל, במדליות עטורקצין
  שנחזיר שרוצה", אחד יד'ז" לכאן

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

 מלאה והיא היד כף את הנאצי של הנדהמות לעיניו והראה ידו כף את הנער פשט
 מכאן ותברח אחותך את מהר קח השטן בן" וצעק מהמראה נבהלהקצין. בשערות

 . הזה היום עד וחיים המקום מן ברחו הם". שניכם את שאהרוג לפני

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

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

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

  הנס השפעת את לקלוט חינוך - חנוכה

, שבחנוכה" הזה זמן"ה. הנסים את ולהבין לראות המסוגלים ימים הם החנוכה ימי
. מהם ומושפעים לומדים שאנו אלא מתרחשים שהנסים די אין. החינוך מהותו
 לא הקטן הבן כלפי אך, תפילה מצות זוהי האב כלפי בתפילה עומדים ובנו כשאב
. חינוך של כאפשרות אביו תפילת משמשת הבן עבור. תפילה מצות כעת שייכת
 ממנה ומושפע, המבוגר של התפילה בצורת ומבין מסתכל וקולט רואה הוא

. החניך של אישיותו במבנה נדבך נוסף בונה, חינוך של פעולה כל. נשמתו בעומק
.ונבנהמשתנה, גדלהואכך, הקטןשלדמותומתעצבתכך

 ומוכנים מסוגלים היו שהם היתה" ההם בימים" החשמונאים של הרוחנית ההכנה
 ה"הקב, וההשפעה הקליטה כלי את יש האדם מצד כאשר. מהנסים להתחנך
 את להבין שמוכנה רוחנית במדרגה כשנמצאים. ונפלאותיו נסיו את לו מראה

 ענין יש אז, ההתנהגות צורת את מחמתם ולשנות מהם להתחנך, הנסים משמעות
 .בחוש לראותו וזוכים הנס בגילוי ותועלת

 כך על ושמחה הלל קובעים אנו בחנוכה שהנה, שמעתי ל"זצוק ד"הגרי ר"ממו
 שנר) ב"ע כב שבת( ל"חז דברי וידועים. ימים שמונה נס בדרך דלק קטן שמן שפח

 של שנים מאות ובמשך. פעם אף כבה ולא רבות שנים במקדש דולק היה המערבי
 דלק, הלילה למשך רק שהספיק שהשמן במנורה נס היה המקדש ובתי המשכן
 ? חנוכה של ובשמן במנורה המיוחד הנס מהו ב"צ כ"וא, תמיד לעת מעת

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

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

 " ולהלל להודות" חנוכה

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

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

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

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

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

 .באוסטרליה והתאקלמו

 של יומן אחד יהודי מצא, ההוא הגירוש לאחר בשנים עשרות, מספר שנים לפני
 שנות את המתארים הפרקים באחד. בצוללת המלחמה בשנות ששרת גרמני קצין

. הצוללת של בראדר שנקלטה בריטית מסחר אנית אותה על כתב הוא המלחמה
 על לירות הוראה ניתנה. כהתאבדות ההם בימים היתה צבאי ליווי ללא הפלגה
 בראדר שנקלט כיוון. במטרה פגעו היריות אכן אם ברור היה לא אך, האניה

. המים מן אותם למשות סירה נשלחה, האניה סביבות פזורים וחפצים שמזוודות
 שלא שמחנו: "הוא רושם. גרמניים אזרחים של בגרמנית מכתבים גילו בבדיקה
] ש"ימ היטלר[ בעצמו מהפירר שקיבלנו בהוראה. כמותנו גרמנים עם באניה פגענו

 בריטים תוקפים מפני עליה להגן בכדי לאוסטרליה עד האניה את ללוות הופקדנו
 ".אפשריים

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

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

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

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

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

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

 " וברחמים בחסד בחן" על הודאה

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

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

 הוא" ככה"וה. בעולמו ככה שיש ת"להשי מודים שאנו היא הברכה נוסח משמעות
, גדול גיבור על ולא, גדול חכם על כך מברכים אין. ה"הקב לנו שברא היפה העולם
 מציאות את מכל יותר המבטאים והתכונה הכח. יפה מראה על נתקנה הברכה
 וכשרואים". דודי יפה הנך. "היופי הוא", בעולמו ככה"ש, הבריאה בתוך הבורא
 הוא שכך, הבורא של יופיו גודל את ולראות להתבונן אפשר בעולם יפים דברים
 .בעולמו

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

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

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

 (שיחות הגר"ש פינקוס)
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 ביד וזדים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד ורבים חלשים ביד גיבורים מסרת"
 ."בעולמך וקדוש גדול שם עשית ולך תורתךעוסקי

 ?זה נס איזה!" טהורים ביד טמאים"

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

?! מהטהורים חזקים יותר הטמאים הטבע דרכי מצד וכי טהורים ביד טמאים
 לרצונות הגשמיים כוחותיו את אפילו ומשליך עצמו את מטמא הטמא, אדרבה
 גדולה שאלה. ותאוות
 .שלום' ר אמר, כך על שהתפלאתי בבחרותי עוד זכורני

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

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

 בשבועות גם עצמו על נשנה הדבר כאשר אך, מרחוק שנשמעו לקריאות לב שמנו
  .לישיבה חברנו מפי הם הקריאות שמא לחשוש החלנו כ"שאח
 אחד כי וסיפרו, מפחד הצועקים שהם אישרו ואכן, הצעקות לפשר אותם שאלנו

 מניף הוא - בו וסונטים מפצירים הם וכאשר, חנותו את לסגור ממאן" ספרים"ה
. ברזל או מקל עם לקראתם יוצא לפעמים, אגרוף במכת ומאיים הגדולה ידו את
 .צועקים הם לכן

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

 אותו הזדרז, התספורת לחנות כשהתקרבנו. לחנות ומחנות לדוכן מדוכן עברנו
 מספר התקרבתי כ"אח. מקומי על נעמדתי, באיומים לקראתנו לצאת איש

: לעברו וקראתי השניה היד שרוול את כ"אח, אחת יד שרוול הפשלתי, פסיעות
 ."הקדושה מחבורתנו אחד של בצפורנו או בי שתפגע נראה"

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

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

 .ששאלנו השאלה את ליישב - לענינינו נשוב

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

 .נוסף נושא כאן יש

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

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

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

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

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

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

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

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

 עד ממש כאשר, הזה הגדול האף חרון מה - הצדיקים בין גדולה שאלה אז נשאלה
 כי אמרו ישראל גדולי. מדוע, הגלגל התהפך ולפתע גדולים ניסים היו זמן אותו
 לראות ממנו התעוררו לא, עימם שהתחולל הנס את למדו שלא משום הטעם
 וכשלא! שצרי כמו הנס את שילמדו רצה ה"הקב, שלם בלבב ולעבדו' ה חסדי
 ...אף חרון' נהי למדו

 ":הניסים על"ב אחת שורה נבין ובזה

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

 חרון של תוצאה איזו יודע ומי, כרצונו הניסים את מפרש היה הוא, המנצח היה
 לחנוכה זכינו - הניצחון את ניהלו הטהורים כאשר רק. עלינו באה הייתה אף

 ".הגדול לשמך ולהלל להודות אלו חנוכה ימי שמונת וקבעו"

 אחז שמו נקרא למה
 המכונה ידלר ציון בין מרבי שנים עשרות לפני ששמעתי חכמה בדבר נסיים

 יסודות את לקעקע שביקשו המתיוונים על אז דיבר הוא". הירושלמי המגיד"
 .החינוך

 כך - מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שאחז - אחז שמו נקרא למה" נאמר בירושלמי
ירושלמי" (רועהאיןצאןאיןתיישיםאיןאםתיישיםאיןגדייםאיןאםאחזאמר

 ).י"פ סנהדרין

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

 הכל היו, סוגר היה הוא אם. סגר לא הוא: ואמר בוכים בקול ציון בן רבי המגיד נהם
 מתכסים, בעפר מתפלשים היו, והעבודה התורה על נפשם למסור חיל אוזרים
 לשוכן וזעקות בצומות - הגזירה רוע את להעביר מערכות עורכים, בשקים
.התחכםהוא. מרומים

 מטעם רוחני מפקח, תורה לתלמודי מטעמו חינוכי מפקח הכניס - הכל בסך, אחז
 בטוח היה טיפין טיפין, לאט לאט, זו אחיזה ועם. בהם אחז הוא. לישיבות הממשל
, בראשיתה השלימות את להסיט, הקטנים הילדים את מעט לעקם, רחוק להגיע
 אין קטנים אין אם, תישים אין גדיים אין ואם" גדיים יהיו לא ברחוק או בקרוב, וכך

 "הקודש רוח אין נביאים אין אם, נביאים אין, חכמים אין, גדולים

 מנעולי להניח ציוו לא הם, בתחילה. זו בדרך התנהגו גם, המתיוונים בסיוע, היוונים
 את אילצו. מאליהן תסגרנה שהישיבות הייתה שלהם התוכנית, הישיבות על ברזל

 הייתה זו. וכדומה יוונית חכמה של שעתיים או שעה להוסיף והישיבות הכוללים
 .רצונך מחוקי ולהעבירם תורתך להשכיחם - האיומה הגזירה של ראשיתה

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

 "כלל חשבתי ולא נזהרתי"

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

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

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

 .מאד חולה היה לאפיאן

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

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

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

 על לפרוש החל והוא. לאפיאן אליהו רבי של שמו את הזכרנו כ"אח. כאן מקומם
 במשרתו הצליח מוסד באיזה פירט ואף, חייו של ההסטוריה את, בקצרה השולחן

 הרים ולפתע, פלוני מצדיק נשמתו שורש להבנתו כי ואמר המשיך כ"אח, לא והיכן
 גם תיקן אך פגם בו היה מה זמן לפני עד, פגם בו שאין יהלום הוא: ביראה קולו את
 בין שלום שהשכין כיון ימים יאריך עוד הוא אבל) בצעקה( בסכנה הוא, זה את
 .האיש דברי"... לאשתו איש

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

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

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

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

 .לאיתנו שב שבועות כמה ולאחר השתפר

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

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

 .בשלום עבר והכל, עיניו על נוסף ניתוח אליהו רבי עבר שנים כמה לאחר, תשמעו
 ופניו ושליו רגוע שכב הוא, פאליי הירש רבי צ"הגה וידידי אני לבקרו נכנסנו

 זוכרים ודאי אתם: "לנו אמר פניו על מרחף נעים כשחיוך הביקור במהלך. מאירות
 מטת על שעליתי לפני כי, הדבר סיבת, גדולה בסכנה הייתי העיניים על שבניתוח
, תשובה לעשות צריך כ"א, למעלה אותי דנים כעת הלא, חשבתי, הניתוחים
 ילד שהייתי מעת - בפרוטרוט הכל את זוכר ואני, בעבר מעשי על לחשוב התחלתי

 העבר כל על שחשבתי וכיון) שמונים בן אז היה' אלי' ר( עכשיו עד עשרה שתים בן
 עבר הכל ה"וב, כלל חשבתי ולא נזהרתי, זה בניתוח, לכן... גבר הדם שלחץ מובן

 ".בשלום

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

 (להגיד)

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

"מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים", זה מובן, זה נס ופלא. אבל איך 
צדיקים, וזדים ביד עוסקי  יובן ההמשך: "וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד

תורתך"? שהרי אלו היו הכוחות שוים, שני הצדדים גבורים ושניהם רבים, מדוע 
 לא ימסרו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, מה הרבותא בזה?

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

מודים בהודאת והשמצות חסרות יסוד, ואף הסגרה לרשויות. ואמר: זהו שאנו 
"על הנסים" שהטהורים הצדיקים ועוסקי התורה גברו על הטמאים הרשעים 



 

ח 

והזדים. כי הלא אין להם מעצור במלחמתם, ואינם בוחלים באמצעים פסולים 
ומגונים לקדם מטרתם. ואילו אנו מוגבלים באמצעינו, כי אין המטרה מקדשת את 

 האמצעים!

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

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

 -ואספר 

 בסערת מלחמת העולם הראשונה התערערו סדרי הקהילות. לאחר

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

הקצבים שחט בכפר הסמוך בלי פיקוח על כשרות השחיטה ובדיקת פנים. בקשו 
 לחסום את הפרצה, ולקבוע שאין לשחוט אלא בפיקוח הדוק של ועד הקהילה.

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

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

 התפזרה. בלא שנאמר מילה.

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

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

 ובגלל זה, דוחים גאולת העם?!

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

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

 של האדם!"

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

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

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

 "לא כאלה חלק יעקב" (ירמיה י, טז)!

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

 קדשת את האמצעים!מ

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

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

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

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

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

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

 ולפתע קם אחד הלומדים והקשה על היסוד המחודש מגמרא מפורשת.

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

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

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 

ביסוס תנועת המוסר. ועכשיו, כשישמעו שלומד אלמוני סתר דבריך נשמעים ל
את שיערוך, ועוד גמרא מפורשת שנשכחה ממך, תזולזל בעיני הלומדים ויזלזלו 

 בתנועת המוסר. לא למענך, אלא למען המטרה הנעלה, דחה את קושייתו בקש!

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

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

 "זדים ביד עוסקי תורתך"

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

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 
ין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו שהד

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, 
י גדולה שנאת הרע לטוב, וככל שהטוב גדול כך ובתלמידי חכמים יותר מכולם. כ

 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.

עקיבא איגר זצ"ל, הלא הכתוב אומר: "כמים הפנים לפנים",  וכבר נשאל הגאון רבי
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 

ודים אינם הרואות שהגויים מוכנים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, והיה
 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.
ל גבורים, וזה היה הנס בחנוכה, לא זו בלבד שמעטים גברו על רבים וחלשים ע

אלא שהטהורים גברו על הטמאים, ובנוהג שבעולם הטהורים נלחמים ברפיון 
  והטמאים בלהט. ואם הפסידו הטמאים במערכה, הרי זה נס ופלא!

  (והגדת)                                  
 

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

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

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

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

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

 ", צדיקים
 התחיל דהגלות, שנים ו"רד רק יהיו שלא שמה רדו א"וזש

, אל שנקרא כיון אחיות' ב חטא משום ולא, יצחק משנולד
 (בנין דוד)  ".נמות ולא ונחיה" משום אל שנקרא והטעם

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

 רדוף קום ביתו על לאשר אמר ויוסף הרחיקו לא העיר את
 וביניו ביניכם יהיה רחוק אמר דאת כמה' וגו האנשים אחרי

 . תמוה והוא. כאן עדאמה כאלפים

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

 והאנשים אור הבוקר דכתיב הא זה לפי כן אם להקשות
 את השבטים חללו האיך כן ואם שחרית בשבת היה שולחו
 שם היה נפש פקוח כי לומר וצריך. בשבת שהלכו השבת
 את דוחה נפש ופקוח ברעב עטופים היו ביתו ובני דיעקב
 הפסוק על י"ברש דאיתא כמו] ק"ובנזה ת"ביפ ועיין[ השבת
 ובני שיעקב נמצא. ברעב כחושים תהיו למה תתראו למה
 . השבת את חללו ולכן ברעב עטופים היו ביתו

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

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

 תבואה להם שיש יוסף ולמד בילקוט כדאיתא כעשירים

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

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

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

 את יצאו הם שלחו והאנשים אור הבוקר שהתחלנו המדרש
 פירוש דייקא אמה כאלפים אמר דאת כמה הרחיקו לא העיר
 :לא או אחריהם ירדוף אם ביתו על לאשר יוסף מסר זה סימן

 
 חנוכת התורה)(
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 א)קץ שנתיים ימים ופרעה חולם" (מא,"ויהי מ

מובא בבית הלוי סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם 
לכאורה שני עניינים נפרדים, אשר מלבד זה שארעו באותו פרק 

 זמן, אין שום קשר ביניהם. 
צריך להבין, אם כן, מדוע כורך הפסוק את שניהם יחד באמרו, 
"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם". אלא בכל דבר בעולם יש 
סיבה ומסובב. כלומר, ישנה הסיבה הגורמת את הדבר, וקיימת 

 התוצאה הנולדת מן הסיבה. 
בהבחנה המדויקת מהי הסיבה ומה המסובב שוררת מבוכה רבה, 

ים. למשל, אם אדם השקיע כספו בעסק מסוים ורבים הם הטוע
והרויח על ידי כך ריוח גדול, אומר השכל האנושי, שההשקעה 
היתה הסיבה שממנה נהיה הרווח הגדול. אליבא דאמת, זוהי 
טעות גדולה. לא ההשקעה הביאה את הרווח, אלא מן השמים 
נגזר עליו שירויח. ואחרי שגזרו כך, מן השמים סובבו את מהלך 

יינים בעולם הזה שיבוא אדם זה וישקיע את כספו בעסק הענ
מוצלח. נמצא אם כן, שהמציאות היא ההפך ממה שבני אדם 
רגילים לחשוב, לא העסק הוא הסיבה והרווח הוא המסובב, אלא 

 הרווח שנקבע מן השמים הוא הסיבה והעסק הוא המסובב. 
כך הוא הענין גם אצל יוסף. המדרש (בראשית רבה פ"ט א') 
אומר "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם", זה שכתוב איוב 
(כח ג:) "קץ שם לחשך", קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית 
האסורים. כיון שהגיע הקץ, "ופרעה חולם". כלומר, גם כאן יש 
מקום לשכל האנושי לטעות ולומר שחלום פרעה הוא הסיבה 

דנו שסובבה את הוצאת יוסף מבית האסורים. בא המדרש ומלמ
שהקב"ה הועיד מראש את חלום פרעה להיות האירוע שיגשים 
את יציאת יוסף מבית הסוהר. על כן היה עתוי החלום תלוי ועומד 
עד שתגיע העת של "קץ שם לחושך", סוף ישיבת יוסף במאסר. 
ומכיון שהגיע היום הנכסף, מיד "ופרעה חולם". מעתה מובן 

אכן, "מקץ שנתיים היטב סדר העניינים בפסוק וכריכתם יחד. 
 ימים", של יוסף, הגיעה העת "ופרעה חולם".

 

"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד 
 על היאר" (מא, א)

נאמר כאן 'ויהי' לשון צער, לרמז על צערו של יוסף הצדיק 
שנתעכב בבית האסורים במשך שנתיים ימים, גם לאחר חלומו 

 של שר המשקים. 
שהסיבה לכך שקיבל עונש, משום ואמרו רבותינו במדרש, 

שביקש משר המשקים לאחר שפתר לו את חלומו לטובה, ואמר 
לו יוסף 'כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד 
והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה', ומכיון שאמר 
בדבריו שני פעמים לשון זכירה, קיבל עונש מידה כנגד מידה, 

במשך שנשכח כביכול 
שנתיים, כנגד כל פעם 

 -שהזכיר הלשון של זכירה 
 נשכח למשך שנה.

ומבאר רבינו האור החיים 
הקדוש, שסיבת הדבר 

שנשכח למשך שנה שלימה כנגד כל זכירה, כי החלום של שר 
המשקים היה בראש השנה שהוא יום הזכרון, ולכן נענש יוסף 

וגם בראש  הצדיק, שהקדוש ברוך הוא מנע את זכרונו באותו יום,
השנה הבא אחריו, ובראש השנה השלישית שהוא 'מקץ שנתיים 
ימים' לחלומו של שר המשקים, נפקד יוסף לטובה, וכפי שאמרו 

 רבותינו שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה. 
ולכן מובן, בגלל שהוא נשכח בראש השנה שהוא 'יום הזכרון', 

 נשכח כבר ממילא למשך כל השנה.
 

נתים ימים ופרעה חלם והנה עמד "ויהי מקץ ש
 על היאר" (מא, א)

רבינו האור החיים הקדוש מדקדק בלשון הפסוק, שהיה לו לומר 
ויהי מקץ שנתים ימים 'חלם פרעה' או 'ויחלום פרעה', ומדוע 

 לם'???ונאמר בלשון ופרעה ח
: 'עוד אפשר שיכוין לומר, כי שנתים ימים נווזה לשוומתרץ 

לום זה, אלא שלא היה יודע שחלם, ופרעה חולם בתמידות ח
 ולסוף שנתים חלם ולא שכח'. עד כאן לשונו.

כלומר: שבמשך שנתיים חלם פרעה את אותו חלום, אלא 
כשהוא היה קם בבוקר לא ידע מהחלום כי היה שוכח אותו, 
ולאחר שנתיים ימים חלם ולא שכח, ואז הגיעה ישועתו של יוסף 

 הצדיק שיצא מבית האסורים.
ונמצינו למדים יסוד גדול באמונה: שלכאורה מה היה הצורך בכך 
שיחלום פרעה במשך שנתיים, והלא עיקר המטרה היה לסובב 
לפתרון החלום על ידי יוסף, ושיצא על ידי זה מבית האסורים, 
ולכאורה היה מספיק שיחלום פרעה בלילה האחרון בסיום 

 השנתיים ימים. 
הסיבה שנתעכב יוסף שנתיים אלא התשובה לכך היא: שהרי כל 

ימים בגלל שאמר לשר המשקים והזכרתני, ואם היה יוסף נותן 
אל לבו לשוב על זה, הרי היה נגאל בתוך השנתיים, שהרי תשובה 
מועלת לכל דבר, לכן מן השמים הכינו סיבת גאולתו שלא יהיה 
מעוכב אפילו שעה אחת, ובכל השנתיים האלו חלם פרעה את 

ם היה יוסף מתקן את הענין הזה שתלה בטחונו אותו החלום, וא
בבשר ודם, אז מיד היה פרעה נזכר בחלומו, מה שהיה מביא 

 לגאולתו של יוסף מיד.
וכן לגבי פרנסה וכל ישועה שהאדם צריך, עליו לדעת שהישועה 
עומדת ומחכה לו, והוא רק צריך לעשות השתדלות רוחנית, 

  וברגע שיהיה ראוי, יקבל אותה מיד.
 

 "ופרעה חולם" (מא, א)
מדרש: וכי הבריות אינם חולמין, אלא חלומו של מלך, של כל 

 העולם הוא.
ויש לומר שקשה על שר 
המשקים מדוע לא הלך הוא 
בעצמו אל יוסף להגיד לו את 
חלום פרעה כאילו שהוא 
עצמו חלם את החלום, 
וכאשר יפתור לו יוסף, ילך 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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שר המשקים לפרעה ויפתור לו את החלום בשם עצמו, וכל 
הכבוד היה בא אליו. וזהו שהקשה במדרש: וכי כל העולם אין 

ר את החלום ליוסף כאילו הוא עצמו חלם חולמין, שהיה לו לספ
זאת. ועל זה תירץ המדרש שחלום של מלך שאני, שאם היה 
אומר ליוסף בשם עצמו היה פותר לו כמו להדיוט. ועל כן מוכרח 
היה שר המשקים לומר ליוסף שפרעה הוא החולם, ואז יוסף כבר 
לא היה מגלה לו את הפתרון רק היה הולך בעצמו לפרעה, ועל 

 וצרך להזכיר את יוסף בפני פרעה. כן ה
 (פרדס יוסף)

 

"את אשר האלקים עשה הגיד לפרעה" (מא, 
 כה)

רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי הגמרא, ששלושה 
דברים הקדוש מכריז עליהם בעצמו ולא על ידי שליח, ואלו הן: 

 רעב, שובע, ופרנס טוב.
ם עשה ובזה מבאר מה שאומר יוסף לפרעה 'את אשר האלקי

הגיד לפרעה', ולכאורה מדוע נאמר 'עושה' בלשון הווה, ולא 
 'יעשה' בלשון עתיד???

אלא נתכוין לרמז, שאת הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה 
 ומכריז בעצמו, הגיד לפרעה באמצעות החלום. 

ומוסיף רבינו הקדוש, שגם את הדבר השלישי שהוא 'פרנס טוב' 
על שנות השובע והרעב, הראהו בחלום, כי כל מה שהודיעו 

ושהפרות הכחושות אוכלות את הבריאות, הוא בשביל שישכיל 
לקחת אדם נבון וחכם שידע איך ומה לעשות ששני הרעב 

 יתפרנסו משנות השובע.
ובזה מובן מדוע הוסיף יוסף בפתרון החלום 'ועתה ירא פרעה 
איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים', ולכאורה איך נעשה 

 יועץ למלך, והרי ביקש ממנו רק פתרון החלום?יוסף 
אלא התשובה היא, שגם זה חלק מפתרון החלום, שלכן הודיעו 
הקדוש ברוך הוא שנות השובע והרעב, כדי שימנה פרנס טוב 

 שידע בחכמה ובתבונה, איך לפרנס בשנות הרעב.
 

 "ויאמר מרגלים אתם" (מב, ט)
ת? באר מדוע האשימם דוקא באשמה זו ולא באשמה אחר

האדמו״ר מגור הזקן זצוק״ל, כי יוסף חשש שמא יחקרו וישאלו 
את אנשי המקום על אודות אחיהם שנמכר לכאן, ועלולים 
להוודע כי אותו העבד שנמכר הוא המלך, ולכך האשימם 
״מרגלים אתם״, כדי שיפחדו לחקור את אנשי המקום, כיון 

 שחושדים בהם שמרגלים הם. 
 (באר התורה)

 

 (מב, כח) "עשה אלקים לנו"מה זאת 
זה ההבדל בין אדם לחמור. חמור כשנותנים לו מכה, אינו מחזיר 
פניו להתבונן מאין הגיעתו המכה אלא ממשיך בדרכו הלאה. מה 
שאין כן אדם שמקבל מכה, מיד מחזיר פניו לראות מיהו המכה, 

ועל מה הוא מכהו, 
ומשתדל לתקן הסיבה 

לתועלת. וכן בכל יסוריו שמפני זה הוכה. נמצא שהמכה היתה 
'מה –של אדם, אם מחזיר פניו ומתבונן מי המכהו ועל מה הכהו 

יוצא לו מזה תועלת, אבל אם אינו  -זאת עשה אלוקים לנו' 
מחזיר פניו לראות ולהתבונן מי הוא המכהו ועל מה הוא מכהו, 

  , ואין הבדל בינו לבין ה...אין יוצא לו ח״ו תועלת מזה
 סלאנים) -(מאמר מרדכי 

 

 ״וקל שדי יתן לכם רחמים״ (מג, יד)
ן ולכאורה היה צריך לומר: ״יתן עליכם רחמים״ והרי לכך נתכו

 שהשי״ת ירחם עליהם א״כ מדוע אמר: ״יתן לכם רחמים״? 
מבאר הרבי משה יחיאל מאוז׳רוב זצ״ל; הרוצה שירחמו עליו מן 

ל השמים צריך תחילה שיהיה הוא עצמו רחמן, כדרך שאמרו; ׳כ
המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים׳ (שבת קנא.). אף 
יעקב אבינו איחל לבניו שיזכו להיות רחמנים שיתן הקדוש ברוך 
הוא להם מידה טובה זו של רחמנות על אחרים וממילא ירחמו 

 גם עליהם מן השמים.
 (ממעינות הנצח)

 

"הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר 
 וף" (מד, ד)לאשר על ביתו קום רד

 מה הקשר בגלל שלא הרחיקו לכן אמר רדוף אחרי האנשים? 
אלא איתא כי תפילת הדרך מועילה לאדם שלא יוזק, ומחויבים 
בתפילה זו רק לאחר שמתרחקים לפחות פרסה אחת מן העיר, 
ויוסף ידע שהם יתפללו תפילת הדרך ולכן ציוה לרדוף אחריהם 

לפני שיתפללו תפילת  לפני שיתרחקו הרבה מן העיר. היינו,
 הדרך. 

ויש עוד להוסיף, שלכן ציוה יוסף למלא את אמתחותיהם כאשר 
יוכלון שאת (מד, א), שיכביד עליהם המשא ולא יוכלו לנסוע 

 מהר יותר ויקל לרדוף אחריהם ולהשיגם בעוד מועד.
 (הגה"ק האלוקי רבי חיים ויטאל זי"ע)

 

שם "ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו 
 (מד, יד) "ויפלו לפניו ארצה

 שהיה ממתין להם״.  -רש״י מפרש: ״עודנו שם 
בספר ישמח לב (להגרי״ז לובינסקי) מקשה שלכאורה מה זה 
משנה מה שהיה ממתין להם, ולכאורה ״והוא עודנו שם״ נראה 

 כשפת יתר, דוודאי כיון שנפלו לפניו ארצה, היה עדיין שם? 
רגותיו של יוסף הצדיק, שאף ומסביר שמרמז בזה על גודל מד

שבאו אחיו להשתחוות אליו, וראה בחוש איך שחלומותיו 
מתקיימים, בכל זאת לא זחה דעתו עליו כלל, ונשאר בשפלות 
רוחו כמו שהיה בעת שהשליכוהו הבורה, כי ידע שכל הגדולה 
הניתנת לו, מן השמים היא, לא עבור עצמו, אלא בכדי להציל את 

פת רעב ולהחיות עם רב, וזה ״והוא עודנו אחיו ובית אביו מחר
שם״ באותה הבחינה שהיה שם בבור, היה בשעה שנתקיים בו 

 ״ויפלו לפניו ארצה״.
,
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 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)

 (מדרש) זה יוסף. -״אשרי הגבר אשר שם בה׳ מבטחו״ 
ק מסקוירא זצ״ל והתאונן חהודי בא לפני כ״ק האדמו״ר רבי יצי

 להשיגה...בפניו שאין לו פרנסה וגם אין לו כל מוצא ודרך שיכול 
אמר לו הרבי: "גם דוד המלך ניצב בפני שאלה זו. הוא שאל: 
״מאין יבוא עזרי", שהרי אנו יודעים, שהברכה צריכה לחול על 
משהו. על ״יש״, כמו שמצינו באלישע שבירך את כד השמן 
שיתרבה על יסוד המעט שיש בו, אבל דוד המלך ניצב בפני 

 ״אין״, לכן שאל כיצד יבוא עזרו.
היתה תשובתו של דוד המלך מיניה וביה? תשובתו היתה: ומה 

״עזרי מעם ה׳ עושה שמים וארץ״! כלומר: אם תשאל כיצד 
ייעזר, עליך לזכור שה׳ הוא ״עושה שמים וארץ״ ואף אותם יצר 
״יש מאין״. על כן, כמו שעשה אותם יש מאין, כך לא יבצר ממנו 

ברכה עד  להושיע גם את אלו שאין להם מאומה, ולהשפיע להם
 (רזין דאורייתא) בלי די.

