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בימים אלו, כשבכל העולם מסופקים הרופאים והרבנים שליט"א לגבי ה"חיסון" אם זה 
בריא או לא, הבה נזכור מה שמגלה לנו החפץ חיים זי"ע שיש לנו "חיסון" מה'רופא כל 

בשר' המבטיח לנו שזה שמועיל וזה בריא לחליטין לכל הדעות וב100 אחוז לנערים וזקנים!

וביותר ניתן לתמוה על אנשים שמחפשין סגולות וקמיעות סגופים 
וכמה  כמה  עליהם  ומוצאין  וכדומה,  עוונותיהם  לכפרת  ותעניות 

אלפים, כל אחד לפי עשרו והצטרכותו לענין.

רבא  שמיה  יהא  אמן  עניית  במצות  בקביעות  שיחזיקו  טוב  יותר 
הבאה לידם בקלות ומסוגלת לכל הישיעות לפרט ולכלל, ויזרזו 
מוציא  אם  כן  שאין  מה  תמיד,  בה  ויתעקשו  זו  למצווה  אחרים 
מעותיו לטמיון על סגולות חיצוניות, שלא יועילו ולא יצליחו והוא 

מכלה כוחותיו לריק, והמשכיל יתן על לב

[כתבי החפץ חיים  - מובא בספר 'כתר מלוכה' דף קו]

ה"חיסון"
שעובד 
לכל הדעות!



  
  
  
  
  
  
  









 

  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 מקץ   -   נפלאים 

 
 ם ימים" (מא, א) "ויהי מקץ שנתי

.  זהו יוסף,,  "ולא פנה אל רהבים  "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו
 שאמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני נתווספו לו שתי שנים. ..

ולכאורה, הסיפא סותרת את הרישא, בסיפא נראה שיוסף הצדיק 
הפסוק  מופיע  וברישא  המשקים,  בשר  מבטחו  ששם  על  נענש 

 בה' מבטחו'?'אשרי הגבר אשר שם 
רבו   אצל  מלובלין  זיע"א  שפירא  מאיר  רבי  הרה"ק  שהה  כאשר 
נפלא  תירוץ  מפיו  שמע  זיע"א,  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 

 על דברי המדרש.
שהיה   מעשה  פי  על 
קונסטנפין  בעיירת 

התגורר  שם  שברוסיה, 
רבי  הנסתר  הצדיק 
זיע"א   מטיטייב  אהרן 
צבי   רבי  הרה"ק  של  בנו 

יז בנו  שהיה  חידו  יע"א 
טוב  שם  הבעל  של 

 הקדוש זיע"א. 
ללא  היה  החומרי  מצבו 
ימים   עליו  עברו  נשוא, 

 שלא בא אוכל לפיו.
הגיעו   אחד  שבת  ערב 
מים עד נפש, ביתו היה  
שאפילו  עד  מכל,  ריק 

 נרות לשבת לא היו לו. 
מרוב צער וכאב לא יכול 
יותר,  להתאפק  היה 
קם   כמנהגו  ושלא 
ממקומו, ובזריזות ניגש  

עליו  לשולחן,   ודפק 
בהתמרמרות,   ושאל 
היתכן? שנים רבות אני  
וומתפלל   בעיירה  יושב 
הזה,  הכנסת  בבית 
לא   הזה  הזמן  ובמשך 
של   דעתו  על  עלה 
מהיכן  לשאול  מישהו 
ירק זה חי? וכי נכדו של 
לענות  חייב  הבעש"ט 
ברעב   נפשו  את 
 ולהתפלל ביסורי עוני?  

קמה  הכנסת  בבית 
איש   גדולה,  מהומה 
רעהו   את  האשים 

 בהזנחת רבי אהרן. 
מתוך הרגשת מוסר קבלו עליהם כולם להתכנס מיד אחרי סעודת 
שבת, ולטכס עצה במה ואיך עוזרים לרבי אהרן להתפרנס בכבוד, 

 כיאה לנכדו של הבעש"ט הקדוש. 
אחרי התפילה פנו איש איש לביתו 
אחרי   לחזור  נחושה  החלטה  תוך 
 הבדלה לבית הכנסת להתייעצות. 

פנ אהרן  רבי  בבית גם  למושבו  ה 
על  מיוסר  כשמצפונו  הכנסת 

המעשה שעשה, ולבו מלא חרטה, לא כל כך על עצם הגילוי ששרוי 
כדי  הקדוש  הבעש"ט  של  שמו  את  שניצל  אלא  ובעוני,  במצוקה 

 לעורר רחמנות אצל הציבור. 
מהקדוש   לבקש  שעליו  למסקנא  הגיע  בהרהורים  ששקע  אחרי 

ת מעשה, ושמע את  ברוך הוא שהציבור שנכח בבית הכנסת בשע
 תלונותו על יחסם המתנכר אליו, ישכח את כל אשר אירע. 

י  נ הניח עליה את ידו ואמר, רבש"ע: א,  חשב ועשה, ניגש למזוזה
 מבקש ממך שתעזור לי שישכח הציבור כל מה שאמרתי.

צריק גוזר והקב"ה מקיים, 
המאורע   את  שכח  הצבור 
לבית   בא  לא  אחד  ואף 
 הכנסת כפי שהחליטו.  

הרבי,  עם   סיים  זה, 
הסתירה  מיושבת 
יוסף   המדרש,  בדבר 
הצדיק לאחר שפנה אל 
בה'  שם  המשקים,  שר 
ששר   וביקש  מבטחו, 
ישכחהו,   המשקים 
שר  זכר  'לא  ואכן 
יוסף   את  המשקים 

 וישכחהו'. 
 

חולם"   "ופרעה 
 (מא, א) 

הבעת   כנסיה  "נעילת 
השלישית   "הגדולה

יוסף  רבי  הגאון  כובד 
הרב   כהנמן,  שלמה 
מפוניבז' לשאת דברים 
בקול  אמר  כך  ובתוך 
המצב  להבות:  חוצב 
כאילו  דומה  כיום 
אחוז   המלך  ארמון 
ישן  המלך  אש!  להבות 
יודע   ואינו  מיטתו  על 
משרתיו  ואילו  מאומה 
מתווכחים ביניהם מהי  
והנאה  הטובה  הדרך 

לה משנתו ביותר  עירו 
 ולהצילו מן הדליקה!... 

חסר   מעמד  באותו 
שיבוא  חכם  אדם 
העירו   לעומתם:  ויזעק 

 את המלך מיד!!! הוא כבר יציל את עצמו!
עם ישראל כולו מוקף בלהבות!...    -סיים הרב מפוניבז׳    -כך גם אנו  

אחינו   ואת  עצמנו  את  להעיר  עלינו 
שקועים  כולנו  בה  מהתרדמה 

 עצמנו! ונחוש להציל את 
בקץ  להתעורר  לאדם  לו  אל 

 שנותיו ולגלות כי ישן כל ימיו!...
 (וקראת לשבת עונג) 
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י" ּלִ ַ  )ו, מב" (טְויֹוֵסף הוּא ַהׁשּ
י ל ֹקׁשִ יק ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ּכָ ַחּיָיו ִהְסּפִ ּבְ ְנָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ַנַער ָצִעיר ׁשֶ

ִרי: ֶאָחיו ׂשֹוְנִאים אֹותֹו  יר ֶאת -ֶאְפׁשָ ים ֲאִפּלּו ְלַהְסּתִ ְולֹא ְמַנּסִ
ְנָאָתם.  ׂשִ

רֹוִצים ַלֲהרֹג אֹותֹו  ִרים' ַעל ְזִריָקה -ֵיׁש לֹא ְמַעט ׁשֶ ְ ׁשּ ּוַבּסֹוף 'ִמְתּפַ
ים. ר ְלֶעֶבד ׁשּוב, ְוׁשּוב, ָוׁשּוב. ְלתֹוְך ּבֹור ָמֵלא ְנָחׁשִ הּוא ִנְמּכַ

ְזיֹונֹות. -ֲחלֹומֹות ַמְסִעיִרים ֶאת מֹוחֹו  ְוהּוא 'חֹוֵטף' ֲעֵליֶהם ַרק ּבִ
ל ָהַאִחים. הּוא א ְלִקְנָאה ִמּכָ ָ  ּגַם ָיתֹום ֵמֵאם, ּוֻמׂשּ

ם, ַבת ַאַחת ֵמָאִביו ָהָאהּוב, ִנְזַרק ְלֵאי ׁשָ ק ּבְ ִגיל ָצִעיר הּוא ִמְתַנּתֵ ּבְ
ה  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ יא ׁשֶ ִ קּום. -נֹוֵפל ֵמַהׂשּ ּיְ קֹום ֲהִכי ָטֵמא ּבַ  ַלּמָ

ַבׁש... ִנְסי ק ּדְ ם הּוא לֹא ְמַלּקֵ ִנים ְלַפּתֹותֹוּגַם ׁשָ ֹונֹות חֹוְזִרים ְוִנׁשְ
ִנים! ה ׁשָ ּמָ יֹום, ּכַ ֲעַמִים ּבְ ל יֹום, ּפַ ֵחְטא, ּכָ  ּבְ

ְוהּוא ִנְזַרק ִלְדיֹוָטא ֲהִכי -ּוְלִקּנּוַח, ּגַם ַמֲעִליִלים ָעָליו ֲעִלילֹות 
ל ִמְצַרִים... ית ַהּסַֹהר ׁשֶ ּיֶֶמת. ּבֵ ְחּתֹוָנה ַהּקַ  ּתַ

ֶזה, לִ  ים,ַנַער ּכָ ים יֹוֲעִצים ִחּנּוִכּיִ לֹוׁשִ ְכאֹוָרה, ָצִריְך ְלָפחֹות ׁשְ
ֵדי ים ְצמּוִדים, ּכְ ּיִ ים, ּוֻמְמִחים ִרְגׁשִ ִלים, עֹוְבִדים סֹוְצָיאִלּיִ ְמַטּפְ
אי ַוּדַ ּבְ ּיֹות ׁשֶ ְסּבֹוכֹות ָהִרְגׁשִ ל ַהּתִ הּו ִמּכָ ְלַהְצִליַח ְלֵהָחֵלץ ֵאיְכׁשֶ

ל כֻּ  אֹות ֶאת ּכָ  ּלֹו!ְמַמּלְ
הּו? ֶ ּנּו ְלַמׁשּ ֶזה? ִמי ָיכֹול ִלְצּפֹות ִמּמֶ ּכְ ל ָלדּון ַנַער ׁשֶ  ִמי ְמֻסּגָ

ל ּפּור ֶהָעגּום ׁשֶ אי לֹא ֵיֵצא ֵמַהּסִ ְך ֵאין ָסֵפק, הּוא ַוּדַ פּוי, ּכָ ָאָדם ׁשָ
ין  ֵאִרית ַחּיָיו ּבֵ ן, ְיַבּלֶה ֶאת ׁשְ חַחּיָיו... הּוא ַיֲהֹפְך ְלֵהֶלְך ִמְסּכֵ ַהּפַ

ַחת... -  ַלּפַ
רֹוֶאה אֹותֹו, ל ִמי ׁשֶ ִחּנֹו ַעל ּכָ ַהּנַַער ַמְפִליא ּבְ י ׁשֶ ֶלא, לֹא ּדַ ְוִהּנֵה ּפֶ
ג ל ָהְרָגׁשֹות, ְמַדּלֵ ר ַעל ּכָ ּבֵ ִיים, ִמְתּגַ ׁשָ ל ַהּקְ הּוא ּגַם צֹוֵלַח ֶאת ּכָ

ְצִליַח!!! -ֲעֵליֶהם   ְוַגם הֹוֵפְך ָלִאיׁש ַהּמַ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 מקץ   -   נפלאים 

 
"ויתן אותי במשמר... אותי ואת שר האופים" 

 (מא, י)
המהרי"ל  הקשה  להבין,  יש 

הזכיר   מה  מפני  דיסקין, 
שר   את  המשקים  שר  פה 

ביקש   מה  האופים. 
 להשמיע בכך לפרעה. 

דיסקין   המהרי"ל  ביאר 
שר ב אם  נפלא:  אופן 

אומר   היה  המשקים 
לפרעה שיוסף פתר את  
אכן   והפתרון  חלומו 
יכול  עדיין  התקיים, 
שיוסף   לטעון  פרעה 
ניסה את מזלו. במקרה 

 זה גם הצליח.  
שר   הסביר  לכן 
פתר  "כאשר  המשקים 
השיב  אותי  היה,  כן  לנו 
תלה".  ואותו  כני  על 
היה   יוסף  אם  דהיינו, 
לא  לטובה,  רק  פותר 

יוצ נזק.  היה  מזה  א 
פרעה  אם  נפשך,  ממה 

אותי   לו   -יהרוג  אין 
אם  לחשוש,  ממה 
אותי   ישיב  פרעה 

שהוא   -למשרתי   הרי 
בכך   ידיד  לעצמו  קנה 
העתיד  את  ש"חזה" 

 מראש.
שר  אצל  זאת  לעומת 
מסתכן   יוסף  האופים, 
את   פותר  כשהוא 
שכן  לרעה.  החלום 
שר  הטוב  במקרה 
אם   אך  ימות,  האופים 
אותו   ישיב  פרעה 

מאוד  לתפקי ייתכן  דו, 
ירצה   האופים  ששר 
כך  על  בו  להתנקם 
 שפתר את חלומו לרעה. 

שיוסף  ללמדו  לפרעה,  האופים  שר  את  המשקים  שר  הזכיר  לכן 
 מבין בפתרון חלומות ואינו מנחש בעלמא. 

 (במחשבה תחילה) 
 

כמוך"   וחכם  נבון  "אין 
 (מא, לט)

בעיני   חן  נשאה  יוסף  של  חכמתו 
התמנה  הוא  ובעבורה  פרעה 

 למושל בכל ארץ מצרים. 

מושל   כל  של  היסודיות  התכונות  מן  אחת  הן  והפקחות  החכמה 
אינה   המציאות  כאשר  ולפסוק,  להכריע  לעתים  הנדרש  ומנהיג, 

 ברורה לפניו כלל וכלל. 
אבות   מורשת  בספר 
בעריש  דב  שרבי  מסופר 
המכונה  מייזליס 

בין  המהרד נמנה  "ם, 
 פוסקי דורו.  