 

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
 (מדרש) זה יוסף. -״אשרי הגבר אשר שם בה׳ מבטחו״ 

סיפר הגאון רבי יוסף דינקלס זצ״ל: בשנים שפרצו שריפות 
בעיירה ראדין וכילו את בתי העץ שבה, החליטו סוכני הביטוח 

התושבים נענו להגיע ולהציע ביטוח נגד שריפות. הרבה מ
להצעותיהם, שכן מאחר והבתים היו של עץ, כאמור, עמדו תדיר 

 בסכנת התפשטות אש במקרים של דליקות.
כשהגיעו סוכני הביטוח אל החפץ חיים לשכנעו שיצטרף אף הוא 
להסדר הביטוח, סירב להענות להם כשהוא מנמק זאת באומרו: 

גזר על ״מדוע לתת למדת הדין לקטרג ביתר קלות? הרי אם נ
האדם גזירה, מדת הרחמים מנסה לסנגר עליו ולהתחנן שהעונש 
הצפוי לבוא עליו הוא מדי כבד... אבל אם עושה ״ביטוח״ 
לרכושו, מה תוכל מדת הרחמים לטעון? הרי מדת הדין תשיב 
לעומתה, שאדרבה, הוא לא ינזק מהדין הצפוי לו, שכן הוא עוד 

ין את האפשרות יקבל מהביטוח הכל... ומדע לתת למדת הד
  (מאיר עיני ישראל) לקטרג.

 

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
 (מדרש) זה יוסף. -״אשרי הגבר אשר שם בה׳ מבטחו״ 

יהודי, שהיה מוטרד מאד מנין יתפרנסו משפחות האברכים 
נשואיהם בכולל לזמן בלתי מוגבל, החליט שלומדים לאחר 

להכנס אל כ״ק האדמור מגור בעל הבית ישראל ולשטוח בפניו 
את הבעיה בנוסח הבא: ״בשלמא הילדים שלנו, יכולים לשבת 
וללמוד בלי הגבלה, כי אנחנו עוסקים במסחר ומפרנסים אותם, 
אבל מה יהיה על הילדים והנכדים שלהם ועל הנינים שלהם? אין 

 מנוחה בלילות מדאגה זו״!לי 
קפץ האדמו״ר ממקומו 
וצעק: "שוטה שבעולם! אתה 
כבר יודע מה יהיה בדור הבא 
ובעוד שני דורות? כבר פתרת 
את כל הבעיות הקשות 

וסילקת את כל הסכנות העלולות להיות בחמישים השנים 
הקרובות, עד שהדבר היחידי שנשאר לך בלי פתרון הוא 

 (במחיצתם) ים שלך"?הפרנסה של הנכדים והנינ
 

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" (מא, א)
 (מדרש) זה יוסף. -״אשרי הגבר אשר שם בה׳ מבטחו״ 

סיפר כ״ק האדמו״ר רבי שלומק׳ה מזוויעל זצ״ל: ״אבי הרה״ק 
רבי מרדכי זצ״ל, נוהג היה להחזיק על שולחנו את בניו לאחר 

זקוק נשואיהם. יום אחד החלטתי שיש לנו אב בשמים, ואינני 
 עבר יום, עברו יומיים, והבית התרוקן. -לתמיכת אב בשר ודם 

״עוד יומים עברו, ורעבנו ללחם״. חשבתי בלבי: אולי נגזר מן 
השמים שפרנסתי תעבור דרך אבי. שלחתי את רעייתי לאבי, 

 והוא העניק לה רובל שלם.
״בדיוק באותה עת, ביקרו אצל אבי שני חסידים, והם החליטו 

גם אצלי, הואיל ונישאתי זמן קצר לפני כן, אחד  לסור ולבקר
מהם הוציא מכיסו רובל כסף לתתו לי כמתנת נישואיו, ובדיוק 
כאשר אשתי חזרה ובידה הרובל שקיבלה מאבי, החזיר אותו 

 חסיד את הרובל לכיסו מבלי שימת לב...
הראו לי משמים: הנה, הרובל כבר היה מוכן עבורך, והחזירוהו 

 זוויעל) -עולם  סוד(צדיק י. , שהכל בידי שמיםחזרה... ללמדך
 

וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים וגו' "
ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם 

  )ח ,מא( "לפרעה
משל למלך אחד שהיה לו בן יחיד ורך, אך לא חכם. חשב המלך 
בלבו הלא בני הוא יורש העצר, הוא ימלוך תחתי והוא ישב על 
כסאי והוא ריק מכל חכמה ומדע ואיך יצליח במלכותו? ולכן 
החליט לשלחו לברלין אל פרופסורים הבקיאים בכל חכמה 

ר שם הבן ומדע, למען ילמד ויתקדם במושכלות. וכן עשה ונשא
כמה שנים עד כי למד כמה מקצועות בחכמה ומדע. ואז ביקש 
מאביו להשיבו אל ארץ מולדתו כי עמו עוז ותושיה ושלח המלך 
והביאהו אליו. המלך עשה משתה לכל שריו ועבדיו לכבוד בנו 
יורש העצר. וכטוב לבם ביין עלה בלב אחד מן השרים לבחון את 

מהות החכמה אשר למד  חכמת הבן והשכלתו. ושאל אותו על
שם, ענה הבן ואמר חכמת המדידה והתשבורת וכדומה. לקח 
השר בידו טבעת עגולה וקמץ את ידו כמלוא אגרוף כשהטבעת 
בתוכה, והושיט אותה לפני הבן לבוחנו אם יוכל לדעת מה החפץ 
אשר בידו? אחז הבן ביד השר והתבונן בה על פי הכללים שלמד 

חלול באמצע. התפעל השר ואמר ל וואמר, שיש בידו דבר עג
אמנם ידעת שיש בידי דבר עגול, אבל אבקשך לומר לי לפי 
השכל הישר מה הוא הדבר בשמו הפרטי? לאחר שהבן חשב 
הרבה ענה הנה בידך אבן 
הרחיים כיון שהוא עגול 
וחלול באמצע. כששמעו 
הנוכחים את דבריו, התפרצו 
בצחוק, כי בזה הראה הבן את 

י אמנם הוא גודל איוולתו, כ

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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מלומד במושכלות וחכמות בכללי המופתים, אבל נבצר ממנו 
 להבין מעצמו את איכות הדבר ומהותו כי הוא איש בער ולא ידע.
הנמשל: כי אמנם החרטומים סיימו חוק לימודם במוסדות 
השכלה גבוהה, על פי מופתים לימודיים בכללי החכמה של 

רומזות לשבע עניינים, פתרון החלומות, ולכן הבינו ששבע פרות 
אך היה להם לשקול בפלס מאזני החכמה לאיזה מהעניינים יש 
לדמות הדבר. והרי באמת יותר קרוב הפתרון כדברי יוסף, אבל 
החרטומים שגו ועיניהם טחו מראות נכוחה שהפתרון האמיתי 
הוא ענין שובע ורעב, ולכן קראו עליהם חכמינו ז"ל "בקש לץ 

רעת לבם מה שהוא בתולדה, ואין, אבל חכמה ואין" שביקשו הכ
 (אהל יעקב) דעת לנבון נקל זהו יוסף.

 

 "ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות" (מב, ז)
מגיעים הימים בהם מתגשמים חלומותיו של יוסף הצדיק. אחיו 
הגדולים עומדים לפניו בהיכלו וכורעים ברך, מתחננים על 

 ים. נפשם, אינם משערים שלפני אחיהם הקטון הם נצב
למרות שחלפו עשרים ושתיים שנה, ונפשו של יוסף יוצאת 
אליהם, עדיין מתנכר הוא אליהם, מדבר קשות ומאשים אותם 

 בריגול ארצו. 
מה הניע את יוסף להתייחס כך אל אחיו? למה הקשה פניו 

 אליהם ולא התגלה אליהם מיד כשבאו?!  
חת את התשובה לכך נוכל להבין ע"י משל: מעשה בבן מלך מא

הארצות הרחוקות, בן חכם ומשכיל שאביו היה גאה בו. לעמיתיו 
מארצות אחרות היה מציג את בנו בגאווה, ולוחש כממתיק סוד, 

 "אני רגוע שלאחר מותי תתנהל הממלכה בידי אדם זה"!. 
האורחים ראו את המלך ובנו, ואף הם היו מלאי הערצה ואהדה 

 למשפחת הוד מלכותו רבת החסד. 
ומרים התעוררה עיר הבירה לחרושת שמועות: "אבוקר אחד 

ריססו כתובות נאצה נגד המלך ירום הודו"!. בזריזות מחקו את ש
 הכתובות המשפילות, ויצאו למסע איתור הפושע. 

לאחר שבוע שוב הוכתה העיר בגל כתובות המגנות את המלך 
 באופן אישי. 

הנתינים התחלחלו, כבוד המלך היה אצלם מעל הכל! שוב 
חקו הכתובות, שוטרים גלויים וסוכני חרש ניסו לאסוף מידע, נמ

 בלשים רחרחו ולא מצאו מאומה. 
בשם המלך עצמו יצאה הודעה שהפושע ייענש במלוא חומרת 

 הדין, וכנראה שגם זה לא עזר. 
בפעם השלישית לא יכול היה הפושע להימלט. כל תושבי העיר 

, והוא נמצא; היו דרוכים לעקוב אחר אדם המחזיק מיכל צבע
 לבוש סרבל מכף רגל ועד ראש, ופניו מכוסות בברדס שחור. 

חיש התנפלו עוברי האורח על הצעיר, לפתו את ידיו עד שהגיעו 
כוחות הביטחון. סוסי המשטרה דהרו לכוון זירת הפשע, ומצאו 
את הפושע מושכב על הרצפה, סביבו עשרות אורחים נרגשים, 

וקה. השוטרים נגשו, וללא לוכדים אותו בטבעת אנושית הד
אומר ודברים אזקו את ידיו וקשרוהו על גב הסוס, מובל לארמון 
המלוכה. המלך עצמו רוצה להיות ראשון החוקרים. לאחר חצי 

שעה המתה החצר; הפושע 
שנתפס בשעת מעשה 

נכנס לחדרי החקירות, בשעה הקרובה יתפנה המלך מעיסוקיו 
 המניע למעשה. ויבוא בכבודו ובעצמו להבין מה היה 

נכנס המלך, וכולם עומדים על רגליהם ביראת כבוד. הפושע, 
רתוק לכיסא החקירות, מציץ בעיניים שוחקות מבעד לברדס 
השחור, ומעיניו לא ניכרת חרטה. בעיני המלך לא מוצא חן 
הצחוק שנשב מהעיניים, והורה לשלישו לפשט מעליו את 

מרותק בנו יחידו,  הכסוי. חושך בעיניים!. לכסא החקירות היה
 יורש העצר!. 

אנדרלמוסיה של ממש התחוללה באולם, ורק המלך עצמו שמר 
על קור רוח. "כיצד העזת לעשות כך"? שאל ביבושת. "חלילה 
אבא", צחקק הבן קל הדעת, "לא התכוונתי לפגוע בך, אתה 
מבין... רציתי ללעוג למשטרה שאינם יודעים לתפוס 

 פושעים"... 
ת גרסתו של הבן, ודרש ממנו להתנצל בפניו קבל האב לא קבל א

כל אזרחי המדינה, בקול רם!. הבן לא הסכים להשפיל עצמו בפני 
כל העם, ואף המלך לא נעתר לשחרר אותו. "כבוד המלוכה ניצב 
כאן, ואסור לשתוק"!. הורה להותיר את הבן בכבליו, עד שיואיל 

 להתנצל. 
חילה ולא מתנצל. חלף שבוע והבן עומד במריו, לא מבקש מ

המלך היה אובד עצות, ונועץ בחכמיו. ניגש אחד היועצים, קד 
לפניו ושטח את תכניתו: "תן לי עשרים וארבע שעות, ובנך 
יבקש סליחה בפני כל העולם"!. נעתר המלך, והיועץ קבל חדר 

 עם חלונות המשקיפים למסדרונות חדרי המגורים. 
תיישב היועץ בשתיקה, בפקודה, הובל לשם יורש העצר, לצידו ה

 שניהם לבדם בחדר. 
לפתע, תכונה נשמעה מהחוץ, הנסיך נעמד וראה התרוצצויות. 
"מה קרה?" שאל את היושב לצדו. יצא היועץ וחזר עם תשובה, 

 "המלך חטף התקף לב"!. עיני הבן התעגלו, ושמר על שתיקה. 
לאחר שעתים הקדחתנות תססה שוב, עדת רופאים עטויי לבן 

ארמון ובידי עוזריהם עגלות וציוד רפואי. "מה עכשיו"? שעטו ל
רטט קולו של יורש העצר. "אני מבין שהמצב לא טוב, מנסים 
לייצב את מצבו". דמעות זלגו מעיניו, אך לא היה מסוגל לבקש 

 סליחה. 
צעקות שבר עוררו אותו מקיפאונו, בשלישית נעמד להציץ 

צועקים למלך. מבעד לחלון. המוני אזרחים עומדים בחצר ו
נראה שאלו הן דקותיו האחרונות, לב המלך לא יכול להכיל את 

 העוול שגרם לו בנו יחידו! 
בבעתה קם הבן ממקומו, בעזרת האזיקים נפץ את זגוגיות החלון 
וזעק בקול משתנק מבכי, "לא, אבא! אל תלך! אני מצטער על 

 מה שעשיתי, מבטיח אני לך שלא אעשה יותר שטויות כאלו"! 
באחת דממו כל המסתובבים בחצר, פניהם מחייכות. בארמון 
ממול הוסט הווילון ואביו נעמד במלוא הדרו וכוחו, פניו מאירות 

 "סלחתי בני, בא נא אלי", התרגיל הצליח.  -וידיו מזמינות 
יוסף לא רצה לצער את אחיו לחנם, חלילה. אבל כדי שאחיו 
יתעוררו לבקש סליחה, כדי שיתחרטו על מכירתו, הוכרח 

 להתנכר אליהם ואז החרטה הייתה אמיתית! 
 (שירת התורה)
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 וב"מ            קסירר אפרים וב"ברונן אברהם 
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 יוסף חיים בן נסכהי.מ.י.ש כדורי          אקבלי 

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 אילן בן ג'וליאטנתנאל בן ג'ינה                     
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 בת שושנה שושנה שירה בת סילביה    מיטל
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 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        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן 
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 םַאִחית ַאְחוַ  - ִמֵּקץָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 מקץפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט כסליו ל'

ומכאן עלינו ללמוד, מהנהגתם של השבטים 
הקדושים, מהי ההתייחסות הראויה כלפי 

ל לנו להתייחס צרתו של אח או חבר. ַא
חלילה כשאנו שומעים על צרתו של הזולת 

 . כאל דבר שאינו נוגע אלינו כלל ועיקר
 

ואף כשאנו עוזרים לו בצרתו, ַאל לנו לחוש 
כי אנו עומדים מהצד ואנו מסייעים בעבורו 

 -עלינו לחוש כי צרתו של הזולת. בלבד
הרי היא צרה שלנו, ורק כך נוכל באמת 

הנדרשת  להגיע למדרגת האחווה
 מאיתנו!

 

סנהדרין (' כל ישראל ערבים זה בזהמאחר ו'
אתם קרויים "הרי ש) א"ב, שבועות לט ע"כז ע

וכי הגויים ". אדם, ואין הגויים קרויים אדם
 ?מה השוני שלנו מהם? אינם אדם

 

:אלא כידוע ישנם ארבעה שמות לאדם
אדם, איש, אנוש וגבר. שלושה מהם 

ם. ורק שם אישים, אנשים וגברי -מתרבים
 אדם. -אחד אינו מתרבה

 

אצל הגויים, הם נקראים בשמות 
הדבר  -המתרבים. שכן אם לזולת יש צרה

לא נוגע לו. ואילו אצל עם ישראל, נקראים 
כל  -בשם אדם, כיוון שאם לאחד יש צרה
 .עם ישראל מאוחדים ונרתמים לעזרתו

 

 ְּבֵבית"לכאורה עלינו לבאר, מה פשר הלשון: 
ך וכי בית הסוהר של מצרים שיי"? ִמְׁשַמְרֶכם

האם זה היה בית  היה לאחים הקדושים?
  סוהר מיוחד בעבורם?

 

ובכלל, הרי בפועל רק אחד מהם היה עתיד 
להיאסר בבית הסוהר, כך שראוי היה לומר 
לכל היותר: "אחיכם אחד יאסר בבית משמרו" 

 או "בבית המשמר"?
 

בבית רש"י הקדוש הרגיש בדבר וכתב: "
ינו ". והישאתם אסורים בו עכשיו -משמרכם

שביאר כי בית הסוהר נקרא בית משמר 
על שם היותם נתונים בו  -האחים הקדושים

באותה שעה בטרם שולחו להביא שבר 
 רעבון בתיהם.

 

ביאר זאת באופן אחר,  'מקדש הלוי'אך הרב 
כי יוסף הצדיק ידע את האהבה הגדולה 

 . השוררת בין האחים כולם
 

הבין כי גם אם אחד מהם ישאר אסור  ועל כן
בבית הסוהר, הרי שתחושת שאר האחים 
 תהיה כי כולם יחד שם אסורים שם עימו

לפיכך, הציע להם לעלות אל אביהם,  !כביכול
תוך ידיעה ברורה כי מאחר שישאירו בבית 

דומה הדבר כאילו  -הסוהר את אחד מאחיהם
 נותרו שם בעצמם.

 

נמצא כי יוסף הצדיק מצא דרך שהוא מעין 
" דהיינו: בית סוהר לכל םִמְׁשַמְרכֶ  ְּבֵבית"

האחים יחדיו, וזאת על ידי שיותיר את אחד 
מהם במאסר, ויהיה הדבר שקול בעיניהם 
כאילו כל האחים כולם אסורים בידו עד אשר 

 יביאו עימם את האח הצעיר.
 

  ִמְׁשַמְרֶכם ְּבֵבית יֵָאֵסר ֶאָחד ֲאִחיֶכם ַאֶּתם ֵּכִנים ִאם
 )יט, מב בראשית( "ָּבֵּתיֶכם ַרֲעבֹון ֶׁשֶבר ָהִביאּו ְלכּו וְַאֶּתם

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
וכן מה יעשה מי ששומר רבינו תם,  ??נרות חנוכה או נר הבדלה -במוצאי שבת מה מדליקים לפני מה

 מתי ידליק את נרות חנוכה?

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: מפי ר' אליהו חיים פנחסי,להלן סיכום ההלכה 

 

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. 
כ אחר תפילת "ולמרות שהמדליק נרות חנוכה, מפסיד את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בביה

כ, "הנס בהדלקת הנרות בביה עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסום ,שהרי כל הציבור נשארים בקדושת השבתערבית, 
 שהרי אם יבדילו קודם ההדלקה, רוב הציבור ילכו לבתיהם קודם ההדלקה.

 

ומצוות כשמגיע אדם לביתו, יקדים להבדיל על הכוס תחילה, ואחר כך ידליק נרות, שכן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. 
 הבדלה היא תדירה יותר, שכן עושים אותה בכל שבוע, ואילו הדלקת נר חנוכה מתרחשת פעם בשנה.

 

לאותם הנוהגים להחמיר שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת, עד שיגיע זמן רבינו תם, הוא הדין שאף במוצאי שבת חנוכה 
נהג טוב בלבד, אלא ראוי ונכון לכל אחד ואחת לנהוג צריכים להמתין שלא להדליק נרות עד זמן רבינו תם, מפני שאין זה מ

 כשיטת רבינו תם, ובפרט שכן דעת מרן השולחן ערוך. 
 

על נרות חנוכה (אם טעה והדליק נרות קודם ההבדלה), שהרי אסור ליהנות מנרות חנוכה,  'מאורי האש'אין מברכים ברכת 
כלומר, הנאה מאור הנר, אבל על נר השמש שהוא חול,  עד שיאותו לאורו של נר ההבדלה, 'מאורי האש'ואין מברכים 
 '.מאורי האש'מותר לברך 

 
 

 

ומשפחת לאפיאן גרו בלונדון בסמוך אחת לשנייה, מרחק של רבע שעה.  (דסלר)זאב דסלר: משפחתי  סיפר רבי נחום
אליהו לאפיאן  'באותם ימים, מכונית הייתה דבר נדיר, וכולם העדיפו ללכת ברגל מאשר לנסוע באוטובוס. אחד מבניו של ר

ישראל נחום, מאחר והיה בן גילי, היינו באים זה לזה מפעם  'היה ר (שבאותם זמנים שימש כראש ישיבת 'עץ חיים' בלונדון)
 לפעם.

 

כפסע הפריד פעם אחת, כשירדתי במדרכה הסמוכה לביתו כדי לבוא אליו, חלפה במקום מכונית ביעף וכמעט שפגעה בי. 
כשהגעתי לבית משפחת לאפיאן, לפלא היה בעיני  .ביני לבין המוות. מרוב בהלה ופחד, החוורתי כסיד ורעדתי כולי

 שלא כאף פעם קודמת, הצדיק רבי אליהו לאפיאן בעצמו פתח לי את הדלת. , שבפעם זו
 

אם  ,אליהו התעניין 'תמיד כשבאתי הוא היה עסוק בלימודו, לומד או מכין שיעור, והנה הפעם הוא כאילו המתין לבואי. ר
רה הדאגה. "כן, ב"ה הכל בסדר", עניתי במבוכה. למרות ניסיוני להתחמק ממה שאירע לי הכול בסדר. על פניו ובקולו ניכ

 קודם בואי, רבינו לא אפשר לי זאת. 
 

כשצריך הייתי לחצות את הרחוב,  ,שבדיוק "שום דבר לא אירע לך בדרך לכאן?", חקר. "אכן קרה", הודיתי, וסיפרתי לרב
הסכנה עברה", אמר רבינו להפתעתי. משניסיתי לרדת לסוף כוונתו, סיפר:  "אם כן ב"ה… עברה ביעף מכונית, וכמעט ש

 ".כי קרתה לך תאונה קשה, ואני מתפלל לשלומך עד לרגע הזה ,אמש חלמתי"
 

הגאון ר' אליהו אליעזר (כשסיימתי את לימודיי עם ר' ישראל נחום שבתי לביתי. עם הגיעי ניגשתי מיד לספרייתו של אבא 
שבה ישב ולמד, וסיפרתי לו את שכמעט וקרה לי, ואת דברי הגאון רבי אליהו לאפיאן. למשמע  )מאליהו'דסלר בעל 'מכתב 

. "בני היקר, גם אני חלמתי אותו חלום אמש, ומאתמול אני צם עד עתה"הדברים נטל את ידי, לחצה בין שתי ידיו ואמר: 
  .אבי"עד היום חב אני תודה רבה לתפילות רבינו ולצום של : "מסיים הרב

 
 
 

 

מיכל  יחיאל 'כלכלית קשה. ניגש אליו ראש הישיבה הגאון ר והימים היו ימי מצוקה בחור מבני ישיבת לומז'ה התארס,
" הצטער משגת אלא שנהוג להביא מתנת אירוסין, ואין ידי', "ברוך ה ענה הבחור: ".גורדון זצ"ל ושאלו: "מה נשמע?

כדי שירכוש שעון. מה  ,כסף נתונה במצב כלכלי קשה ביותר, ולא יכול להלוות לבחור גם הישיבה הייתהשכן  הרב מאוד,
כדי שירכוש  ,את הכסף לבחור שעון הזהב שקיבל מחותנו כשהוא היה חתן, מכרו ונתן נטל אתעשה ראש הישיבה? 

 מתנת אירוסין.
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נולד  - ''בעל הארי''הצדיק הרב אברהם ואזאנא זצ"ל הידוע גם בכינוי 
התחיל את דרכו בארץ  .חי בראשית המאה התשע עשרה. בסכורה שבמרוקו

ישראל עד שנבחר להיות שד"ר לאיסוף כסף ליהודי ארץ ישראל ממרוקו. 
משסיים את שליחותו ביקשה ממנו הקהילה המקומית שיישאר ולאחר הפצרות 

 . הסכים לכך
 

 על ציונו כתוב החכם השלם. נודע ונתפרסם כפועל ישועות. מלומד בניסים.
יניהם העובדה שרכב על אריה לאחר סיפורי ניסים רבים נקשרו לשמו וב

 שנאלץ לשבות במדבר בשל השבת הקדושה. רבים פנו אליו ונושעו. ציונו
בכל שנה באיית בוציאל שבמרוקו. על אף העובדה שלא ידוע מתי הרב נפטר, 

ג' טבת. גם היום רבים הפוקדים את ציונו -מקיימים את יום ההילולה ב
 ורואים ישועות נפלאות.

 

  אודות הצדיק וצאצאיו. --השושלת לבית ואזאנא• מספריו:. דר' דו בנו:
אחת הפעמים רבינו רצה לצאת בשיירה לכיוון ורזאזאת. השיירה התכוונה לצאת ביום ב

רביעי ורבי אברהם ביקש מראש השיירה לצאת ביום ראשון, על מנת להספיק להגיע לפני 
לשיירה זו, וכך אחרי יומיים השבת, אך ראש השיירה סירב. בלית ברירה נאלץ להצטרף 

של מסע הגיע ערב שבת ורבי אברהם נאלץ להיפרד מהשיירה ולשבות מלכת, הוא ושמשו 
באמצע המדבר, למרות הפצרותיו של ראש השיירה כי המקום מסוכן. לאט לאט השיירה 

 נעלמה. רבי אברהם חג במקלו בקרקע וסימן את התחום בו ישבות בשבת.
 

חה של ערב שבת ולאחר התפילה הדליק נרות וקיבל את השבת. משסיים קם, התפלל מנ
במהלך תפילת השבת נשמעה שאגה. שמשו של ר' אברהם נבהל, הסתכל לכיוון השאגה 
וראה שני אריות מתקדמים לעברם. האריות הגיעו עד לקו שסימן באדמה רבי אברהם, 
כאשר רבי אברהם ושמשו התארגנו להמשיך בדרכם, האריות עדיין רבצו על האדמה והם עלו עליהם ודהרו לכיוון העיר ורזאזאת, וכך 

ישנו קלף עם  המפוחדות של התושבים, ומאז שמו של רבי אברהם ואזאנא נפוץ כבעל ניסים.בשעות הבוקר נראו האריות בעיר לעיניהם 
 חתימות של חכמי מרוקו שניתן למשפחת ואזאנא כאשר הם עלו לארץ ישראל ובו מעידים הם על המעשה שקרה.

ות, ורבים מהיהודים עלו לארץ. מתושבי העיר עברו לערים אחר עיר ורזאזאת שהייתה שוקקת חיים החלה להתמעט מתושביה. רבים,ה
התגלתה כיעילה קלה, נוחה וזולה. התכנסו טובי העיר לטכס  האחרות במרוקו משכו אליהם תושבים בעיקר משום שאנרגית החשמל הערים
י מקום תחנת חשמל אשר תספק חשמל זול ויעיל לתושב מנת למנוע את שוממות עירם, והחליטו כי יהיה מוצלח להקים בקרבת עצה על
 ". אליו תושבים יקדם את עירם לדרגת עיר מתקדמת וימשוך, "דבר זה", כך קיוו טובי העיר"העיר. 

 

 תהיה ממונעת מזרימתו המהירה של הנהר הנמצא בקרבת עירם. עם גמר הם ניגשו לעבודה של בניית תחנת כוח אשר, וממחשבה למעשה
לכן הוחלט לפתוח את סכר המים שניצב בדרך הנחל עד לכמות  התחנה,התחנה והפעלתה התברר כי אין במים עוצמה מספקת להפעלת 

 יהיה זרם מספיק חזק.  שבו
 

המחסומים שעמדו  מול הזרמים העצומים של המים שלא ציפו להם, והמים פרצו את כל כשפתחו את הסכר, עמדו האנשים חסרי אונים
בעוצמה וחלקים  רה על בתיה. כמויות גדולות של מים המשיכו לזרוםוהציפו את העיי בדרכם. משלא מצאו מקום לזרום החלו המים לגאות

  נרחבים יותר ויותר הוצפו במים.
 

, וכשהגיעו לציון קברו של רבינו ניצבו וממשיכים הלאה והגיעו לבית העלמין המים הגיעו גם אל שדותיה המוריקים של העיר ווארזאזאת
(מעובד  ברזי הסכר. מימין ומשמאל לקבר עד שהצליחו התושבים להשתלט על עמדו כחומה  כמו נד נחלים וקפאו בלב מדבר. המים

 מתוך ה'שושלת לבית ואזאנא')

נודע להם על פטירתו של בעל המופת רבי אברהם ואזאנא. הצדיק היה  ער רב מילא את יהודי מרוקו בכלל ואת יהודי ורזאזאת בפרט עתצ
מעמם ארון  הרגישו ריקנות בהילקח מהם מגן ומושיע הדור. ואולם הצער על הלקח היהודיםעבורם אב, מנחם לעת משבר, וחומה בעת צרה. 

 אחרי מותו הוא ממשיך לפקוח עין ולהגן על היהודים. נמהל עם הזמן בהרגשה שהצדיק לא הזניחם ואף 'ברית ה
 

 צדיק ראו ישועות ונפקדו מי בזרע של קיימא, מימצרה וצוקה בזכות ה רבים שעלו לציון קברו ושטחו את בקשתם לפני שוכן מרומים, שיצילם
נ "ציון, וכל אדם שהייתה לו בעיה, הגיע לקבר, הדליק נרות לע בשידוך הגון, ומי בפתרון צרה אחרת שהייתה לו. עם הזמן הוקם במקום

  ושטח בקשה לצדיק שיתפלל עבורו. הצדיק,
 

נרות, שמן ונפט. פעם אחת נכנס ערבי שגר בקרבת מקום לקבר וראה כי באותם הימים לא היה חשמל בבתים, והתאורה בלילות הייתה ב
 היהודים מהציון יגנוב את הנרות. וממחשבה למעשה כאשר יצאו נ הצדיק. זמם הערבי בליבו שכאשר יצאו"היהודים מדליקים נרות לע

 מהציון לשמש, היכהו סינוור ולא ראה כלום לפניו.  ביתו. ואולם כאשר יצא היהודים, ונותר לבדו, כיבה את הנרות, תחבם בכיסו ויצא לכיוון

בתחילה חשב בליבו שכנראה המעבר הבלתי הדרגתי מחשיכה לאורה גרם לו והוא נכנס פנימה לציון. ואכן בתוך הציון ראה כבראשונה. שוב 
השלישית הבין שיד הצדיק בדבר, ופחד יצא והפעם בהדרגה, אך שוב סונוורו עיניו. שוב נכנס וחוזר חלילה. כאשר מעשה זה חזר בפעם 

לא ינסה לעשות כדבר הזה. ואכן עם החזרת הנרות לציון,  שהעז לשלוח יד בכבוד הצדיק. הוא נכנס פנימה ברטט והבטיח כי שוב תקפהו על
קוד את הקבר, סיפר הצדיק לפ יצא החוצה ומאור עיניו חזר לו כבראשונה והוא יצא לביתו שמח וטוב לב. כאשר הגיעו בפעם הבאה משפחת

 לספר לכל הפוקדים את ציון הצדיק. (מעובד מתוך ה'שושלת לבית ואזאנא') להם הערבי את המעשה, וכן המשיך

 "לזצ אוַאָזאנַ ם ַאְבָרהָ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדי   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  
 

 

הֲהזֶ ן ַּבְּזמַ ם ָההֵ ם ַּבָּיִמי  

רק המפקד המקומי התעצבן על העיכוב וגער בנאצי: "עכשיו 
הגופה של היהודון תסריח פה ומי יטפל בה? תפוס את הגופה 

הוא תפס את  .הנאצי מילא את ההוראות". וזרוק אותה החוצה
מספר  ב וגרר אותו החוצה, מניח את הגופה בשביל החיצוני.הר

 … דקות לאחר שהנאצי הלך 'הגופה' מתחילה לנוע
 

הרב התאפק עד עתה שלא לנשום, גם לא לחייך על נס הצלתו. 
שהכדור פספס אותו בסנטימטר בודד, הוא נפל  ,,מתברר

כי כדאי יותר להעמיד פני מת, תוך  ,ארצה מבהלה והבין
 …שהוא מודה לבורא עולם על נס הצלתו המופלא

 

רק אחרי דקות ארוכות קם ועשה דרכו לשנת לילה על הדרגש, 
בין היהודים, … לא לפני שקרא שוב קריאת שמע בכוונה עצומה

 כי הרב נותר חי.  ,כבר נפוצה השמועה הסודית
 

ליד הרב שניצלר, הוא נבהל  ביום המחרת, כאשר אותו נאצי חלף
שהוא כבר לא בין החיים, ואילו  ,ואחזתו חלחלה. הן היה בטוח

 … היהודון הלז עודו חי וקיים
 

"איש קדוש הוא זה", מלמל בפחד, "איך ייתכן שהוא שרד את 
ואני גררתי את גופתו הכדור? הרי אמש היה מוטל מת, 

 כאן?".  כיצד זכה זה בחיים חדשים ועודנו מסתובב …החוצה
 

שאינך בן אנוש  ,"אני רואה. בפנים מפויסות ניגש הנאצי לרב
שיש לך כוחות על אנושיים. הרי  ,רגיל", לחש בשקט, "אני מבין
לפיכך אתה חי וקיים ומתפקד.  –אמש היית מוטל מת, ועתה 

 …".אמנה אותך לרב המחנה מהיום ואילך
 

 עול העבודה הקשה הומר בעבודה קלה יחסית, הוא זכה
לפרוטקציה בגישה למזון כשר, לחופשות ביום השבת, ולאספקת 
שירותי דת סדירים. מאותו היום התעטר בתואר 'רב מחנה ברגן 

 … בלזן', ובתפקידו סייע רבות לאחיו הנאנקים
 

היה זה ליל כ"ד בכסליו, ערב חנוכה. כל מעייני הרב נתונים כיצד 
הועבר לדרגש  ניתן להשיג שמן ופתילות. באותו יום בדיוק הוא

הרב ניער את כרית התבן על הדרגש. כתוצאה . בבלוק אחר
מהניעור, נופלת שקית קטנה ובה כמה פיסות בד מוכנות 

 …כפתילות, ולצידן צלוחית ארוזה יפה ובה שמן זית
 

בכרית היה הרה"ק  'אוצר'כי מי שהטמין את ה ,לימים, התברר
מהמחנה  יואל מסאטמר זי"ע, שביום כ"א בכסליו שוחרר 'ר

 . ועשה דרכו לשווייץ שנחשבה מדינה נטרלית
 

מאות יהודים, מכל רחבי המחנה, התקבצו באותו לילה לבלוק 
 של הרב. בפנים קורנות עמד הרב ובירך את שלושת הברכות.
היהודים מחו דמעות התרגשות. נר הוצת, עוד להבה נדלקה. 
"נצח ישראל לא ישקר", האמונה הנצחית תמשיך לפעם 

 ולהוביל את עם ישראל לנצח נצחים!
 

היו אלה ימי מלחמת העולם השניה. דם יהודי נשפך כמים, 
מכונות ההשמדה האכזריות של הנאצים יימח שמם, היו בשיא 
תפוקתן. ברכבות המוות נדחסו יהודים רבים, בדרכם 

 האחרונה לקדש שם שמים. 
 

הנאצים בדייקנות ובקפדנות עברו עיר אחרי עיר וכפר אחרי 
כפר, אוספים את היהודים ומובילים אותם אל התחנה הסופית 

 . והאחרונה. אחד המחנות הידועים, היה מחנה ברגן בלזן
 

ביום מן הימים הובל הגאון רבי שרגא שמואל שניצלר זצ"ל, 
לעיירתו הגיעה שכיהן כאב"ד העיירה טשאבא שבהונגריה. גם 

ידם המגואלת בדם של הנאצים ומאות אלפי יהודי הונגריה 
הועברו למחנה ברגן בלזן, שם קיבלו הנאצים את ההחלטות 

 מה לעשות בכל יהודי.
 

העבודה במחנה התנהלה בדייקנות ללא שינויים. בקור מקפיא 
ובשרב מחניק, התייצבו היהודים לעבודה באותם בגדים, אחרי 

 .מה ובאותה שעהמנת מזון זעו
 

ביום מן הימים אחד הנאצים קרא לרב שניצלר. כשהגיע הרב 
הרב  אליו, תבע הלה מרבינו שיאמר דברי כפירה באמונתו.

השיב בנחישות: "לא יקום ולא יהיה, יש בורא לעולם ואין עוד 
 מלבדו!". 

 

כי  ,היהודים מסביב, כבר העריכו מה יקרה בהמשך. היה ברור
ת הכדור, שתסיים את חיי הרב. אולם עכשיו תישמע שריק

הנאצי אמר: "אני נותן לך הזדמנות שניה ואחרונה להציל את 
 …חייך!", והניף את הנשק באיום

 

"וכי בגלל שאני כאן במחנה, בתנאים כאלה ובגלל איום כזה, 
אוציא דברי כפירה מפי? הרי כולנו רואים את השמים ואת 

שכל  ,שוט וברורהארץ, אותם ברא בורא עולם. זה דבר פ
 יהודי מאמין בו, גם במחיר חייו!".

 

הנאצי התמלא זעם. עיניו התרוצצו בחוריהן. הרב הצליח 
"זו אזהרה אחרונה", אמר … להוציאו לגמרי משלוות נפשו

ודרך את נשקו, "או שתאמר דברי כפירה, או שאני יורה בך 
 ". בזה הרגע

 

בשלווה את הרב עטה על פניו ארשת רגועה ומלאכית, והשיב 
שמע ישראל, המילים אותן כבר שמע הנאצי אינספור פעמים: "

הנאצי זעם, הפטיר קללות בגרמנית  ".ה' אלוקינו, ה' אחד!
הכדור פילח את וכיוון את הרובה. שריקה עזה נשמעה, 

 הדרך אל הרב שניצלר, שבתוך שניה נפל ארצה. 
 

עוד הנאצים העומדים מסביב פתחו מיד בצרחות שמחה, על 
ז'יד שהתעקש ושילם בראשו, הם עברו על ידו, דרכו על 

 הגופה המוטלת על הארץ, וגם ירקו עליה בבוז.
 

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          רבקה ז"ל שמואל בןאסתר בת בלה ע"ה                                
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל   יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה ז"ל                         ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחה       אסתר בת נעמי ע"ה                          יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

זילפה בת רנדה ע"ה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל     יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דאלון בן סעדה 

 לע"נ

 תנצב"ה

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 05206329144 –בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
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  ""מקץמקץ""פרשת פרשת  
  .]יד ,אמ ["וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור"

הדבר נעשה במהירות גדולה , יםכשהגיע זמנו של יוסף לצאת מבית האסור, האמונה פורסת אור על חשכת הגלות
  .מגלות קשה לגאולה שלמה, שברגעים ספורים ממש יצא יוסף מחושך ואפלה לאור גדול, כל כך

מאותה שעה שיצא מבית האסורים הוא צריך , כשאסיר יוצא מבית האסורים הוא יוצא משם בלי כלום, בדרך כלל
וכמובן שלא כל בעל עסק מוכן להעסיק אדם , ודולהתפרנס בכב, למצוא מקום עבודה, לתכנן לעצמו את החיים

הוא לא יוכל להשיג מקור פרנסה , כך שפרנסתו של האסיר המשוחרר די מעורערת, שרק עכשיו יצא מבית הכלא
אלא שבו ביום , לא זו בלבד שיצא מבית האסורים, אולם אצל יוסף הצדיק אנו רואים דבר פלא, בקלות כל כך

  ...יםהכתירו אותו משנה למלך מצר
כלל ישראל היו נתונים למשיסה תחת ידי המצריים , שכן מצינו גם ביציאת מצרים, ומעשה אבות סימן לבנים

שלא היה , הם יצאו משם כל כך מהר, כשהגיע זמן הגאולה, ובבוא העת, לתקופה ממושכת של מאתיים ועשר שנים
ת מצות כי לא חמץ כי וגואו ממצרים עויאפו את הבצק אשר הוצי: "שנאמר... לחםפת להם זמן אפילו לאפות 

אלא שגם יצאו משם ,  ולא רק שיצאו משעבוד לגאולה)לט, שמות יב( ..."רשו ממצרים ולא יכלו להתמהמהוג
  .הם נטלו את נכסיהם של המצריים עד שהניחו אותם כמצולה שאין בה דגים, ברכוש גדול

ק בפירושו "כך כותב הרד, תכך תהיה גם הגאולה העתידה לבוא במהירו, וכשם שגאולה ראשונה היתה במהירות
              , שהוא זמן הגאולה" עתה"כלומר כשיגיע , "בעתה אחישנה' אני ה", לישעיה בענין הגאולה הסופית

  .כי לא יארך זמן מעת החל הישועה עד כלותה, לגומרה מהר" אחישנה"
 בלבד שאנו מצפים לא רק לומר בפה, ועלינו להיות דרוכים ומוכנים לבואו, משיח צדקנו יכול לבוא בכל שעה ורגע

  .דהיינו להרבות בלימוד תורה וקיום המצוות, אלא הדבר צריך להתבטא במעשים, ומחכים למשיח
              ,  הבא שהובא בספר לקראת הגאולה ימחיש לפנינו עד כמה רחוקים אנחנו מאמונה בביאת המשיחמעשהה

  :ומעשה שהיה כך היה
בחצות הלילה קם רבי ,  יהודי באחד הכפרים הנידחיםשפעם אחת הגיע לאכסניה של, רנוביל'מעשה ברבי נחום מצ

  .התיישב על הארץ ואמר תיקון חצות בבכי גדול, נחום ממשכבו
  .סבר לתומו שדבר מה קרה לאורח שלו ורץ בבהלה לדרוש בשלומו, בעל האכסניה שהתעורר לקול הבכי
ה ובתחנונים לפני בורא עולם אמר לו שהוא עסוק בתפיל, נחום לפשר בכייתו' כאשר שאל בעל האכסניה את ר
וכי אינך רוצה : נחום' שאלו ר, בראותו שבעל האכסניה עדיין מסתכל עליו בתמהון .שישלח מהרה את משיח צדקנו

  ?שהמשיח יבוא ונעלה כולנו לירושלים
  "...עלי להתייעץ עם אשתי, אינני יודע: "השיב לו בעל האכסניה

שאין הם יכולים להזניח את הברווזים והתרנגולים שהם , אשתוכעבור שעה קלה שב בעל האכסניה ואמר בשם 
  ...ולפיכך אין הם מעוניינים לעקור מכאן לירושלים, מגדלים
  ?"ואולי אף חייכם יהיו בסכנה, ומה תעשו לכשיבואו הקוזקים ויגזלו מכם את רכושכם: "נחום ושאל' חזר ר

, אמור לו לרבי: "ותשובתה לא איחרה לבוא. "מה להשיב על שאלה זו: "חזר בעל האכסניה ושאל את אשתו
  "...שיתפלל שיבוא המשיח ויקח את הקוזקים לירושלים

                ? האם הם מצפים לגאולה? ל"יש אנשים שצריכים לשאול את עצמם האם הם לא מתנהגים כמו הכפרי הנ
דושה מוטלת חובה ק? להם להמשיך בעסקיהם ובעבודתם" להפריע"או שחלילה הם עלולים לחשוב שהמשיח עלול 

                   , היסוד השנים עשר: ם בשלשה עשר יסודות האמונה"וכך כתוב הרמב, על כל אחד מאיתנו לצפות לגאולה
  .ולהתפלל לבואו, הוא להאמין ולאמת שיבוא המשיח

  .)דבש וחלב( .אמן. הבה נתפלל לפני אבינו שבשמים שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו
  ].'ה, מב[ "ויבואו בני ישראל לשבר בתוך הבאים"

         , ב"שכן היו י, בני יעקב(מה בני ישראל האמור כאן עשרה ', ונקדשתי בתוך בני ישראל') אמור' בפר(וכתיב התם 
מכאן לכל דבר שבקדושה שאין אומרים בפחות , אף בני ישראל האמור להלן עשרה, )והיו חסרים מהם יוסף ובנימין

 ).ג"ז ה"ירושלמי ברכות פ(מעשרה 
 לא פעם ואף, במניין תמיד להתפלל ימיו כל מאוד ומקפיד מהדר שהיה, ע"זי מקרלין' אהרון בית'ה הרבי על מסופר
 העיקרית ודאגתו, החולים בבית ניתוח לעבור נצרך היה אחת פעם. ממש נפש מסירות כדי עד, כך על לוותר הסכים
, בציבור גדולה מנחה יתפלל הוא הניתוח שלפני החליט הרבי. במניין התפילות עם להסתדר אוכל כיצד, היתה
 לבית שיגיעו חסידים ממניין אפוא ביקש, לילה חצות לפני הניתוח מן להתאושש אמור היה, ההשערה שלפי ומאחר
  .במניין מעריב להתפלל לזכות שיוכל מנת על החולים
. הבוקר אור עד יתעורר ולא מאוד שיתכן אמרו והרופאים, הניתוח מן מתעורר לא עדיין והרבי, לילה חצות הגיע

  . לדרכו איש והלכו, להתפלל החסידים החליטו

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה רטזהמוריס מו נ"לע



 כפי למעריב מניין יש אם הגבאי את ושאל, ידים ליטול ביקש, הרבי התעורר שעה כעבור, והנה, המסור הגבאי נשאר הרבי עם
 מניין כאן יש 'לרבי ואמר ענה ולכן ,הניתוח של מההרדמה התעורר עתה שזה, החלוש הרבי את לצער רצה לא הגבאי. שתכננו
 את אמר הגבאי. מקרלין הרבי אלא היה לא' ציבור'ה כאשר, ציבור כשליח ושימש הגבאי עמד וכך... 'להתפלל מתחילים ומיד
', שקט כך כל היה מדוע, 'הרבי שאל התפילה לאחר. עמו מתפלל והרבי, מניין יש כאילו', וכו וקדיש ברכו, התפילה נוסח כל

  ...'הלילה באמצע קולם את להרים יכלו לא החולים בית במסדרון שעמדו המתפללים, 'הסביר והגבאי
 וגם לשקר כך היתכן ,שעשה המעשה על נקפו וליבו דברים הרהורי לגבאי היה, לביתו ושב החלים כבר כשהרבי, זמן כעבור
, דבריו את שמע' אהרון בית'ה. האמת את לספר כדי רבו אל קודש בחרדת אפוא נכנס. מניין בלא שבקדושה דברים לומר
 הייתי שלא חוששני, מניין שאין לי אומר היית שאם משום, להצילני ותבונה דעת לך היתה, תצטער אל': השיבו ומיד ותיכף
, טובות ושנים ימים באריכות המסור הגבאי את בירך הרבי'  ...נפש ועגמת צער מרוב נשמתי את נופח הייתי. מעמד מחזיק
  ).פריו מתוקו (טוב וכל בריאות מתוך שנים למאה קרוב שחי עליו ואמרו

  ]. לד, מג ["וישא משאותת"
                   , לבין שמעון, בעל קייטרינג מירושלים, שהתעורר בין ראובן, מרגש' דין תורה'הביא ל, מעשה שאירע לאחרונה

והנה הגיע . חה שעמד לערוך באחד האולמות בירושליםלשמ, שמעון הזמין מראובן שלש מאות מנות :שהיה בעל שמחה
           , שאלו לסיבת בכיו. שעומד ובוכה בפתח המטבח, ולפתע הבחין בילד עם סל ביד, ראובן עם המנות אל מטבח האולם

ראה אותי עובד , כשנכנסתי למטבח. כדי לקחת אוכל ממה שנשאר מה אירוע, אמא שלי שלחה אותי לכאן" :והילד סיפר
  ".ושלח אותי החוצה, ערביהניקיון ה

  .ומיד הכניס לסלו של הילד עשר מנות מכובדות, הוא לא חשב פעמיים. נכמרו רחמיו של ראובן
, ראובן גולל בפני שמעון את המעשה שהתרחש עם הילד העני. וראובן ושמעון ישבו לערוך את החשבון, השמחה הסתימה

  ".תאחייב אותך רק במאתיים ותשעים מנו", והפטיר בחיוך
' מסחר'כבודו אינו יכול לעשות ! זכות המצווה שייכת לי", הודיע שמעון בנחרצות, "אני משלם לך עבור שלוש מאות, יקירי"

                      .ומתעקש לקבל שכר רק עבור מאתיים ותשעים, תרואך גם בעל הקייטרינג אינו מו"... במנות שאני הזמנתי
  !'אשריכם שאלו הם דיני התורה שלכם. אשריכם ישראל'ובשמיים זועקים , וכך המשיכו להתווכח

  ?עם מי הדין: ונשאלת השאלה
והוא אחראי על  ,הוא עדיין שייך לבעל הקייטרינג, כל עוד המזון במטבח :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה

ואילו בעל השמחה אינו מעוניין לזכות במזון כל עוד הוא , הרי זה באחריותו של בעל הקייטרינג, ואם למשל יתקלקל, המזון
                      ,מלאכת בעל הקייטרינג מסתיימת כאשר מניח את המזון על השולחנות. נו יכול לשמור עליוכי אז אי, במטבח

  .כשציבור ערוך לסעוד
את המנות לאחר בעל הקייטרינג נוטל ואילו היה . הרי משל עצמו נטל, אם בעל הקייטרינג נטל את המנות מהמטבח, ולכן

  .ואז היה משלם עבור שלוש מאות מנות, צווה שייכת לווהמ, הרי שכבר זכה בהם בעל השמחה, שכבר היו על השולחן
  !ושמעון בעל השמחה ישלם עבור מאתיים ותשעים מנות בלבד, נראה שראובן בעל הקייטרינג זכה במצווה: לסכום

  ].ב, מד[ "גביע הכסף"
לה שמחתו של הסבא היתה גדו. 'יוסף'ויקרא שמו בישראל , מעשה שהיה ביהודי פלוני שנולד לו בשעה טובה נכד ראשון

כדי שיחרוט עליו , הוא הביאו לחרט, לאחר שקנה גביע מיוחד במינו, והוא החליט לקנות עבור נכדו גביע מכסף טהור, מאוד
  .באמנות שמו של הנכד

אמר החרט , "החריטה על הגביע שלך מרהיבה ממש. "ל את הגביע הכסףוטישב הסב אל חנותו של החרט על מנת ל, למחרת
  !!'יוסף חיים'על הגביע נחרט בטעות השם ... והזדעזע, הביט הסבא. יעוהגיש לאיש את הגב, בשמחה

          . אמר הסב לחרט, "אלא אף הרסת את הגביע היקר, לא די בכך שהתרשלת במלאכתך ולא חרטת את השם הנכון"
סף חיים יום היארצייט של רבינו יו, ג באלול"שהמלאכה נעשתה ביום ימכיוון . ימחל לי כבודו, אנא: "החרט הרבה להתנצל

  ...".חי וטעיתיובמ' יוסף חיים'התערבב השם , )הבן איש חי(
" הזק"ולא תבעו על , והסב גם הוא מחל לחרט, ופטר את האיש חינם אין כסף, "מלאכתו"תר על התשלום עבור יהחרט ו
  .תחבו באחד הארונותונטלו , הואיל וכעת לא היה לסב מה לעשות בגביע. הגביע
                    , שסיפר כי הנכד אושפז במצב מסוכן, היה זה בנו. קבלת שיחת טלפון בביתו של הסבמת, כעבור כמה ימים, והנה

 .פלאי פלאים!... 'יוסף חיים': ויקרא שמו מעתה' חיים'חלט להוסיף לו את השם וה, ולאחר התייעצות עם אחד מצדיקי הדור
  ...'יוסף חיים'עניקו אחר כבוד לנכדו וה, הוציא אפוא הסבא את הגביע היקר מהארון. הילד נתרפא לחיים טובים, ברוך השם

, כדכשהתברר שהחריטה של החרט הנה תואמת לשמו של הנ, האם כעת: ששאלה מעניינת מנקרת עתה במוחו של הסב, אלא
  ...?יש לשלם לחרט עבור עבודתו

                   , נכנס לחנותו, מעשה ארע לפני שנים רבות בראובן שזעם על שמעון :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
ולבדוק אם אין שם  ,כעבור זמן מה נכנסו לחנות שוטרים ובלשים לערוך בה חיפוש.  מצויות שםושבר חביות יין יקרות שהיו

משום שלמרבה , בה שלא מצאו מאומה היאיהס. אך העלו חרס בידם, הם חיפשו היטב. משקאות שלא שלם עליהם מכס
ונמצא אפוא ,  נענש בעונש חמורהיה המוזג ,ואלמלא היה שוברן, הפלא ראובן שבר את אותן חביות שלא שלמו עבורן מכס

  ?האם חייב ראובן לשלם עבור הנזק: ודנו רבותינו... שהמזיק גרם להצלת חברו
ומה שאחר כך באה הצלה , כיוון שבשעה ששבר את החביות נתחייב בתשלומים, כי יש לחייב את השובר,  כמה פוסקיםובוכת

  .ואין לנו עסק בעתידות, ב בואין זה פוטרו מתשלום שכבר נתחיי, לשמעון מכוח שבירה זו
              , דהיינו, אינה משפיעה למפרע על הדין שכבר חל, מאוחר יותר' נולדה'שהמציאות ש, תן לומר גם בנדון דנןיוכעין זה נ

ממילא גם . ט שכראם כן נקבע אז כי לא מגיע לחר, והוא קלקל את הגביע, מכיוון שבשעת המלאכה היתה פשיעה מצד החרט
לא נאמר שחוזר הדין ומתחייב הסב , אשר הסבא נזקק לגביע עם שם שכזהכ, עלתושהתחדשה לפנינו טובה מחמת פ, כעת

  .וח שנוצר כעתואלא שמזלו הטוב של הסב גרם לר, בתשלום
חלה מחלתו של כבר ה, אם באותה שעה שבה התבצעה החריטה, אמנם. (נראה שמגיעה קצת הכרת הטוב לחרט, ועל כל פנים

  .)יתכן שבזה הסבא חייב לשלם, עמד לשנוי השםווכבר אז היה מ, הנכד
  .)אחת שאלתי( .אבל יש להכיר לו קצת טובה, נראה שמן הדין הסב אינו חייב לשלם לחרט: לסכום

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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גליון

AlHamuzoin@gmail.com

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
ל"ו
טבת
תשע"ט

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

אאאאנאנאנא ממררמרמרמרננאנאאנאנא ו וווו ו ורברברברברברב כ�כ�כ�כ�קקקקקקקק נתנדב לעילוי נשמשמתתת
קנסקנסקנסקנסק זעזעיזיזעיזע למ מל עיי"עי"עי"ע זן זן ז לילילליליפמפמפמפמאפמאפמפמאמפמפמפמפמאןן זן זן זן זן זזן אאל אלל אל אלל אל אל אלעזרעזר ב"רב"ב"רב"רב"ר"ר יביבירבירבי רב רב רבי אלימלימלךלך --- הה מימימנימנווובוב רר מרמר עעעי"עעי"ע ססססיוסף זףףףף זףף ז הרהרההרבי ר' מנחם מענד בל ב"ר  --- ממממממעזבעזבעזבושושוש עי"עי"ע ברוך ב"ר יחיאל מיכל זל ז רר'  ההרהרהר הרביביביביביבי

ץץיץיץיץיץיץ ממראמראמראמראמראמראמראמראאמראראדאשדאשדאשדאשדאש ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע קצחקצחקקצחקצחקצחקצחקצחקצחקצחק זי זיזיזי זי זייזי זי י י' י' י' יייי' ררן רן רן רן רן ר ר ב בע בעבער בבבר בר בן ככככככשכשכשכרשכר י ייי וווומוומוומוומוומוועלעעעלעעלעעלעלעעלעעלעדניק   -  רברב רבי ז זיזזי זי זי"ע"ע"ע רבערבערערערבערבער בב ב בבב ב"ר יר יוסףוסףוסווסףוסף ישראשראשראשראללל דוב  יי יי יי רבב רב רבי --- זי"עי"י"עי"ע מבארדישטוב  ששששששאשסאשסאשסאשא זא זא זא שרההרהרה שן בק בק בןןן שן בק בק בק יצחיצחיצחיצח ררבררברברבי לי לי לי לויויוי
שששהשששהשששהשהש מממטאמממטאממטמטא עעעעעעעעעע�עע�ע�ע�ע�ע�ע ז זי זי זי צן צירלירלרלירל בייי בןן צן ממי מי מרדכדכררדככרדכרדכרדכי ביי מי מי מי ב רב רב רב רב רב רב רבי ן בן בןבןן בן בן בן שששששששיישייישיישיישיישייש פפפפפפם פם פם פם פ וולווששששששולשולשולשול ממממ ממי מי מי ממ בברבברבברב ררבברברברב רברברב רב רב רב - ""- "- """- "- "- פ'חפפ'חפ'חפ'חפ'חפץ חץ חץץ חץ חץ חץ חייםייםייםייםייםייםיים ה הל הל הל הל ההל עעעע בע הריה זא זז זב זיי"עי"י"עי"ע בר בן ר' א מאי ישראל רר- ר- ר- רבבבבי בבבבבבבבבבלבלבלבלב סבבברברסברברסברסברסברס רסבב """זי"זי"זי"זי""ע מע מע מע מ אאאאאגאגאגאגאגגא פפייפייפייפייפפיי בבבןבןבבןבןבן מ שמששמשמשמ שמחחהחהחהחהחהחה ן בןב בן ני נחמןמחחמן ררבבררברברבברברבררבררברבי ני

ללצ��ל����לצ�ל��לצ�לצ�ל�לצ�לצ��צ�ל�לצ�לצ�לצ�לצ�ל זזבבבבבב זב זב זב זב זצ זזזאאזא זאאאזאאזא זא זאזאזא זאזאזאבבב זזזזזז זזזזזזזב מר מר מננחנחנחנחחםחםנחםנחםנחםנחםנחם מר מר מר מר מרר ממרר ב�ב�ב�ב�ב��ב�ר מר ממר ממר מר רר מלממלמהמממללמלמלמהלמהלללמלמלמלמלמהלמהלמהלמהלמה שששר ששר שר שששרררר שר שששש ששרר עעזיעזיעזיעזיעזיעזר ששששר לאלאלאאל אלאאאל אלאלאל אלאל אל אל רברביבבירבררבירבירבירבי --------- מע מע מע מששששאץששששששששששששששששאץאאאץאץשאץשאץשאשאץששששאץשאשאשאץאאץשאץשאץשאץ מע ממע ממממממממע מע "י"זי"זי"זי"ע מע מממע מע ממף מף משששהשהשה יוסיוסיוסיוסיוסף מף יכיי מרד ששלום ב"ר"ר -- רביבי ררערערערעערערעערערעעעררעעערעערערעערעערעערעעעערערערערעערעערעסססיסיססססססססססססיטסיטסיסיסיטסיטסיטירריר קמ ממקמ מקמ מקמ ממק מקקמק מק מק מקמק עעעי�עעי�עי�עי�עי�ע זה זה ז זה ז זה ררב�רב�ר�רב�ררבב�רבבב�ררררבבבבב�רב�רב�ר מ מש משמש מש משההה זה זהה ה זהה ררב ררב �עעעשעעעעעעעעעשעישעישישעישעישעייייי�י�י�י�י �רררררררר�ר�ר�רר�ר�ררר�ר�ר�ר�ר רררהרהר הררהרהר הר הרבבבבייביביביבייביבי
לללצ"ללללללצ"לצ"לצ"לצ"לצ"ל לצ זה זזה זה זה זה זה זה זה ז לאאלאלאלאלאלאלפפייפייפייפייפייפייהה צחצחחיצחיצחיצחיצחיצחק וקק ו וק וק וק וק וקק וק וק וששששששששרששששרהשרשרשרשששררשררשרשרהרשששרשרשרהשרהשרה רן רן רן רבבבביביביבי רן רן בל בל בל בל בן בלל ארפארפארפארפאררפארפאפארפארפארפארפארפא  בלללל ר ישרשרישרשרישרישראלאלללאללללאלאלאל םםםםיםיםיםים קבקבקקעקבעקבקקקעקבעקבקקעקעקבעקעקעקעקעקעעקבעקבעעקקעקבעקבעקב חחח חי חחחיחיחי חי חי ייייי רברבירברברבירבירבי

לכבוד המוציאים לאור של הגליון הנפלא "על המזון"

הנני בזה בשורות אלו להביע את אשר בלבבי, סיפור נפלא 
אשר קרה לי לאחרונה.

הנני אברך כולל, וב"ה שהמשפחה שלי נתרבה לאחרונה 
וביחד עם זה נתרבו ההוצאות וההכנסות נתמעטו, ולבי היה 
דוי, והנה קיימתי את העצה של שלמה המלך שאמר "דאגה 
בלב איש ישיחנה לאחרים", ודברתי עם ידידי אברך רציני, 

ושפכתי לו את מר לבי.

כתוב:  שם  עקב,  בפר'  החינוך  בספר  לעיין  לי  אמר  הלה 
"קבלתי מרבותי ישמרם קל הזהיר בברכת המזון מזונותיו 
מאחד  סגולה  הוא  זה  דבר  ימיו",  כל  בכבוד  לו  מצויין 
הראשונים, וזה בדוק ומנוסה, ועל כן הוא מייעץ לי שאחזק 
'פת  על  בוקר  כל  ידיים  ליטול  המזון',  'ברכת  של  בענין 
שחרית', ולברך ברכת המזון בכוונה בסידור, ובעז"ה תזכה 

לההבטחה שמזונותיי יהיו מצויין אצלי בכבוד.

הודיתי לו על העצה הנפלאה, אמנם הרי זכיתי לשבת בין 
כותלי הכולל כל היום, איך ואיפוא יחול הברכה? הלא איני 
לי  אומר  לעומתי  והלה   ? לפרנסה  השתדלות  שום  עושה 
בהתלהבות: "הבוטח הד' חסד יסובבנו!" השלך על ה' יהבך 
והוא יכלכלך, אל תשאול שאלות ואל תתן עצות להקב"ה 

איך לעזור לך.