שתים   ולא  אחת  לא 
בנושאים   נשאל 
את  בשעתם  שהסעירו 
כשהכל   הדור,  גדולי  כל 
גם  לשמוע  חפצים 
השקולה,  דעתו 
ודעת   פקחות  המלאה 

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

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

 מכל וכל. 
את  המהרד"ם  שאל 
הנתבע,   המלון,  בעל 
להשבע   מוכן  יהיה  אם 
על טענתו, והלה השיב 

 בחיוב.  
גלגל   כך  בתוך 
שיחה  עמו  המהרד"ם 

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

 לזוגתי. האם כבודו מסכים?"
מת העשיר  השיב  וך "בוודאי", 

 הנאה גלויה.
המהרד"ם נכנס לחדר אשתו, נתן 
בידה את השעון וצוה עליה לגשת 
ולבקש  המלון  בעל  אשת  אל 
שהפקיד   הפקדון,  את  ממנה 
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יק. ּדִ ה ֶאת ֶזה? יֹוֵסף ַהּצַ  ֵאיְך, ֵאיְך הּוא ָעׂשָ
ל ר ָהאֹוִפים, ְועֹוד ּכָ ְסִביָבה ּתֹוֶמֶכת לֹא ָהְיָתה לֹו, ּפֹוִטיַפר, ׂשַ

ְמֵעאִלים, לֹא  ִמיָכה ְוִסּיּוַע ַלזּּוַלת, ֲחׁשּוִדיםִמיֵני ָאְרחֹות ִיׁשְ ַעל ּתְ
א  גְ  -ַאּבָ ֵאזֹור, ּדֻ ָכל ִמְצִרים ְלרַֹע' -ָמה ִחּנּוִכית ּגַם לֹא ָהָיה לֹו ּבָ 'ּבְ

ָאֶרץ ַהּזָָרה. ָרָאה לֹא ָעַטף אֹותֹו ּבָ ן ִלְמצֹא, ׁשּום ְמקֹור ַהׁשְ לֹא ִנּתָ
ּכּוִיים, ְלִהְתמֹוֵדד ל ַהּסִ ֶנֶגד ּכָ יק ַמְצִליַח, ּכְ ּדִ ְך, יֹוֵסף ַהּצַ ֵאיְך, ִאם ּכָ

י ֶהָעצּום ַהזֶּה? ִעם ִר  ְסּכּול, ַהּנָָקם,ִעם ָהָהר ָהִרְגׁשִ ְגׁשֹות ַהּתִ
ַעס? נּות ְוַהּכַ ְסּכֵ ְנָאה, ַהּמִ ִ  ָהֶעֶצב, ַהׂשּ

זֹו, ֵאיְך ְלַות ֶנֶפׁש ּכָ ׁשַ ל ֶאת ֶאָחיו ּבְ ָבר, ְמַקּבֵ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ֵאיְך הּוא, ּבְ
הּוא עֹוֵבר  ֶבל ׁשֶ ל ַהּסֵ ְוַהּכֹל -הּוא ַמְצִליַח ֶלֱאֹהב אֹוָתם ַאֲחֵרי ּכָ

מָ  ַאׁשְ  ָתם! ֵאיְך???ּבְ
ֵדי ְלָהִבין זֹאת, ָעֵלינּו ַלֲחזֹר  ה ּכְ ִגיׁשָ תּוָחהְלָאחֹור, ֶאל ַהּפְ ין ַהּמְ ּבֵ

ל ֶנֶתק... ֵני ֲעׂשֹוִרים ׁשֶ ְ ו, ְלַאַחר יֹוֵתר ִמׁשּ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלָאִחיו ֵעׂשָ
ע ֵמאֹות ִאיׁש,  ַאְרּבַ יַע ְמֻצּיָד ּבְ ו ַמּגִ ִנים, ֵהםֵעׂשָ לֹוֲחִמים ְמֻיּמָ

ק...  עֹוְמִדים ְלַהְראֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ִעם ִמי הּוא ִמְתַעּסֵ
ו נֹוַתר ְלַבּדֹו  ּלָם ֶנֱעָלִמים! ֵעׂשָ ה ֶקֶסם, ּכֻ מֹו ַמֲעׂשֵ -ּוִפְתאֹום, ּכְ

ק ֶאת ָאִחיו! ֵ ׁש ְלַנׁשּ  ְועֹוד ִנּגַ
ְהּפָ  אן? ֵאיְך ִמְתחֹוֵלל ַהּמַ  ְך ַהּזֶה?ָמה קֹוֶרה ּכָ

ְלָחָמה ֶעֶצם ַהּמִ ְלָחָמה מּול ַיֲעֹקב, זֹוִהי ּבְ ו ָיָצא ַלּמִ ֵעׂשָ ׁשֶ ֶאּלָא, ּכְ
ל ַהּיֵֶצר ָהַרע  ה! -ׁשֶ ָ ֻדׁשּ  מּול ַהּקְ

י מּול-ַהּיֵֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ֵהיֵטב, ׁשֶ  ק ֲאִמּתִ ֱאֶמת ֵיׁש לֹו ֶנׁשֶ לֹא ּבֶ
ָבר  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ה, ֲהֵרי ּבְ ָ ֻדׁשּ ה ִהיא ֱאֶמת, ִהיא ֲחָזָקה, -ַהּקְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ְמיֹון! -ִהיא ְטהֹוָרה  ַסְך ַהּכֹל ּדִ  ְוִאּלּו ַהּיֵֶצר ָהַרע? הּוא ּבְ
ה ַהּיֵֶצר ָהַרע ָכל זֹאת? - ָמה עֹוׂשֶ ּלֹו ּבְ ק ׁשֶ ׁשֶ ו? ָמה ַהּנֶ  ֵעׂשָ

ק ַהּיִָחי-ְרָגׁשֹות. ָמִניּפּוַלְציֹות. אוֹ  ׁשֶ ּיֵׁש לֹו !הֹו, ֶזה ַהּנֶ  ד ׁשֶ
יר ְך ַמְסּבִ ע ֵמאֹות סּוֵגי ְרָגׁשֹות {ּכָ יַע ְמֻצּיָד ִעם ַאְרּבַ ַהּיֵֶצר ָהַרע ַמּגִ
ע ֵמאֹות ְרָגׁשֹות}, ע ֵמאֹות ִאיׁש ֵהם ַאְרּבַ ַאְרּבַ ַה'ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך', ׁשֶ

ּלֹו! ק ַהּיִָחיד ׁשֶ ׁשֶ  ֶזה ַהּנֶ
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 וסיפורים  ליקוטים  
 מקץ   -   נפלאים 

 
את   תציג  אותה,  בעלה שלח  העני, וכראיה שאכן,  המלמד  אצלה 

 השעון המהודר שבידה. 
פקדונו   עם  חזרה  קצרה  שהות  ולאחר  כמצוותו,  עשתה  הרבנית 

 חפו. –י העשיר המכובד של העני, ופנ
הזהירו   "אבל", 
תצעק  המהרד"ם, "אל 
אצטרך   שכן  עליה, 
פעם   אותך  להזמין 

 נוספת לבית הדין!"...
 (ומתוק האור) 

 

פרעה  "ויקרא 
צפנת   יוסף  שם 

             פענח" 
 מה) (מא,
לענות פסוק   אמור  זה 

שאלה   על  לנו 
אחי  בענין  שמתעוררת 
יוסף, כיצד לא זיהו את  
המשנה   אחיהם, 
שמעו   לא  האם  למלך? 
קוראים  העבדים  את 

 לו בשמו יוסף?
זה,   פסוק  פי  על 

התורה  יסש לנו  פרה 
, איך קרא פרעה ליוסף

את   מבינים  אנו 
לא    -התשובה   האחים 

של   שמו  את  שמעו 
בפי   אחיהם  יוסף 

משום   שהם  העבדים, 
שפרעה   כפי  לו  קראו 
"צפנת  אותו:  כנה 

 פענח".
הדבר  התגלגל  ומדוע 
על   שעבר  מה  כל  כך? 
היה  יוסף,  עם  האחים 
לכן   גדול,  תקון  לצורך 
שיוסף   משמים  סובבו 
יקרא בשם אחר, ואחיו  

 לא יכירוהו. 
 (טעמא דקרא)   

 

  . .. ו ל  ו וחת ש יו " 
 ז) -(מב,ו   ויתנכר אליהם" ויכירם 

אמר  אליהם,  כשהתגלה  שהרי  ביאור,  צריך  יוסף  של  זה  מעשהו 
ואם  עליהם,  בלבו  שאין  להם 

לו   כשהשתחוו  מדוע  כן, 
גילה  ולא  אליהם,  התנכר 

 להם מי הוא?
על  יוסף  של  חלומותיו 

יוסף   אחי  כי  הראו,  אחיו 

מכרוהו  ולכן  כך,  על  מאד  כעסו  האחים  אליו.  ישתחוו 
 לישמעאלים. 

טבעם של בני אדם הוא, שכאשר אדם מנצח את חברו, החבר חש  
 צח, ונגרמת לו עגמת נפש רבה.והשפלה על כך שהוא נ

יוסף  אחי  כשהגיעו 
והשתחוו  למצרים 
אותם  הכיר  לפניו, 
שזהו אשר   יוסף, והבין 
אך   בחלומותיו.  ראה 
בצדקותו הרבה התנכר 
עת,   באותה  אליהם 
רצה  שלא  מכיון 

 להשפילם, שכן,
להם  לו  יא מגלה  היה 

לפניו,   כשהשתחוו 
אחיהם,  יוסף  שהוא 
להם   נגרמת  היתה 
גדולה,   נפש  עגמת 
לראות   נוכחים  כשהיו 
שהם נוצחו ויוסף צדק 

 בחלומותיו.
חפץ  שיוסף  למרות 

להתג מאדו  ות  לבכל 
רצונו   את  כבש  לאחיו, 

לעת  כוהתנ אליהם  ר 
שלא   כדי  עתה, 

 לביישם. 
 (קדושת לוי)

 
 

כספיהם "    ולהשיב 
שקו"   אל  איש 

 (מב, כה)
הגרי"ז  הוצרך  פעם 
לשלוח  סולובייצ'יק 
היה   אך  בדואר,  מכתב 
נאמן  לאיש  זקוק 
שהמכתב   לכך  שידאג 
ויישלח  כראוי  יוחתם 
הגרי"ז   קרא  לתעודתו. 

לו לאדם נאמן והושיט  
עם   יחד  המכתב  את 

 שטר כסף גדול. 
השליח ראה את השטר 
אני   מיידית:  והציע 
אשלם את הסכום הפעוט למשלוח המכתב מכיסי והרב יחזיר לי  
בהזדמנות את הסכום. סירב  
והסביר:  מבריסק  הרב 
סכום   לך  לתת  יכולתי 
המשלוח,   עלות  כפי  פעוט 
שתהיה  שרצוני  אלא 
לעדכן  הנה  לשוב  מוכרח 

אמר , ה אל שהתגלה שהר אור,
אם 

ו 
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 לעי"נ האשה החשובה מרת 
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 ג' שבט תשפ"א - יודלביץשיחי' 
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ּבֹר ֶאת ָהָעם  ר ִלׁשְ ְך ָידּוַע, ִאי ֶאְפׁשָ ְלָחָמה, ּכָ ּמִ ֶאּלָא ִאם -ּבַ
ל   ָהָעם!ׁשֹוְבִרים ֹקֶדם ָלֵכן ֶאת רּוחֹו ׁשֶ

ָחִדים, מֹוִציא ָכל ִמְלָחָמה? ְמעֹוֵרר ּפְ ה ָהאֹוֵיב ּבְ ָמה עֹוׂשֶ
ֵדה ית ֶאת ׂשְ ּבִ ּלּוט, ַמׁשְ ְתֵחי ַהּמִ יעֹות, סֹוֵגר ֶאת ּפִ ַהְצָהרֹות ַמְרּתִ

עּוָפה  ִהּנֵה, ֶזהּו, ֵאין יֹוֵתר ְלָאן ִלְברַֹח... -ַהּתְ ָבבֹות ׁשֶ ּלְ יר ּבַ ּוַמְחּדִ
אֹוֵיב ַחּלָׁש ְמֻסּגָל ְלַהְפִעיל! ֶזה ַהּכֹוַח ַהּיִָחידֶזהּו ַהּכֹוַח הַ  ּיִָחיד ׁשֶ

ׁש! ּמֵ ּתַ ּבֹו ַהּיֵֶצר ָהַרע ְמֻסּגָל ְלִהׁשְ  ׁשֶ
ט ָמֵלא 'ַמּבָ יִטים ָעֶליָך ּבְ ֲחֵקי ֶרֶגׁש, ַמּבִ ָמִניּפּוַלְציֹות, ִמׂשְ

ָמעּות'  ל ַהיֵּ  -ַמׁשְ ָהָלה, ְלִחיׁשֹות ׁשֶ ָך ּבֶ ֶצר ָהַרעְוזֹוְרִעים ּבְ
ֲחֵקי ְרָגׁשֹות, ׁשֶ  ל ִמיֵני ִמׂשְ תֹוְך ַהּמַֹח, ּכָ ָמה ַלֲעׂשֹות,-ִנְלָחׁשֹות ּבְ

 ֵהם ּפֹוֲעִלים ָעֵלינּו.
ּיֲַעֹקב ו ִמְתָקֵרב ְלִמְלָחָמה מּול ַיֲעֹקב ָאִחיו, הּוא יֹוֵדַע ֵהיֵטב ׁשֶ ֵעׂשָ

 ָ ֻדׁשּ ּנּו, ַיֲעֹקב הּוא ַהּקְ ה יֹוֵתר ָחָזק ִמּמֶ  ה!ַהְרּבֵ
ע ֵמאֹות ים? ַמְפִעיִלים ָמִניּפּוַלְציֹות! הּוא ֹאֶסף ַאְרּבַ ָמה עֹוׂשִ

לּו ֶאת ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ַבְלּבְ ּיְ ּיֹות ׁשֶ ַעל ְיֵדיֶהם הּוא -ְנֻקּדֹות ִרְגׁשִ ׁשֶ
ַח אֹותֹו. ה ְלַנּצֵ  ְמַנּסֶ

ּיֲַעֹקב ָאִבינּו ֵמִכין לֹו  ָעה ׁשֶ ה...ּגַם הּוא לֹא  -ֲאָבל ְלַהְפּתָ  ִצּפָ
ל ִחיָדה ׁשֶ ֶרְך ַהּיְ ַהּדֶ ל ֶזה, הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ַיֲעֹקב ָאִבינּו יֹוֵדַע ֶאת ּכָ

יל אֹוָתנוּ  ֲחֵקי ְרָגׁשֹות, ְוָלֵכן הּוא -ַהּיֵֶצר ָהַרע ְלַהּפִ הּוא ַעל ְיֵדי ִמׂשְ
ֲחָויֹות... ּתַ ַבע ִהׁשְ ֲחוֹות, ׁשֶ ּתַ  ַמֲחִליט ְלִהׁשְ

ֲחָויֹות ּתַ ַבע ִהׁשְ ּדֹות! ,ׁשֶ ַבע ַהּמִ ָעִמים ַהְכָנָעה! ְלָכל ׁשֶ ַבע ּפְ  ׁשֶ
ל ל ֶאל ּתֹוְך ּכָ ּכֵ ּיֲַעֹקב ִנְכַנע? ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִהְסּתַ ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ָחִדים ְסִעיִרים, ֶאל ַהּפְ ְמיֹונֹות ַהּמַ ְפִחיִדים, ֶאל ַהּדִ ָהְרָגׁשֹות ַהּמַ

ִקים  ּתְ ׁשַ ם  -ַהּמְ אן ַרק ֶאָחדְוהּוא ָצַעק: ַאּתֶ ֶקר! ֵיׁש ּכָ ַהּכֹל ׁשֶ
ל ֹוֵלט ּוְמַנֵהל ֶאת ּכָ ׁשּ הּו ֶאָחד ׁשֶ ַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם! ַרק ִמיׁשֶ ּמְ ׁשֶ

אֹוֵהב אֹוִתי  י ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ם ַהּטֹוב, ַאּבָ ֵ הּוא ְוַרק -ָהִעְנָיִנים! ַרק ַהׁשּ
 הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם!