בוקר  ובכל  זה,  ענין  על  להקפיד  התחלתי  ועושה.  אומר 
לאכול  ממנהגי  והפסקתי  וכדין,  כדין  פת  על  ידיים  נטלתי 

בכוונה מרובה,  וכמובן שבירכתי ברכהמ"ז  ברויט',  'מזונות 

והנה עברו כמה ימים וכבר ראיתי איך שהבטחה של ה'חינוך' 

מתחיל להתגשם. המשכיר של הדירה שלי פונה אלי ביום 

ממילא  שלי,  משפחה  קרוב  שהוא  שכיון  שהתבונן  בהיר, 

רוצה להוריד את מחיר השכירות, ורוצה לבקש ממני רענ"ט 

לשלם  אצטרך  ולא   8 בסעקשע"ן  מקבל  שאני  מה  בדיוק 

חודש  מדי  ויפה  גדול  סכום  ממנו  חסך  וזה   ! מכיסי  יותר 

את  לכלכל  הזה  הכסף  עם  להשתמש  יכול  ואני  בחודשו 

משפחתי בהרחבה.

המעשה לא נסתיים, אשת האברך סיפר המעשה לאחותה, 

ובכוונה,  בסידור  המזון  ברכת  לברך  התחיל  ג"כ  ואחותה 

ויהי היום היא קיבלה מהתלמוד תורה מכתב חוב ישן של 

שכר לימוד שהצטבר לחתיכה הראויה להתכבד, ולא ידעה 

מאיפוא ליקח הכסף, היא הכניסה המעטפה בכיסה, כשלא 

בלילה  יום הלכה  באותו  בדיוק  יגיע הכסף,  יודעת מאיפה 

אביה,  בבית  מכיסה  שם  נפלה  הנ"ל  והמכתב  אביה,  לבית 

כל  ומילא את הענוועלופ עם  ופתחה,  אביה מצא המכתב 

הסכום שהיא היתה חייבת לשכר לימוד, ולכל בני ישראל 

לו  מצויין  מזונותיו  החינוך"  וכדברי  במושבותם,  אור  היה 

בכבוד".

החותם בברכה.   י.מ.
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 להכיר טובת הקב"ה שהאיר ומאיר לנו –הדלקת החנוכיה 

מהותו היא 'ימי הלל שענין זה של הכרת הטוב הוא עיקר ענין חנוכה, 
וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות "ים מתפללכמו שאנו  - והודאה'
 לו.  מודיםאת טובתו של הקב"ה ומכירים  - "לשמך הגדולולהלל 

 

"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, וצריך אדם להזהר בה כדי 
 .סים שעשה לנו"ילהודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנ

מבואר שעצם מצוות הדלקת נרות חנוכה אינה רק צורת  ' י"ב)רמב"ם חנוכה ד(
 !של הודאה ושבח על הניסים שעשה לנו דרךאלא היא  ,פרסום הנס

 

 (במדב"ר ט"ו) "!לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם"

 
השבוע ימלאו ארבעים שנה לפטירת מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ 
 ראש ישיבת מיר, מופלא ביגיעת וידיעת התורה, ג' טבת תשל"ט

 

שמואלביץ מסר לתלמידי ואברכי הישיבה חיים  רבי הגאוןמרן 
באמצע ה"חבורה" נכנסה  . בימי החנוכה,"חבורה" מדי שבוע

 והניחה אותה על השולחן.  סופגניותב ה מלאההרבנית עם קער
 

ונטל  ,קצות והנתיבותהבתוך  ,רבי חיים באמצע ההתלהבות עצר
 יטולשכל אחד  מהשומעיםלעצמו סופגניה. דרש רבי חיים 

"האם הסופגניות  :אכלו שאל אותםשאחר ל ...לעצמו סופגניה
 . "כן ,כן" " השיבו השומעים:?טעימות לכם

 

, "מרים בקול גדול לעבר המטבח: קרארבי חיים ו פנה
 "!וכולם אומרים שהם מאד טובות ,הסופגניות מאד טעימות

 "!"הכרת הטוב ואמר בשקט: לומדיםסובב את פניו לעבר ה
 

רבי חיים המתמיד העצום עוצר באמצע  - הדברים נפלאים
, לא זוג צעירכבר מזמן הם בירושלים, היה  המעשה !!!הלימוד

ועדיין חיוב הכרת הטוב נמצא  ,עברו יבשות ותהפוכותהם  יויחד
 הרה"ג ר"י)ידידי  מפי "נר לשולחן שבת"(                 !כדבריו גם בדברים הקטנים,

 
, היה לומד עם חברותות ברציפותהגאון רבי חיים שמואלביץ 

 היום והלילה היו שווים בעיניו. שלא תתואר.ויגיעה בהתמדה 
בחור ששאלו אם יאות ללמוד איתו לפני תפילת שחרית, נענה 

 ("מח ולב")             "אחת אחר חצות תהיה שעה נוחה לך?..."בחיוב: 
 

הנרות עם החברותא שלו עד רגע הדלקת רבי חיים בחנוכה למד 
את  , בירך, אל החנוכיהממש. אז היה קם ממקומו, ניגש לחלון

 )יש"כ לידידי הרה"ג ר"י ("נר"                    הדליק וחזר לתלמודו! הברכות,

 
עד אחר שיעור חצי  שאנו מרקידים התינוקות ליד נרות חנוכהמנהגנו 

 כצאן יוסף") ("נוהג שעה להדלקה, כדי שלא ישנו ויראו גם כן זכר הנס ההוא!

 
יום חמישי של חנוכה, שנת תרס"ז עלה להרצות בישיבת מיר את 
 שיעורו הראשון, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, שהוכתר לראש ישיבה.

 
כל מי שדר בקביעות וסמוך על שולחנו יוצא  - "נר איש וביתו"

 )א' (תרע"זומי שאינו קבוע נידון כאכסנאי.  )ב' (תרע"אבהדלקת בעל הבית. 
 

מה הדין בבעל שנשוי לאישה האסורה עליו באיסור  ,יש להסתפק
 כרת או לאו, האם יוצאת ידי חובה בהדלקתו, מדין נר איש וביתו.

 

כאשר האישה אסורה בכרת, לא תופסים בה  צדדי הספק:
קידושין כלל, אבל מכל מקום כיון שדרה כאן בקביעות וסמוכה 
על שולחנו, לא גרע מדין משרתים. או שמא כיון שזו בעמוד 
 והוצא, אי אפשר לדון אותה כבת ביתו וצריכה להדליקה בעצמה. 

 

קום וכן אישה של חייבי לאוין, אף שתופסים בה קידושין, מכל מ
 ("אור אליהו" פרק ו')היא בעמוד והוצא.                                               

 
 
 
 
 
 
 

 הפרדוקס של מונקטש...
 

רצתה שהיתה אורחת באכסניה בימי החנוכה. אישה מעשה ב
 פרוטה לבעל הבית,  תתלביקשה  ,לזכות במצוות נר חנוכה

אמר לה בעל האכסניה: 'הרי  .שלו בהדלקת נר חנוכה להשתתף
 את מקודשת בפרוטה שהיית צריכה לתת לי'... 

 

הסתפקו רבני ולמדני העיר אם אכן האישה מקודשת. בגדר 
 ועוד. "מצוות לא להנות ניתנו. אם ארוסתו נחשבת כבר "ביתו

 

עתה יש לדון,  :השיבדן בדבריהם ו ממונקטש ה"מנחת אלעזר"
אשתו. הרי כי היא  ,פרוטהלתת אז לא צריך  ,אם היא מקודשת

 יתןאינה צריכה להיא אם כלומר,  ,אם לא צריך פרוטהאלא ש
 ,לא נתן לה מאומה ושוב אינה מקודשת הואאם כן  ,פרוטה לו

וחזר הדין ומתהפך  ...ושוב צריכה ליתן לו פרוטה ושוב מתקדשת
  לבלתי תכלית...

 

 יצאה ידי חובת נר חנוכה דרבנן, כיון שנתן לההיא למעשה אכן, 
 )עיי"שו (שו"ת "מנחת אלעזר" ד' ס"ט      הזכות בנר הזה מרצונו ובמתנה. את

 
 הבן החמישי

 

 יש לעיין בבן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן:מרן 
יוצא ידי שלדאבוננו התנתק לגמרי מאביו ואמו, אם גם בזה 

 חובתו בהדלקת אביו, או שמא לא שייך לקרותו נר איש
  ("בנתיבות ההלכה" חנוכה)"וביתו", כיון שהתנתק מהוריו לגמרי.             

 
  ושמן מעט על נרות

 

 כבתה זקוק לה...

 

 

הוא היה מתמיד  .למד בצפת בבחרותו הגאון רבי משה קלירס
עצום. בלילות היה לומד לאור הנר, כשנכבה לו הנר, היה הולך 

 וחוזר עם הנר ללימודו. מחדש לבית סמוך, מדליק את הנר 
 

פעם אחת הלך ושוב כבה הנר, הלך לאותו בית ושוב הדליק את 
נרו. בדרך שוב הנר נכבה, חזר לאותו בית, הדליק את הנר ונתן 

יכבה. ויהי בהליכתו עם הנר הדלוק את מגבעתו על הנר שלא 
בתוך הכובע נעשה חור במגבעת מאש הנר. במשך שנים רבות 
הלך רבי משה קלירס בזו המגבעת, כאשר החור מלמעלה מעיד 

 ("יהי אור")על גודל התמדתו, לילות כימים!                                      

 
מלחמת 'בפרוץ  רסקי:סיפר ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי דוד פוב

 .מחסור גדול באוכל, קיבלו תלושים ללחם ושמן העולם היה
בחורי הישיבה ברובם השתמשו רק בתלושי הלחם, כי מה יעשו 
בשמן. אבל היו יחידים שלקחו את השמן ומכרוהו בשוק השחור. 

 (מ"ה)     הבחורים שעסקו במכירת השמן לא נשארו בלימוד!' כל

 
 (מ"ג מ"א) המלון"."ויהי כי באנו אל 

 

"ק רבי מנחם נחום מהוסיאטין התאכסן במשך תקופה בוינה, כ
שהה בבית מלון. ביקש מאחד מאנשי שלומו שיקנה עבורו נרות. 
כשחזר וביקש זאת, תמה האיש, לשם מה, הלא יש בבית המלון 

 אור חשמל ומדוע הרבי צריך נרות?!
 

משתמשים  השיבו, שיש רגילות של בני אדם עד איזו שעה הם
באור החשמל בלילה. ומאחר שברצונו שיאיר בחדרו האור 

לא מחשיב זאת בכלל  מלוןלמשך שעות נוספות בלילה ובעל ה
הוצאותיו, חושש הוא בזה לגזל, על כן ביקש ממנו שיביא לו 

 נרות, כדי שיאירו בחדרו בשעות אלו.
 נחמני'ו זצ"ל י' כסלו תשע"ז)(אמרי קודש של האדמו"ר מסדיגורה שליט"א ליום פטירתו של רבי 

 חנוכה -פרשת מקץ  
 630גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 

 
 
 

 אם אין קמח אין תורה""
 !"נר"אם אין שמן אין 

 

 



 עוד על גניבות במלון
 

 מין לו אירע רדוםעיר ב בעת כהונת הגאון רבי שמואל מוהליבר
 ,הממשלתית בהגרלה רובלים אלף בעשרים זכה הוא: משונה נס

 מרובים ימים עברו לא. במתנה לו נתנה שאחותו שטר על ידי
  :אחר נס לו ואירע

 

 גרמניה.עיירת נופש בלהבראה ב לנסוע הרהיב תעשרהש אחרי
 הכסף את הטמין שבת כשנכנסה. גדול כסף סכום עמו נטל

 החביא. השני המפתח ואת שני בארגז שם המפתח את בארגז,
 

 מצא ,לחדרו הכנסת מבית כשבא. להתפלל הכנסת לבית הלך
  .שקט בלב לסעודה והסב מקומו על המוחבא המפתח את

 

 נעלם מרדוםעימם  שהביאו המשרת כי ונתברר שעות כמה עברו
 כל את גנב שהמשרת ומצא בדק אכן. חשד בלבו נפל מיד. ואיננו
 האכסניה בעל .להוצאותעבורו  פרוטה השאיר לאאפילו  ,הכסף
סירב  שמואל רבי אבל, הגניבה על למשטרה מיד להודיע ביקש

 .ממון בעניני לעסוק ואסור היה שבת שכן, להגיש תלונה
 

 ,ישב לסעודה .דאג ולא שבת אותה כל שקט היה הרב מוהליבר
  דבר. אירע לא כאילו ,שר זמירות שבת ואמר דברי תורה בשמחה

 

 על תמהו שמואל רבי צדקותו של את הכירו שלא האורחים
  ?!כזה אסון אחרי דאגה כל בלי ולאכול לשבת אפשר כיצד ,הדבר

 

 לידי כזה?! הגיעו כסף סכום מפולין לרב יש תמהו, כיצד עוד
פולני  שנורר של עורמה אלא אינו מעשה אותו שכל מסקנה
  ...העשירים האורחים מן כספים ולהוציא רחמים לעורר שרצה

 

 לו שילווה אפילו אחד נמצא ולא בתיאוריה הזו האמינו הכל
 .לשלם חובותיו לבעל המלון ושאר הוצאותיו בהבראה כסף

 

, בברלין הילדסהיימר רבי עזריאלגאון ל מברק שלח רבי שמואל
 הבנקאי עםבעיירה  נפגש ,מברלין הגיע שהכסף עד אבל

 . שביקש הסכום לו הלווהשהכירו, הוא  המוילנ הורודישץ
 

 קיבל הכנסת מבית , כשחזרבנופש השניה לשהותו בשבת
 על להוע בהמבורג, הגנב את שתפסה המשטרה מטעם הודעה
  .הכסף כל את אצלו וומצא לאמריקה המפליגה הספינ

 (במחיצתם של גדולי ישראל)                                                                                                   

 
בן נח שגנב חייב מיתה בסייף, ובישראל  "אשר ימצא אתו מעבדיך ומת"

 י)"מדרש החפץ כד י' "(מהוא ... יהיה לי עבד".  "לכך אמר יוסף  "ונמכר בגנבתו"נאמר 

 
לבוש עובר היה גובה מס בצרפת. לפרנסתו היה ידידי אביו של 

את  .צרפת של פעםב ,בין עיירות וכפרים ,במדים של גובה מס
הפרטיים הניח  ואת דבריאילו ו תובמזווד שמרכספי הגביה 
מצאו  ,להפתעתם .שדדו אותוכמה וכמה פעמים . ..בתיק הרשמי

במקום עשרת אלפים  ומברשת שיניים מה'פיז בתיק הגנבים
 )מהרה"ג י"ע ("נר לשולחן שבת"                                                                             פרנק...

 
אל תרים עיניך לראות בכלי  בני היה זהיר כשתבוא בבית חברך:

ביתו ולא בשום דבר שבבית. גם אל תשפיל עיניך כל כך, יותר 
 מן הראוי, שגם זו רעה חולה שנראה כעורמה, שיחזיקוהו צדיק...

 

אל תבוא בבית חברך יחידי, שאם יחסר איזה דבר, אע"פ 
 ("שבט מוסר" ט"ז)שיתביישו לומר בפניך, יחשדו בליבם שמא גנבתם. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,היו מכים אותו ואומרים 'גנב בן גנבת (מ"ד י"ב) ."וימצא הגביע באמתחת בנימין"
עד שנשבע בחיי אביו יעקב שלא גנב ... מיד האמינוהו, שלא היה רגיל  'ביישתנו

כדי לנחש את הגביע אמר להם מנשה: 'בבקשה הניחו לו, שמא גנב  (מדרש)להשבע. 
  )למה"שרה תו" -(כת"י תנחומא ישן   היכן ימצאו את אחיו, אבל אתם גנבים כולכם ...' וב
 

שלא ברשות נטלה  ..מעשה במשרתת שרצתה להרגיש גברת.
 היא אם ,והסתפק נגנבו.אלא שהם  ,כפות של כסף לאכול עימם

 שמירה בבעלים. כיון שבעלי הבית חייבים במזונותיה, הוידחייבת, 
 

  .דין שמירה בבעליםבמשרת פשוט הוא שאין  המהרש"ם:השיב 
 

לכאורה היה סברה לומר שכמו שאישה פטורה על נזקיה מטעם 
של "שלום בית", כך גם משרתת. ולמעשה פסק ה"חות יאיר" 
שחייבת, זולת בדבר קטן שבעלות הבית אינן מקפידות. ולא עלה 

 לזמן. בדעתו לפוטרה מטעם שלום בית, לפי שאינן שכורות אלא
 

שומר חינם או הוא כבדינו של משרת אם  נחלקו הפוסקיםאכן 
    מכל מקום כאן שפשעה בשמירתה חייבת לשלם. שומר שכר. 

 )ועיין "חות יאיר" ו"מחנה אפרים" נ"ד ג(שו"ת מהרש"ם ח"                                                        

 
 (מ"ב ל"ה) ..." צרור כספו בשקוויהי הם מריקים שקיהם והנה איש "

 

יחד עם  ברחובמרן הרב שטיינמן פעם אחת צעד  -כסף כשר 
שקל בודד... הוא  רבינולפתע מצא  .הגאון רבי ישראל בן שלום

בן שלום שנהוג ליתן כסף  הרבהתכופף ונטל אותו... הפטיר 
 חשש גזל...מ ,בושלא להשתמש  ,שנמצא לצדקה

 

הכסף הכשר ביותר שקיבלתי, למה זהו ": רבי אהרן לייבתמה 
אדרבה, מה שאני מקבל כמשכורת  !שאמסור אותו לצדקה?

יתכן יכול להיות בו חששות של גזל, אולי לא מגיע לי כראוי, 
אבל כסף כשר כזה  ...את כספי המשכורת כדאי לתת לצדקהש

 )("שמחת שלמה" וישב תשע"ח                              "!עדיף להתפרנס ממנו

 
 את מי השבטים נידו על שחשדו בו שגילה את מכירת יוסף?

 

כאשר מכרו השבטים את יוסף החרימו את כולם שלא יגלו זאת. 
 .על מכירתו יודעתסרח בת אשר לאחר זמן נתברר להם ש

"שותא  - אם לא מאביה על המכירה מהיכן ידעה ,השבטים אמרו
 סימן שהוא עבר על החרם עמדו ונידוהו. - קא"ודינ

 

  :בברכתו את אשר מנידויו והתיר משה רבינובא  - "ולאשר אמר"
היו אחיו  .מעתה הוא יכול להוליד ילדים ,"ברוך מבנים"

, "וטובל בשמן רגלו". "יהי רצוי אחיו"מנו, אמר מ מתרחקים
ברזל "שיהא מותר לסוך בשמן. היה אסור בנעילת הסנדל, אמר 

 )פר' וזאת הברכה (בעל הטורים                                         ".ונחשת מנעלך
 

, אמר להם מנשה: 'שעיר עזים אני רואה והיכוהו לבנימיןהשבטים לא הניחו 
מיד "ויקרעו שמלותם"  ,אמרו "אכן נודע הדבר" '?כאן ... מי גנב את יוסף

 (תו"ש שם)      כדי שלא יכשלו בו אחרים. ,מיד התירו את החרם ,על חילול ה'

 
פעם נסע הגה"צ רבי נתן ווכטפויגל בחנוכה ומישהו  זאת חנוכה!

ביקש להטרידו בדברים של מה בכך. פנה אליו המשגיח: 
'בבקשה, תן לי לשבת בשקט בשעה האחרונה של חנוכה, לזכות 

 בעניני חנוכה) "לקט רשימות"(לאורות של חנוכה!'                                     
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 alon@shtaygen.co.ilנתניה או בדוא"ל:   613ביב ס"ט לת"ד הערות או הארות ניתן לשגר לעורך אלון אר

 

 

 
  רני ושמחי, מקץ

 16:16כניסת השבת:
 17:16 יציאת השבת:
 17:50 לשיטת רבנו תם:
 614גיליון מס'

 

 בשנת מות, יתרו

 16:53 כניסת השבת:
 17:55 יציאת השבת:
 18:31 לשיטת רבנו תם:

 569גיליון מס'
 

 
 

  

 

 
 
 

המפרשים בארו בדרכים שונות לקשר בין פרשת מקץ לעניני חנוכה שבדרך 
ענין הפרות הדלות שבלעו  רבים משווים את כלל חלה שבת מקץ בחנוכה.

עוד יש לנמק  את הפרות הטובות כנגד נס חנוכה שנמסרו רבים ביד מעטים.
 מדוע חל הנס דוקא במנורה ולא בשאר הכלים שבמקדש?

שנס חנוכה  הגר"אובהקדמת דברי  נראה בס"ד פתרון אחד לשתי הענינים.
 הוא בחינת יוסף שהוא חתום במדת היסוד.

אומרים  - וחושך על פני תהםפ"י המובא במדרש ננסה לבאר זאת בס"ד ע
חז"ל, זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהיו אומרים 
להם לישראל: כתבו לכם על קרן השור (הודעה פומבית) שאין לכם חלק 

 באלוקי ישראל. דמות שור חקוקה בדגלו של יוסף.
ת אצטדיונים תרבות תיאטראו –חכמה יונית תלויה כולה בהנהגת האדם 

הגוף הכל לצורך האדם. וכן יוון מדגישה את הצד החיצוני, הגופני, האסטתי, 
! יש הנאת החיים החיצונית, ח"ו שאין הנהגה מהשמים קדושת החייםאין 

 בהקמת המשכן אנו רואים שאצל עם ישראל העיקר הוא  הכל דרך טבע.
ק בחודש ניסן בו נולד המשכן היה מוכן כבר בכ"ה כסלו, ור השראת השכינה.

 יצחק הקימו את המשכן כי באותו חודש חלה השראת השכינה.
מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד השראת השכינה היא ע"י הנר על הפסוק 

דרשו רבותינו דקאי (ויקרא כד, ג)  יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר לפני ה' תמיד
ה בישראל שנותן בה על נר מערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שור

ובזה אתי שפיר מה  שמן כמדת חברותיה ממנה היה מתחיל ובה היה מסיים.
שהתרחש הנס דוקא בנר. כי הנר הוא עדות להשראת שכינה שאצל בני 
ישראל אין העיקר הקמת המשכן אלא השראת השכינה הופל מחכמת יון 

 נה.המפוארים הם התרבות ולטענתם אין השראת השכי םשאצלה הבנייני
מג, טז) (וטבוח טבח והכן ועתה יובהר גם ענין יוסף הצדיק בראשונים נאמר 

 יוצרות את המלה חנוכה. ומהי ההכנה של חנוכה. והכןותיבת טבח התיבה 
זה אנו לומדים מיוסף. יוסף ירד למצרים להכין את קליטת משפחתו יוסף 

שקועה באלילים ובתרבות של אותם  יהודי יחידי בכל ארץ מצרים שהיתה
גם גבר על יצרו  –הימים והוא מצליח לעמוד בצדקתו בכל התחומים 

בפרשת אשת פוטיפר, בישרות שבין אדם לחברו החומריות והכסף אף כל 
שנה הביא את כל הכסף ביתה פרעה,  80סמכויות השלטון היה בידו במשך 

ם כל הורה מברך את בנו וכן זכה לשני בנים שאף שגדלו בארץ מצרים שבה
כמו השור היה נושא  בכור שורו הדר לויוזהו  ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

הן בנטל הממלכה וכן בכלכלת אביו ואחד זוהי הדוגמא של יוסף הצדיק 
 לדורות על האדם להגביר את הרוחניות על הגשמיות. הופך תרבות יון.

רומזים (או השעוה, החלב) : השמן רעיון זה של יוסף מונח בנר המורכב מג' חומרים
ואילו  נר ה' נשמת אדםלהבה רומזת לרוחניות  –לגשמיות של האדם, האש 

הלהבה עולה כלפי (הגשמיות). לשמן (הרוחניות)  הפתילה היא המקשרת בין האש
מעלה שואפת להגיע לדברים רוחניים ע"י אכילת החומריות אם הפתילה 

האדם אם תשקע כולה בגשמיות  תשקע כולה בשמן היא תכבה כך נשמת
היא תדעך, על האדם לשאוף שכל עניני הגשמיות הון כלי עזר לעליה 

 אש של תורה ומצוות.–ברוחניות 
נזכה כולנו שבזכות ההתבוננות בנרות יושיע ה' אותנו, מכל הגלויות הנזכרות 

. קרב קץ הישועה..מצרים, בבל, פרס ויון ויקום בנו  – מעוז צורבד' בתים של 
 (יישר כח לכותב הרה"ג ר' שמעון פריי שליט"א) .הקם לנו רועים שבעה

 

 !, העורךשבת שלום

  
 
 
 

 

והנה שבע פרות עולות אחריהן...ותעמודנה אצל הפרות...ותאכלנה 
 ד), (מא הפרות

כאן מרומזים דברי חכמינו שאמרו כי בתחילה בא היצר הרע אל 
ולבסוף   בא אליו כאורחהאדם כ"הלך" עובר אורח, לאחר מכן הוא 

 הוא נעשה בעל בית ומושל בו.
שבע הפרות הרעות הינן סמל כוחות הרע של היצר ובראשונה הן 

לעתים רחוקות לאחר מכן   הן עולות ומתגלות קמעה קמעהעולות 
הן מתדבקות אל האדם כאורח עד שלבסוף  ותעמודנה אצל

 )(מעינה של תורה הן בולעות אותו לחלוטין... ותאכלנה
 

 ה), (מא ואין פותר אותם לפרעה

ולכאורה הרי מצרים היתה מלאה  וידבר יוסףמובאת קושיא בספר 
בחכמים ובמכשפים ומדוע בפתרונם של אותם מכשפים 
וחרטומים לא מצא פרעה קורת רוח שאמרו לו שבע מדינות אתה 

, וכמובא במדרש רבה 'שבע בנות אתה מוליד וכו 'כובש וכו
פותרים היו לו אבל לא לפרעה, שלא היה פתרונן נכנס באוזניו ולכן 
נאמר ואין פותר אותם לפרעה, ולכאורה מדוע לא התקבלו 

אפשר לומר מכיון שחלומו של מתרץ דפתרונות הללו אצל פרעה, ו
פרעה היה בענין של רעב ושבע וכמו שפתר יוסף ומכיון שענין של 

(מטר) אלא מפתח של פרנסה  רעב ושבע אינו נמסר בידי בשר ודם

מופקד בידי הקב"ה ששלשה מפתחות לא נמסרו בידי אדם 
יה ויען יוסף את פרעה 'חחיה ו'תרנסה 'פטר 'מ 'ח'ת'פ'מוסימנם 

שכל חלום זה  דהיינויענה את שלום פרעה,  לוקיםלאמר בלעדי א
ה ולא נמסר בידי שליח, ולכן אינו בשליטה "שייך להקב

 לפתור אותו לפרעה.והחרטומים לא יכלו 
 

 מג), (מאויקראו לפניו אברך ונתון אותי על כל ארץ מצרים 
על הסוס שהיה הולך ריקן אחורי מרכבת מבארים חז"ל שמדובר 

 ,שהיה זה סוס מיוחד בשביל המשנה למלך ש שפירשווי , המלך
והיו מכריזים לפניו אברך רצה לומר הוא אבי המלך שהוא אב 

כי אז היה בן שלשים שנה, וכבר נתמנה למושל  בשנים ךבחכמה ור
מצרים, וכך מכרזים והולכים זהו האיש שנתמנה להיות פטרון של 

 .ויקראו לפני אברךכל מצרים, וכולם יכרעו לפניו ברך, וזהו שנאמר 
 

 (מ, כג)ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו 

לא הזכירו בפה אל  -ולא זכר שר המשקים פירש האבן עזרא: 
 . בלב -פרעה, וכן ומשא ד' לא תזכרו עוד, זכר את ושתי. וישכחהו 

כלומר, יש זכירה בפה, ויש זכירה בלב. יש אפשרות לשכוח בפה, 
אבל אותו עניין נשאר בזכרון על לוח לבו של האדם. לפי פירוש זה, 
יש להוכיח שאת עמלק אנו מצווים לשכוח ולמחות גם מלבנו. 

תמחה את זכר עמלק יווי של מחיית זכר עמלק כתוב שהרי בצ
התורה כפלה שיש למחות  - (דברים כה, יט)  מתחת השמים לא תשכח

את עמלק בזכרון, וגם בלב, ולא די שלא להזכירו בפה, אלא יש 
 למוחקו לגמרי מלוח הלב. 

 מאמר עורך –פז  עטרת ביאורים לפרשה –כתם פז 

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
להצלחתם ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"ר



 

 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן הכהן בן לאה רבי

 'ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 
 

בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת,  א)
ואם הזמן דחוק, די בהדלקת נר אחד למצות נר חנוכה, ובעודו 
ממשיך להדליק שאר הנרות, תוכל האשה לברך ולהדליק נרות 
שבת, ואינה צריכה להמתין עד שיסיים הדלקת כל הנרות. 

ות במקום מתאים מערב שבת, באופן שהרוח ויזהר לתת הנר
לא תכבה אותם בליל שבת בעת פתיחת וסגירת הדלת, ונוהגים 

 .שלא לומר "במה מדליקין" בערב שבת חנוכה
בדיעבד אם הקדימה האשה להדליק נר שבת, יכולה , ולםא

להדליק לאחר מכן נר חנוכה, כיון דנקטינן כד' מרן שאין קבלת 
כל שכן שהאיש בעל הבית שבת תלויה בהדלקת הנרות כלל. ו

רשאי להדליק נר חנוכה אחר שהדליקה אשתו נרות שבת. כי 
אפילו אם קיבלה שבת בהדלקתה, לא הוי קבלת שבת לכל בני 

אינו מקבל שבת אלא וכן אם האיש מדליק נרות בבית ביתה. 
עד שיאמר מזמור שיר ליום השבת, ולכן בדיעבד אם עבר 
והדליק נר שבת, ועדיין לא נכנסה השבת, ידליק נר חנוכה. אלא 
אם כן קיבל בפירוש שבת בהדלקתו, שאז אינו יכול להדליק 
בעצמו אלא ימנה שליח להדליק נר חנוכה קודם זמן כניסת 

 שבת.
אשכנז אשה מבנות בשם המג"א ) א"א ר"ס תרעט(פרי מגדים כתב ה

שנוהגות לקבל שבת בהדלקתן נרות שבת, והקדימה והדליקה 
נרות שבת תחלה, כיון שדרכה לקבל שבת בהדלקתה, אסור לה 
להדליק נר חנוכה. ויש אומרים שאף אסור לה לצוות לשליח 
להדליק עבורה נר חנוכה. ויש חולקים. אולם בעלה או אחד 

שלה, לא  מבני ביתה יכולים להדליק נר חנוכה. שקבלת שבת
 הוי קבלת שבת לכל בני ביתה.

בערב שבת צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלקו ב) 
חצי שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת, ולכן לא יקדימו 
ההדלקה בערב שבת חנוכה, כמו שיש נוהגים בכל ערבי 
שבתות השנה, אלא ידליקו נרות חנוכה כרבע שעה לפני 

נו שמן בנרות חנוכה שיעור שידלקו לכל השקיעה, לאחר שית
הפחות שעה אחת, באופן שנרות החנוכה יהיו דולקים במשך 
רבע שעה לפני השקיעה, ורבע שעה של בין השמשות, וחצי 
שעה אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת. ואם אין הנרות 
יכולים להכיל שמן כל כך, או שהנר שעוה קטן, ולא יספיק 

י שעה אחר צאת הכוכבים, אין יוצאים בזה לדלוק כשיעור חצ
ידי חובה, והברכות שבירך על הנרות הרי הן ברכות לבטלה, 
ולכן יש להזהר בזה מאד, שלכל הפחות באחד מהנרות יהיה 
השיעור הנ"ל, ואם אי אפשר בלאו הכי, ידליק בלי ברכה, ורק 
אם יש לו על כל פנים נר אחד שידלק כשיעור שעה אחת, 

 .)ילקו"י מועדים עמוד ריא(. הידליק בברכ
כון להתפלל מנחה בערב שבת לפני הדלקת נרות חנוכה, ג) נ

כדי שידליקו נרות חנוכה אחר מנחה, מפני שתפלת המנחה 
כנגד קרבן תמיד של בין הערבים, ונרות חנוכה הם זכר לנס 
שנעשה בנרות המנורה של בית המקדש, שמדליקים אותם 

יים. אולם כל זה אם הוא תמיד אחר קרבן תמיד של בין הערב
מוצא בנקל מנין שמתפללים מנחה מבעוד יום בערב שבת, 
שאז יתפלל אתם מנחה ואחר כך ילך לביתו להדליק נרות 
חנוכה. אבל אם אין נמצא בנקל מנין שמתפללים מבעוד יום, 
לא יתפלל מנחה ביחידות כדי להקדימה להדלקת נרות חנוכה, 

חר כך ילך לבית הכנסת אלא ידליק נרות חנוכה תחלה, וא
ולפיכך גבאי בית הכנסת החוששים להתפלל מנחה בצבור. 

שיבואו כמה מהיחידים להתפלל ביחידות, אם יקדימו את 
תפלת מנחה מבעוד יום, עדיף להנהיג להתפלל מנחה כדרכם 

 .)ם(ש מידי ערב שבת
שאין ידו משגת לקנות בערב שבת נר חנוכה וגם נר של  מי

שבת, יקנה נר של שבת, משום שלום ביתו. ואם יש לו נר 
חשמלי, ידליק הנר של השמן או השעוה לשם חנוכה עם 

  .הברכות, ואת אור החשמל ידליק לצורך נר שבת

 מת מצווה
 יהושע משה (רוזנר) ז"למרת ברכה בת לע"נ 

 וכו' הנהיות והמנוחה לא הותירה זש"ק, להשתדל לקרוא בעבורה קדיש או מש

  
 
 
 

, רופא השיניים הוותיק מגבעה א', שמלווה את בני מרדכי טייבדוקטור ר' 
, רופא שינים שקודם כל הוא חסיד העיר ואת שיניהם כבר יותר מעשרים שנה

 ברסלב, בעל אמונה שרשית מספר על דבר פלא שראה בעיניו:
התעופה כמו פשט ולבש צורה. תחת מראות החולין של כל ימות  שדה

השנה, נראה עתה המקום כבית כנסת אחד גדול וענק. אלפי יהודים נמצאים 
כאן עכשיו. ממתינים לטיסה שתישא אותם על כנפי נשרים אל אהבת לבם. 
חסידים רבים מנצלים את הזמן היקר לתפילה או לימוד. יש המשוחחים 

שכולם משתדלים להכין את הלב לרגע  –ת. הצד השווה שבהם יחדיו בנעימו
 הגדול של הכניסה לציון הקדוש.

על רקע המראות הללו נראית לפתע דמותו של יהודי העוסק עתה במשהו 
אחר. מנצל הוא את ההתקבצות הגדולה הזו למטרה נוספת. האיש אוסף 

ות נוספות. כסף. נראה הדבר שבדרכו לאומן מבקש הוא לחטוף עוד כמה מצו
 אולי הכנסת כלה או משהו אחר.

אדם אוסף כסף -אך כאשר האיש התקרב, התברר שטעינו לחלוטין. הבן
למטרה אחרת לגמרי. כן. בדיוק עכשיו, בתוככי שדה התעופה וברגע שאחרי 

 האחרון, הוא מקבץ כספים כדי לרכוש כרטיס לאומן.
דואג לכך  –ור הנסיעה זה היה מחזה מוזר ביותר. מי שנזקק לעזרה כספית עב

כבר חודשים ארוכים מראש. מי שבכל זאת אינו מצליח להתארגן עד מועד 
תום הרישום, מבין שאין ברירה ושעליו להמתין לשנה אחרת. אבל לבוא כך 
בערב החג לשדה התעופה בידיים ריקות, ושם להמשיך לנסות עוד ועוד בלי 

ל היה לאסוף? אנשים הרי זה דבר בלתי נתפס. כמה כבר יכו –לאבד תקווה 
 נזקקו לכספים שעמם באו.

כל מי שראה אותו מסתובב ומלקט כספים, התקשה להאמין ברצינות 
שהתחנה הבאה שלו תהא אכן באומן ולא בביתו חזרה. גם אם ישיג את מלא 

מניין יוכל למצוא כרטיס? הכל כבר מכור מראש. אפשר לפעמים  –הסכום 
 אבל יש לחץ וקשה לבנות על זה. –למצוא ברגע האחרון כרטיסים 

 מסכם ר' מרדכי. – זה היה נראה הזוי
ולא אף אחד אחר. מה  –אבל היהודי שלנו ידע כי הקב"ה מנהל את העולם 

שנראה לכולם כדבר חסר כל סיכויים, יכול להפוך תוך שניה, אם ירצה ה', 
למציאות פשוטה ומוחשית. זו הסיבה שהוא המשיך ללכת הלאה מאיש 

 ש, ולא שת לבו לאף חשבון ולשום מבט.לאי
הוא עושה בסך הכל השתדלות סמלית. מי שיפעל ויעזור לו זה הקב"ה הגדול 
והכל יכול, שאין מעצור לו להושיע בכל עת ובכל מצב. גם לאחר שאפסו 

 לכאורה כל ההסתברויות הטבעיות.
מאחת הפינות נשמעו לפתע גניחות מקוטעות. מה אירע? אחד הנוסעים 

אה כשהוא לופת את ברכיו ומתפתל בייסוריו. התברר שהאיש סובל נר
מבעיה בריאותית כלשהי ברגליו. בתקופה האחרונה המצב היה רגוע, והוא 

אבל בדיוק עכשיו, לפני העלייה למטוס, הוא קיבל  –חשב שיוכל לנסוע 
 לפתע התקפת כאבים קשה.

וא הכיר את המצב מה יעשה עכשיו? לא היה לו הרבה זמן לתהיות וספקות. ה
והשלכותיו והבין נכונה שבצורה שכזו אין בכלל על מה לדבר. הוא זקוק 

 למנוחה והשגחה ופשוט לא שייך שייסע.
האכזבה היתה גדולה. אולם אם כך גזר עליו מסובב הסיבות, הוא מקבל הכל 

 בהכנעה ובהשלמה.
 אבל מעשה אחד טוב הוא עדיין יכול לעשות.

מי רוצה כרטיס ניפו גבוה בידו, תוך שהוא זועק בקול: הוא נטל את כרטיסו וה
 ?נסיעה

 הוא לא נזקק לחזור על הכרזתו פעמים רבות מדי.
, אומר ד"ר במו עיני ראיתי איך האדם ההוא ניגש, ולוקח לעצמו את הכרטיס

טייב בהתפעלות מעולם לא שמענו על אדם שנכנס לשדה התעופה ללא 
טוס. אבל כאשר הקב"ה רוצה, אין פרוטה והצליח להשתחל בכל זאת למ

 כמובן דבר בעולם שהוא חסר סיכוי ובלתי אפשרי.
מדורנו הוא כלל חסידי ואפילו כלל יהודי, העניין כאן אינו בהכרח אומן וראש 

 השנה,
הסיפור הוא על הקב"ה שמנהיג את עולמו בהשגחה מופלאה ומזכה את 

 נגד כל הסיכויים שבעולם. –חסדו לבוטחים בו 
 

 ך כלכלה יהודית, המבשר)(מתו

 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי כהחנוהלכות  – הליכות מלכי



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
רבי חיים ישועה: פעם לפני לידת  מספרר 

זוגתי עשתה היא צילום במרפאה ואמרו 
לה בבירור כי יש לה בן, אני כדרכי באתי 

זצ"ל שיברכה לפני  יוחנן ג'וניאן לרבי
: הלידה כדרכו הוא אמר לי שוב בפשטות

אני שאלתיו אפשר , 
מסקרנות אפשר משום שרציתי בת) מנין 

 י בן? לכבודו שיש ל

אתר: הרי ראיתם כבר  והוא השיבני על
 ').ד'אולטרא סאונ-במכונה... (ב

 לו, הוא איש עסקים חרדי, צעיר, מלבד מזוודת המסמכים ש               
 הוא מחזיק צמוד ללב את תיק התפילין שלו,  באותו יום היה אמור דיוויד לטוס במטוסה של חברת                                    

ן. הוא רץ , לפגישה עסקית ממנה היה עתיד לקטוף סכום נכבד. ודיוויד חמוש במזוודת המסמכים. בידו השמאלית ובידו הימנית תיק התפילי175יונייטד טיסה  
דיוויד הבחין לפתע שתיק התפילין איננו מונח על ברכיו כמו תמיד. "איפה שכחתי  נכנס למעבה המטוס ותפש כיסא .מטוס. בזריזות לכוון המנהרה המובילה לכבש ה

 מהטייס להמתין לי דקה. דיוויד הנסער פנה לדיילת וביקש "אנא בקשי אותו" הרהר. ואז נזכר, התיק מונח לא רחוק מכאן. המטוס התחיל לנוע.
 "אני מבקש לשוחח עם הטייס.   הדיילת  "סליחה אדוני, יש לוח זמנים מדוקדק. הדלת כבר סגורה".  ,  

 

עם כל הכבוד לתפילין שלך הטייס התעקש: "סליחה אדוני, אתה לא ממונה פה על לוח הזמנים, ו  זה פשוט לא הוגן... יהודי לא יכול להישאר בלי מצוות תפילין".
בשלב מסויים הטייס נכנע והודיע לנוסע הבעייתי: ,"יכולתי כבר כמה פעמים לצאת ולחזור " זעק דיוויד  הוא מתחנן, הם מסרבים. ,לחברתנו יש כללים וחוקים....

מן המטוס ושעט לעבר המנהרה, בכניסה היה מונח תיק התפילין דיוויד  פרץ  "ידידי אני פותח לך את הדלת, רוץ לתפילין שלך, אבל לא תוכל לחזור.   להתראות".
  הבעת אכזבה ניכרה על פניו. העיסקה בסכנה. על אותו כיסא. הוא פנה בריצה חזרה לעבר המטוס... אך מאוחר מדי. 

-, וניווטו אותו לעבר בנייני התאומים, ניוקעידה" השתלטו על צוות המטוס באמצע הטיסה-מחבלי "אל דשל יונייטד  175טיסת 
לאדן, היו אמורים שני המטוסים להתנגש בטווינס בעת ובעונה -על פי התוכניות המדוקדקות והגאוניות של חניכי בן למניינם. 2001בספטמבר  11 -יורק. אסון ה

דף אדיר של רעש, רוח וחום לוהט ולדליקה עצומה במימדים דמיוניים, מה יפגעו מטוסי הנוסעים במגדלי הענק, ויגרמו לה–כך תוכנן –אחת. באותה שניה ממש 
דקות נמשך הויכוח בין דיוויד מילר העקשן, לבין צוות  18 שאמור היה להפוך את הפיגוע לקטלני פי כמה וכמה. מומחים אומרים שבמצב כזה היו אפס ניצולים.

 פגיעת המטוס הראשון, הספיקו להימלט דקות, מן הבהלה עקב  18המטוס. ח"י דקות בדיוק. באותן 
 

 רבבה של אנשים בתוכם גם אלפי יהודים, קיבלו את חייהם במתנה בזכות התפילין של דיוויד מילר, 
 )העורך( .ו וליתר דיוק, בזכות מסירות נפשו 

 ניסיון זה פשוט השם 
 שאנו נותנים 

 לטעויות שלנו.. 

הנה דרכי הטבע של אנשים אשר הם  כיי
, הם ם מעוררים לרבים 

מסתפקים בזאת ואומרים הלא הוא מדבר 
מוסר ומקיים בזה ההתחייבות והנחיצות של 

לימוד הנ"ל, כי זאת הוא רק דברי מוסר 
  .אבל לא לימוד המוסר

 
אבל שתי דברים לגמרי הם מי שלומד 

מוסר הוא יכול לדבר מוסר אבל מי שהוא 
יש ספק גדול  רמדבר מוסר 

 ר.אם הוא מדבר מוס

 הייתה אומרת: "כשהרב  הרבניתת
זצ"ל חוזר  ציון אבא שאול בן

מהישיבה הביתה, אין לו כח לאכול, אין לו 
כח לדבר, ללכת, הרגליים שלו רועדות, 

 כשהוא נשען על הקירות".  הוא הולך
סביב  הלפעמים היה 

נקודה מרכזית אחת מבלי להסיח דעת 
 לרגע, וכמה פעמים אמר שהוא 

חודר לעומק הסוגיה עד שחש בראשו 
יותר. יכול ואינו

 הרבי אמר כאשר, בעבר: הראשונים החסידים אחד סחח
 יכולים כיום. נמלטת הבהמית הנפש הייתה, חסידות מאמר

 ., ,חסידות וללמוד חסידות לשמוע

ל  א ר ש י ת  י ב ל  כ ל ח  שמ ה  כ ו נ  ח

ה הגר"י על סכומי כסף גדולים ומשמעותיים שהימעיד
זצ"ל לזקוקים לכך. את הגר"י  ניסים טולדנומעביר הרב 

עצמו מינה רבנו כמה פעמים לשליחו להעביר סכומי כסף 
בחיסיון לנזקקים. "אדרבא לא זו בלבד שהוא לא קימץ, אלא 

אצלו היה רב וחזק, הוא ביקש בכל מאודו  
 להעניק ולתת עוד ועוד. בכמה הזדמנויות הוא אף רמז לנו, 
כי רצון זה לנתינה בא ל כנראה בשל ילדותו שעברה עליו 

  -בתנאי מחסור, מצב שהביא אותו לנהוג בצורה הפוכה
. כמובן שגדולתו הייתה בכך שאת 
רצון זה ידע לנתב לכיוון של נתינה והענקה לאחרים, בעוד 

 שכלפי עצמו נהג בקימוץ ובפחות שבפחות". 
 

הייתה זו 'עבודה' שלמה אצל רבנו. לעיתים הגר"י מוסיף כי 
 ה היה מתבטא "תחייבו אותי לתת, אני רוצה 

 , להעניק עוד ועוד מכספי".

זמן הוא ההון היחידי שיש לאדם, 
והדבר היחידי שאדם אינו יכול 

לעצמו ..מולהרשות

 " יקר מלון" הוא הזה העולם
  -כולה הבריאה של
 !גבוהה באיכות שירות

רגוליאם ת
עושה 

מות,מושל
 

ואף אחד 
לא 

מושלם, 
אז למה 
לתרגל? 

 לפעמים, טוב לא דבר עשה תלמיד אם
 לו לקרוא ואז יומיים לחכות בהרבה עדיף

 מתאים לא כמוך נער יודע אתה לו ולומר
 גם זה מצעקות יותרהרבה משפיע זה לך

 התלמיד כי 
 כך אחר יומיים נשכח לא דבר ששום רואה

 . זוכרים עדיין
 באופן התלמידים עם לשוחח יש ולפעמים

 דפוסי ולקבוע אחד באף י מבלי כללי
 . ברורים התנהגות

 . מאוד חשוב דבר זה

של יהודי רצופים קשיים  חייו
 והתמודדיות לכל אדם 

של בעיה כלכליות,  
 צער גידול בנים, בריאות, 

 

לחשלו  לאך הכל 
 ולטובתו ולפום צערא אגרא

 
 

 ע״טתשה כסלו׳ לשבת 

הדלקת 
 נרות

את צ
השבת

 
 ר״ת

 17:44 17:12 16:20 ם-י

 17:39 17:08 16:17ת״א

 17:39 17:08 16:16חיפה

 17:43 17:12 16:20ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " רוני ושמחי"



 

 : למה ברחת ידידד
  ? מחדר ניתוח

חולה: האחות אמרה :תהיה 
 חזק, אל תתרגש, זה ניתוח

 ידיד: אז מה ? . פשוט
 .בסך הכל היא ניסתה להרגיע

 כן, אבל  החולה:
 .

עולה לאוטובוס ונעמד ליד  זקןן
עיר קם ומבקש בחור צעיר, הצ

מהזקן שיישב לאחר שהזקן מסרב 
פעמים חוזר הצעיר לשבת,  ספרמ

אחרי דקה בערך קם שוב פעם 
לא  : שב!הצעיר והזקן אומר לו

, אחרי דקה יאת דעת יתישינ
נוספת עוד פעם הצעיר מנסה 

לקום והזקן שכבר התחיל 
הושיב את הצעיר בכוח להתעצבן 

אומר לו, אתה לא מבין ? אני ו
 :! אומר לו הצעירעמוד רוצה ל

 

בגללך כבר  סליחה אדוני אבל

 

רּו ָנא ִלי" ְתרִֹנים ַסּפְ  (בראשית מ, ז)."ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא לאלוקים  ּפִ
 

רּו ָנא ִלי" וסף בענווה ובדרך ארץ, ללמדך תספרו לי בבקשה. דיבר איתם י -"ַסּפְ
 שאפילו עם גויים צריך האדם להתנהג בדרך ארץ ולישא עמהם בעול.

שליט"א (ת"ח חשוב, כיהן כר"מ בישיבת חזון עובדיה  י לרבי 
 במשך שנים רבות) היה קרוב משפחה שעבד בנגרות והלך לביתו 

בודה ערכה יום זצוק"ל להרכיב ספריות חדשות. הע ל של 
שלם ולקראת הערב עצר הנגר לנוח קמעה, להפתעתו הוא הבחין במרן זצוק"ל 

 לוקח את אחד המדפים הנמצאים בחוץ ומכניסם לתוך החדר!

הנגר ואמר: "רבינו, זה בסדר, אני יעשה זאת!", "לא", אמר מרן,  
אות, מרן "עבדת יום שלם, אעזור לך קצת להכניס את המדפים לחדר!" פלא פל

זצוק"ל שכל שניה אצלו הייתה מנוצלת ללימוד התורה, קם והכניס את המדף 
לחדר! וזאת מפני שהנגר עבד קשה וצריך לעזור לו (וע"ע כעין זה בספר "רבינו" 

ְרֵכי ֹנַעם ְוָכל  עמוד קכ"ח). ָרֶכיָה ּדַ זוהי דרכה האמיתית של תורתנו הקדושה, ּדְ
לֹום (משלי ג  , יז).ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

*** 
שמונת ימי חנוכה אנו מדליקים שלושים ושש נרות, והם כנגד שלושים  

שעות)  12ושש שעות ששלט אור העליון בבריאת העולם, מיום שישי בבוקר (
שעות) שלט אור הגנוז בעולם ודרכו אדם  24ועד לאחר צאת השבת (עוד 

 הראשון היה רואה מתחילת העולם ועד סופו.

טמון אותו אור עליון במינון מסוים ולכן ימים אלו הם ימי ישועה חנוכה 
ושמחה לישראל, אין לנו עוד חגים שהם שמונה ימים, רק חג חנוכה, וכידוע 
שמונה מסמל גדר של מעל הטבע, מעל הטבע שולט האור העליון ובימים 

הקדושים הללו יכול האדם לקלוט מעט מהאור הנפלא הזה שילווה אותו במשך 
השנה כולה, על ידי דקדוק ההלכה במצות נר חנוכה, שקידת התורה  כל

 והרגשת שמחה והתעלות בשעת אמירת ההלל ובשאר היום הקדוש.
 

 יהי רצון שנזכה לראות בגאולת ישראל השלימה בקרוב, אמן.
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך               

 ממון מחלק היהזצ"ל  מניקלשבורגשמעלקא רבי קק'''הרהה
. לו נתן ושוב חזר שוב זמן לאחר .לו ונתן עני אליו-בא פעם לצדקה רב

 , לו לו ונתן,ובקש העני שב אחר
 אמר. כסף סכום שמעלקא בימר קיבל פעם ובכל, פעמים כמה חזר וכך

 !פעמים מאה אפילו-"תתן נתון:"הרבי כך על

 הגאון של שמו להתפרסם כשהחלל
 בעל ,מראדין מאיר ישראלרבי
 מאד הצטער ,א''זיע" חיים החפץ"ה

 אף הוא .מקרביו לפני דאגתו את והביע
 האחריות גדלה ,פרסומו שמחמת ,דאג

 ,הרבים בעוונותיי" :ואמר ,עליו המוטלת
 בעולם יש אבל ,

, גדול אדם אניש בטעות הסבורים אנשים
,כןאם. העולםבדעתתלויהדברוהרי
 יותר, גדול אדם כמו להיזהר חייב אני

 , 
 ..."מכחותי למעלה הוא והדבר

 צבי רבי ק''הרה של אשתוו
 נוהגת היתה א''זיע הירש

 התינוקות בניה את עמה לקחת
 לבית שהלכה פעם בכל

 . הכנסת
 

 להותיר הסכימה לא הרבנית
, המטפלתבהשגחת אותם

  
 בכפה ראשיהם את  לכסות

 . תפול כשהיא
 

 לגדולי והיו גדלו הילדים
 :העולם את שהאירו ישראל
 שמעלקא רבי ק''הרה

 רבי ק''והרה מניקלשבורג
 רנקפורטמפ פינחס

 .א''זיע

את רבי שאלוו
 מסדיגורה אברהם

: חז"ל אומרים "אין זצ"ל
לך דבר שאין לו מקום", 

ומכאן שגם לכל אדם 
 מקום משלו. 

 

מדוע אפוא צר לעיתים 
המקום לבריות? השיב 
להם: מפני שכל אחד 

ואחד שואף לתפוס את 

 יום, פולין, אושוויץ-בונה מחנהה
 הכיפורים יום בליל ,ם, הכיפורים

" בלוק"מה היהודים כל התאספנו
 בעל יצאנו למחרת". נדרי כל" לתפילת

 האחראי לשאלת. עבודהל כורחנו
 כשאת" (לא: "השבתי אכלתי אם שלנו

 מהמחלק ביקשתי שלי הלחםמנת
 ). הכיפורים יום למוצאי לי שישמור

 

 הבין לא שכמובן, זה ומרושע גס גוי
, ה אמונה הן מה

?" וצם מאמין עוד אתה" בפני הקשה
  וצמנו האמנו, כן אכן

 המשךל ניצלנו בעבודה ההפסקות ואת
 .הקדוש היום תפילות

 תמיד הקופה 
 עם הכי פחות אנשים, 

 תהיה הקופה הכי איטית.. 

 אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו צבקות' ה למלאך דומה הרבב  אםם""
 השגה לך שאין כשם -אומר העולם'? ה מלאך הפירוש מה" יבקשו

 . מפיהו תורה יבקשו, שלך ברב השגה לך אין אם כך במלאך
 

 . תמיד -שינוי בלי הוא מלאך -אמר ל"זצ גרז זבולון ביר
 נאמן ביתי בכל, "אגב !שינוי בלי -הרב, כך. מלאך לא שהוא זמן אין

 .שינוי בלי -עזרא האבן מפרש" הוא
 במידה'. ה עבד משה של דרגתו. 

, השבוע באמצע, רגיל שביום ישראל גדולי אנחנו גם ראינו מסוימת
 שמים יראת אותה. שינוי בלי והתנהג ופורים הכיפורים ביום, בשבתות

 .והנהגה לימוד, התורה בשקידת ועבודה

 נלקחה הרבנית חלתה כאשרר
 ניסןיעקב הרב אמר,חולים לבית

 הכביסה מכונת כי לבניו רוזנטל
?" דעיו אתה מהיכן" .התקלקלה

 רעש לעשות החלה היא."התפלאו
 ,קצר בירור לאחר .הסביר",מוזר

י כי התברר
  .מהו כביסה מכונת

 דאגה ,לימודו על שחסה הרבנית
את להפעיל לא השנים כל במשך

 מחשש הימצאו בזמן המכונה
 .לשקידתו והפרעה תורה לביטול
 מכונת שמע שבה הראשונה הפעם
 בעת היתה ,ונבהל רועשת כביסה

 .הבית היה זה.שעזבה
 .התורה שקידת 

ביקר פעם אחת עם בנו צבי אצל רב זצ"ל  טובב--שםם--הבעלל
הכסף הרבים שקישטו את הבית. -נן הילד בפליאה בכלימכובד. התבו

הכסף, שכן -בכלי : טוב לבנו: -שם-בצאתם אמר הבעל
 כסף, היה אביך מוסרם מיד לעניים.-לו היו בביתנו כלי

 "לא נגע -היה פתגם חסידי עושה רושם, כיום  םםלפניי
שולא פגע". לומדים תורה ונדמה שיש 
צחצוח המצווה,  , ומקיימים מצוות בהידור, אבל זה

 לא מה שהאדם מצחצח את עצמו; 
.בזה הכפייה שצריכה להיות 

 אדם צריך
 להיזהר
 במעשיו

 שהם אפילו
  -טובים

 

 שלא

 
 כוונה בהם
 טובה לא

השהיה במדבר קשה, אך מעניקה 
מחדש את התחושה לגבי אותם 
דברים פשוטים ויסודיים, אשר 

בחברה, בהיותנו 
יצירי 

  ידינו, שכחנו להעריך.
ההנאה משתיית מים בצמאון של יום 

ההנאה מצל של עץ שיטה  שרב....
תחושה חריפה של  ביום של שמש...

 חיים אל מול הסלעים הדוממים.

אנו לידע שכשם  חייביםם
שנבאר שלזכיה בטוב מספקת 

 והראשית,  
 

כן הוא אף להיפוך לחלק הרע 
בשעה אשר רק פונה הוא מעט 

לחלק הרע ושואף הוא לכך 
 כבר גדולה סכנתו עד מאוד.

מת אלא במי ... רש"י: אין התורה מתקייאפילו בעל יסוריןן
שממית נפשו עליה. בשעת לילה מאוחרת באו לבקר את הגאון 

זצ"ל ראש ישיבת מיר, שהיה  פינקל אליעזר יהודהרבי 
מאושפז בבית החולים "שערי צדק" אחרי התקף לב. הרב ישב 

 ליד שולחן כשהוא שקוע בלימוד הגמרא. 
היתה זו שנתו האחרונה של הרב, שהיה כבר בן תשעים שנה, 

 והיה חולה וחלוש.
 

שאלוהו: "כיצד הרב לומד ומתאמץ לאחר התקף לב?" הביט 
מפורש בהלכות  רמב"םהרב בשואל בפליאה ואמר: "שכחתם 

תלמוד תורה, שאפילו בעל יסורין חייב בתלמוד תורה, וכן נפסק 
 בשולחן ערוך, ללא כל חולק..."

 לאחר שהאוניה טבעה 

  
 איך אפשר היה להצילה.. 

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 בן פנחס,  סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי, רחל רשל בת קלרה    

רשימת תפוצה 
or.net@gmail.comhama

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 
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מֹוךָ  ל ֹזאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ  (מא,לט) ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת ּכָ
 

 ידיעותיו כל את הסתיר הוא. לירושלים מתימן שרעבי שלום רבי ק"הרה עלה בבחרותו
 וביקש", ל-א בית" המקובלים ישיבת ראש, חיון גדליה רבי לפני בא. ובקבלה בתורה
 חן מצא שלום' ר. ומים בלחם יכלכלו זה ובשכר, המדרש בבית כשמש לקבלו ממנו
 כאילו, בפינתו שלום 'ר לו ישב ,השיעורים אמירת בזמן. למשרת וקיבלו, הרב בעיני

 . הרב מפי שיצא הגה כל קולט היה, דבר של לאמיתו אך, מתנמנם
 

, אחד מצד. במיצר שלום' ר נכנס, לפתרה ידע שלא בקושיא גדליה' ר כשנתקל, פעמים
, עדיף מה ושקל הרהר הוא. עצמו לגלות רצה לא, ומאידך, הבעיה את לפתור היה יכול

 במוחו עלתה, לבסוף. גדולתו הסתרת המשך או, קושיותיו בפתרון רבו צער הקלת
 הספרים את כשיאסוף, השיעור ובסיום, נייר פיסת על התירוץ את יכתוב הוא, המצאה
 .הרב בו שלמד הדף באותו הפתק את יניח, כמנהגו

 
 מסתובב והיה, לפיו בא לא אוכל שגם עד, גדליה' ר את קושיא הטרידה יום אחד, והנה
 פתח והרב השיעור זמן כשהגיע. אין ופתרון, בספרים ומחפש בשרעפיו תפוס, ואנה אנה
 במילים, עיניו אורו, בו כשעיין. הדפים בין המונח הפתק על מבטו נפל מיד, ספרו את

 ואין, הכותב מי להודיע ופקד, הפתק על לתלמידים סיפר הוא. איננה הקושיה, ספורות
 בפתק פתרונה מוצא והיה, קושיא כשעלתה עת בכל, ונשנה חזר זה מחזה. יודע איש

  .בדבר ידו, הצנוע השמש כי, בדעתו העלה לא איש. הסמוי
 

 בת הייתה גדליה' לר. לאולם מביתו השקיף וחלון ,הישיבה להיכל הייתה סמוכה הרב דירת
 פעם ומדי, ללבה הדבר את לקחה, הפתקים תעלומת על שמעה כאשר. חנה ושמה
 נוטל שלום' ר השמש כי, הבחינה והנה. ההיכל לעבר עין מעיפה הייתה השיעור לאחר
 חושדת כי, לאביה סיפרה היא .לארון ומכניסו סוגרו, בו מדפדף, אביה של ספרו את
, לו וגילה שלום' ר נכנע עכשיו. הדבר שיגלה עליו וגזר הרב לו קרא מיד. בשמש היא

אֹוְתָך  ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים": לו ואמר נשקו, הרב קם. הדבר יפרסם שלא בקשה בצירוף
מֹוךָ  ל ֹזאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ  כי לעצמך טובה תחזיק ואל, מקומי ממלא תהיה אתה". ֶאת ּכָ

 ידה שעל זכתה אשר, בתו וחנה, בישיבה מ"לר מנהו מיד". להתגלות שעתך הגיעה
 ש)השמ אור. (חבר לאשת לו ותהי זכתה ,ש"הרש נתגלה
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יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויׁשִ ה ַפְרֹעה  .ְוַעּתָ ַיֲעׂשֶ
ִקִדים ַעל ָהָאֶרץ ְרֹעה וגו'.  ְוַיְפֵקד ּפְ ַחת ַיד ּפַ רּו ָבר ּתַ  לה)-(מא,לג ְוִיְצּבְ

 
 וכי מי מינהו ליועץ המלך? והלא לא התבקש אלא לפתור חלום? ומה פשר רבים תמהו:

של אותו 'נער עברי' שזה  'התלהבותו המופלגת של פרעה למשמע 'עצתו המתוחכמת
עתה הריצוהו מבית האסורים? ומדוע הוא מחליט למנותו תיכף ומיד למשנה למלך? 