זוֹ  ְמיוֹ , מּול ַהְכָרָזה ּכָ עֹוָלם לֹא ָיכֹול ַלֲעמֹדׁשּום ּדִ ַהּכֹל ,ן ּבְ
 ג.ִמְתּפֹוגֵ 



 

  ~4   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 מקץ   -   נפלאים 

 
 ת השליחות, לכן הענקתי לך שטר גדול. אותי בתוצאו

הצדיק.  מיוסף  למדתי  להסביר,  מבריסק  הרב  המשיך  זה,  דבר 
כאשר הגיעו השבטים לשבור אוכל ממצרים, הטמין יוסף בכליהם  
סתם   בכך?  מטרתו  הייתה  מה  עמם,  שהביאו  הכסף  סכום  את 

 לצער אותם? 
שהשבטים יחזרו שנית למצרים, שיוסף הצדיק רצה לוודא   אלא 
זאת,  להבטיח  כדי  בינתיים.  אוכל  של  אחר  מקור  ימצאו  אם  גם 
שצדיקים  בטוח  היה  כך  שלהם,  שאינו  ממון  בכליהם  הטמין 

כמותם ישובו אליו שנית להשיב 
  את הממון.

 (במחשבה תחילה) 
 

איננו    "יוסף 
איננו   ושמעון 
בנימין   ואת 
היו   עלי  תקחו 
 כולנה" (מב, לו)

השבטים   דרשו  כאשר 
יבוא   שבנימין  מיעקב 
יעקב   למצרים,  איתם 
ראובן   נחרצות.  מתנגד 
לז):   (שם  הצעה  מציע 
אביו   אל  ראובן  "ויאמר 
בני  שני  את  לאמור 
אביאנו   לא  אם  תמית 
על ידי  אותו  תנה  אליך, 

 ואני אשיבנו אליך".  
מבאר:   לח)  (שם  רש"י 
"לא קיבל (יעקב) דבריו  
בכור   אמר:  ראובן.  של 

הוא   שוטה זה.  הוא 
וכי   בניו,  להמית  אומר 

 בניו הם ולא בני"?! 
באמת   מה  להבין:  ויש 
עלתה בדעתו של ראובן 
כאשר הציע את דבריו?  
אבינו   שיעקב  חשב  וכי 

לא   נפשות?  שתי  יהרוג 
 סתם נפשות, אלא נכדיו ובני בנים הם כבנים... 

 סיפור מרגש שהיה כך היה: 
הגיע   ובנו  ל"ע  מרעייתו  שהתאלמן  מקדש, יהודי  האיש  לפרק 

הגיע לביתו של כ"ק האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א וביקש להתברך 
 מפיו לרגל החתונה. 

"ביום   בקשה:  הוא  אף  לו  והחזיר  בקשתו  את  האדמו"ר  שמע 
אני   כולו,  האירוע  כל  את  תסיימו  כאשר  החתונה,  שתתקיים 

 מבקש שתיכנס אלי כי רצוני לדבר איתך".  
בשעה  יסתיים  טאנץ'  ה'מצווה  "הן  בנוח.  שלא  חש  היהודי 
אגיע   שליט"א.  הרבי  את  להטריח  רצוני  אין  בלילה,  מאוחרת 

 בעזרת השם ביום אחר".  
הרבי התעקש: "אני רוצה שתגיע דווקא באותו יום. אני אחכה לך 

 בכל שעה שתגיע!"  

הרבי   ניאות  החתונה,  בסיום  שהוא יגיע  אישר  היהודי  כאשר  רק 
 ניק לו מברכותיו מלוא חופניים. להע

בשעת   ,של הרבי מוויז'ניץ  והיהודי על דלתלאחר החתונה, נקש  
 נראה היה שחיכה רק לו.  ואישון לילה שנושקת לכוכבי בוקר, 

איחרו  לא  והשאלות  האדמו"ר  פי  למוצא  וחיכה  התיישב  היהודי 
שעה  באיזו  מהחתונה.  ופרט  פרט  בכל  התעניין  הרבי  מלהגיע: 

לח  היו  הלכו  איך  בברכות,  התכבד  מי  השושבינים,  היו  מי  ופה, 
המאכלים בסעודת החתונה והאם היה מקום לכל האורחים, כיצד 
ומי  השמחה  מעגלי  היו 
ב'מצווה   הגראמער  היה 

וא פנינים  טאנץ'  ילו 
 הוא אמר...  

שלא   חש  המחותן 
בנוח, אבל מפני הכבוד  
פליאתו  את  הראה  לא 
ראשון  ראשון  על  וענה 

 ן אחרון.  ועל אחרו
וענה   ישב  ארוכה  שעה 
שאלותיו   לכל 
הרבי,  של  המפורטות 
מזרח  שהאיר  ובשעה 

 נפרד מהרבי לשלום.  
הרבי   של  מקורביו 
פחות  לא  תמהו 
ובהזדמנות   מהיהודי, 
את  שאלו  הראשונה 
זה   מה  מוויז'ניץ  הרבי 

 ועל מה זה. 
במתק  השיב  הרבי 
לשון: "דרך העולם היא 
ההורים  שכאשר 
הם  משמחה    חוזרים 

לבין   בינם  מדברים 
שלאחר   בשעות  עצמם 
האירוע  על  השמחה 
ליהודי   שחוו.  והחוויות 
זה", הטעים הרבי, "אין  
אף אחד שישוחח איתו  
שב   הוא  כאשר 
לכן   בנו.  מחתונת 

 הזמנתי אותו אלי כדי שישיח וירווח לו"...  
ראובן  של  תגובתו  על  מחייב  רעיון  מביא  יצחק'  'תולדות  בספר 

עקב לבניו "עלי היו כולנה", הבין ראובן שיש  ליעקב: מלשונו של י
לא  ובניו  לבד  הצרות  במשא  נושא  שהוא  כך  על  תרעומת  לאביו 

 נושאים עימו בעול ולא מרגישים בצערו. 
שיעקב   הצעה  תמית".  בני  שני  "את  והציע  ראובן  התחכם  לכן 

 כמובן התנגד לה ושלל אותה מכל וכל.  
רק נכדיך ואתה מסרב להרוג או אז אמר ראובן לאביו: בני הרי הם  

בדרגת קרבה גדולה יותר   -אותם. ואילו יוסף ובנימין הם אחינו  
מצטערים   שאיננו  תחשוב  זה  ומדוע  לסבם,  נכדים  מאשר 

     בצערם?! 
  (במחשבה תחילה)
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ַהּבֹוֵרא ְמַנֵהל ּוַמֲחִליט ַעל ַהּכֹל  ּיֹוֵדַע ׁשֶ ׁשּור ַלּבֹוֵרא, ׁשֶ ּקָ -ָאָדם ׁשֶ
ֲעבֹד ָעָליו! ׁשּום ֶרֶגׁש לֹא זֹו אֹו ַאֶחֶרת לֹא ּתַ ׁשּום ָמִניּפּוַלְצָיה ּכָ

ֶפׁש!יּוַכל ְלַנּצֵחַ  ְלַות ַהּנֶ ַ   אֹותֹו ִמׁשּ
ֶלא ַהזֶּה ִמְתַרֵחׁש  ו -ְוַהּפֶ ֲחֶוה, ֵעׂשָ ּתַ ִנּיֹות! ַיֲעֹקב ִמׁשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

ל ְסִביבֹו  ּכֵ ָערֹות, -ִמְסּתַ ִניּפּוַלְציֹות, ָהְרָגׁשֹות, ַהּסְ ל ַהּמָ ּכָ ּוְמַגּלֶה ׁשֶ
ֻקּדֹות ָהְרִגיׁש  ְרצּוִפים, ַהּנְ  ם!!!-לַ -עֶ -ַהּכֹל נֶ  -ֹות ָהִאּיּוִמים, ַהּפַ

ל ַיֲעֹקב ָאִבינּו.  ֶזה סֹודֹו ׁשֶ
יק. ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ  ְוֶזה ּגַם ַהּסֹוד ׁשֶ

ִיים ֲאיּוִמים, ַסֲערֹות ַחּיָיו! ְקׁשָ ה ְמאֹוד ּבְ יק עֹוֵבר ַהְרּבֵ ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ
ק ָאָדם ְלָכל  ּתֵ ֶלת ְלׁשַ זֹו ְמֻסּגֶ ל ַאַחת ּכָ ּכָ ים!ֶנֶפׁש ׁשֶ  ַהַחּיִ

י הּוא יק 'ַמְצִליַח', הּוא צֹוֵלַח ֶאת ַהּכֹל, ֵאיְך? ּכִ ּדִ ֲאָבל יֹוֵסף ַהּצַ
ֶהם ּוְמַקּלֵף ֶאת ָהֲעִטיפֹות! מּול ִיים, ִמְתּבֹוֵנן ּבָ ׁשָ ל ַהּקְ ַח ֶאת ּכָ ְמַפּצֵ

י הּוא עֹוֵמד ְוצֹוֵעק  ל ֹקׁשִ ְמיֹון! ַהּכֹל ֶזה -ּכָ י ַהּזֶה הּוא ּדִ "ַהּקֹׁשִ
ם!!!"הַ  ֵ ם, ֶזה ַהׁשּ ֵ ם, ֶזה ַהׁשּ ֵ  ׁשּ

ר מּול ָהְרָגׁשֹות ַהּגֹוִאים  ּבַ הּוא לֹא ִנְסָחף ְוִנׁשְ ֶאּלָא -ְוָאז, לֹא ַרק ׁשֶ
ל ָהרַֹע ְלָמקֹום טֹוב!  הּוא ּגַם ְמַמּנֵף ֶאת ּכָ

ל ר טֹוב ִמּכָ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ְמַיּצֵ יק הּוא 'ֵיֶצר טֹוב', ַצּדִ ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ
ְלִחיץ  ַרע,  ַלּטֹוב ּוְמָקֵרב! -הֹוֵפְך ֶאת ָהַרע ְוַהּמַ

ָעַבר. ִיים ׁשֶ ׁשָ ל ַהּקְ ָעַמד לֹו ְליֹוֵסף מּול ּכָ  ֶזה ַהּכֹוַח ׁשֶ
 ְוָכְך הּוא הֹוֵפְך ְל'ִאיׁש ַמְצִליַח'!

 ספינקא) –(נקודות של אור 
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16:00 

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

16:17 

מקץפרשת   

16:16 

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

17:12 

 בברכת שבת שלום וחג חנוכה שמח
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

משום שהיו ניסים?". הגמרא מתרצת: "
 ." מוסרים עצמם על קידוש ה'

 

הקב"ה מאיר פנים ליהודי שדבוק לעשות את 
רצון ה' יתברך בצורה מושלמת, ולא רוצה 
לקיים את המצוות "כתינוק הבורח מבית 

מלומדה, רק כדי לצאת ידי הספר" וכמצוות ה' 
 חובה, אלא רוצה להדר במצווה. 

 

כאשר האדם פועל לפי אמות מידה של חוקי 
לא יתחוללו מסביבו ניסים ונפלאות.  -הטבע

לעומת זאת אדם שממצא את כוחותיו, ופועל 
זוכה למאור פנים  -מעבר לכוחותיו הטבעיים

זו שיטת המכבים, שלא רצו מעל הטבע. 
, אלא רצו להדר, ולכן זכו 'לצאת ידי חובה'

 לנס גלוי.
 

לאור זאת מתורצת קושיית המפרשים: הרי 
טומאה הותרה בציבור, אם כן מדוע לא הדליקו 
בשמן טמא? לשיטת החשמונאים אין קושיא. 
למרות שידעו שניתן ואפשר להדליק בשמן 
טמא לפי ההלכה בדיעבד, לא הדליקו כך 

להתחנך  -"ִלי וְַאנְוֵהּו-שסיסמתם היתה "זֶה אֵ 
ולהיות מן המהדרין, לקיים "מעט בכוונה 

 מהרבה שלא בכוונה".
 

ולפי זה מובן למה כל עם ישראל נהגו למעשה 
להיות 'מוסיף והולך' בנרות חנוכה, ולא 

להדליק רק נר  -מסתפקים ב'נר איש וביתו'
אחד ושמש  כל יום מימי החנוכה. כל עם 
 ישראל הולכים לאורך של החשמונאים, להדר

 במצוות ה'!

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" כסליו כ"ג

17:09 

    ּנּו ִלְמַהְּדִריןיחִ   -ֲחנָֻּכה גחַ  ץִמֵּק ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 אסתר לאיידה חיה בת

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:39 

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

' רומז בין חנוכהגדולי ישראל פירשו שהשם '
היתר גם על 'חינוך'. עלינו להתחנך בימים אלו 
בלימוד הניסים והמאורעות שהתרחשו לעם 
ישראל. ה'מורים' הגדולים היו הכהנים ממשפחת 
החשמונאים. אותם כהנים שעליהם הנביא אומר: 

וְתֹוָרה יְַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי  "ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן יְִׁשְמרּו ַּדַעת
לא לחינם  (מלאכי ב, ז).ַמְלַא ה' ְצָבאֹות הּוא" 

ניסים גלויים התרחשו לאבותינו. זה בזכות 
דבקותם בה' יתברך ועשיית המצוות בשלימות. 