 ?'ולמה ממהר להחליף את שמו ל'צפנת פענח
 

מאחר ויוסף מדגיש שכל הפעולות ייעשו על  על כל אלו, יש להוסיף תמיהה פחות ידועה:
ידי פרעה ותחת יד פרעה, לאיזה צורך יש למנות 'איש חכם ונבון' על ארץ מצרים? 

הלא מינוי מיותר הוא זה, לאחר שפרעה ינצח בכבודו ובעצמו על איסוף התבואה 
 !בשנות השבע

 
חתנו של (ת זצ"ל ביאור נפלא עד מאוד בכל הענין, כתב הגאון רבי גבריאל זאב מרגליו

את ביאורו הוא פותח בסיפור  ":בספרו "תורת גבריאל ),הצדיק רבי נחומק'ה מהורודנא
 )ערי מחוז(עשר פלכים -כאשר היתה שנת בצורת בשלושה –מעשה שאירע בימיו 

במדינת רוסיה, ותיכף ומיד הקימו בעיר המלוכה ועד פעולה שהורכב מראשי המדינה, 
ורש העצר בכבודו ובעצמו, שיפקח באופן אישי על כל ובראש הועד העמידו את י

 .הפעולות למען מיליוני הרעבים
 

המתאים  וכי לא נמצא בין שרי המלוכה אדם מוכשר ואמנם, בתחילה נראה הדבר משונה:
וקא על כתפיו של יורש העצר הנכבד ורחה גדולה זו ליפול דלתפקיד זה? מדוע צריכה ט

היה הגיון רב במינוי זה, שכן כדי להחיש במהירות אך מהר מאוד הסתבר כי ? מכל
מקסימלית את העזרה להמוני הרעבים ברחבי האיזור העצום בשטחו, היה צורך 

פעולות ואמצעים בלתי שגרתיים: ללוות תבואה מאסמי הצבא וממחסני  בשורה של
הבר של הכפרים שלא ניזוקו בבצורת, להסדיר את שינוע והובלת התבואה בחינם 

ת הרכבת של הממשלה, לגייס במהירות ספינות ענק ולהעביר גם באמצעותן במסיל
אספקה למזי הרעב, להדפיס שטרי הגרלה להמון עם כדי לממן את המבצע, ועוד ועוד 

 .פעולות שונות ומגוונות
 

אילו התמנה אחד משרי המדינה לפקד על המבצע, היה עליו לקבל אישור מפה, 
ברגע שבו התמנה  .שיתוף פעולה מגוף ממשלתי אחרהרשאה משם, הסכמה מרשות כזו, 

הרי סמכותו היא כשל המלך עצמו, ויכול היה לעשות ככל  –יורש העצר בעצמו לתפקיד 
העולה על רוחו, ואין פוצה פה ומצפצף, וכך התבצע הכל בהצלחה ובמהירות למען 

 .נפגעי הבצורת
 

במצרים אינו ' פרעה'וליוסף הצדיק הניצב בפני פרעה. כידוע, השם  עתה נשוב למצרים
בלשון הקודש  'מלך'תואר למלך בלשון מצרית, כמו -שמו של אדם כלשהו, אלא שם

 אומר יוסף '.זכה לשם 'פרעה – ו'קיסר' בשפה הלועזית. כל מי שכיהן כמלך במצרים
השנות החלום , השנה: דע לך-יום ראש לפרעה ביום יציאתו מבית האסורים, הוא

פעמיים היא כדי להראותך שנכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשות, כי בו 
יש להתחיל מיד וללא עיכובים את כל מעשי  ביום נגזרה הגזרה, ועל כן אין להתמהמה! 

ההשתדלות לקראת שנות הרעב, ולכן יש לבחור כבר במעמד זה איש נבון וחכם 
לתפקיד זה, אבל אל תדמה בנפשך שתוכל להסתפק במתן סמכויות של שר לאותו אדם 

 .צעד שיעשה שייבחר לתפקיד, כי אז יצטרך הוא רשות והסכמה לכל
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ואז יהיה בידו את  לפרעה, יתן לו את שם התואר פרעה, אותוהמלך ועל כן עצתי היא: יעשה 
 ה'פקידים והוא שיחמש ותחת יד 'פרע כל הכח לפעול במהירות, ואותו 'פרעה' הוא שיפקד

 ב!הארץ ברעזה שתמנה עכשיו יקבצו ויצברו את כל האוכל בשנות השבע, וכך לא תכרת 
 

ה 'דבר זה מדוייק בלשון הפסוק,  ִקִדים ַעל ָהָאֶרץַיֲעׂשֶ שאתה המלך  – 'וכו 'ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ּפְ
 . נוסף, ואותו פרעה יפקד פקידים על הארץ 'ַפְרֹעה'תעשה 

 
מדוע פרעה עומד ומשתומם לנוכח חכמתו הגדולה של יוסף, ואין זה פלא  ולפי"ז, מובן מאוד

ה יש לו הסתייגות כלל שהוא ממנה אותו בעצמו לתפקיד זה בו ברגע ללא היסוס, אך בכל ז
ואת שמי לא אתן לאדם אחר, אך בכל זאת אני נותן בידך את  –אחת נחרצת: "ֲאִני ַפְרֹעה" 

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים", כדי שתוכל  הכח והסמכות "ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ּבְ
 .בלי שום מעכב ומפריע, לעשות את כל הנדרש

 
עדיין חושש שמא בראות העם שכוחו של יוסף וסמכויותיו הם כשל מלך,  ועם זאת, פרעה

יתפרסם יוסף בפי העם בשם 'פרעה', ועל כן הוא משנה מיד את שמו ומכריז את שמו ומכריז 
 והדברים ערבים ומתוקים! 'צפנת פענח'...באוזני כל העם כי מהיום והלאה שמו הוא 

 )'רושלל לא יחס'(
 

ר ּכֵ ֻרהוּ  ַויַּ  (מב,ח) יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהּכִ
 

שאחי יוסף  אומר רבי דוד יצחק נבנצל זצ"ל בספרו 'דודאי יצחק',עיון בפרשתנו מגלה, 
צרות, כמו שהם עצמם אמרו 'על כן באה אלינו הצרה  הרגישו שהם נמצאים בשרשרת של

ויחרדו איש אל אחיו',  הזאת', וכן כאשר גילו שהושב כספו של אחד מהם נאמר 'ויצא לבם
וכאשר שבו אל יעקב וגילו שהושב כספם לכולם נאמר שוב 'המה ואביהם וייראו', שוב הם 

בפחד. וכן בשעה שחזרו עם בנימין והובאו לפני יוסף, אמרו האחים 'אנחנו  מתמלאים
מוכח בעליל שהם מתחילים לחשוש  מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו'. הנה שוב

 לדאוג ממצבם, וכמו שכותב רש"י בד"ה 'להתגולל להיות מתגלגלת עלינו עלילתלעורם ו
הכסף ולהיותה נופלת עלינו'. גם כאשר נתפסו עם הגביע אצל בנימין, כתוב 'ויקרעו 

ואמנם זה פשוט וברור שיוסף הצדיק עשה הכל מאהבת  .שמלותם', ושוב היו בצרה גדולה
שנגרם עקב כך ליעקב  הצער שגרמו לו, ועל הצעראחיו, כי רצה שיתכפר להם עוונם על כל 

אביהם. כל מה שעשה להם יוסף, וכל העלילות שהעליל עליהם, היו בכוונה טובה. ולכן לאחר 
או אז  –שהם מוסרים את נפשם עבור בנימין אחיו, בן אמו, ודאגו לשלום אביהם  שראה

 ל כל העלילותברם, מבטם של האחים ע .ידע שתקנו את חטאם, ואז התגלה אליהם
טובה,  שהעלילו עליהם, לא היה כשל יוסף. הם לא הרגישו שהדברים נעשים מתוך כוונה

ולכן היו בטוחים שכל אלו הם צרות וייסורים קשים הרודפים אחריהם ואינם מניחים אותם 
ֻרהוּ מפני ש'? לנפשם. ומדוע חשבו כך כל  האחים לא ידעו שמי שעומד מאחרי .'לֹא ִהּכִ

  .הכל לטובתם –עמהם  העלילות, הוא לא אחר מאשר אחיהם יוסף וכל מה שהוא עושה
 

שכאשר קורה לנו ולמשפחתנו דבר לא טוב, רח"ל,  יום שלנו, -וכך נראים הדברים בחיי היום
ההוא במשקפיים של צרות וייסורים. כל מה שלא מסתדר לנו  אנחנו משקיפים על האירוע

כבר אנחנו מתרעמים  ,חנו חושבים שהוא טוב המוחלט שלנולפי רצוננו, וכפי מה שאנ
אילו היינו יודעים שהבורא  ומתרגזים, כועסים וקוצפים, וממלאים את פינו בטענות ומענות.

משגיח עלינו ברוב טובו, והוא זה המביא עלינו את כל האירועים והכל לטובתנו, שוב  יתברך
צאים כל סיבה להתרעם, שהרי 'כל מאי דעביד היינו מו לא היו הצרות שלנו בגדר צרות, ולא

ואם יבטח האדם ? וכי יבכה אדם על דברים טובים שעושים איתו לטב עביד'. –רחמנא 
התהפך לטובה. יראו לו  בהשי"ת בכל ליבו ומאודו, יזכה ויוכיחו לו מן שמיא כיצד הכל

 .ההוא, שחשב שהוא רע, התגלגל ונהפך לטובה, ולטובה אמיתית בעליל שהאירוע
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 זה.עזי
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  "ל.דבורה בת מרים ז ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

"ל, אברהם בן חנה זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 שני אחים עשירים לבית משפחת שטראוס התגוררו באמריקה, לפני  – שהיה מעשה
וישובים שהוקמו בארץ ישראל. שמו של אחד מהם היה  שנה, ותרמו רבות למפעלים 80-כ

עיר זו. תרומותיהם של  הכסף לבניית העיר נתניה ועל שמו קרויה, שתרם את נתן שטראוס
שני האחים יועדו בעיקר למפעלים של אישים שלא היו שומרי מצוות. בשלב מסוים 

על מנת שיתרמו  האחים שטראוסהישוב הישן בירושלים לנסות ולפנות אל  החליטו ראשי
  .לאחזקת מפעלי חסד בירושלים של הימים ההם

 
חרדי הישן תיארו בפניהם את המצב הכלכלי הקשה של תושבי העיר, ובשלב ראשי הישוב ה

לבנייתו ולאחזקתו של בית תבשיל שבו יאכלו עניי ירושלים  ראשון ביקשו מהאחים לתרום
התיאור הקודר נגע לליבו של נתן שטראוס, בעוד שאחיו הביע את  .ובני משפחותיהם

הוא, -ר נתן שטראוס את התרומה רק מכיסוכיון שכך, שיג .סירובו להקצות כסף למטרה זו
יבוא לירושלים כדי  וביקש שכאשר תסתיים בנייתו של בית התבשיל, יקראו לו, והוא

  .לראות בעצמו את המקום
 

לאחר כמה חודשים הודיעו לו בשמחה על גמר בנייתו של בית התבשיל, ועל הכוונה לחגוג 
לירושלים. לנסיעה זו הצטרף גם האח והזמינוהו להגיע  ,את חנוכת הבית ברוב פאר והדר

בהגיעם ארצה נסעו שני האחים לירושלים, וכשהגיעו לבית  .השני, זה שלא רצה לתרום
מנוגדת. האח התורם, נתן,  התבשיל וראו את מאות העניים האוכלים שם, הגיבו בצורה

  .זו התרגש מאוד, והביע סיפוק ושביעות רצון גדולה מכך שהכסף שלו, שימש למטרה נעלה
 

האח השני, לא רק שלא תרם, אלא גם עתה, כשראה את העניים של אנשי ירושלים, לא 
נפש אל מול המחזה שנפרש לנגד עיניו, ולא -שאט השתתף בסבלם, אלא אדרבה הביע

והנה בצאתם מבית התבשיל, מעד נתן  .הצליח להסתיר את סלידתו מעניי ירושלים
מארחיו הריצוהו לבית החולים, ושם  .קרסולושטראוס במדרגות, נפל ארצה, ושבר את 

 .התברר שהקרסול נשבר בצורה קשה והוא יצטרך להיות מאושפז במשך כמה ימים
משהגיע אחיו לבקרו, וראהו מתפתל בייסוריו, שחק ואמר בנימה של לעג: 'נו, אז זה מה 

 כיון .הירושלמי?'. נתן שטראוס שמע, ולא הגיב שקיבלת מהתרומה לבית התבשיל
שבאירופה המתינו להם עסקים כלכליים, החליט האח השני לחזור לחו"ל, ולא להמתין עד 

הוא עלה על האוניה הראשונה שהזדמנה בדרכו, וזו רק הרחיקה כמה  .שאחיו יתרפא
האח שלעג לתורם, קיפח את נפשו באסון, ורק אז  .קילומטרים מחופי הארץ, ו... טבעה

שישבור את רגלו  התורם, גילגל את העניינים כךהתברר שהשי"ת שרצה לשמור על נפש 
 .ויתעכב בארץ הקודש, ויינצל



 

 

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
שחז"ל  המאיריםו נשגביםהבימי החנוכה אנחנו נמצאים 

והתקרבות לה' על כל  שמחה ,הודאה ,ימי הללייעדו אותם ל
, הניסים והנפלאות שעשה לנו ה' בימים החסדים והטובות
וראוי לכל אדם להרבות בתורה, ולהתבונן  .ההם בזמן הזה

שעשה לנו ה' בנרות ולחשוב על הנסים ועל הנפלאות 
 יתברך, ולא לבזבזם על הבל וריק.

הסב הצדיק ר' מאיר'ל מפרימישלן עם  'מקץ' בשבת פרשת
 כדרכו בקודש.  ,לחן הערוךוחסידיו ליד הש

בתום הסעודה והזמירות, החל ר' מאיר'ל בהשמעת דברי 
תורה. ופתח בדברים הבאים: "המעשה הבא שמעתי מפי 

אחוז  ת הפעמים כשהיהבאחאבי הקדוש, זכותו תגן עלינו. 
הביאו לעולם האמת, איש צעיר לימים.  , שפעםשרעפים

ואחריו השתרך, אדם זקן ושבע ימים. והנה, נדהם אבי 
לשמוע, שכינו את האיש הצעיר; 'זקן'. ואת הזקן המופלג 
כינו; 'קטן'. פנה אפוא לעומדים סביבו ושאל ברוב מבוכה: 

תתלוצצו על "הרי אנו מצויים כאן בעולם האמת; מדוע 
האנשים האלה, כשאתם פונים אליהם"? השיבו דרי מעלה 
לאבי, בזו הלשון: "האמת היא, שהאיש הצעיר פעל הרבה 
בשנותיו המעטות על פני האדמה, כל יום מחייו, נחשב לו 
כשנה. לעומת זאת, מיעט הזקן לפעול בשמונים שנות חייו 

 ן ומסכן". עלי אדמות. ולכן אינו נחשב בעינינו, אלא לילד קט
ים עצומות, כאילו היה יר' מאיר'ל השמיע את דבריו בעינ

מרחף בעולמות עליונים. ולאחר ְׁשִהָיה קלה הוסיף ואמר: 
"פרשת השבוע מתחילה: "ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים". וכבר 

'כל מקום שנאמר: "ַוְיִהי", אינו אלא  :(מגילה י) אמרו חז"ל
י" צרה גדולה היא, כאשר; "ִמֵּקץ", לשון צער'. ואכן; "ַוְיהִ 

בתום חיי האדם מתברר, שכל שנותיו אינן אלא; "ְׁשָנַתִים 
 .(של תורה מצוות ומעשים טובים) "ָיִמים", ימים מועטים בלבד

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

על הקושיה המפורסמת  ברודי חכמי שאלוהו, ניםש שמונה
 והילד חנוכה? נרות שמונה מדליקים של ה'בית יוסף', מדוע

 ימי שמונת קבעו ,דעתי לפי: והשיב רגעים כמההרהר
 החנוכה מימי ויום יום בכל שנדע ,הילדים בשבילנו חנוכה

 ...שמאי כבית ולא הלל כבית הלכה פוסקים אנו כי
 סתומה תשובה על ותמהו זה בפני זה הסתכלו ברודי חכמי

 שבת במסכת הלא :דבריו את המשיך הילד אבל, זו ומוזרה
 בנוגע הלל ובית שמאי בית שבין המחלוקת את מזכירים (כא)

 מדליק ראשון יום אומרים שמאי בית, חנוכה נרות להדלקת
 שלישי ביום שבעה שני [ביום והולך פוחת ואילך מכאן - שמונה
 ראשון יום אומרים הלל ובית הלאה] וכן חמשה ירביע ביוםששה

 בשלישי שנים [בשני והולך מוסיף ואילך מכאן, דאח מדליק
 שבעה רק קובעים היו ואם הלאה] וכן ארבעהברביעי שלשה
 יכול היה ילד כל לא חנוכה של רביעי ביום אז כי, ימים
 שלפי משום, הלל כבית או שמאי כבית הלכה אם לדעת
 נרות ארבעה רביעי ביום מדליקים היו הלא שניהם דעת
 יודע יום בכלש הרי ,חנוכה ימי שמונת כשקבעו עכשיו אבל
 .הלל כבית הלכהש הדולקים הנרות מספר לפי ילד כל ומבין

 -ללמדנו שבחיינו אנו צריכים ללכת בדרך של בית הלל 
להוסיף תורה  ויום יש בכל יוםש'מוסיף והולך', דהיינו, 

 בים.ומצוות ומעשים טו
נצל את הימים הללו בקדושה, להרבות ל שנזכהרצון ויהי

 ,גלויים ובניסים' ה בישועת ראותבלימוד תורה, ונזכה ל
 .אמן ,הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שנעשו כשם

 

 
 
 
 
 
 

 יציאת יוסף מבית האסורים למלכות: )א
שבע ו ות ורזותמלא פרותשבע ( פרעה חולם שני חלומות .א

 ואין פותר אותם, אלא יוסף. )מלאות ושדופות קדים שיבולים
 ,מתחילות שבע שנות שובע :פתרון החלומות ע''י יוסף .ב

כן נרמז בחלומות, -כמוואחריהן תבאנה שבע שנות רעב, 
שצריך איש נבון וחכם לשמור את השפע לשעת הצורך, 

 ופרעה ממנה את יוסף לכך. ומאסרו מגיע לקיצו.
 סף מתמנה למשנה למלך, ולובש מלבושי מלכות.יו .ג
 מנשהונולדו לו שני בנים: את אסנת  לאשה יוסף נשא .ד

 .נב)-, מהא(מאפרים ו
  :הארץ בר ולחם לכל עם (מוכר)יוסף משביר  )ב

   את  (ע"י נס) ושומריוסף צובר  ,בשבע שנות השבע  א.
 . של כל ארץ מצרים התבואה        
 שנות מתחילותת השובע, לאחר שעברו שבע שנו  ב.  

 נז).-, נגא(מ בכל הארצות, ובמצרים היה לחםהרעב              
ר לשּבֹ  בשליחותו של יעקב אחי יוסף מצרימה ירידת ג.    

 .ב)(מ אוכל
  :חיו והם לא הכירוהוכיר את אֶ מיוסף  )ג

להביא את  אחיומדורש טוען שהם מרגלים,  יוסף .א
הם באו רק ש - כהוכחה לאמיתת דבריהם בנימין

 לצרכי מחיה, ולוקח את שמעון כערבון עד שיחזרו
 .כח)-(מב, ז שראלירץ מא

אוכל  האחים להניח באמתחות ממשרתו יוסף מצווה .ב
כאשר יוכלו לשאת, וכן להניח שם את הכסף שהביאו 

לאחר שיצאו האחים לדרך, הם  .כתשלום על האוכל
 מוצאים את הכסף ונבהלים.

ליעקב על הקורות  יםומספר חוזרים לכנעןהאחים  .ג
למרות  - סרב לשלוח את בנימיןמיעקב  -אותם 

 .)לח-כט, מב( הפצרות ראובן
לדברי סכים יעקב מ, לאחר כשנה שהרעב כבד בארץ .ד

יהודה שקיבל על עצמו לשמש כערב על בנימין, 
 ).יז-א, מג( איתם אותו לשלוח

ובאמצעות  יין משתהוב בכבוד חיואֶ  את מקבל יוסף .ה
 ).לד-יח, מג(, ''מגלה'' את סדר לידתם גביע הכסף שלו

מצווה להניח באמתחותיהם את כספם, עם שוב יוסף  .ו
 גביע הכסףאת באמתחת בנימין להטמין התבואה, ו

 .'הפלאי'
 עם האחים יוסף בא בעלילה -האחים יוצאים לדרך  .ז

 שבנימין גנב את גביע הכסף וחייב מיתה על כך.  וטוען
 ישוב עימהם. מיןשבני לבקש ליוסף, חוזרים האחים .ח

 
 
 

 

  
יוסף הציע לפרעה למנות "איש חכם" שיהיה אחראי 
כלפי העם. מדוע העלה הצעה זו? המגיד מדובנא הסביר 
זאת בכך, שיוסף ידע שברגע שחרטומי מצרים ישמעו את 

ו וינסו לזלזל פתרונו ההגיוני לחלום פרעה, הם יקנאו ב
בו ולהמעיט מערך הפתרון. לכן, הוסיף יוסף לפתרון 
החלום דבר תכליתי נוסף: למנות איש חכם ונבון, כדי 
שכל אחד מהחרטומים, הרואה עצמו, כמובן, מתאים 
לתפקיד זה, יסכים לפתרון שיוסף הציע, וכך אומנם היה, 

 ".ְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיוַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּו: "(לז) ככתוב

 דבס"

 טשע"ת כסלו ה"כ                 זצ"למינה בת מרדכי שמואל העלון מוקדש לע"נ              'טשנה   391עלון מס' 

ץ  ב' וםערך בינש 504 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון  ִמּקֵ
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 יוסף של המיוחדת מחכמתו מתפעם, האלילים עובד, פרעה
 אותך אלוקים הודיע אחרי" :ועדה עם להקב ומכריז, הצדיק
 . )לט, מא( "כמוך וחכם נבון אין זאת כל את

 האמת את להעמיד ובלבד זרה בעבודה לכפור מוכן פרעה
 . הצדיק כיוסף ונבון חכם שאין מכונה על
 ל"זצ קנייבסקי ישראל יעקב רבי הצדיק הגאון עלופר סמ

עוד  בשמיעתו ליקוימ סובל שהיה, א"זיע הסטייפלר המכונה
, הסטייפלר את לראשונה איש החזון כשפגש. בחרותו בימי

 לשדך להצליח וקיווה, מאוד המיוחדת מאישיותו התרשם
 איש החזון איחר לא, ואכן. אחותו לבין הסטייפלר בין

 כי ,וביקש, לאחותו חשוב שידוך מצא כי ,להוריובהודיעו
 ולא, ישראל יעקב לרבי להנשא לאחותו להציע הוריו יואילו
 זה ליקוי ולדעתו, שמיעה לקוי הסטייפלר כי להודיע שכח
 לא, זאת בשומעם הוריו. בחור באותו חלילה יפגום לא

 פי את לשאול יש.... אך .לפועל יצא זה ששידוךהתנגדו
החלה , בשמיעה ליקוי לו שיש האחות מעהכשש. הנערה
 לקחת לי למה: הגדול ולאחיה להוריה טענה היא. להסס
 ,שכזה שידוך אקח שאני לקויה אני וכי ליקוי איזה עם בחור
 שום להם שאין מאוד טובים בחורים למצוא אוכל הלא
 רואה אני, לך דעי: "איש חזון הגאון לה ענה. כמוני ליקוי
 שומע לא קצת הוא אולי. ישראל ולימגד יהיה שהוא עליו
 בהכירה האחות..." טוב טוב עליו ישמע העולם כל אבל, טוב
 בדורו ידוע (שהיה אחיה לבקשת לבסוף נאותה, אחיה את

 עם בלבד אחד למפגש והסכימה, מיוחד) לגאון בצעירותו
 על ,לישיבה איש החזון יבוא שבו, מועד נקבע, ואכן. הבחור
 הסטייפלר, היום בהגיע ויהי. שידוךל הבחור את לקחת מנת
 כפי, שיבוא איש לחזון וחיכה, כהרגלו התורה על שוקד ישב

 ,קונן בלבו חשש... הגיע לא והאח, נקפו השעות. שסוכם
 ופנה הלימוד את סיים הסטייפלר .בי חפצים אינם אולי
" המפיל" וברכת שמע-קריאת את כהרגלו אמר הוא, לישון
 דפיקה והנה... מיטתו על עלותל והתכונן גדולה בכוונה
 האחרון שברגע סיפר הוא... לקחתו הגיע איש החזון. בדלת
 רוצה היא עכשיו. יחד לדבר ישבו והם, שוב אחותו היססה
 שזה בידיו לו רמז הסטייפלר... לקחתו בא והוא בוודאות

 לא אף!!! לדבר לו אסור ולכן... המפיל בברכת התחיל עתה
 אחותו מצד נעימה לא במבוכה רגישה, איש החזון... לשידוך
: המיועד החתן שוב לו רמז אז? כעת יעשה מה, הוריו ומצד
" המפיל" ברכת תהיה שלא כדי זמן לפרק ואירדם אשכב אני

  היה. כך ואכן... ונלך אותי תעיר אתה כ"ואח ,לבטלה
 עמדה ,שלו הנפש כוחות על הסטייפלר של הגדולה שליטתו

 יצא השידוך... ו העירו איש זוןהח. קל חיש נרדם הוא. לו
 יראתו על לאחותו איש החזון נאמנה שהודיע לאחר, לפועל

 אחותו זכתה ואכן, כמוהו ונבון חכם שאין, המיוחדת
 . עלינו תגן זכותו, וצדיק גאון אותו עם לחופה להיכנס

 

 
  

 
"ַוָּיֹבא ֵהֶל ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרֹו 
ַלֲעֹשֹות ָלֹאֵרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוַּיֲעֶׂשָה 

 . יב) ,('שמואל' בָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו" 
" יכאן מרומזים דברי חכמינו שאמרו; 'בתח לה קראו "ֵהֶל
 . (סוכה נב)ולבסוף קראו "ֹאֵרַח" ולבסוף קראו "ִאיׁש"' 
 " , לאחר (עובר אורח)בתחילה בא היצר הרע אל האדם כ"ֵהֶל

מכן הוא בא אליו כ"ֹאֵרַח". ולבסוף הוא נעשה "ִאיׁש" (בעל 
ן סמל כחות הרע בית) ומושל בו. שבע הפרות הרעות, הינ

של היצר. בראשונה הן; "ֹעלֹות"; קמעה קמעה הן עולות 
ומתגלות לעתים רחוקות. לאחר מכן; "ַוַּתֲעֹמְדָנה ֵאֶצל"; הן 
מתדבקות אל האדם כ"ֹאֵרַח". עד שלבסוף; "ַוֹּתאַכְלָנה"; הן 

 ]'שפת אמת'[                                        .בולעות אותו לחלוטין

 
לפי שהיה יוסף אומר  -" אשר יאמר לכם תעשווברש"י: "

 , ע"כ.להם שימולו
היה האיסור  ,ם על ישראלַהְּיָוִנישגזרו  גזרותוהנה אחד מה
 .חודש)קידוש השבת ובנוסף ללעשות מילה (

שלא למול אותו. אלא, לאפיקורס אחד נולד בן, והוא רצה 
 מדמות רבנית.  ,שהוא רצה שיהיה לו מעין אישור לכך

ניגש האפיקורס לרב בעיירה, וניסה להוכיח לו, שמלומדים 
רבים סבורים, שמנהג המילה מקורו בכלל בעם המצרי 
הקדום, בו המילה היוותה כאות השתייכות לעם המצרי 
ים הנבחר, ומשם, לדבריו, התפשטה המילה על פני עמ

  אחרים, והיהודים בכללם.
אמר לו הרב: מדוע אתה נצרך להסתמך על "מלומדים" 
למיניהם, הרי נאמר ברש"י מפורשות: "אשר יאמר לכם 

לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו", ואם כן, נכון  -תעשו 
שהמצרים היו מלים את בניהם, אך מי שהנהיג זאת אצלם, 

  היה יוסף שלנו.
אתה מדבר, וכי לשם מה  הבלדברי השיב לו האפיקורס, 

היה הדבר נחוץ ליוסף, מה איכפת לו שאין המצרים נימולים 
השיב לו הרב: הדבר היה דרוש לו בדיוק בשביל  כלל?