 נציין את אחד הדברים המאפיינים אותם:
 

 (ה'בית הלוי')הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 
: מדוע היו זקוקים לנס פח השמן? מקשה

הפתילות שבבית המקדש היו עבות על מנת 
להאיר ביתר שאת את מקום הקודש. בשעת 
הדחק, כשנותר רק פך שמן אחד, יכלו לעשות 
פתילות דקות כדי שכוח הספיגה יהיה מועט וכך 

 יכלו לחסוך בשמן, עד להשגת שמן טהור? 
 

פתרון הרב תירץ: הצעה זו היתה יכולה להיות 
אולם הכהנים רצו לקיים בדיעבד ובשעת הדחק. 

את מצוות הדלקת המנורה בצורה המהודרת 
גישתם היתה שונה. רצונם היה לקיים את ביותר. 

המצוות לכתחילה ולא לנסות למצוא צירופים 
ודעות מקלות או פתרונות שונים רק כדי לצאת ידי 

 חובה. 
 

הם העדיפו לקיים את מצוות ה' מתוך חיבה 
והידור לכתחילה. היה עדיף מבחינתם להדליק 
לילה אחד כך שההדלקה תהיה בצורה מהודרת 
מאוד גם אם בשאר הלילות יעמדו בחוסר אונים 

 ובאי ודאות.
 

עלינו להתחנך ולשנן שיעור זה! באותה מידה 
הן בצורה  -שאנחנו מודדים ומתייחסים למצוות

והן בגישה, כך מודדים ומקרינים עלינו 
שואלת:  (י"ט ע"ב)הגמרא בברכות  מלמעלה.

"מדוע בדורות ראשונים היו מתרחשים להם 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  17:08
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

17:44 

17:39 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל העניינים -דליה אפרת יוסף ליאור בן
 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה

 דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      בת שולמית  טליה עדן אסתר
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא 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  

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 יהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיר

     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 ה                   קסנש בת דגטורונית בת סברי
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

בריאות   -יהודית אסתר פראדל בת חיהאיתנה    
 ואריכות ימים

 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

16:20 

 פניני עין חמד

 17:43 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  17:12



 

 

 
 מה מיוחד ביום האחרון של חנוכה?

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

שמה שצדיק הדור יכול 'זאת חנוכה' הוא כינוי ליום האחרון של חג החנוכה. האדמו"ר ר' ישראל פרידמן מרוז'ין זצ"ל אמר, 
יַָדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי  זֹאתהשנה וביום כיפור, כל יהודי פשוט יכול לפעול ב'זאת חנוכה'. דוד המלך ע"ה כתב: "ּבְ -לפעול בראש

א יִָריַע אֹיְִבי ָעָלי"  עושה עימנו רבותינו ביארו כי ב'זאת חנוכה' אפשר לראות את הניסים והנפלאות ש (תהילים מא, יב).ִּכי 
הבורא יתברך להרחיק מעלינו כל צר ואויב. סגולה נפלאה להינצל מכל האוייבים ומהמקטרגים בשנה זו היא לשמור בכל 
לילה את הפתילות של נרות חנוכה ובלילה האחרון, אחרי שכבו הפתילות, יקח את כל הפתילות של שמונת הימים וישרוף 

. הגאון מוילנה כתב, שיום 'זאת חנוכה' הוא כקדושת יום פשנו, מערכת ח אות גהאח נ מקורות:אותן עם שאר השמן שנשאר. 
 הכיפורים. 

 

סגולה בימי חנוכה להתפלל לזכות בזרע של קיימא וימים אלו מסוגלים לפקוד עקרים ועקרות ועיקר הסגולה ביום השמיני. 
 בני יששכר, מאמר חודש כסליו, מערכה ב אות י. מקורות:

 

 

 

'. יש בסיפור זה כדי ללמדנו, כיצד לזכות בבן צדיק וקדוש. פעם אחת באוהלי צדיקיםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
חיים זיע"א, ה'בן (שימש כרבה הראשי של בגדד, אביו של המקובל האלוקי רבינו יוסף שאלו את הגאון רבי אליהו חיים מבגדד זצ"ל 

: "כיצד זכית לבן גדול וקדוש שכזה, שהאיר את עיני כל ישראל בתורה ובמצוות?". הצדיק חשף סוד גדול ונורא: איש חי')
"בהתחלה, כשהיינו חיים בבגדד, לא היה מצוי כלל שמן זית להדלקת נרות שבת וחנוכה. אנשים נאלצו להדליק את הנרות 

ה דולק יפה כשמן זית. לא היתה להם ברירה אחרת מכיוון ששמן זית היה יקר ולא מצוי. אך בשמן שומשומין, שאורו לא הי
אני לא ויתרתי, חיפשתי בכל מקום אחר שמן זית להדלקת נרות החנוכה הקדושים, עד שלאחר מאמצים רבים הצלחתי 

 .להשיג נאדות מלאים של שמן זית זך וטהור מכמה סוחרים שהגיעו מהעיר דמשק שבסוריה"
 

"לא שלחתי שליחים ולא שכרתי פועלים. אני בעצמי הייתי האחראי על הובלת השמן, שהגיע על גבי בהמות וחמורים רבים. 
השמן הטהור הגיע לבגדד ימים בודדים לפני חג החנוכה. כולם צהלו ושמחו, שהשנה יזכו להדליק בשמן זית את נרות 

ר. שמחתי כל כך, שבאותה שנה הדליקו כל בני העיר נרות חנוכה חנוכה. מכרתי את השמן בזול לכולם, למרות מחירו היק
ה'בן איש חי' זצ"ל, אשר האיר את עיני  –מיד לאחר מכן, זכיתי להולדת הבן הגדול והקדוש ונרות שבת בהידור רב. 

 וכה".ישראל התורה, והנני יודע, כי כל זה הוא בזכות שזכיתי וזיכיתי את הרבים בשמן זית להדלקת נרות שבת וחנ
 

'. יש בו כדי ללמדנו, כי כאשר אדם משמח יהודי אחר, יש בכח פעולה זו להצילו באר הפרשהלהלן סיפור המעובד מתוך '
ממוות לחיים. להלן הסיפור מפי בעל המעשה: יהודי אחד המתגורר בקריית צאנז שבנתניה נהג לעשות בכל שנה לכל 

 בליל נר א׳ של חנוכה את כל בניו ויוצאי חלציו.  20:00משפחתו 'מסיבת חנוכה' בביתו. הוא הזמין לשעה 
 

בין המוזמנים היה נכדו שנישא לפני מספר חודשים. הנכד גר בשכונת רמת שלמה בירושלים. לקראת חג חנוכה פנה 
לים נמצא , ואמר לו: "גיסך מתגורר בשכונת 'נווה יעקב' בירוש(ר' דוד דרוק שליט"א, הוא שסיפר מעשה זה)השווער של נכד זה 

כעת בשווייץ. הוא היה אמור לחזור, אלא שמכורח הנסיבות נאלץ להתעכב שם. בבית יושבת אשתו עם ארבעת ילדיה. אני 
 מבקש ממך, שתיכנס לביתם בליל ראשון של חנוכה ותַשמח אותם". 

 

ליק את נר החנוכה הסבא הוא הד-האברך הצעיר הסכים לשמח את הילדים בבית גיסתו. כדי שיוכל להספיק להגיע לבית
בביתו מיד עם תחילת זמן ההדלקה. משם מיהר עם אשתו לשכונת נווה יעקב, כשבדעתו לשהות שם זמן מה, ומשם לנסוע 

. כשהגיע לבית גיסו, החל לרקוד עם הילדים ולשמח אותם. כעבור זמן מה אמר להם, כי עליו 947לנתניה בקו  18:15בשעה 
 ובוס לנתניה. אבל הילדים הקטנים הפצירו בו שלא יעזוב אותם.לצאת ולמהר, שלא להפסיד את האוט

 

הסבא בנתניה יוכלו לקיים את הדלקת הנרות גם בלעדינו. החיסרון שלנו שם כמעט -רחמיו נכמרו והוא אמר לאשתו: "בבית
, כי האוטובוס ולא יורגש. לעומת זאת כאן זקוקים לנו מאוד. מוטב שנישאר כאן". אשתו הסכימה לדבר. לאחר מכן התברר

זקה בתחנה מבטון. כתוצאה ועליו הם היו אמורים לעלות עשה תאונה בדרך על יד לוד. הנהג איבד שליטה ונכנס בח
 מהתאונה נהרגו ארבעה נוסעים ל"ע ועוד רבים נפצעו רח"ל. הוא ראה כיצד החסד שעשה הציל אותו ואת אשתו.

 
 
 
 
 

 
 

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

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 

  ק ד'ֵחלֶ  – ֲחֻנָּכה - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 קַצִּדין ְּבבֵ ה ְזִכּיָ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144 בטל'
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 

 קַצִּדין ְּבבֵ ה ְזִכּיָ 



 

 

בקטמון בירושלים. כשאמו היתה  )1959(נולד בשנת ה'תשי"ט  -הגאון הרב יהודה יאיר זצ"ל
מעוברת עם רבינו, נגלה המקובל האלוקי ר' יהודה פתיה אל אביו בחלום ואמר לו: "הבן שיוולד 
לך, תקרא לו בשמי והוא יאיר את העולם ויזכה את הרבים". ואכן כך היה. מגיל קטן היה רק 

 ועשרה וחצי כבר החל לתת שיעורי תורה. -בלימוד התורה. בגיל שתים
 

החל ללמוד בישיבת 'פורת יוסף' בגאולה. רבינו נסע ממקום למקום מרחקים עצומים  13בגיל 
התחתן. מעולם לא ביקש שישלמו לו עבור הנסיעות  20כדי להעביר שיעורי תורה. בגיל 

הארוכות. גם כשקדח מחום בכל השבת, כשהגיע זמן השיעור, הלך ללמד תורה. גם כשהיה 
 ע האחרון כדי לראות אם יוכל להעביר שיעור. חולה, היה מחכה עד הרג

 

רק אם ראה שאינו יכול בשום פנים ואופן, רק אז היה שולח את הבן כדי שיחפשו מישהו אחר 
לא ביטל שיעורים.  -מצווה וכיו"ב-שיעביר במקומו את השיעור. גם בשמחות, חתונה, בר

באירוסין של בנו שהתקיים באשדוד, דיבר עם נהג ההסעה ואמר לו להגיע לאחר השיעור 
עזב כבר את האולם והסביר, כי עליו  22:00ובשעה  20:00שעה שמסר. הרב הגיע לאולם ב

 להתעורר מוקדם בבוקר ולהתפלל עם הנץ החמה.
 

לפנות בוקר.  02:00החזיר רבים בתשובה לאביהם שבשמיים. בכל יום הלך לביה"כ בשעה 
ראשית ניקה את ביה"כ ורק לאחר מכן למד עד שעת התפילה. מעולם לא הפסיד תפילה עם 
הנץ החמה. מיד לאחר מכן הלך לכולל מספר שעות לפני פתיחת הכולל. גם כאן ניקה וסידר 
את הכולל, לפני שהתחיל ללמוד. היה צריך לשכנע אותו בכל פעם מחדש, שיאכל לחם. אבל 

 להגיע מהר ככל האפשר לכולל ואמר שאין לו זמן לברך את ברכת המזון. רבינו רצה 
 

רק לאחר מסע שכנועים, שהתרחשו מדי יום ביומו הסכים לפעמים לאכול לחם. שימש כשליח 
ציבור בישיבת 'אור החיים' במשך שנים בישיבה. הפיץ את תורתו של רשכב"ג ר' יוסף חיים. 

שלים. מגדולי הדרשנים בביה"כ מוסיוף. הסתיר את גדולתו. כיהן כרב ביה"כ 'היכל פינחס' בירו
 כל מעשיו היו בצנעה. היה בקי בתורה כולה והיה עבד ה'.

הרפואה. שם התגלה כי בגופו מקוננת המחלה הארורה. למרות מחלתו -רבינו בכיפור האחרון לחייו התעלף והובהל לבית
ב' -והקושי לא ויתר על הרבצת שיעורי התורה. גם ביומו האחרון לא ויתר על תפילה עם הנץ החמה ואף מסר שיעור. נפטר ב

מנוחות בירושלים. הגאון הרב ראובן אלבז ראש ישיבת 'אור החיים' בכה ה-שנים. ציונו בהר 56-חי כ ).2015(טבת ה'תשע"ו 
 והספיד את רבינו והגדיר אותו כאחד הדרשנים הגדולים בדור.

 

 ילדיו:הגאונים הרב בן ציון אבא שאול, הרב יהודה צדקה, הרב יהודה מועלם.  מרבותיו:מרת ג'ולייט.  אמו:ר' יצחק.  אביו:
 ילדים. 11הותיר 

פטירת רבינו, הרב מח"ס 'אש האמונה' הלך לנחם את המשפחה. בנו של רבינו קם וסיפר לכל הנוכחים סיפור מופלא על אביו: בביתו אחר ל
ועדיין  26של אבי היו ארבעה ילדים שבגרו והגיעו לפרקם אבל לא הצליחו למצוא את זיווגם. השנים חלפו והם הגיעו כבר חלפו את גיל 

 ב ראה מישהו, היה מבקש ממנו להתפלל על הילדים שלו, שיזכו במהרה לזיווגים הגונים.'תקועים'. בכל פעם שהר
 

רבינו יום אחד התקשר לכל הילדים שלו ואמר להם: "תגיעו לבית ביום פלוני בשעה אלמונית, אני עושה סעודת הודיה". הם לא זכרו שאבא 
עלות השערה, מה קרה ומדוע האבא עורך סעודת הודיה. הם ניסו שלהם עשה כך מעולם וזה הכניס את כולם למתח. כל אחד ניסה לה

 לתחקר את האב, אבל הוא אמר להם: "אני לא מספר. כאשר תבואו לבית, אספר לכם".
 

כשהגיעו לבית ביום המיועד, כל הילדים התאספו בצפיה דרוכה ולשמוע מה בפי אביהם. ראשית ביקש מהם ליטול ידיים ולהתחיל בסעודה. 
 סעודה אמר להם: "תראו ילדי היקרים, אני עורך סעודת הודיה על כך, שעד היום התעכבו לכם הזיווגים".במהלך ה

 

ר הילדים התבוננו בפני אביהם ולא הבינו. "אבא, על זה עושים סעודת הודיה? אנחנו בוכים ועצובים ואיך אתה אומר על זה תודה?". רבינו סיפ
שהוא רגיל לפקוד את קבר רחל אימנו. להשתטח על הציון הקדוש ולהתפלל ולהעתיר עבוד להם את הסיפור המדהים הבא. הוא אמר, 

ארבעת הבנים והבנות שזקוקים לישועה ולמציאת שידוך. הרב שהיה בעל תפילה הרבה להתפלל בקבר רחל, ובכל פעם היה מבקש בדמעות 
 ומכל הלב.

 

החלום היה מוחשי מאוד. היא אמרה לו: "התפילות שלך מאוד רצויות  ואז סיפר, שלאחרונה התגלתה אליו רחל אימנו בחלום הלילה.
בשמיים. כבר מזמן רוצים לתת לך את הישועה. אבל אתה צריך קודם כל להודות לה' על כל מה שיש לך. ברגע שתתחיל להודות על כל 

 תראה ישועות" -מה שיש לך 
 

שונה לעשות סעודת הודיה. היתה לו משפחה ברוכת ילדים, שחלקם כבר היו דבר החלום עורר אותו מאוד והוא אכן, החליט מיד בראש וברא
הבן מספר שבאמת תוך שנה מאז שערך אביו את נשואים. הרב החל להודות לה׳ על כל הטובות שה' עשה איתו עד היום והחל מונה אותם. 
או.סעודת ההודיה. ברוך ה' כל אותם ארבעה ילדים מעוכבי שידוך מצאו את זיווגם וניש

 הרופא הנחה את הרב לנוח ככל האפשר ולא לצאת מהבית.בינו פעם אחת הגיע לכולל. באותה התקופה הוא סבל מאבנים בכליות. ר
לפתע כשהיה בכולל הכאבים התגברו מאוד. כתוצאה מכך הוא התעלף. קראו לרופא שיגיע במהירות. לאחר שהרופא בדק אותו, אמר לו 

 אותו לבית הרפואה 'שערי צדק' בירושלים. שאסור לו לבוא וללמוד ופינה 
 

הכנסת. אבל רבינו אמר, שאינו יכול וחיי התורה הם החיים שלו. בלעדיהם אינו -לאחר ששוחרר, הרופא הזהיר אותו שנית, שלא ילך לבית
 מסוגל לחיות ואינו מסוגל להישאר בבית. ואכן, בין מנחה לערבית כבר מסר שיעור במסירות נפש עילאית.

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצ ריִָאיה יְהּודָ  בָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

מה ניתן לעשות, ולאחר שמצא את הדרך התקשר לילד 
 והציע לו פשרה... 

 

רוצה לבקש מהנשיא. אני  נכתוב על דף את מה שאתה"
מבטיח לך הבטחה אישית, תוך שבוע ימים המכתב יונח 
". על שולחנו של נשיא ארה"ב, והוא יקרא את בקשתך

 הילד הסכים בלית ברירה.
 

מדובר בילד בן תשע שנים בלבד! הוא התיישב 
לכבוד הנשיא מר דונלד " במאמצים עילאיים, וכך כתב:

בפרט את המאמצים טראמפ. אני מאוד מעריך אותך ו
  שאתה עושה למען עם ישראל".

 

"דע לך אדוני הנשיא. אני לא יודע את עיתי. יתכן שכאשר 
תקרא את המכתב, כבר לא אהיה בין החיים. אבל בקשה 
אחת לי ממך, אדוני הנשיא, ומקווה אני מאוד, שתוכל למלא 

 אותה כמשאלתי האחרונה".
 

די שנשפט בשם אדוני הנשיא, מאוד מפריע לי, שיש יהו"
רובשקין. הוא הואשם על לא עוול בכפיו. יהודי זה רצה 

 ".בסך הכל להרים את קרן הכשרות בישראל
 

המשפט לעשרים ושמונה שנות מאסר -הוא נידון בבית"
על לא עוול בכפיו!!! יש לו אישה ושבעה ילדים קטנים. 

 ביניהם ילד חולה". 
 

חולי, זו "כל מה שמעסיק אותי, כשאני שוכב על מיטת 
הידיעה שהילדים נמצאים לבד עם האמא בלבד ומחכים 

. אני מתחנן לפניך לאבא שלהם, שכבר יחזור לבית
בדמעות, אדוני הנשיא, חוס עליו ותמלא את בקשתי 

 האחרונה ותעניק לו חנינה". 
 

המכתב הונח על שולחן הנשיא יומיים לפני סוף חג חנוכה. 
וקרא אותו. עיניו הנשיא דולנד טראמפ הרים את המכתב 

 זלגו דמעות!
 

הוא קרא לבת שלו וביקש ממנה: "תקראי לי בבקשה את 
המכתב. אני לא מסוגל לקרוא. היא קוראת את המכתב 

 ועיניה גם כן מתמלאות בדמעות.
 

במאה השנים האחרונות שום נשיא לא העניק חנינה 
אבל המכתב של הילד  לאסיר בשנה הראשונה למאסרו.

 . הברית-ם את הלב של נשיא ארצותהיהודי הכריע ג
 

תראו מה זה יהודי! ילד יהודי בן תשע בלבד, שיודע 
שעוד זמן מה יתבקש לעולם שכולו טוב! מה היה מבקש 

 ילד גוי? לחגוג על כל העולם וכמה שיותר הנאות. 
 

אבל ההנאה היחידה של הילד היהודי זה לעזור ליהודי 
אחר ממדינה אחרת. והמפליא מכל מעולם הוא לא פגש 

 או ראה את האדם שעבורו ביקש... 

להלן סיפור מופלא ביותר. יש בסיפור זה כדי ללמדנו, עד 
כמה אין אנו יכולים להבין, מהי נשמה של יהודי, ועד כמה 
בקשה אחת יכולה לשנות ולהשפיע אצל האחר ולשנות את 

 חייו מהקצה אל הקצה.
 

פרידמן. ליהודי בארה"ב יש יהודי, גבאי צדקה בשם הרב 
הזה היה בן בגיל תשע, שהיה חולה מאוד והמצב שלו ל"ע 

 היה סופני.
 

'. למלא משאלהבארה"ב יש ארגון שהוקם על ידי גויים בשם '
מטרת הארגון היא להגיע לאותם ילדים הנמצאים ל"ע במצב 
סופני לשאול אותם מהי משאלת ליבם ולמלא אותה עד סכום 

 של עשרת אלפים דולר. 
 

ילד יכול לבקש ככל העולה על רוחו. יש ילדים, שמבקשים  כל
לאנד ולבלות שם יום שלם. יש ילדים אחרים -לנסוע לדיסני

שרוצים לטוס מעל למפלי הניאגרה, ויש שרוצים לטייל 
 בספארי שבאפריקה. 

 

הארגון משתדל למלא את בקשותיהם כדי להמתיק את 
יתבקשו לעולם חייהם ולהשאיר להם מעט 'טעם טוב' בטרם 

 שכולו טוב.
 

יש במעשה אצילי זה גם לשמח מעט את ההורים שרואים כי 
ילדם נהנה לפחות לאותו פרק זמן. חג חנוכה ה'תשע"ח. 
נציגי הארגון הגיעו לבית החולים לאותה מחלקה שבה 

 נמצאים ילדים אלו. 
 

הם הגיעו אל הילד היהודי הקטן בן התשע. הם שאלו אותו: 
בך?". הילד ענה להם מיד: "אני רוצה לפגוש "מהי משאלת לי

 את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ". 
 

מאחר והמצב של הילד היה קשה. הוא היה חייב להיות 
מחובר כל הזמן למכשירים בבית החולים, קשה מאוד היה 

 להוציא אותו משם. 
 

מצד שני, להביא את הנשיא לבית החולים היא משימה קשה 
סידורי האבטחה והתיאומים יעלו  שבעתיים. מעבר לזה, רק

 מעבר לעשרת אלפים דולר... 
 

כיצד ניתן למלא את משאלת הילד  -אנשי הארגון חשבו רבות
הקטן? הם לא רוצים לאכזב אותו בייחוד כשמדובר במשאלה 
אחרונה. הם התקשרו לאנשים בעלי השפעה אבל ללא 

 הועיל. 
 

להגשמה. הם חזרו והסבירו לילד, כי משאלתו אינה ניתנת 
הם מבקשים ממנו לחשוב על בקשה אחרת, אותה הם ימלאו 

 בשמחה רבה.
 

אולם הילד מתעקש. "אני רוצה לפגוש את הנשיא ולבקש 
ממנו בקשה". הדברים הגיעו לאוזני ראש הארגון, הוא חשב 
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  ""מקץמקץ""פרשת פרשת  
  ].א, מא[..." ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם"

תו פרק אשר מלבד זה שאירעו באו, הם לכאורה שני עניינים נפרדים, העסיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פר
ויהי מקץ שנתים : "הפסוק את שניהם יחד באומרו" כורך"מדוע , אם כן, צריך להבין. אין שום קשר ביניהם, זמן

  ?"ופרעה חולם) לתוספת על זמן מאסרו של יוסף(ימים 
  : הבאמשלהקשר בין הפסוקים יתבאר על פי ה

                   , ר לפני צאת הרכבת לדרכההוא רואה שזמן קצ. משל לאדם שהגיע בפעם הראשונה בחייו לתחנת הרכבת
נראים הרבה בני אדם נחפזים להיכנס אל תוך , מיד עם השמע השריקה. משמיע אדם מסויים קול שריקה חדה

כי יודעים שזמן צאת , ואז ממהרים גם אלה שלא הזדרזו עד עכשיו, זמן קצר אחר כך נשמעת שריקה שניה .הרכבת
ר נמצאים כולם על מקומותיהם והרכבת יוצאת לדרכה מבלי כב,  השריקה השלישיתעבהישמ. הרכבת קרוב מאוד

  .להמתין לאף אחד ואפילו לא לאדם הנכבד ביותר
וצופה במחזה הזה בפעם הראשונה בחייו ומתמלא הערכה כלפי אותו פקיד הממונה על , עומד לו אותו אדם

אין ספק כי איש זה קובע את , לדעתו. הוא מחליט כי בוודאי הוא המנהיג והמוליך את תנועת הרכבות. המשרוקית
  .על פיו תיסענה הרכבות ועל פיו תעצורנה, זמני הנסיעה

ומתעניין אצלו בכל מיני , ונותן לו את הכבוד הראוי למנהלי חברות חשובות, הוא ניגש אליו, בהתאם למחשבתו
הרי מעולם לא , חלקובעל המשרוקית אינו מבין כלל מה פשר הכבוד שנפל ב. עניינים הנוגעים למהלכה של הרכבת

  .כיבדו אותו כל כך ואף פעם לא נשאל שאלות שרק המנהל יודע להשיב עליהם
                   : עונה לו השואל". את שאלותיך עליך להפנות אל מנהל הרכבת: "ולכן פונה הוא אל השואל ואומר לו

 את ההוראות אני רק פקיד זוטר שמקבל: "פורץ הפקיד בצחוק ואומר לו!" ?הלא כבודו הוא המוליך והמביא"
הוא יושב לו על כורסתו למעלה במשרד ומשם , מנהל הרכבת אינו מסתובב כאן על הרציף עם משרוקית, מגבוה

  ".אנו רק המבצעים, הוראות לפקידיוההוא מעביר את 
כלומר ישנה הסיבה . ידוע שבכל דבר בעולם יש סיבה ומסובב: את עניינינו" בית הלוי"מבאר , על פי מעשה זה

                  ,בהבחנה המדוייקת מהי הסיבה ומהו המסובב. וקיימת התוצאה הנולדת מן הסיבה,  את הדברהגורמת
  .שוררת מבוכה רבה ורבים הם הטועים

שההשקעה הייתה , אומר השכל האנושי, אם אדם השקיע כספו בעסק מסוים והרוויח על ידי זה רווח גדול, למשל
                   , לא ההשקעה הביאה את הרווח. עות גדולהאליבא דאמת זוהי ט. הסיבה שממנה נהיה הרווח הגדול
                   , מן השמים סובבו את מהלך העניינים בעולם הזה, ואחרי שגזרו כך, אלא מן השמים נגזר עליו שירוויח

  .שיבוא אדם זה וישקיע את כספו בעסק מוצלח
, מסובבלא העסק הוא הסיבה והרווח הוא ה, שהמציאות היא ההיפך ממה שבני אדם רגילים לחשוב, נמצא אם כן

  .והעסק הוא המסובב, אלא הרווח שנקבע מן השמים הוא הסיבה
): ג, איוב כח(הדא הוא דכתיב , ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם: "המדרש אומר, כך הוא העניין גם אצל יוסף

  ".ופרעה חולם "-כיוון שהגיע הקץ.  קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית האסורים- " לחושךקץ שם"
 יש מקום לשכל האנושי לטעות ולומר שחלום פרעה הוא הסיבה שסובבה את הוצאת יוסף מבית גם כאן, כלומר

ה הועיד מראש את חלום פרעה להיות האירוע שיגשים את יציאת יוסף "שהקב, בא המדרש ומלמדנו. האסורים
. ת יוסף במאסר סוף ישיב-  "קץ שם לחושך"על כן היה עיתוי החלום תלוי ועומד עד שיגיע העת של . מבית הסוהר

                   . מעתה מובן היטב סוד העניינים בפסוק וכריכתם יחד". ופרעה חולם"מיד , ומכיוון שהגיע היום הנכסף
  .)תורה וחיים" (ופרעה חולם"הגיע העת , של יוסף" מקץ שנתים ימים"אכן 

  ].יד, מא ["וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור"
הדבר נעשה במהירות גדולה , ל יוסף לצאת מבית האסוריםכשהגיע זמנו ש, 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 , ולהתפרנס בכבוד, ום עבודהלמצוא מק, 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
  ...ירו אותו משנה למלך מצריםהכת

כלל ישראל היו נתונים למשיסה תחת ידי המצריים , שכן מצינו גם ביציאת מצרים, ומעשה אבות סימן לבנים
                   , הם יצאו משם כל כך מהר, כשהגיע זמן הגאולה, ובבוא העת, לתקופה ממושכת של מאתיים ועשר שנים
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא : "שנאמר... שלא היה להם זמן אפילו לאפות פת לחם

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

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

 .ו"נועה בת בר שירה הי, ו"יצחק בן טובה הי, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו"רונית בת לוסיה הי, ו"מרדכי בן שרה הי, ו" הייםבנימין בן מר, ו" היאברהם בן פארילרפואת 



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

ק בפירושו "כך כותב הרד, כך תהיה גם הגאולה העתידה לבוא במהירות, תוכשם שגאולה ראשונה היתה במהירו
,               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"
לא רק לומר בפה בלבד שאנו מצפים , ועלינו להיות דרוכים ומוכנים לבואו, געמשיח צדקנו יכול לבוא בכל שעה ור