אפיקורסים כמוך, שכל כך להוטים לחקות את דרכי הגויים, 
ומשיראו כי גם הגויים מלים את בניהם, יחשיבו הם את 

 ]"יקצורו "ברינה[    ויעשו אף הם.המצווה הזו בחשיבות יתירה 
 

 
 
 
 

ידועה הקושיא מדוע בגמרא בטעם קביעת הימים להלל 
, רק נס השמן, ואילו םַהְּיָוִניוהודאה, לא נזכר נס הנצחון על 

המזון, מוזכר רק נס -בנוסח "על הניסים", בתפילה ובברכת
 :טו) (רמב"ן שמות יג, ונראה לפרש על פי דברי הרמב"ן ?הנצחון

 בנסים מודה אדם ,המפורסמים הגדולים הנסים מן"
 בתורת חלק לאדם ואין .כולה התורה יסוד שהם הנסתרים

 נסים שכולם ,ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד ,נוירב משה
 אלא - ביחיד בין ברבים בין - עולם של ומנהגו טבע בהם אין
 יכריתנו ,עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצוה יעשה אם

 .ל"עכ ,"כבר הזכרתי כאשר עליון בגזירת הכל עונשו
השמן לא יוכל שום בר דעת להכחיש שהיה -והנה, על נס פך

יכול מתעקש וחכם  ,זה נס גלוי, אבל נס המלחמה והנצחון
 . "בעיניו לומר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

 שבזמן ל"זצ זיסל שמחה רבי הגאון מקלם הסבאואומר 
 הוא הטבע שגם לנו רותלהו ל"ז חכמינו רצו ,לנס זכר שעשו
 והשמן הנסי מהכח רק זהו ,דולק שהשמן יום כל כי, נס

 .  הנס השתלשלות על במאומה השפיע לא ,עצמו הטבעי
-שמנס פך )בעל "שם משמואל"(שמואל מסוכצ'וב  בירואומר 

לומדים אנו על הנס הנסתר של הנצחון. ולכן  ,השמן הגלוי
 ,פרסומי ניסאהרבים, ל-במצות הנרות שהן להאיר לרשות

גם למי שעדיין אינו מאמין שכל מעשינו הכל בהשגחה 
(ולכן בגמרא נזכר רק נס צריך להזכיר את נס פך השמן  -פרטית 

. אבל בברכת הודאה שבתפילה, מי שכבר עומד ומתפלל זה)
הריהו מאמין בניסים הנסתרים ויש לו חלק בתורת  ,לפני ה'
א של הניצחון, ולכן הוא בא להודות על הנס הנפל -משה 

 ]"יקצורו "ברינה[                  ".של "מסרת גבורים ביד חלשים

 ָלמּול אליבא דכולם נבון וחכם

 צחוןינס השמן ונס הנ



 

 

ליום האחרון של חנוכה קוראים 'זאת חנוכה' על שם סיום 
ַהִּמְזֵּבַח  ֲחנַֻּכת ֹזאתת" :)פד ,ז (במדבר בו שקוראים הנשיאים פרשת

עיקרה ותקפה של חנוכה.  - 'זאת חנוכה' ".ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתוֹ 
הכל הוא  -הימים הקודמים לפי שהוא יום השמיני, וכל חוזק 

 חֵנצַ  - תלספירה השמינייום השמיני רומז  .ביום השמיני
א למעלה מן הזמן. שבעה יוה תמוגבל השאינ שעניינה הוא

זה גבולו של הזמן; ויום השמיני, כבר הוא יוצא  -ימים 
 .מגבולו ולמעלה ממנו

 שלאחר שבעת ימי חג -ויום זה הוא מכוון כנגד שמיני עצרת 
כפרה  יןימענ שלפניו, במועדים שיש מה מכל בו שיש ת,הסוכו

אף 'זאת חנוכה' , ין שמחה של החגישל הימים הנוראים ומענ
שהוא היום השמיני של ימי החנוכה, כולל כל שמחה וישועה 

 .התודעה) ספר (ע"פ הימים הקודמיםשבעת הלל והודאה שבכל 
וגל יום זה לפי הספרים הקדושים ולפי החסידות הוא יום מס

 לתפילות ולבקשות.
שע"י הנרות חנוכה מאיר הארת המנורה ': ה'שפת אמתאומר 

אסור להשתמש ש" ,יםדמונקגם היום בזמן הזה. ורמזו ה
והיינו שיש בנרות קצת הארת  .שהוא זכר למנורה -" לאורה
ושע"י הנרות נזכרין בנרות המנורה ומשתוקקין בני  ,המנורה

הארה  האות תמתעורר ישראל לנרות המנורה וע"י התשוקה
 ל זהשל המנורה ולכן אומרים הנרות הללו קודש הם. וע

של חנוכה קשה עלינו פרידות הימים ו ,שהוא יום האחרון
לכן משאיר יותר הארה  ,בשמיני עצרת) -(כמו ימי חג סוכות 

  .על כל השנה ומתעורר בו נרות המנורה
 (מאמרי חדשי כסלו טבת, מאמר ב, אות י) בני יששכרובספה"ק 

והנה כשבאתי לכלל זה, הנה אומר לך הדבר אשר  כתב:
בחנוכה יש מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו הקודמים, אשר 

  .כעין ראש השנה ,מקום לעורר פקודת עקרים ועקרות
יקר הענין עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא הנה לדעתי ע

כוונתו מן נוצ"ר עד ונק"ה מזל עליון , אשר בפי כל זאת חנוכה
ובני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא  קטן כח) ד, (מועומזל תחתון

יש לרמז על כל  ז"מילתא אלא במזל"א תליא מילתא, ואעפ
ימי חנוכה, ותבין מתוך הדברים שיתבארו להלן אי"ה, ואומר 

 ., ודי בזה כעתרא"ש השנ"ה = הבגימטרי מתתיה"ולך כעת 
שלכן נקרא זה היום 'זאת  ,כתב תפארת שלמהפה"ק בסואילו 

, כי הפעולה מכל התיקונים שנעשו חינוךחנוכה', מלשון 
מראש השנה בתקיעות שופר, נגמר עתה בימי חנוכה. וזהו 
מחסדי הבורא ב"ה שמקבל מעשינו ברצון כמו קטן שהגיע 
ל לחינוך. כי מאי דהוה הוה ומכאן ואילך יקבל האדם עו

 מילא יתבטלו כל הקטרוגים... ומ מיםשלכות מ
: (בספרו מאיר עיניי חכמים)כתב  רבי מאיר מקארסטשוב
בהדלקת נרות חנוכה ביום  ,ביום זהשיתעורר כל איש ואיש 

 ברצון ותשוקה בהזדככות כל חושיו ואבריו. ,זה
הדברים מבהילים על הרעיון עד כמה תלויים הדברים ביום 

לנצל יום נשגב זה  זאת חנוכה, וודאי החכם עיניו בראשו
  ...לתורה ולתפילה, למען יחוס ה' על שארית עמו

אך הבעיה מתחילה בכך שאנו לא מכירים בערך התפילה 
עד היכן מגעת כוחה של  יום הנשגב הזה.ערך הובפרט ב

(הובא בגליון 'פחד  תפילה, ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא
סיי, ובעברו : ד"ר לורנוס משמש כרופא בכיר במר)720 - דוד'

היה רחוק משמירת תורה ומצוות. משום מעשה שהיה, חזר 
: פעם אחת, וכך סיפרד"ר לורנוס אל היהדות בכל לבו ונפשו. 

, כדי לבקר את (שבמרוקו) נסע ד"ר לורנוס ממרסיי למוגאדור
 הטמון בבית העלמין שם.  ,קבר סבו רבי מאיר לוגסי ז"ל

יו שיפקוד את קבר עוד קודם שיצא ממרסיי, הוא הבטיח לאב
הסבא, ואף יצלם תמונה מהקבר למזכרת. בבית העלמין, טרח 
ד"ר לורנוס וחיפש במשך כל שעות היום את קברו של הסבא, 
כשלחיפושים מצטרף גם השומר של בית העלמין. חיפשו ולא 
מצאו. תוך כדי החיפושים הקדחתניים בין אלפי הקברים 

ס להתפלל על קברו המצויים בבית העלמין, ניגש ד"ר לורנו
של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א. במקום קדוש זה, הוא הביע 
את משאלתו שאם ימצא את קבר סבו, או אז הוא יכיר שיש 
אלוקים בישראל וגם יחזור בתשובה שלימה. כשסיים את 

תפילתו, הגביה ד"ר לורנוס את עיניו כלפי מעלה, ואז הוא 
רדות כלפי מטה היו יםגדולה יונ בכמותמבחין מרחוק 

ונוחתות על קבר אחד בבית העלמין. המחזה הלא שגרתי הזה 
. למרבה חל פוסע לכיוונםהוא המשך את תשומת לבו, ו

קבר  שחגו מעל יםפליאתו, ככל שהתקרב יותר ויותר, היונ
ד"ר  .מצבהפרחו להם, למעט יונה אחת שנותרה על ה מסוים

גם היונה , ואז חלקהלורנוס התקרב בצעדים מדודים אל ה
זהו הקבר ואומר לתדהמתו , הוא מבחין לה האחרונה פרחה

הוא חש כי הצדיק אכן עזר לו למצוא  ,במעמד זה של הסבא!
את קבר סבו, וכפועל יוצא נדר שם לחזור בתשובה שלימה, 
והבטיח לעצמו, כי בכל שנה ושנה יבוא למוגאדור, להילולא 

בפגישתו לא, לקראת ההילוואכן,  של הצדיק רבי חיים זי"ע.
נשיא ( הראשונה במרסיי עם רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

, )רשת של קירוב רחוקים בארץ ובתפוצות -מוסדות 'אורות חיים ומשה' 
כאשר הוא בא לספר את הסיפור הנפלא שקרה לו במוגאדור 

. עוד בטרם פתח את סיפורו, הבחין הרב יםעם מאות היונ
הפורחות  יםשל מאות יונה גדולשליט"א דרך החלון, בלהקה 

באויר... הרב התפעל מכך מאוד, ואמר בינו לבין עצמו בקול 
כדי למלאות  ,עפות ביחד יםרם: "מה רבו מעשיך ה'. מאות יונ

המילים כמעט ונעתקו מפיו של ד"ר לורנוס,  "! את רצון ה'
מרוב תדהמתו הוא פנה לרב ושאל בתמימות: "מנין הרב יודע 

ו אותי לעבר קברו של הסבא שלי הם שכיוונ יםכי היונ
? רבי דוד חנניה שלא ידע מהסיפור עם היונות "במוגאדור

במוגאדור, לא ירד לסוף דעתו של ד"ר לורנוס. אך לאחר מכן, 
כשסיפר על הכל, הבין הרב שליט"א כי אכן נסתרים דרכי ה'. 
בכל שנה, ביום ההילולא, מבקש הרב מד"ר לורנוס שיספר 

לא הזה, כדי לעורר אנשים נוספים לשוב שוב את הסיפור הנפ
בתשובה שלימה. ולא עוד, אלא שהכל ידעו כי השי"ת שומע 

א ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני"תפילות  א ָבָזה ְו . והבא (תהלים כב) "...ִּכי 
להיטהר מסייעין לו מן השמים. והראיה, שבזכות מעשה זה 

 לאבינו שבשמים! -ולכור מחצבתו  שלימה חזר בתשובה
אנשים חושבים שהמושג 'תפילה' מתייחס דווקא לשלשת  שי

התפילות שתקנו לנו חז"ל, ואינם יודעים כמה חשובה כל 
תפילה שהאדם לוחש לבוראו אפילו באמצע היום, תוך כדי 

 שהוא עוסק בעבודתו ובעמלו. 
התפילה הנלחשת באמצע היום, תוך כדי טרדות  ,זאת ועוד

ד יותר מהתפילות החיים, מתקבלת לפעמים לרצון עו
כך ו .אין השטן מקטרג ,הקבועות, מכיוון שעל תפילות אלו

מצאנז זי"ע, שבשעה שהאדם  'דברי חיים'מובא בשם ה
מתפלל את התפילות הקבועות שתקנו לנו חז"ל, יש מקום 
לשטן לקטרג על תפילותיו שלא כהוגן המה, וכמו"כ יש בכוח 

וונה הרצויה. השטן לבלבל את מחשבותיו, למען לא יתפלל בכ
אך כשאדם מתפלל לה' באמצע היום, כששוכב על מיטתו או 
עוסק בעסקיו, זה לא נגלה לשטן ולמקטרגים, ומכיוון שכך, 

 עולות תפילות אלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל. 
, אמר: "זהו (בשיעור בפרשת ואתחנן, תשד"מ)מצאנז  'דברי חיים'ה

על דברים הנוגעים  אינה רק ,לימוד עבורנו, שחובת התפילה
לתורה ויראת שמים, או על עניינים גדולים וחשובים כגון 

צריך האדם להפיל  ,פרנסה, אלא אף על דברים קלים וקטנים
בקשתו אך ורק אל אביו שבשמים, כמו תינוק קטן שפונה אל 
אביו בכל משאלותיו הפעוטים, כגון שרוצה חפץ לשחק בו או 

הוא, שכאשר האדם מתפלל איזה דבר מאכל. אמנם כלל גדול 
ומבקש מהשי"ת את צרכיו, לא יעשה זאת מתוך ספק וחוסר 
ברירה ח"ו, שמתוך שאינו רואה אפשרות אחרת, אזי בצר לו 
הוא מנסה לפנות אל אלוקיו בתפילה ובמזמורי תהלים, אלא 
להתפלל כדרך הצדיקים שלא עמדו בתפילה מתוך ספיקות 

ות שהשומע תפילת אם תתקיים מבוקשם, אלא ידעו בוודא
כל פה ימלא כל משאלותם, כן כל אדם ישא בקשתו מיד 
כשהוא נצרך לאיזה דבר. כמו שבן מרגיש אהבת אביו אליו 
ויודע שבאהבתו ובחמלתו עליו ומרוב תשוקתו להשלים לו 
רצונו ומאווייו לא יחשוך ממנו מאומה, כך חייב יהודי לעמוד 

אוהב אותו ויתן לו בתפילה מתוך ידיעה ברורה שאביו הרחמן 
 ב  וישמע החכם ויוסיף לקח. כל דבר שיבקש ממנו".

    חנוכהזאת יבות בחש



 

 

 לא ידעתי ,כשהייתי בחור צעיר וסיימתי את לימודי בתיכון
עדיין לאן מועדות פני. אימי רצתה שאמשיך ללמוד 

אמרה בחיוך, גם  -באוניברסיטה "אתה תהיה רופא גדול" 
רוצה אבי רצה שאמשיך בלימודי "אתן לך הכול, אבל אני 

שתשקיע עצמך בלימודים, תלמד משפטים ותהיה שופט 
כך אמר לי אבא. אולם, אני הייתי מלא מרץ  - מפורסם..."

קרצו לי יותר  ,ולא רציתי ללמוד, הטיולים ברחבי העולם
 מהלימודים המייגעים באוניברסיטה.  

באותם ימים לא הכרתי את היהדות, הורי היו רחוקים מכל 
בעודי מתלבט מה אעשה בחופשה  .ריח של תורה ויהדות

הציע לי חבר להצטרף אליו לטיול מעניין בארץ  ,הארוכה
ישראל. הוא הראה לי מפות, צילומים ותמונות צבע 
נפלאות. "זוהי ארץ נפלאה, ואנו חייבים לראות אותה 
ולנשום את האוויר המיוחד שבה" אמר בקול נרגש. 

ניתי כרטיס השתכנעתי, עוד באותו יום ארזתי את חפצי וק
 טיסה, וכעבור ארבעה ימים המראנו יחד אל ארץ הקודש.  

היה זה הטיול היפה שערכתי מעודי, טיילנו ולא ידענו 
 ָׂשְבָעה, אולם יותר מכל נמשכתי לירושלים. 

עשינו ברובע היהודי עם קבוצה גדולה  ,את השבת הראשונה
של תיירים כמונו. היתה זו שבת מיוחדת במינה, אפילו 

 יין לא ידעתי מאומה על קדושת השבת וייחודה. שעד
בליל שבת ירדנו לכותל, כולם היו לבושים חגיגי, ואור 
מיוחד על פניהם. רחבת הכותל היתה מלאה מתפללים, קול 
שירה וריקודים, בליל מנגינות ונוסחאות, תפילות ותשבחות 

 הקסימו אותי וגרמו לי התרגשות מצמררת.  
הרגשתי בחוש. בחור ישיבה חביב  - "זהו מקום קדוש מאוד"

פנה אלי והזמין אותי לסעוד בישיבתו את סעודות השבת, 
 הסכמתי ויחד צעדנו לישיבת "אור שמח".  

הייתה זו השבת הראשונה בחיי, שולחן שבת, הזמירות, 
פניהם הקורנות של הרבנים והשמחה הטבעית, המאכלים  

 מרוממת.  היתה זו שבת  - הערבים ודברי התורה המתוקים
קצת נעצבתי, קשה היה לי להיפרד משבת  ,כשיצאה השבת

קודש, אולם חברי החדש מהישיבה לא עזב אותי "הישאר 
שיכנע  - איתנו כאן ותכיר עולם חדש שלא הכרת עד כה"

אותי. התלבטתי, חברי הפציר בי לעזוב הכול ולשוב הביתה, 
היו חדים  ,אולם הזיכרונות המתוקים מהשבת המרוממת

 משכנעים, נפרדתי מחברי ונשארתי בישיבה.  ו
דברים רבים וחדשים שמעתי בעת שהותי בישיבה, שאלתי 

 שאלות רבות וקיבלתי תשובות.  
עודד אותי  - "לאט לאט, בסבלנות, פסיעה אחר פסיעה"

הרב, אולם כמעט התייאשתי. "קשה לי לקיים את המצוות, 
בקול בוכים, איני זוכר מה מותר ומה אסור..." אמרתי לרב 

כי בשכלי הבנתי שהאמת והצדק טמונים בדרך  ,הייתי שבור
"התחל עם מצווה אחת,  החדשה ומה מאוד רציתי להתקרב.

ולפי הכלל והידוע "מצווה גוררת מצווה" תמשיך עד שתזכה 
 אמר לי הרב בקול מעודד.   -להיות בעל תשובה אמיתי" 

השיב: ? שאלתי, לאחר הרהור הוא ""באיזו מצווה אבחר
"מצוות הנחת תפילין היא יקרה התחל עימה, והתפילין 

  .ישפיעו עליך קדושה ויסייעו לך לצעוד בדרך הנכונה..."
עוד באותו יום קיבלתי זוג תפילין מהודרות. בכל בוקר ואכן, 

  ...הנחתי תפילין... אולם ליבי נותר אטום ויבש
רבות ימי החנוכה, נר ראשון של חנוכה, חנוכיות  ואז הגיעו

קישטו את חלונות הישיבה, גם אני הדלקתי נר חנוכה 
ביקשתי מהקב"ה שיפתח את ליבי  ,ובדמעות רותחות

צעדתי לאיטי אל  ,ראשי הסתחרר .ויוליכני בדרך הנכונה
המיטה וביקשתי רק לישון, תרדמה עזה נפלה עלי, לפתע 
כאב נורא צרב את פני, חשתי בעירה חמה ושורפת, פקחתי 

 !לה, עשן סמיך אפף אותי, הייתי כולי בוער!!את עיני בבה
! צעקתי בשארית כוחותיי מנסה להימלט מהלהבות, !הצילו!

איבדתי את הכרתי, התעוררתי בביה"ח כשפני חבושות 
"נר החנוכה  :לגמרי. מוטי חברי סיפר לי על השריפה הגדולה
בניסי ניסים  !התלקח והצית את השמיכה, החדר כולו נשרף

וג התפילין החדשות שלך ניצלו ללא פגע, רק הן ניצלת, וגם ז
דמעות נקוו בעיני, נס היה לי! חברי  ...נותרו מהשריפה"

הגיש לי את שקית התפילין, אמצתי אותה בחום אל שפתי. 
שוחררתי מביה"ח כשצלקת גדולה מעטרת את  ,כעבור שבוע
נפתחו  - תודות לה' יתברך - אך יחד עם זאת ,לחיי הימנית
 יהודי מאמין באמונה שלמהאצלי, הפכתי ל רגשמעיינות ה

 שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה!  בבורא העולם,
  ]"יקצורו "ברינה[

 
 

"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 

 :]שבת כא[מסכת ממנו שמונה ימים" 
 את צריכים היו מה לשם ,שבת כתבמס מקשה 'יהושע פני'הה

 אפשר והיה, בציבור הותרה טומאה הרי, השמן פך של הנס
 רצה ה"שהקב, בזה לתרץ לי ונראה? טמא בשמן להשתמש
 האדם אם כי, היתרים לעצמנו נחפש שלא לנו להראות
 והעצה. היתר דבר כל על ימצא, היתרים לחפש יתחיל

 רוחני עניין םבשו יסמוך לא שהאדם, היא זו בדרך להתרגל
 החכמים עם עץייתי שאלה כל על אלא, והבנתו שכלו על

 על יסמוך לא, לו שנוגע מה, עצמו החכם וכן. דרך מורי
, חכמים אמונת זוהי כי, אחר חכם עם עץייתי אלא ,שכלו
 אשר כפי התורה את לקיים להתרגל האדם יוכל ,זו ובדרך
 . והיתרים שינויים ללא וינוונצט

 

 
 

 ברינה             רון    
 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 

 מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק לעילוי נשמת               
 סרח בת שמחה ויוסף    -מרת אימי: שרה               
 שרהמרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת                
 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                
 : יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה אברהם בן חנה               
 סלמן בן חבו ודוד : יעקב בן סאלם : חיים בן אסתר               
 עזיזהו עקבי בןרוני אשר מסעוד בן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם :                
 : סמי בן חנה  אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא                

 משה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      
 מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה : ג'וליה חיה בת גריסה

 מרים בת עזיזה : נוראני בת מרים ורבי : כתון בת חביבה
 ח : חיה בת יוסף : רחל בת חנהשמחה בת סר

 
   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה

        
   
 
 
 
 
 
 
 

 
3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות

 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים

 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:  
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 לאה נפתלי שלמה בן
 שושנה רייזל בת מינה

 מיטל בת לולו
 שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 בן זכר)(: חן בת דלילה  עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 זוליט בת חנה עליזה :דוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 סיפור מרגש -הנרות שהחזירו בתשובה 



 



 



 



 



              
    

מקץ • 214  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (מא,א)ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאור  
 מובא בבית הלוי סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם

זמן,  לכאורה שני עניינים נפרדים, אשר מלבד זה שארעו באותו פרק
  אין שום קשר ביניהם.

"ויהי  צריך להבין, אם כן, מדוע כורך הפסוק את שניהם יחד באמרו,
 סיבה תיים ימים ופרעה חולם". אלא בכל דבר בעולם ישמקץ שנ

התוצאה  ומסובב. כלומר, ישנה הסיבה הגורמת את הדבר, וקיימת
בהבחנה המדויקת מהי הסיבה ומה המסובב  הנולדת מן הסיבה.

ורבים הם הטועים. למשל, אם אדם השקיע  שוררת מבוכה רבה,
ומר השכל והרויח על ידי כך ריוח גדול, א כספו בעסק מסוים
היתה הסיבה שממנה נהיה הרווח הגדול. אליבא  האנושי, שההשקעה

טעות גדולה. לא ההשקעה הביאה את הרווח, אלא מן  דאמת, זוהי
נגזר עליו שירויח. ואחרי שגזרו כך, מן השמים סובבו את  השמים
 העניינים בעולם הזה שיבוא אדם זה וישקיע את כספו בעסק מהלך

רגילים  שהמציאות היא ההפך ממה שבני אדםמוצלח. נמצא אם כן, 
הרווח  לחשוב, לא העסק הוא הסיבה והרווח הוא המסובב, אלא

  שנקבע מן השמים הוא הסיבה והעסק הוא המסובב.
אומר ) בראשית רבה פ"ט א'(ך הוא הענין גם אצל יוסף. המדרש כ

"קץ  )כח ג:( "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם", זה שכתוב איוב
האסורים. כיון שהגיע  שם לחשך", קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית

מקום לשכל האנושי לטעות  הקץ, "ופרעה חולם". כלומר, גם כאן יש
שסובבה את הוצאת יוסף מבית  ולומר שחלום פרעה הוא הסיבה
שהקב"ה הועיד מראש את חלום  האסורים. בא המדרש ומלמדנו
יציאת יוסף מבית הסוהר. על כן את  פרעה להיות האירוע שיגשים
עד שתגיע העת של "קץ שם לחושך",  היה עתוי החלום תלוי ועומד

ומכיון שהגיע היום הנכסף, מיד "ופרעה  סוף ישיבת יוסף במאסר.
היטב סדר העניינים בפסוק וכריכתם יחד. אכן,  חולם". מעתה מובן

  ימים", של יוסף, הגיעה העת "ופרעה חולם". "מקץ שנתיים
רבינו האור החיים הקדוש מדקדק בלשון הפסוק, שהיה לו  ם.ש

 ויהי מקץ שנתים ימים 'חלם פרעה' או 'ויחלום פרעה', ומדוע לומר
  נאמר בלשון ופרעה חולם'???

ופרעה  ומתרץ וזה לשונו: 'עוד אפשר שיכוין לומר, כי שנתים ימים
 םיולסוף שנתי חולם בתמידות חלום זה, אלא שלא היה יודע שחלם,

כלומר: שבמשך שנתיים חלם פרעה  חלם ולא שכח'. עד כאן לשונו.
כשהוא היה קם בבוקר לא ידע מהחלום כי היה  את אותו חלום, אלא

ולאחר שנתיים ימים חלם ולא שכח, ואז הגיעה ישועתו  שוכח אותו,
ונמצינו למדים יסוד גדול  הצדיק שיצא מבית האסורים. של יוסף

שיחלום פרעה במשך  צורך בכךבאמונה: שלכאורה מה היה ה
לפתרון החלום על ידי יוסף,  שנתיים, והלא עיקר המטרה היה לסובב

 ולכאורה היה מספיק שיחלום ושיצא על ידי זה מבית האסורים,
אלא התשובה לכך היא:  השנתיים ימים. פרעה בלילה האחרון בסיום

ימים בגלל שאמר לשר  שהרי כל הסיבה שנתעכב יוסף שנתיים
אל לבו לשוב על זה, הרי היה  ם והזכרתני, ואם היה יוסף נותןהמשקי

מועלת לכל דבר, לכן מן השמים  נגאל בתוך השנתיים, שהרי תשובה
  מעוכב אפילו שעה אחת, ובכל  הכינו סיבת גאולתו שלא יהיה

  

אותו החלום, ואם היה יוסף מתקן את  השנתיים האלו חלם פרעה את
ודם, אז מיד היה פרעה נזכר בבשר  הענין הזה שתלה בטחונו
  לגאולתו של יוסף מיד. בחלומו, מה שהיה מביא

 וכן לגבי פרנסה וכל ישועה שהאדם צריך, עליו לדעת שהישועה
וברגע  עומדת ומחכה לו, והוא רק צריך לעשות השתדלות רוחנית,

  (ליקוטים נפלאים)  שיהיה ראוי, יקבל אותה מיד.

  )(מא,לג תיהו על ארץ מצריםעתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישו
שואלים חכמי ישראל, הרי יוסף נתבקש על ידי פרעה לפתור את 
חלומותיו, ולא לתת לו עצות. א"כ מדוע לאחר שפותר הוא את 

  החלומות, מעז ונותן לפרעה גם עצה?
אלא אמר רבי צבי הירש פרבר, הדבר יובן על פי משל, שני שרים 

לתחנת הרכבת, ומצאו שם מקהלת גויים, רודפי כבוד, באו פעם 
מנגנים. האחד אמר: לכבודי באו, והאחר אומר: לא, לכבודי באו. 
וכך התוכחו ביניהם, עד שלבסוף גמרו ביניהם לגשת ליהודי אחד, 
כדי שיפשר ביניהם. וכך עשו. סמוך לתחנה גר איש עני שלא היה לו 

כנהוג,  מאומה, באו אליו השנים, ובקשוהו להכריע בויכוח ביניהם.
דרש האיש חמישים רובל כדמי בוררות, והם כמובן שלמו לו. או אז 
אמר להם היהודי: לא בשבילך, ולא בשביל חברך באו המנגנים לנגן, 
אלא בשבילי הם באו, כדי שיהיה לי כסף להוצאות צרכי חג הפסח 

וכך חשב יוסף: לא בשביל פרעה היה החלום, וגם לא  הקרב ובא!
ב"ה יכול להביא רעב על ארץ מצרים קשכן, ה –בשביל החרטומים 

גם בלי חלומות, אלא רק בשבילי היה החלום, כדי להעלות אותי מן 
הבור, ולתת לי מלכות וגדולה. לפיכך יעץ הוא לפרעה: "ועתה ירא 
פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים". ואכן, פרעה חשב 

ן נבון וחכם כמוך אתה כמו יוסף, ולכן הסכים להצעתו, ואמר לו: "אי
  (אוצרות פניני התורה)   תהיה על ביתי".

  חנוכה
ידועה הקושיה: וכי מה טעם יש להודות על  - על המלחמות

המלחמות? וכי לא עדיף היה לנו אלמלא היו המלחמות, לכאורה 
מתאים היה יותר לדלג על הודאה זו, ולהתמקד רק בהודאה על 

ו את האויב? בספר "הרב מפוניבז" הנצחונות שנעשו לנו, ועל כך שמגרנ
עדיין מוקדם מידי.  –מובא שהרב מפוניבז השיב: "להודות על הנצחון 

הלא המלחמה ביונים היתה מלחמה רוחנית בעיקרה. מלחמת הקדושה 
נגד הטומאה, והנצחון הסופי לא יהיה אלא בעת שיבוא משיח צדקנו... 