  .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
, שפעם אחת הגיע לאכסניה של יהודי באחד הכפרים הנידחים, רנוביל'מעשה ברבי נחום מצ :עשה שהיה כך היהומ

  .התיישב על הארץ ואמר תיקון חצות בבכי גדול, בחצות הלילה קם רבי נחום ממשכבו
  .סבר לתומו שדבר מה קרה לאורח שלו ורץ בבהלה לדרוש בשלומו, בעל האכסניה שהתעורר לקול הבכי
אמר לו שהוא עסוק בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם , 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, ודעאינני י: "השיב לו בעל האכסניה

שאין הם יכולים להזניח את הברווזים והתרנגולים שהם , כעבור שעה קלה שב בעל האכסניה ואמר בשם אשתו
  ...ולפיכך אין הם מעוניינים לעקור מכאן לירושלים, מגדלים
  ?"כם יהיו בסכנהואולי אף חיי, 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
חובה קדושה מוטלת ? 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. פלל לפני אבינו שבשמים שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינוהבה נת
  ].ה, מב ["ר בתוך הבאיםואו בני ישראל לשבבויי"

                , 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 
 הסכים לא פעם ואף, במניין תמיד להתפלל ימיו כל מאוד ומקפיד מהדר שהיה, ע"זי מקרלין' אהרון בית'ה הרבי על מסופר
                      ,היתה העיקרית ודאגתו, החולים בבית ניתוח לעבור נצרך היה אחת פעם. ממש נפש מסירות כדי עד, כך על לוותר
                     , בציבור גדולה מנחה יתפלל הוא הניתוח שלפני החליט הרבי. במניין התפילות עם להסתדר אוכל כיצד

 החולים לבית שיגיעו חסידים ממניין אפוא ביקש, לילה חצות לפני הניתוח מן להתאושש אמור היה, ההשערה שלפי ומאחר
  .במניין מעריב להתפלל לזכות שיוכל מנת על

                     .הבוקר אור עד יתעורר ולא מאוד שיתכן אמרו והרופאים, הניתוח מן מתעורר לא עדיין והרבי, לילה חצות הגיע
  . לדרכו איש והלכו, להתפלל החסידים החליטו

                 למעריב מניין יש אם הגבאי את ושאל, ידים ליטול ביקש, הרבי התעורר שעה כעבור, והנה, המסור הגבאי נשאר הרבי עם
                      לרבי ואמר ענה ולכן, הניתוח של מההרדמה התעורר עתה שזה, החלוש הרבי את לצער רצה לא הגבאי . שתכננו כפי

. מקרלין הרבי אלא היה לא' ציבור'ה כאשר, ציבור כשליח ושימש הגבאי עמד וכך... 'להתפלל מתחילים ומיד מניין כאן יש'
 היה מדוע', הרבי שאל התפילה לאחר. עמו מתפלל והרבי, מניין יש כאילו', וכו וקדיש ברכו, התפילה נוסח כל את אמר הגבאי

  ...'הלילה באמצע קולם את להרים יכלו לא החולים בית במסדרון שעמדו המתפללים, 'הסביר והגבאי', שקט כך כל
 וגם לשקר כך היתכן, שעשה המעשה על נקפו וליבו דברים הרהורי לגבאי היה, לביתו ושב החלים כבר כשהרבי, זמן כעבור
  . האמת את לספר כדי רבו אל קודש בחרדת אפוא נכנס. מניין בלא שבקדושה דברים לומר

 לי אומר היית שאם משום, להצילני ותבונה דעת לך היתה, תצטער אל': השיבו ומיד ותיכף, דבריו את שמע' אהרון בית'ה
 המסור הגבאי את בירך הרבי'  ...נפש ועגמת צער מרוב נשמתי את נופח הייתי. מעמד מחזיק הייתי שלא חוששני, מניין שאין

  .)'חייתני אמרתך' (טוב וכל בריאות מתוך שנים למאה קרוב שחי עליו ואמרו, טובות ושנים ימים באריכות
**  **  **  

 לפעמים היתה במניין להתפלל הקפדתו: ל"זצ שטרן אהרן משה רבי הצדיק הגאון על', דקמניץ המשגיח' הנפלא בספר מסופר
 ממדינה טיסות בזמני בפרט, לפעמים במניין להתפלל קשה כמה להעיד יכול בעולם נוסע שרק מי. ממש נפש מסירות מתוך

  . במניין להתפלל והעיקר, מטוסים כמה בנסיעה להחליף רב ממון הוזיל אחת לא. למדינה
 שעות כמה ונסע מכונית לקח מיד. הכנסת בבית מניין יהיה לא שלמחר הלילה באמצע לו נודע, מסויים במקום ל"בחו בהיותו
  . מניין יהיה ששם אחר למקום
: עולמים לבורא תפילה ושטח עמד. כבד שלג ירד ובחוץ, הכנסת בית היכן ידע לא, אמסטרדם בעיר בוקר לפנות פעם כשנחת

 הטירחה כל שעם שכרי יהא ואיך, שחרית בזמן עצירה שעורכת לטיסה עליתי כך משום ורק, למניין להגיע טרחתי כמה הרי'
 אוויר ובמזג כזאת בשעה ברחוב עושה מה ושאלו במכוניתו יהודי לו עצר, בקשתו את כשסיים מיד, והנה. 'מניין אמצא לא

  . 'הכנסת לבית עכשיו נוסע אני, בבקשה תעלה 'לו ואמר היהודי חייך', כנסת בית מחפש אני 'לו השיב... כזה סוער
                  , מתפללים שני לנו חסרים היו כי, המניין יתבטל שהיום חשבנו, 'לקראתם שמחו המתפללים, הכנסת לבית כשהגיעו

  ...  'מניין לנו והשלמתם שהגעתם השם ברוך
  !בקשתו את למלא שיוכל לו מזמינים השמים מן, כראוי להתנהג מחליט כשאדם

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז יצחק בן ליבה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

 , ל"ד זנ משה בן כורשי"לע, ל"נ משה בן אסתר ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"בן כשוור  זבצלאל נ ענייט "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זרים בת גוהרמנ "לע, ל" זברהם בן שרהאנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ בראל בן ניצה ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"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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 "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם"                                 
מרמז על הזמן בו האדם                        -אמר הצדיק רבי אברהם ממיקולייב                               -“ ויהי מקץ        ”   

שנים רבות עברו וחלפו להם ביעף כימים                                       -“ שנתיים ימים           “ מגיע אל קץ ימיו ו                 
 בודדים ומגלה הוא שכל העולם הזה לא היה אלא חלום...                                                 

 כחלום יעוף...             
 

 "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח"                                
 מפרש הצפונות.               -“ צפנת פענח         ” י:    “ מבאר רש       

היה צריך              -“   שפת אמת         “   שאל הצדיק רבי יהודה לייב מגור בעל ה                                         -אם כן       
 “?  פענח צפונות           ” יוסף להיקרא             

יוסף זכה למדה נפלאה זו של גילוי הנסתרות מפני                                                  -תירץ הרבי               -אלא     
 שהיה מצניע עצמו מאד ומסתיר את צדקתו מפני הבריות.                                                

משום שהיה מצפין את עצמו.                            -“ צפנת    “ ”   צפנת פענח         ” משום כך נקרא יוסף:                    
 זכה לפענח תעלומות.                    -“ פענח    ” 

 
"ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלוקים את כל עמלי                                                        

ואת כל בית אבי ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלוקים                                                      
 בארץ עניי"          

  -אמר הצדיק רבי יעקב מאיזביצא                               -רמז נוסף יש בשמותיהם של בני יוסף                                
לגמרי עד כדי שכחה גמורה כי                            “     סור מרע         ”   רומז על מעלת                “     מנשה      ”   האחד        

 “ השכיחני       ” פירושו        “   נשני    ” 
כי    ”   רומז על מעלת ועשה טוב וכמו שנאמר בפסוק:                                           “     אפרים       ”   הבן השני,             

וגרם לי גם בגלות בארץ מצרים לפרות ולרבות                                          “     הפרני אלוקים בארץ עניי                        
 במצוות ובמעשים טובים.                     

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “לע"נ: מו
אליהו ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘איטח בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

לזב"ק: אילה יסכה בת 
יפה, איילת עליה בת 

  אסתר, שולמית בת איריס 

להצלחת: שירה , נועה 
ויהונתן אביחי בני שני, טליה, 

משה חיים ותאיר בת רחל, 
  ינה. ‘תאיר ערביה בת דינה ז

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי

•םהעון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעום   מוקדש ע"נ מור אבי רבי משה אפסי בן עישה ז"•ם  ם

   508‘  בטבת תשפ"ב | גיליון מס‘  בס"ד, פרשת מקץ |א

ובעו בארץ עותקים ברבבות מופץ ז"•םםםהעוון עישה בן אפסי משה רבי אבי מור ע"נ "ממווקקדש
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הנה מה שאין אומרים תיקון רחל בשנת השמיטה 
כן כתב בספר אמת ליעקב (קונטרס שפת אמת אות 
ב) וז"ל: הוי יודע דבכל שנת השמיטה אין אנו 
אומרים תיקון רחל בחצות הלילה כיון שיש עילוי 
המלכות ונקרא שבת הארץ, ולכן אין לומר קינות 
דילמא ח''ו יהיה פגם, יעו''ש עוד. וכן כתב בפירוש 
הרב החסיד הראב"ד יעו"ש, וכן כתב הפלא יועץ 
בספרו חסד לאלפים (סימן א אות כ) וכן כתב מרן 
החבי''ף בספר רוח חיים (אות כא) וכן כתב הבא''ח 
בשו''ת רב פעלים (ח''א סוד ישרים סימן י) ובכה''ח 
(סימן א אות יב) יעו"ש. וכן כתב בספר קומי רני 
סימן יג, וכן כתב בספר דברי שלום בהקדמה בשם 

 המהרי''ט אלאגזי.
ל שלא שומרים שם על השמיטה,  והנה לגבי חו''
בספר אמת ליעקב כתב שלכאורה כן הוא הדין 
'ג,  ל, וכן כתב בספר פתח הדביר סימן א' סקי' בחו''
אבל יעו''ש שנראה שדוקא באר''י שלא עובדים אבל 
ל שאין איסור לעבוד בקרקע ממילא אין  ' בחו'
ש שכן נראה מדברי רב יעקב ניניו  ' איסורא יעו'
ל בקצת  ' בספר אמת ליעקב, וסיים שכן ראה בחו'
בשנת  רחל  ן  תיקו אומרים  ו  הי שלא  מקומות 
ל צריך  ' כ כתב הדברים לומר שבחו' ' השמיטה, וע'

 לומר כשאר השנים.
ואולם בספר פאת השלחן (הלכות שביעית דף קא) 
כתב שלכאורה נראה שהרי רוב הראשונים פסקו 
שנוהג שביעית מדרבנן גם בחו''ל, וממילא לכן א''ש 
המנהג שיש אומרים שאין לאומרם אף בחו''ל, ואמנם 
ל אין לומר תיקון חצות,  ' לדבריו נראה שגם בחו'
ואולם הרב אמת ליעקב בקונטרס אחרון סימן א' 
ל אומרים תיקון חצות כרגיל  ' ד כתב שבחו' ' סק'
'ל שאני, ועיין, ובילקו''י שביעית עמ'  ומשמע שחו'
כ בספר צדק ושלום לרבי  ' קטז, ושם הביא מש'
אליהו משען שאלה יח שהאריך בזה בדין תיקון רחל 

 בימי השמיטה ומה נוהגים בדמשק יעו''ש
 יוסף אביטבול)‘ .(הר

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 שובר
 ‘פרסטר’ברשת 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן יוקרתי
 MP3כשר 

 אוזניות
 בלוטוס מתקדמות

 088649058 –כ: חייגו ל“ש וצאה“להצטרפות לקבלת צינתוקים בזמן ק
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לקבלת העלון במייל בכל 
שבוע, הרשמו לרשימת 

 התפוצה:
alon089945291@gmail.com 

■ ■ ■ 
 מייל המערכת 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

מנ מנר כר ככננשנשה נשששה

 במייל‘ אור השבת’כולנו מצטרפים לאלפי מנויי 
alon089945291@gmail.com 



 סיפור לשבת

ממש  שפתחנו  שעל הפולמוס  לא ציפינו 
בדמעות ובלב שבור מעל גבי שורות אלה בנושא 
האי רגש בהוצאת בחור מהישיבה שכיום נהפך 
להיות כמו מוצר בחנות בלי בדיקה של דיני נפשות 

 ‘.וכדו
ואת האמת שהנושא הזה היה קיים בכל לב 
של כל הצדדים השייכים והמעורים בעניין, גם מצד 

כמה בני ישיבות ששפכו את ליבם 
על  דו  העי חלקם  המקלדת  נוכח 
ת  י ל כ ת ה  נ י א ה  ב י ת כ ה ש ם  מ עצ
מילה  כל  הרטיבו  וחלקם  חייהם, 
ומילה בדמעות. וגם מצד הורים וגם 

 מצד רבנים המכהנים בישיבות.
ל  כ ט  ע מ כ ן  י ב ף  ת ו ש מ ה
עם  הסכימו  שכולם  ההודעות זה 
אפשר  שאי  ו  ז והכרי בעיה  אותה 
של אחת  כמו העדות  כך,  שישמך 

 האימהות, שכתבה:
הנושא ”  את  שהעלתם  תודה 

מרכזי  מדור כה  החשוב הזה  על 
וחשוב, ובמיוחד שיתכן שזה לא שייך 
לאותו מדור אבל ידעתם לסדר את 
זה שיהיה משולב יחד עם סיפורים 

 בני זמנינו.
אני ש ישר לעניין. בישיבה שבני ” 

שירה  לערבי  ללכת  אסרו  לומד, 
מסוימים שאירעו. הבן שלי, כמובן בלי לעדכן אותי 

 קודם החליט שהוא הולך לשם ויהיה מה. 
ואתם יודעים מה קרה אחר כך? פשוט ראש ” 

הישיבה החליט להעיף אותו מהישיבה בלי תאריך, 
ככה עד שהוא יחליט. ובשבוע הזה הבן שלי הספיק  
לרדת רוחנית בכמה וכמה עניינים שידעתי שהבן 
שלי לא מונח כלל וכלל בזה, וכל שניה שהוא עדיין 
בבית אני מרגישה כמו פצצה מתקתקת שעלולה 

 להתפוצץ בכל רגע חלילה וחס.
ישבתי עם הראש ישיבה וניסתי אך כלום לא ” 

עזר הוא טוען כשהוא יחליט הוא יעדכן אותנו ואין 
 עניין להטריד אותו סתם על כך.

ואני עומדת מהצד, לא מבינה מי נגד מי, אבל ” 
י  ת י נ ש ם  ת מ ס ר פ ש ר  מ א מ ה ת  א י  ת א ר ק ש
הסתכלות, ואני רוצה לספר לכם שהיום הבן שלי 

 כבר חזר רגיל לישיבה.
מאחת  משגיח  של  נוספת  תגובה  והנה 

 הישיבות הגדולות החשובות:
כאחד ”  י  ואנ השבוע  עלונכם  את  ראיתי 

שמשמש משגיח בישיבה גדולה לא פעם נאלץ 
לזרוק בחור בזמן שהוא מקלקל בחורים אחרים, 
וכשהאמא מתקשרת בוכה אני לצערי צריך להגיד 
כלל  שאינם יודעות  של אמהות  שדמעות  לה 
שמזיקים להם ברגע זה נמצאות בליבי. לעמוד 
פשוט.  כזה  לא  זה  לזרוק  אסור  ולומר  מהצד 

עד כאן לשון התגובה “,  לפעמים אין ברירה כלל 
 מילה במילה כאמור.

שח הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: 
סיפר לי מחנך גדול אחד, שבתחילת דרכו ב'ישיבה 
קטנה' שילחו המשגיח חוצה מכותלי הישיבה כמה 
פעמים על דברים של מה בכך [אף שהיה בחור 
מורא  להטיל  המשגיח  ן  רצו גבר  אך  כהלכה, 

 (משמעת) על כל בני הישיבה].
באחת הפעמים בהם נשתלח חוצה התחבר 

שלא קנה   –אליו בחור מבוגר ממנו  
ק  י פ ס ו  מ כ י ל ו ה ו  , ם י מ ש ת  א ר י

למקומות מפוקפקים ברצותו 'לחנך' 
שישמע מה מעשיו   –את המשגיח  

של הבחור הצעיר בעת שהותו בחוץ 
 …ושוב לא ישוב על מעשי השילוח

הבחור לא ידע להשית עצות בנפשו, 
כי מצד אחד היה מלא וגדוש ביר"ש, 
אך לאידך לא היו לו עוז ותעצומות 

גדול'  אך אז הקרה ה' …  לסרב ל'
לפניהם שיכנסו לגינה בחצר אחד 
הבתים, ומשמים נשלח אליו 'מלאך' 

 להצילו מרדת שחת ה"י.
כאשר ניגש אליהם האיש הממונה 
על הגינה (גנן) ושאלם למעשיהם 
כאן, וסיפרו לו כל הקורות עימם, 
החל הלה לגולל בפניהם קורות חייו, 
שלפני ה'מלחמה ' היה הוא בעצמו 

חסידי   ירא ושלם,   –בחור ואברך 
אלא שבצוק העיתים בשנות המלחמה הנוראה ירד 
מהדרך רח"ל, ולמד 'הלכות גננות' על בוריים, 

 –והראה להם את כל נפלאות הגינה וסדר עבודתו  
 …"כאן הנני גוזם, שם אנכש ובמקום פלוני אעדור

הראה להם באצבע על מקום מסויים  –"אבל" 
"שם לא אגע ולא אתקרב, כידוע שאחרי הזריעה   –

נרקבים הגרעינים ורק לאחמ"כ הם מתחילים 
לצמוח ולאיתעביד לאילנא רברבא, ואלו הגרעינים 
דשם רקובים המה ובדרכם לצמוח ולגדול, ואסור 
בתכלית האיסור לנגוע בהם עתה, כי בזו השעה 

 …כל נגיעה מסוכנת לקלקלם ולכלותם
"שלחו   –אמר להם    –"אף אתם כיוצא בזה"  

אתכם מבין כותלי הישיבה, הרי בשעה זו ובמצב זה 
שדייקא   –הנכם דומים לאותם גרעינים רקובים  

מתוך ריקבון זה הם עומדים לצמוח, אף אתם 
היזהרו והישמרו מכל 'נגיעה' וכל שינוי, כי כל שינוי 
מסוכן להוריד אתכם לבאר שחת עד שלא תהא 

תקומה  לישיבה". …  לכם  חזרו   , לעצתי שמעו 
הבחור שב לישיבה עלה ונתעלה עד רום המעלה, 
וכהיום הנו ת"ח גדול, ירא שמים מרבים ומחנך 

 …בחסד עליון
ניסיון וקושי אינו  –אף לנו ייאמר, כל עת ריקבון 

אלא דרך לצמיחה ועליה, וביתר שאת יזהר ויישמר 
להפילו אפיים  כגדול המסוכן  מכל דבר קטון 
ארצה, שלא לגעת ולא לזוז כמלא נימא מהנהגתו 

 בזמנים טובים.

הבחור שב 
לישיבה עלה 
ונתעלה עד 
רום המעלה, 

וכהיום הנו ת"ח 
גדול, ירא 

שמים מרבים 
ומחנך בחסד 

 …עליון

הנה צריך לזכור שקשיים ומשברים זהו דבר שקורה 
לכל אדם בחיים, אלא שאשרי מי שזוכה ועובר את זה 
בתורה וכמו שהילק"ש (פ' עקב תת"ט.) אומר "א"ר 
ביסתאן אין אדם בעולם בלא יסורים, חושש בשינו אינו 

 יכול.
לישון, בעינו אינו יכול לישון, בתורה אינו יכול לישון, 

ה ומתורתך -זה ער וזה עד, הוי אשרי הגבר אשר תייסרנו י
תלמדנו". מסופר על אותו בחור צעיר שיצא לראשונה 
לראות את הנמל הגדול. בצרפת ותוך כדי שהוא מתבונן 

 בספינות הענק שפורקים סחורה ומטעינים,
הוא שם לב לספינה אחת שמטעינים עליה לא יותר 
מאשר.. אבנים! סקרנותו גברה, ניגש לרב החובל ותמיהתו 
בפיו, אבנים?! איפה בעולם חסר? בחיוך שופע ענה לו רב 
החובל ואמר: דע לך, ספינה העושה דרכה בים הגדול 
חייבת יציבות בכדי לעמוד בפני גלי הים הסוערים, ולשם 
כך היא. חייבת מטען כבד. בדר"כ ספינה שמייבאת 
סחורה היא גם מייצאת, מביאה סוכר ומוציאה בגדים 
וכדו', אבל מה לעשות שהפעם אין מה להוציא. בספינה זו 
ולכן נאלצנו להטעין עליה אבנים. ואז סיים רב החובל 
במשפט. נוקב: אם אתה לא מטעין סחורה אתה סוחב 

 אבנים!
אדם שחושב שיש לו אפשרות להתחמק מתורה ומצוות 
הוא טועה! יטעינו עליו אבנים ! אשרי הגבר שיישא עול 

 תורה מנעוריו!!!
בדמיון נדמה שאם אשב ואלמד זה קשה, אבל אם 
אדבר, אפטפט, אצא ואכנס, זה נחמד ונעים לא אז העול 
יבוא מכוון אחר, והחכמה היא להיות. "משכיל" מהו 
"משכיל" מלמדים אותנו חז"ל (בב"ר חיי שרה פר' ס') 
"עבד משכיל. זה אלעזר עבד אברהם ומה השכלתו? אמר 
כבר קללתו של אותו האיש בידו (שהרי מבניו של כנען 
היה שנתקלל בקללת "עבד עבדים") שמא יבוא. כושי 
אחד או ברבר אחד וישתעבד בי, מוטב לי להשתעבד 
בבית הזה ולא. בבית אחר". זה אדם משכיל, אם בין כה 
וכה אדם לעמל יולד. אז כבר נעשה זאת בצורה הטובה 
ביותר. ולאן הגיע אליעזר עם אותה השכלה! "דמשק 

  , דולה ומשקה מתורת רבו לאחדים! ר"מ     אליעזר"
בישיבתו של אברהם אבינו! זהו אדם משכיל. הוא לא 
הולך אחר הרגע. והדמיון של הרגע אלא הולך עם "שכל". 
להשקיע חייבים, אבל אם כבר משקיעים, להשקיע בדבר 

 בשני העולמות! . -הטוב ביותר 
שמחוץ ללימוד התורה מחכה  ולכאלה שחושבים 

 האושר, בפטפוטי הסרק שם הנחת, 
כותב מרן החזו"א (באגרת מד) "טבע האדם להימשך 
אחר המתוק בשעתו, ולמרות הכרתו בנפש המשכלת כי 
זוהי מן השפלות, ולמרות כי נטוע באדם לשבח את 
הנזירות מן התאוות, ולבוז בזיון מוחלט על התאוות 
הגופניות, קשה לאדם לפרוש מן התשוקות השפלות, ועל 
האדם החכם להתגבר על יצרו, וכל קושי של האדם החכם 
אינו אלא בהתחלה, וכמו שאמרו חז"ל כל ההתחלות 
קשות, ואחרי שהאדם מתעמל זמן מועט בתורה קונה 
אהבת תורה והוא מתאווה ללימוד יותר מכל תענוגי 
העולם. אולם, אחרית שמחת התאווה תוגה ומגינת לב, 
ואם עלתה ביד האדם להתמודד בניסיון, הלא הוא מלא 

 חדוות עוז".

פוורר ללששבבת ס



לפגוש במהלך  כמה אנשים אתם יכולים 
חייכם שיפנו את תשומת לבכם למצב העגום שבו 
הם נתונים. בין אם זה מצב טוב ובין אם זה מצב 
חלילה רע. ואתם תמיד מהצד כמו עוזרים להם 
למצוא את הפתח בחדר הסגור ואת האור בקצה 
המנהרה. אבל תמיד חסרים מילים בפה, מה 

 לומר, מה באמת צריך לעשות.
 הנה זה הנתינה. שם אנו צריכים אותו.

מספר מגיד המשרים הרב חיים 
א את הסיפור המדהים “ זאיד שליט 

 הבא:
אברהם אבינו בן מאה השנים, 
שרוי היה בצער ללא ילדים ומשול 
ע  ת פ ל ך  א  , ל " ז ח ר  מ א מ כ ת  מ כ
פתאום נפתחים בפניו שערי שמים 
וניתנת לו ההזדמנות לזכות ולהביא 
 ? ה ר ו ק ה  ז ך  י א  . ם ל ו ע ל ם  י ד ל י
מסבירים חז"ל: בזכות מידת החסד 

 שהייתה טבועה בו.
משנה  החסד  שמידת  מכאן 
כליל סדרי בראשית והופכת עולמות 
כדי לגמול לבעל החסד בישועות על

טבעיות, במידה שלא קיימת באף -
 מצוה אחרת.

לכם  פר  אס הדברים,  ברוח 
 מעשה מדהים שבדידי הווה עובדא.

למי שטרם מכיר אותי, אני מתגורר בשכונת 
פרדס כץ בבני ברק ובבניין שלי מתגורר שכן שיש 
לו ארבעה עשרה ילדים כ"י. יותר ממספר הילדים, 
מפתיע הוא שכל ילדיו הינם בני תורה יראי שמים 
אמיתיים ואוהבי ה' בתכלית. יותר מזה, ארבעה 
מילדים נשואים עם משפחות בני תורה אמידות, 
אשר מימנו לזוג דירה ללא כל חוב ודאגה כלכלית 

דבר פחות מצוי בימינו, שכאמור, התרחש עם   –
 כל בניו הנשואים.

החלטתי  שסקרנותי עולה על הכל,  ן  כיו
הצלחתו  רי  חו מא עומד  מה  ולברר  לחקור 
המיוחדת והפלאית וכמויות הסייעתא דשמיא להן 
זכה שכני. כפי שאני מכיר זאת, בדרך כלל כאשר 
ישנם כל כך הרבה ילדים, קורה שלפחות אחד 
אינו צועד בתלם, ובכל מקרה, אין כמעט סיכוי 
שכולם יהיו מסודרים עם פרנסה ודירה מרווחת 
שמאחורי ההצלחה  בטוח  חובות. הייתי  ללא 

 האדירה הזאת מסתתר סיפור גדול.
התחלתי לעקוב אחרי אותו שכן ובכל פעם 
שהדבר היה מתאפשר לי, הייתי מתבונן בו ומנסה 
לחקור ולהתחקות אחר מעשיו. אם ארצה לסכם 
את המעקב הראשוני, אומר שהוא לא הצליח יתר 
על המידה, כיון שלא מצאתי בו שום דבר מיוחד 
ויוצא מן הכלל. אך מכיוון שעקשן אנוכי, החלטתי 
להמשיך עם המעקב עד הסוף, עד אשר אתחקה 
אחר סודו המיוחד של השכן וארגיע בכך את 
סקרנותי הבוערת (כ'בני ברקי' ותיק, אין בכך 

 חידוש גדול...).
אחרי כמה ימים ברצף בהם חזרתי הביתה 
באזור השעה שתים עשרה בלילה לאחר יום גדוש 
בהרצאות, שמתי לב ששכני חומק מהבניין אל 
במוחי נורות אדומות.  הדליק  הרחוב. הדבר 
לעקוב אחריו וגיליתי שהדבר חוזר  המשכתי 

 ונשנה מידי יום ביומו.
ראיתיו יוצא, יצאתי  כאשר  באחד הימים 
ודלקתי אחריו עם הרכב. כאשר 
הגענו לאזור מסוים בו היה עליו 
לו  צפרתי  הכביש.  את  לחצות 

 מהרכב וקראתי לו לגשת לעברי.  
כה  בשעה  פניך  מועדות  לאן  "

 מאוחרת?", חקרתי אותו.
"לא משהו מיוחד", הוא ענה וניסה 

 להתחמק.
לא ויתרתי, יצאתי מהרכב ולחצתי 
עד  מפה  אזוז  : "לא  כהוגן ו  עלי
שאקבל תשובה ברורה שתספק 
אותי". בליבי אמרתי: "לא אוותר לו 

 ויהי מה". 
קל,  לא  שכנועים  מסע  חר  לא
קיבלתי ממנו תשובה שפתרה לי 
בי  שהתעוררו  הספקות  כל  את 

 בתקופה האחרונה:
"יש לי חבר מהישיבה גדולה", כך 
חבר טוב שלי.  שכני, "שהיה גם חברותא וגם 
באחד הימים הוא נקלע לתאונת דרכים קשה לא 
עלינו, שבסופה יצא בחסדי שמים שלם בגופו, אך 
פגוע קשות במוחו. הוא הפך להיות כאדם אשר 
 נולד עם פיגור שכלי רח"ל", מספר לי אותו השכן. 