; על כך שבכל םשאנו נלחמיאפס, בינתים מודים אנו על עצם הדבר 
המצבים הקשים ביותר, כשהטומאה מאימת להשתלט ולכבוש הכל, 

  יהודים אינם נכנעים אלא נלחמים בעז על יהדותם!".
נשאל רבי חיים קניבסקי שליט"א: מדוע בנוסח אשכנז לא אומרים 
"על הנפלאות", ורק ב"הנרות הללו" אומרים "על ניסך ועל 

הכונה לנס שנפתח לכל אחד  נפלאותיך"? ותרץ, ש"נפלאותיך" הרי
כה, ו"על ומקוה בביתו והיו טובלים שם, וכיון שנס זה התרחש רק בחנ

משום כך לא מתאים  –כה וגם לפורים נוהניסים" הוא כותרת גם לח
שם  –כה ת". אבל ב"נרות הללו" ששיך רק לחנולומר "על הנפלאו

  כה.ושפיר אומרים "על נפלאותיך", להזכיר גם את הנס המיוחד של חנ
  

  ?איזה דין "הידור" של חנוכה לא מקיימים בכל לילה                      
  
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור       
  התברר כיום שבו ניצלו חיי" –"היום שבו נאלצתי לברוח מהבית  

הרה"ג רבי בנימין זאב דויטש ז"ל מנהל ישיבת פוניבז' היה אומר: "לעולם אל תאמר 'איזה יום שחור היה 
אינך יודע איזו טובה הקב"ה מכין לך בתוככי ה'שחרות' הזאת, ויתכן שעוד תגלה שזה היה היום … לי'

  …הלבן ביותר בחייך"
ישמע אותו יהודי …). איזה 'יום שחור' - … (פעמים הרבה אנו שומעים איש יהודי המתאנח ומתלונן על יומו שעבר עליו: "אזא שווארצע טאג"

ו : "לעולם אל תאמר: 'אוי, יום פלוני יום שחור היה לי', כי אינך יודע איז(מנהל ישיבת פוניבז')למה שהיה אומר הרה"ג רבי בנימין זאב דויטש ז"ל 

  …טובה וברכה, ישועה ורחמים הקב"ה מכין לך בתוככי 'שחרות' זאת, ויתכן שברבות הימים יתגלה כי זה היום היה היום הלבן ביותר בחייך"

 וסיפר שבדידיה הווה עובדא: בימי בחרותו בעיירת מגוריו בהונגריה, ביום מן הימים קיבלו חמישים בחורים וצעירים מבני העיירה 'צו גיוס'

הגויים, ותרב בבת יהודה תאניה ואניה. מיד טיכסו עצה לשלוח בקשה לרופא מפורסם פלוני שיכתוב על כל אחד מהבחורים איזה לצבא 

סיבה ותירוץ שבגינו אין הבחור ראוי ומוכן להתגייס לצבא. אבל זאת לא יעלה על הדעת מבלי שליחת צרור הכסף לבית הרופא, על כן 

  ס מעות לעסקן פלוני, שהוא ישלח את כל הסכום כאחד אל הרופא.נתבקשו כל הורי הבחורים להכני

ואכן, כל אחד מהם הכניס מעות כפי יכולתו וכגודל השגותיו, הגדילו לעשות אביו של רבי בנימין זאב עם עוד אחד מבני העיירה, שעשירים 

  …בצדו' גדולים היו, והכניסו הון עתק ל'קופה', וכך נשלחה הבקשה לאותו הרופא כש'מתן שכרו

 עבר יום ועוד יום ועדיין לא נתקבלו 'אישורי הרפואה'. היו הכל דרוכים ומתוחים לקראת הבאות, עד שבס"ד ביום האחרון 'ערב הגיוס' הגיעו

בני  –לבית הדואר האישורים. אך משנפתחה החבילה נתגלה שהרופא מצא 'תירוצים' רק לארבעים ושמונה מהבחורים, ולאלו השניים 

א נתקבל כל אישור, ופירוש הדברים שעל השניים לקיים 'וישא יעקב רגליו' ולברוח מביתם כל עוד נשמתם באפם, ויפה שעה העשירים ל

מבלי להפרד כראוי מבני  –מיד נטלו השניים את התפילין, מעט בגדים ומעות מועטות וברחו מהעיירה לעלות לארה"ק … אחת קודם

  ה ארוכה לבחורים כה צעירים.משפחתם, ומבלי הכנות הנדרשות לנסיעה כ

יום הבריחה, היה נראה בעיני בשר כיום קשה ושחור, על שהוכרחו שני בחורים צעירים  –מכאן היה אומר תמיד רבי בנימין זאב, כי זה היום 

ילה ונשמחה בו', 'זה היום עשה ה' נג –מבלי כל הכשר והכנה, ולמעשה …' לעבור נסיון של 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ

כי כמה שנים לאחמ"כ פרצה המלחמה, ומכל חמישים הבחורים לא נותר שריד ופליט אלא שניים אלו הבורחים, שיום בריחתם היה יום 

הצלתם ממיתה ודאית. ולא עוד אלא שזכה רבי בנימין זאב להקים דור ישרים מבורך כשהרבה מצאצאיו משמשים כראשי ישיבות 

  (הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, באר הפרשה)    ם ולתפארת. נמצא, אין לך יום אורה ושמחה כאותו היום.מפורסמים בארה"ק לש

  

  
  האם מותר לבשל ע"ג הגז שהודלק בנר חנוכה             

נר חנוכה הדולק לידו והדליק בו את הגז.  אתמעשה באדם שהוצרך להדליק את הגז כדי לבשל על גביו, ולא מצא גפרורים או מצית, ונטל  :שאלה
  ?ן שהאש כבר דולקת מותר להשתמש בהעליו לכבות את האש או שמא מכיו לאחר מכן נזכר שאסור להשתמש בנר חנוכה והוא מסתפק האם

 )נג, א(ות בברכ אלהשתמש בלהבת הגז ואין צריך לכבותו, והביא ראיה מהסוגי הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א הורה שמותר: תשובה
לברך עליו, ע"ש. והכי נמי  דמבואר שם שאם ישראל הדליק את הנר שלו מנר של גוי מותר לענין ברכת בורא מאורי האש על נר של גוי,

שהודלק מן הנר חנוכה. והגאון רבי שמאי  הנר חנוכה עצמה, מכל מקום מותר להשתמש בשלהבת הגז למרות שאסור להשתמש בשלהבת
אין בה ממש, ושלהבת של ע"ז מותרת בהנאה, ושלהבת  איתא דשלהבת )לט, א(והוסיף על דבריו, דבסוגיא דביצה עמו  שליט"א הסכיםגרוס 
משלהבת  היינו מפני שנהנה מגוף העצים, אבל בנידון דידן שנהנה רק הקדש אין מועלין בה. ולכן אע"פ שהמדליק בעצי מוקצה אסור, של

 גרוס ורבי יעקב מאיר שטרן האש. וכן הסכימו לדינא הגאונים רבי מנדל שפרן ורבי מרדכי ר ואינו צריך לכבות אתהנר חנוכה אין איסור בדב
איסור ומן הגז של היתר. ובלאו הכי לא  להתיר, שהרי יש כאן זה וזה גורם, שהוא נהנה מן השלהבת של שליט"א. והוסיף הגר"מ גרוס טעם

  ות שהזכרנו.השלהבת וכסבר ברירא לאסור ההנאה מן
משה  הגז ולהדליקו מחדש באש המותרת בהנאה. וכן הסכים הגאון רבי והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר שצריך לכבות את

הנאת הגוף, אבל  שהדליקו מנר של נכרים מותר, דנר של הבדלה אין נהנין ממנו שאול קליין שליט"א, ואין זה דומה לנר של הבדלה שהנר
שכן אם הדליק סיגריה מנר  מצאנו להתיר גם באש שהדליק מהאש האסורה. ולדבריהם כל הוא מבשל על גבי האש הזו וזה לאכאן הרי 

שליט"א אמר שבסיגריה בודאי חייב  שיכבנה וידליקנה באש המותרת. והגאון הגדול רבי נסים קרליץ חנוכה אסור לעשן את הסיגריה עד
בישול בגז יש לצדד דדומה לסיגריה וצריך  ש בודאי יכול לברך אם הדליק בדיעבד בנר חנוכה, ולעניןמאורי הא לכבותה, ולענין ברכת בורא

  (וישמע משה)    בנר חנוכה. סברת הגר"ש גרוס יהיה מותר גם לעשן את הסיגריה שהודלקה לכבותו. אמנם לפי

  

  
כיצד יתכן שביום הראשון של חנוכה, בזמן הדלקת הנרות, אדם ידליק נר, יברך עליו ברכה                        

  את ברכות נר החנוכה? ת של נר חנוכה, ולא יברך כלל באותו יוםאחרת שאינה משלש הברכו

   נ"י פרשימי שטמפ שם הזוכה:כל סופגניה מיטגנת בדקה אחת.    :לחידה השבועיתתשובה  "וימצאהו איש" זה גבריאל (לז, טו)  .1 :לחידת פר"ש תשובה
    . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                            

  הנינה פינס להולדת הבת הנכדה –משפחות רייכמן        קרביצקי להולדת הבת הנכדה     –מור  תומשפח: מרכז העיר                                        

  בא גד להולדת הבן הנכד הנין –: משפחות שילה גני הדר        משפחת שמחי רוזנברג להולדת הבןכהן להולדת הבת הנכדה       –משפחות גואטה 

  משפחת פיינהנדלר לנשואי הבת          משפחות הירש להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותרבינוביץ לאירוסי הבת הנכדה            הרב  –משפחות וינטרוב 
                  

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     

 מזל טוב         



  
1.  

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11..

                           

  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 החנוכה נר את בצריפו הדליק ל"זצ שפירא ישראל רבי מבלוזוב הרבי שרכא

 שעשה", "חנוכה של נר להדליק" הברכות שלש את רבה בהתלהבות ובירך, הראשון
". שהחיינו" ברכת — האחרונה הברכה ואת", הזה ובזמן ההם בימים לאבותינו נסים
 עסקן, הצריף רימדיי אחד הרבי אל ניגש, הברכות ואמירת הנר הדלקת  לאחר

, ונחמד פיקח אדם, שפירא רבי, אתה: הרבי אל ופנה, זמיחובסקי, מווארשה בונדאי
 גם אני. שכאלה בזמנים גם, חנוכה נר להדלקת שלך הדחף את להבין יכול אני

 נר להדליק(" הראשונות הברכות שתי אמירת של ההיסטורי בחיוב להבין מסוגל
 השלישית הברכה את לברך אתה יכול איך אבל"), לאבותינו נסים שעשה"ו", חנוכה
 להודות עוד אתה יכול איך"? הזה לזמן והגיענו שהחיינו" —" שהחיינו" ברכת
ברכה לברך אתה יכול איך? שכאלו לזמנים להגיע שזכינו על? כך על, להשם
יהודים מיליוני כאשר, כאן מתגוללים יהודים של גוויותואלפי מאות כאשר, שכזאת

— זמיחובסקי"?"לכך להגיע שזכית, לו מודה עוד אתה אלה כך על ?מושמדים
 את, השלישית הברכה את כשברכתי. אחוז במאה צודקאתה — הרבי לו השיב
 זו בברכה טעם מה עצמי את ושאלתי, בדבר הרהרתי אני גם", שהחיינו" ברכת
כדי, ואחרונים ראשונים של, שונים במקורות  והעמקתי מוחי את הוגעתי? זו בשעה
 אולם. כזאת נוראה בשעה", שהחיינו" ברכת את לומר הצורך על הסבר למצוא
שחזות, אסירים יהודים של רב קהל עומד שמאחורי לב שמתי, שברכתי בשעה
", שהחיינו" בירכתי זו הקרבה נכונות ועל. יהדותם על להיאבק נכונות מביעה פניהם

תופעה על. יהדותם למען הםחיי את להקריב מוכנים שכאלה בתנאים גם שיהודים
 )ו חלק" זכור" קובץ.( "שהחיינו" ברכת לברך שצריך בוודאי, שכזאת

 
נוסח את מבינים כיצד לשאול המתעוררים יש : ל"זצ פינקוס שמשון רבי שח

 רואים בהם חיים שאנו בימים,  הזה בזמן איך" ,  הזה בזמן ההם בימים" התפילה
 קריעת היתה פעם.  בעבר קרוש אירועים על הם הנסים של הסיפורים כל?  נסים
,  ישראל לארץ הכניסה ניסי.  ביבשה הים בתוך עברו ישראל עם וכל,  סוף ים

 לא ואנו ניסים ראו ההם הדורות רק מדוע אך' . וכו המקדש בבית שהיו והנסים
 היתה לחשמונאים או המדבר לדור רק וכי?  ניסים של התרחשות בימינו רואים
אינה שהשאלה יתכן?  הזו הזכות את אין ולנו,  שמים נסי בחוש לראות הזכות

 והבנה גדול יסוד בה ומונח,כלל פשוטה אינה,  לרעתי,  התשובה אבל,  במקומה
.  המעשה בעל שסיפרו כפי,  שהיה מעשה. החנוכה וימי הנסים במהות אחרת
 על שוקד הוא אבל,  כרופא לפרנסתו ועובד,  ב"בארה,במונסי היום גר הוא שהיום
 לפני.  ומצוות תורה שומר המספר יהה ימיו כל לא.  חכם תלמיד והינו התורה
 חולים בית של מיון בחדר כרופא ועבד,  גמור כחילוני לס'אנג בלוס היה הוא שנים

 ברחוב מוטל נמצא אשר הכרה מחוסר אדם המיוןלחדר הובהל הימים באחד. 
התייאשו שעה חצי ולאחר,  להצילו הוזעקו הרופאים.  קשה לב התקף אחרי
הבחין הוא שלפתע מספר הרופא.  מותו את וקבעו נותהמכו את ניתקו,מחייו

 לאחר מפרכסים שעדיין עצבים שאילו חשב בתחילה. המת של בידו בתנועה
 מעל הכיסוי את הסיר הוא,  הגוף של נוספות בתנועות הבחין כך אחר אבל,המוות
 ליבו את לעסות מחדש התחיל הוא.  חי -" מת" ה את רואה הוא ולתדהמתו, פניו

 הרופא את שואל הוא.  בו להתעסק להפסיק לרופא וסימן ידו את הרים" תמ"ה. 
אבל היהודי שמו אמנם זהו!  לחלוטין נדהם הרופא" ?  מאיר חיים קוראים לך: "
 שמע הוא מסבתו רק" , בארי"  שהוא יודעים כולם,  כך לו שקורא בעולם אדם אין

 והוא" ?  תפילין מניח האת: " ושואל ממשיך החולה והנה" . מאיר חיים"  ששמו
אתה"  אותו שואל ושוב" !  להניח תתחיל מהיום: " מצוהו החולה.  בשלילה עונה
 דבריו את החולה כשסיים" ! כשר תאכל: "  וצוהו חזר,  לא וכשענה" ?  כשר אוכל

 הוא,  המעשה את הרופא כשסיפר,  לימים. עולמו לבית ונפטר עיניו את עצם, 
הרופאים לחדר נכנסתי. " והשפעה רושם שום הרגיש לא מעשה שבשעת הוסיף

 מהארוע בי חל לא שינוי שום' לי קרה מצחיק דבר איזה תשמעו: ' להם ואמרתי
 ובמבט" ,  בתשובה חזרה"  של בתהליך הרופא החל רבות שנים לאחר" . המיוחד
סיפור. חייו את לשנות לו שגרמו הסיבות לשרשרת הזה המעשה את גם צירף לאחור

,  הטבע בדרכי העולם את מנהיג ה" הקב.  חשוב יסוד אותנו מלמדים כמותו ואחרים כזהש
 אינם האדם בני אך.  יום בכל,  ממש של ניסים קורים אדם כל סביב.  אמיתיים בניסים ואף

,  העולם בחלל קיימים רבים קול שגלי כפי.  סביבם המתחולל את קולטים ואינם מושפעים
מספיק אדם לכל מספק ת"השי,  אותם ולקלוט לשמוע אפשר אי מתאימים קליטה כלי ובלי
" שומעת ואוזן רואה עין" לפתח היכולת הם שלנו והעבודההקושי אך" ,  הזה בזמן" גם ניסים
.  ובארץ בשמים,  בצומח,  בחי,  נסים לראות ניתן הטבע בתוך גם. סביבנו המתרחש לכל

-ל"זצ פינקוס ש"הגר שיחות(" .  אלה ברא מי וראו"ל להגיע נוכל ואז"  עיניכם מרום שאו" מוטל עלינו

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
כוּ  ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ּפְ ׁשְ ִליכוּ  ָדם ּתִ  הרי: ותמוה: ַהּזֶה ַהּבֹור ֶאל ֹאתוֹ ַהׁשְ
 נחשים אבל, בו אין מים מים״ בו אין ריק ״והבור הפסוק על דרשו חז״ל

 לבור אותו כשהשליכו זו היתה הצלה איזו, כן ואם), כב שבת( בו יש ועקרבים
 מידי אותו להוציא רצה כל קודם בןשראו הוא והתירוץ? ועקרבים נחשים מלא

 להרוג יכול בחירה כבעל ואדם, שמים בידי אינה שבאדם הבחירה כי, האחים
, בחירה בעלי אינם ועקרבים נחשים אבל, מפשע וחף נקי הוא אפילו זולתו

 )החיים אור(.זכותו לו ותעמוד
 

ה ְמֵעאִלים ֹאְרַחת ְוִהּנֵ ָאה ִיׁשְ ְלָעד ּבָ יֶהם ִמּגִ ִאים ּוְגַמּלֵ  אומר: ָולֹט ּוְצִרי ְנֹכאת ֹנׂשְ
 דרכן שאין, צדיקים של שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב פרסם למה י"רש
 יוזק שלא, בשמים נזדמנו ולזה, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של

 למצרים הולך יוסף הרי להתבונן שיש ל"זצ שמואלביץ חיים' ר שואל. רע מריח
 הם מה כזאת בעת לו משנה ומה, בצער כך כל והיה,וםי ילד מה יודע ולא

 אז השמים מן עונש שכשגוזרים מזה רואים אנו אלא? בשמים או נפט נושאים
 כיון, למצרים אותו ולוקחיםכשנמכר גם ולכן,מאוד עד בדייקנות מדויק העונש
 רגילים שאין דבר הפעם לשאת צריכים היו לכן, לו מגיע היה לא נפט שריח

  .לו שמגיע ממה יותר צער להוסיף שלא כדי בו
 

ת-ֶאל ַויֹּאֶמר|  ַוְיָמֵאן  בראש הרי, לדבר־עבירה אדם משדלים כאשר:ֲאֹדָניו ֵאׁשֶ
 לויכוחים להיגרר מבלי, ונימוק טעם כל אלל, בתוקף להתנגד עליו וראשונה
 לאחר־מכן ורק. ״וימאן״ —! שאסור מכיון, רוצה איני: רק לומר אלא, ולסברות

... גדול אינני... אדוני ״הן: הגיוניים בנימוקים עמדתו את להסביר הוא יכול
 )אמת" מעיינה של תורה בשם ה"שפת (...אעשה ואיך

 
עֹוד ת ּבְ לֹׁשֶ א ָיִמים ׁשְ ָ ךָ  ֶאת ַפְרֹעה ִיׂשּ  ָהעֹוף ְוָאַכל ֵעץ ַעל אֹוְתךָ  ְוָתָלה ֵמָעֶליךָ  ֹראׁשְ
ְרךָ  ֶאת ׂשָ  שישא האופים שר של מחלומו יוסף הבין כיצד להבין יש: ֵמָעֶליךָ  ּבְ

 על יבואר הענין אלא? בשרו את העוף ויאכל, העץ על ויתלהו ראשו את פרעה
 המתארת, מפורסם צייר של תמונתו הוצגה ציירים של בתערוכה. מעשה פי

 שהיו עד וממשית חיה כך כל היתה והתמונה. פירות עם סל בידו מחזיק אדם
 מנקרים והיו ממשיים פירות הם שאלה סבורים מקום באותו העוברים העופות

 פרס ונקבע,מכך התפעלו כולם. המצוירים מהפירות לאכול כדי התמונה את
 מוצלחים הפירות אמנם: ואמר אחד פקח בא.חסרון בה שימצא מי לכל גדול

 שאילו משום, כלל מוצלח אינו בסל המחזיק האדם אולם, ממשיים ונראים ביותר
 הרי ממש כחי נראה והיה הפירות כמו מוצלחת ורהבצ מצוייר היה האדם

 ואכן! הפירות תמונת מקום את מנקרים היו ולא מפניו מתייראים היו העופות
העוףכיליוסףהאופיםשרכשסיפר, כאןגםבזהכיוצא.פרסקבלפקחאותו
 עוד נחשב אינו הזה שהאדם מזה יוסף למד, ראשו על אשר הסלים מן אכל

, ראשו מעל אוכל היהולא חי אדם מפני מתירא העוף היה כן שאילו, חי לאדם
 )מלובלין זצ״ל שפירא מאיר' ר( .חלומו את פתר לפיכך, הוא מות שבן אלא זאת ואין

                 
ָבִרים ַאַחר ַוְיִהי ה ַהּדְ ֵקה ָחְטאוּ  ָהֵאּלֶ  ְלֶמֶלךְ  ַלֲאֹדֵניֶהם ְוָהֹאֶפה ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַמׁשְ

 הסבא, זיסל שמחה' ר מצא פעם:הבא הענין מובא ז"רש אור בספר:ִמְצָרִים
 אירע אשר את מיד לו הזכיר הדבר. לחם פרוסת בתוך קטן עץ קיסם, מקלם
 נתלה ולבסוף האסורים לבית הושלך שכזה חטא של בעטיו אשר האופים לשר
 הלחם את אפה אשר שלאופההרי, האופים לשר שעשו למה בניגוד והנה. ומת
 להבדל הסיבה מהי": סבא"ה הקשה.דבר נעשה לא הקיסם את הסבא מצא שבו
 ששר, אלא.לכאורה הבדל כל אין המעשים שני בין הרי? התוצאות שתי שבין

 מאידך. למיתה דתו אחת לפיכך המלך במאכל שנמצא עץ בגלל נתפס האופים
 זיסל שמחה' ר הגיע מכאן. עוול בו שאין כמעט פשוט איש אצל כזה מעשה

 בתוך הנמצאים" העץ קיסמי"מ לפחוד האדם איפוא צריך כמה:למסקנה
 לפני הבאים והחטאים העוולות והם, ה"הקב המלכים מלכי מלך לפני קרבנותיו

 הם קטנים אם וגם. ישראל איש כל של הטובים ומעשיו עבודתו עם יחד' ה
 לגבי.ביותר חמור ענשו - זאת עשה המלך ולפני הואיל מקום מכל, החטאים

 קרובה היתה שבודאי בשגגה לו קרה שהדבר להניח מקום יש יםהאופ שר
 לעובד כן י"אעפ אך. מאד נזהר ובודאי, עובד הוא מי לפני ידע שהרי, לאונס
 )אבות מורשת.(מאד מאד להזהר עליו היה שכן, זה תירוץ מספיק אין המלך לפני

       

נו עמרושאומוטלעל

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד
 מקץ            
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               

 )המאירי(.במעשים אם כי בדברים חכם תהיהאלל
 )מלובלין החוזה(. אמת של ממחלוקת ומהדמ שלום טוב

 )החסיד יהודה ׳ר( .בו שמצוי במה אלא זולתו מומי יראה לא הלב

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 ילדי אל פעם פנה, זצ״ל מישקובסקי יוסף חזקיהו רבי, קריניק העיר של רבה
 הלך, דולקים נרות חמישה מונחים היו נרות מגש על:"חידה להם וחד העיר
 הילדים ענו, ״!שלושה' ״?!לו נשארו כמה, שניים וכיבה אדם

. הבינו לא, ״?!כיצד" ״!שניים ״נשארו. בנועם אמר, ״טעיתם״.במקהלה
 השניים ואילו,שכלו עד ודלקו דלקו ״השלושה. בנועם הרב הסביר, ״פשוט״
. שפתיו במתק הרב אליהם פנה, אתם״ ״׳מבינים!ונשארו שניצלו אלו הם שכבו
 לצדקה שנתן שהמטבעות נראה ראשון במבט, לצדקה כסף המפריש ״אדם
 שלא הכסף כל, ועשרים מאה לאחר, דבר של בסופו אבל, מרכושו לו נחסרו

 לצדקה שנתן המטבעות אותן ואילו, ליורשיו יעבוראו ממנו ״נפרד לצדקה נתן
 ")והגדת(" ״!לעד לו ויעמדו ברשותו שיישארו אלו הן
 
 

 ימי שבכל לפי האבודרהם כתב בסוכות כמו בחנוכה הלל שגומרים הטעם
 הסוכות חג ימי וכן, יותר אחד נר שהוא, חדש דבר מהם אחד בכל יש חנוכה
 .עצמם בפני טוב כיום יום כל בושחש, בקרבנותיהם חלוקים

 

 ולהדליק, ולהלל להודות מצווים אנו. הזה בזמן בימים, חנוכה לנס זכינו, הנה
 איך.והמלחמות התשועות על, והנפלאות הניסים על, הבתים בפתחי נרות

 מודים ולכן, וניצלו, צרה תההי -? חנוכה נס ענין כל את בעולם מפרשים
 לתת צריך בודאי אמנם כי. הענין לכל ביותר שטחית גישה היא זו! ומשבחים

 הוא זה לא. הנס של הכוונה עיקר זהו לא אבל, שניצלו מה על והודאה שבח
 שנכיר, היא הנס בעשיית הכוונה אלא. הנס זכירת של המצווה בחיובי המכוון
 כלפי נס של מושג באמת יש האם, נתבונן בהה!ניסים הם גם החיים מקרי שכל
 מושאל בשם לנס קוראים היינו אם? ה"הקב אצל נס של פירושו מהו? שמיא
 הכל יודע ה"הקב שהרי, מקרה של מושג אין ת"השי אצל הרי", מקרה" כגון

 להראות בכדי, בא הנס אלא.אצלו מקרה דבר שום ואין מבראשית וצופה
 שכל, ולהשריש להראות. נס של מחודש מושג אין שבאמת, מכאן שנלמד
 שבאמת והיינו. ניסים של גדר באותו הם, הבורא של המעשים וכל ההויה
 הנס של והפירוש התרגום. מכוחו זה ורגע רגע כל אלא, ניסים בתורת אינם
, ניסים כאן אין כן ואם. נס הוא גם שקורה מה שכל ללמד שצריך מעשה, הוא
, המאורות יוצר בברכת, בתפלה אומרים נוא.ה"הקב של מעשיו זה הכל אלא

 הבנה לנו לתת צריך והנס', בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש'
 שאינם ניסים ויש, רגילים ניסים שיש אלא'.בראשית מעשה יום בכל המחדש'ב

 תביעתו זוהי!מתבוננים איננו שאנו רק! ניסים הם הכל אבל, ותדירים רגילים
 ישעיה" (אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו" אומר יאהנב. הנביא ישעיהו של
 התבוננו, אדרבה. הטבע והתהפכות לשינוי, חריגים למקרים צורך אין). מ

 )ל"זצ שך הרב מרן- ( .'!ד מעשי את להכיר כדי, די לבד בזה! עצמה בבריאה

 

איך יתכן שיוכל לברך את ברכת "שהחיינו" על הדלקת נר חנוכה  שאלה:
 ?  ביום השני של חנוכה

 
אם לא בירך ביום הראשון יוכל לברך ביום השני או ביום אחר  תשובה:

 (שו"ע או"ח סי' תרע"ו ס"א ובמשנ"ב שם)שיזכור לברך ,ודוקא בשעת ההדלקה 
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְדָרַכי ִאם ֵלךְ  ּבִ י ֶאת ְוִאם ּתֵ ַמְרּתִ ֹמר ִמׁשְ ה ְוַגם ִתׁשְ ִדין ַאּתָ יִתי ֶאת ּתָ ֹמר ְוַגם ּבֵ ׁשְ  ֶאת ּתִ

י ֲחֵצָרי ין ַמְהְלִכים ְלךָ  ְוָנַתּתִ ה ָהֹעְמִדים ּבֵ   שליט״א שטרן מיכל יחיאל הרב סיפר ,ָהֵאּלֶ
: מספר הוא וכך, בשרו על שחווה מופלא סיפור בירושלים תורה עזרת שכונת רב

 היו הרופאים. קשה נחשב היה הרפואי ומצבי, הגס במעי אצלי נתגלתה המחלה
 שלושה...אפשרית בלתי הכמעט: יותר נכון או, האפשרית הטיפול דרך לגבי פסימיים
 סבוך ניתוח לעבור שעלי קבעו, בתחום לפניהם הולך ששמם, בכירים רופאים
, חיי איכות את לחלוטין ישנה הוא הנראה שככל הוסיפו אך, חיי את יציל שכנראה

 לא. באסון היה מדובר האישית מבחינתי. הנגוע האיבר את לכרות הצורך בשל זאת
 לעבור מוחלטת חובה היתה, מאידך. הניתוח לאחר תקינים חיים מנהל עצמי ראיתי

 קבעתי, ברירה שאין כשהבנתי. לחיות להמשיך יכולתי לא בלעדיו שכן, הניתוח את
 מאד חששתי. וגבר הלך בקרבי המתח, המועד שהתקרב וככל, לניתוח תור

 חלום חלמתי, הניתוח שלפני האחרון שבת בליל, והנה...לחינם ולא, מהתוצאות
 שנים באותם...לכן קודם שנים 42 לאחרונה ראיתי שאותו אדם הופיע בו,מפתיע
 הייתי. בירושלים עת באותהשהיו אבות בבתי גלמודים קשישים לבקר ללכת נהגתי
 החסד במעשי גם שהתפרסם, זצ״ל לוין אריה רבי הנודע הגאון לצדיק מאד מקורב

 על שיושב בקשיש הבחנתי הימים באחד.עשיתי וכך ראיתי ממנו, שלו הנדירים
 השיב הוא. לו לסייע אוכל האם ושאלתי אליו פניתי. וכאוב סובל כשהוא מקומו

 בעיות לו שיש רפה בקול השיב הוא. ״?לך כואב ״מה: זאת בכל התעקשתי.בשלילה
: ואמרתי במקום שהייתה לאחות ניגשתי. כך בשל כואב גופו וכל במעיים חמורות
 האחות?" דבר עימו עושים ואינכם איומים בייסורים שנאנק אדם אצלכם ״יושב
 בעלות כרוך והטיפול, בה לטפל יכול חולים בית שרק סבוכה בבעיה שמדובר השיבה
 הזמנתי.מעשה לעשות החלטתי.האבות בית מאחריות זה ואין, גבוהה כספית

 למחרת ויום, בו טיפלו הרופאים.החולים לבית המיוסר הקשיש את ולקחתי אמבולנס
 הרופא אליי ניגש החולים מבית שיצאנו לפני. האבות לבית לחזור היה יכול כבר
 כבר והטיפול נפגע היה החולה של ליבו, אחד יום עוד מחכים היו שאם לי ואמר
 לירות 500 של מלגה וקיבלתי כולל אברך הייתי ימים באותם...מדי מאוחר היה

 הסכים לא כמובן האבות ובית! לירות 300 עלו הרפואי והטיפול האמבולנס. לחודש
 מספר חלפו.בלבד לירות 200עם למחייתי סתפקתיה חודש באותו. זאת לממן

 החסד על ליבו מעומק לי מודה היה הוא, הקשיש את שבקרתי פעם בכל. שבועות
 הבנתי. ומתייסר גונח שהואשוב הבחנתי הביקורים באחד. עימו שעשיתי הגדול

 לכ על ושילמתי החולים לבית אותו הבאתי, אמבולנס הזמנתי, שוב. עצמה על חזרה שהבעיה
 בדוחק חיים אנו פעמים כשבאותם, פעמים שש עד כחמש עצמו על חזר הדבר. ההוצאות
 מאותו לחלוטין שכחתי ואני, מאז שנים 42 חלפו. החודשי לקיום שנותרה המלגה בשארית
 אתה שבה הצרה לי ״נודעה: לי ואומר בחלומי מגיע האיש אותו, הנה אך, רחוק חסד מעשה
 עימי שעשה שאדם יתכן ׳איך: להם ואמרתי מעלה של דין בית לפני באתי. אלו בימים מצו׳
 את קיבלו מעלה של דין בית. ׳?איבר באותו ״נזק במעיים בחולי עימי והיטיב אמת של חסד

הסתלקהאיש.״!ישתנושחייךמבליבשלוםממנוותצאלניתוחשתיכנסלךלבשרובאתי, דבריי
 עלי ירדה הרגע מאותו. אמת בחלום מדוברש וחשתי החלום את היטב זכרתי. התעוררתי ואני

 מזה לחלוטין שונה אבא מצאו מכן לאחר אחדות שעות אלי שבאו הילדים. ברוכה שלווה
 הם. פניי על ניכרה השבת ושמחת שבת זמירות שרתי, לחלוטין רגוע הייתי. שבת בליל שעזבו
 שהובטח כפי. ייםיתק שהכול בטוח שאני אמרתי. החלום אודות להם וסיפרתי אירע מה שאלו

 לאתר אליי שהגיעו הרופאים שלושת את זוכר אני. עצומה בהצלחה עבר הניתוח בחלום ל׳
 לקטוע צורך אין המחלה אףשעל לגלות נדהמו כי, ציינו הם. נס לי אירע כי והודו הניתוח
 םסיי, ישראל׳׳ גדולי בבית הניתוח לאחר ״הייתי.אדם ככל הגוף תפקוד להמשך חיוניים איברים

 עלי שחלה, ואמרו, מהדברים התפעלותם את הביעו ״הם, א"שליט  שטרן מיכל יחיאל הרב
 הוא נאמן כמה ועד, בריותיו עם הקב״ה שעושה החסד את כולם שיראו, אותם לפרסם מצווה

 )לש"ע(-חסד לעושה חסד ולהחזיר שכר לשלם

ִדיןַאָתהְוַגםִתְשמרְרִת יִתיֶאתּתָ ּבֵ

מיכליחיאלהרבסיפרהאּלהֹעמדים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

הוחרבי,ריניקאּתהוגםתׁשֹמררּתימׁשמת ,זצ״למישקובסקיוסףחזק

"

מישקיוסףחזקיהו

"ת"פרפראות"

עליה
הואן

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים 

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ

בדרכם
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רשת הספרים המשתלמת ביותר

 30  | 03-9082233 57  
 02-9669140 40  | 02-5731985 24  | 02-5702970
 |  08-6294599  5   |  08-9491940  30  |
08-8563931  7  03-9454510  19  