ועגום,  קשה  מצבו  כמה  עד  "משראיתי 
והבנתי שאין לו שום דבר אשר ישמח אותו בחייו, 
קיבלתי על עצמי בלי נדר שכל יום בין השעה 
שתים עשרה בלילה לאחת אחר חצות, אשב, 
אלמד ואשמח אותו. כך אני נוהג מאז. כעת אני 

 בדרך אליו", הוא מספר לי.
התברר לי, שכל יום, לא משנה אם מדובר 
בשבתות, בחגים ואפילו בימי חתונות, הוא נפגש 
עם חברו בשעה הקבועה ומשמח אותו. עד כדי 
כך הוא מסור אליו, שגם כאשר נערכות שבתות 
חתן של ילדיו, הוא קובע שהן יהיו בתוך בני ברק, 
מכיון שאם הן יהיו מחוץ לעיר, יבצר ממנו להגיע 

 לשבת חתן בגלל דאגתו לחברו. מבהיל ביותר. 
כעת הכל הפך ברור לי. בעל חסד שכזה, 
בוודאי יזכה לבנים מושלמים בכל מידה נכונה, 

 ללא מידת הדין כלל. 
למה זוכה אדם אשר משריש  ראו ידידיי 
זוכה  שכזה  אדם  החסד.  מידת  את  במהותו 
לדברים שאין להם אח ורע בשום מצווה אחרת. 

מה הוא רחום   –הבה נדבק במידתו של הבורא  
וחנון, אף אנו נהיה כאלה. נאמץ את מידת החסד 

 ונזכה במידת הרחמים.

 סיפור לשבת

לאחר מסע 
שכנועים לא 
קל, קיבלתי 
ממנו תשובה 

שפתרה לי את 
כל הספקות 

שהתעוררו בי 
בתקופה 
 האחרונה:

בטבת, יחול יום השנה האחד עשרה ‘  ביום שלישי הקרוב ד 
י שכבר יבוא משיח ויחיה המתים עוד בהקדם]. של “[נקווה בעזה

ל. אשר דמותו הנעלית חקוקה “ הגאון הצדיק רבי משה אלפסי ז 
היטב בקרב כל הסובבים אותו וכל מה שהכיר אותו בענוותו 

 המתמדת ודמותו הנחקקת.
ל, שלהזכיר לקוראינו “ והנה כמה נקודות ציון על רבי משה זצ 

 הוקם לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה.‘ אור השבת’היקרים, שגיליון 
ת “ ת בפשטות ובענווה סדר יומו בעבודת השי “ עבד את השי 

ק, “ עוד קודם שיאיר השחר בלימוד התוה   -התחיל בבוקר השכם 
כ בשקידה על התורה הקדושה “ כ תפילה בנץ החמה, ואח “ ואח 

במשך היום, שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה 
וכמו כן היה מוכתר במידות טובות ונעלות שגרמו לכל הסובבים 

 אותו לאהבה רבה.
גם עכשיו לאחר כמה שנים עדיין כל אימת שנפגשים באדם 

ל מיד נשמעים אליו “ שהכיר אותו, ומזכירים את רבי משה זצ 
 דברי הערכה והאהבה גדולה שלא פג טעמה לעולם.

צ “ גם כאשר נפגשים עם אנשים שאינם נמנים על שומרי תומ 
שהכירו אותו, שומעים אותם מדברים עליו בכזאת הערכה ואהבה 

שדרכם שונות זו מזו. והוא אשר נתבאר לעיל כאשר ‘ אדירה אפי
אדם דבק באמונתו ועובד את בוראו בנאמנה ומכבד את סובביו, 
אז גם אם דרכם שונה, אבל הם רוחשים לו אהבה והערצה בדרכו 

 שלו.
לא המון ידעו, אך אחד מימי השבע ברכות נערך בביתו של 

א שהיה מקורב אצלו מאוד “ הסבא קדישא סידנא בבא סאלי זיע 
ושמר עימו קשרי ידידות. כך שהשבע ברכות נערכה ביום 

ל. ובו “ ההילולא קדישא של עטרת ראשינו רבי דוד אבוחצירא זצ 
א על הקמת הכולל הראשון “ ביום הכריז סידנא בבא סאלי זיע 

ל שיהיה בתפקיד ראש “ שבראשותו ורצה למנות את רבי משה זצ 
 ‘.עטרת ראשינו‘הכולל הראשון והמכובד לזכרו של 

ל כפי שהיה רגיל לחייו הפשוטים ולדרגתו “ אך רבי משה זצ 
שהייתה דלה בעיניו וסירב להמנות לתפקיד נחשק זה בהסבר כי 

וכמובן רבות יש לנו ‘.  אני מעליו ‘ הוא לא יכול שמישהו ירגיש ש 
 ללמוד מדרכו הפשוטה לחיים.  

וראינו את החן שהיה “,  ולענווים יתן חן ”וכמו שמפורש בפסוק 
ל שהרגישו תמיד הבאים בקרבתו. תקצר “ משה ז ‘  נסוך על ר 

היריעה מהכיל את אורחות חייו והנהגותיו בקודש, הן בתורה והן 
במידותיו הנעלות. אך אלו מעט שביבי אור ממשנת חייו, לזכר 

 נשמתו הטהורה.
עדיין ‘,  בתורה ועבודת ה   -ל כי מסכת חייו “ זכה רבי משה זצ 
 ‘.י משפחתו היקרה שתחי“משגשגת ומאירה, ע

המכניס את אור “  אור השבת ”ובפרט העלון היקר והחשוב הזה 
אשר כל   -בבתים רבים מעם ישראל  -השבת, ואור תורה הקדושה

יסודו והוצאתו לאור הוא לעילוי נשמתו הטהורה. אשר בכל 
שמו לתפארת התורה הקדושה, להגדיל תורה  הארץ יצא 

 ולהאדירה.
משה שם בשמים מחזיר טובה לכל הגומלים לו ‘ ואין ספק כי ר

טוב ומליץ יושר עליו בשמי מרום, ומעתיר עליו בשמי מעלה 
לשפע ברכה והצלחה בכל מילי דמיטב. ובפרט על כל משפחתו 

נ, ימליץ טוב עליהם “ ו שעושים רבות ונצורות לע “ היקרה הי 
 לשפע ברכה והצלחה ואורך ימים בטוב ובנעימים אמן ואמן.

פתח ‘  אור השבת ’ ובשולי היריעה חשוב להדגיש כי עלון  
במבצע ללימוד משניות שכל מי שיקח פרק משניות על עצמו 
וייסמו עד יום שלישי הקרוב יכנס להגרלה שווה במיוחד, על 

כרטיסי ספר,   8סט לבוש מלא,  ‘,  פרסטר ‘ כובע ייחודי ויוקרתי ב 
 נגנים ועוד שלל פרסים יוקרתיים.

 והזריז נשכר!

 

 משה איש האלוקים

על גדלותו ועל שקיעותו בתורה הקדושה, על 
ניתוקו ועל פרישותו מהבלי העולם הזה ועל 

 העסק בחיי הנצח, חיי עולם הבא 
וגם: ההגרלה הגדולה והמיוחדת שתיערך 

השבוע ללומדים לעילוי נשמתו בשבת אסור 
 לפספס!!

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מעשה ברבי עקיבא איגר, אשר כבר בהיותו נער, נודע שמו לשם ולתהילה בלמדנותו ושקידתו בתורה. 
כבר בא בברית האירוסין עם בתו של עשיר אחד, שחשק בו לחתן בגלל למדנותו הגדולה.   14בגיל  

בתקופת האירוסין הזמינו העשיר לעירו, להתפאר בו בפני לומדי המקום. מיד כשהגיע, הקיפוהו 
כאילם לא יפתח פיו. השתאו  -לעמוד על ידיעותיו ולמדנותו, אך רבי עקיבא איגר  -בקושיות מסובכות 

הלומדים: ''הזה החתן המהולל שכה שיבחוהו?!'' התאכזב החותן העשיר וכבר חשב לנתק את 
הקשר! אך החתן ביקש להמתין עוד יומיים. עברו יומיים, ואז נכנס רבי עקיבא איגר לבית המדרש 
ופיצח את כל הקושיות, וכולם נדהמו מגאונותו, בקיאותו וחריפותו. ''אך מדוע המתנת יומיים?!'' 
התפלא החותן. השיב החתן: בימים הקודמים היה פה חתן אחר מוכשר מאוד שרצה חותנו להתפאר 
בו, והוא אכן זכה להערכה רבה. אך אם אני הייתי עונה, הייתי מאפיל על גאונותו ועל ההתפעלות 
ממנו, והיה נגרם צער לחתן ולחותן גם יחד. לכן העדפתי לשים עצמי כעם הארץ, עד שהחתן יצא 

 מהעיר.... 
 

מספרים על רבי מנחם מענדל, נכדו של רבנו זלמן בעל התניא, שהיה לומד בבית סבו. כה שקוע היה 
בלימוד התורה, עד שכאשר פרץ בנו התינוק בבכי גדול, הוא לא שמע אותו כלל, והמשיך בלימודו. 
אבל הסבא, שהיה בקומה העליונה, שמע את קול הבכי, ירד, לקח את התינוק בזרועותיו והרגיע אותו. 
לפתע הבחין בכך הנכד, והתנצל בפני סבו באומרו שהיה שקוע בלימוד, ולא שמע את קול הבכי. אמר 

וכי אתה חושב שאני הייתי שקוע בלימוד פחות ממך?! אך דע לך  -לו הסבא: ידעתי בני ידעתי, אולם 
כשיהודי בוכה, כשיהודי בצרה, אי אפשר שלא לשמוע, אי אפשר שלא   -כלל: בכל מצב שלא תהיה  

 להתייחס... 
 

מעשה במוסד לימודים, שעבדה שם טבחית אלמנה, והרשו לה לקחת לביתה מהמאכלים הנשארים. 
יום אחד, בעת ארוחת הצהריים, ביקש אחד הבחורים קציצה נוספת. אמרה לו הטבחית: אין, הכל 
נגמר. ענה לה הבחור בעזות פנים: ''אהה... את רוצה שישארו לך קציצות לבית!'' נפגעה הטבחית 
מאוד, ונשבעה לאוזני כולם שלא תקח עוד אפילו פירור אחד לבית. הבחור עשה מכך צחוק ולא 
התייחס כלל. עברו ימים ושנים, והנה לאחר כחמש עשרה שנה, פגש הבחור את חברו לשעבר עם 
ילדיו, שוחחו השניים שעה קלה, והחבר הציג בפניו את ששת ילדיו החמודים, כן ירבו. ''וכמה ילדים יש 

יהיו, מתי שה' ירצה...''. החבר כמובן  -לך?'' התעניין החבר. הוריד הבחור את ראשו ואמר: ''בעזרת ה' 
נבוך מאוד, הצטער על שאלתו המביכה, נפרד ממנו לשלום והלך. לאחר כמה צעדים, נזכר החבר 
לפתע באותו מעשה עם הטבחית האלמנה, וחשב בליבו: אולי ח''ו בעוון זה לא זכה חברו בפרי בטן. 
משעלתה מחשבה זו בראשו, מיד סב על עקבותיו, ומיהר להשיג את חברו ולשטוח בפניו את 
מחשבתו. אולם הלה דחה מיד את הדברים: מה פתאום? מה זה קשור? אבל החבר לחץ עליו, וסיכמו 
שילכו לסטייפלר זצ''ל לשמוע את דעתו. כתבו את השאלה בדף, ובסיום המכתב כתבו: ''היתכן 
שבעבור זה אין ילדים?''. כאשר קרא הסטייפלר את המכתב, הזדעזע וצעק: ''היתכן, היתכן, היתכן?! 
ודאי בגלל זה, לצער אלמנה... היתכן?!'' בכה הבחור והצטער מאוד, בירר את כתובתה של האלמנה, 
ומיהר ללכת לבקש את סליחתה. 
''את מכירה אותי?'' פנה ושאל. ''כן, 

''באתי -ודאי שאני מכירה'', ענתה.  
''אני לא סולחת -לבקש סליחה''.  

לדי  י עשרת  סבלו  בגללך  לך! 
רבות. אינני יכולה  שנים  במשך 
 , וב ש ש  יק ב חור  הב  . ' ' ! וח לסל
ליבה, אך היא  , דיבר על  התחנן
בשלה: ''לא ארמה את עצמי לומר 
שסלחתי. אינני יכולה לסלוח לך!''. 
לא ידע הבחור את נפשו מרוב צער 
ם  ע ץ  ע י י ת ה ל ט  י ל ח ה  . ה ט ר ח ו
יוכל  כיצד  האלמנה  של  מכריה 
לפייס אותה, ואמרו לו שיש לה בן 
מיד הלך  שהוא חלש בלימודים. 
אליה ואמר לה, שהוא מוכן לקדם 
את בנה בלימודים, וישקיע כל יום 
הילדים,  עם  ללמוד  שעות  כמה 
לקדם אותם ככל האפשר, ובזה 
הסכימה ומחלה לו מיד בלב שלם. 
וברוך ה' כעבור זמן קצר נפקד 

 בילדים. 

 סיפורים מחזקים  
בא בחלום לאחד ואמר לו שהוא בנו ויאמר עליו קדיש,           

 האם לחוש לכך?
ֹנא     ֹשְ ד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ּגֵ ֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיַ (לז,ה) ַוּיַ

 ֹאתֹו.
בקובץ וילקט יוסף (שנת תרס"ח קונטרס כ' סי' קצד)     

מופיעה תשובה מאת הגאון רבי אליעזר דייטש זצ"ל אב"ד 
באניאהד, בעקבות מעשה באחד ששבק לן חיים, ואחר 
עבור איזה ימים בא הנפטר בחלום לבן הרב דשם, ושאל 
אותו מדוע לא תאמר קדיש עבורי, הלא אנכי אביך הוא, 

 והיה בעיניו כשחוק.
בלילה השנית בא עוד הפעם בחלומו ושאל עוד הפעם      

ואמר הלא אתה בני, אך בן הרב לא השגיח על החלומות 
 שוא ידברו.

בלילה השלישית בא עוד הפעם ואמר לו שבאם לא יאמר 
קדיש אז מרה תהיה אחריתו, ויקץ והנה חלום ויספר 
המאורע לאביו הרב דמתא, וענה לו אביו: אל תירא ואל 

 תחת אכול בשמחה לחמך.
בלילה הרביעית והגה בא בעל החלומות עוד הפעם,     

ובפעם זו בא בחזקה לבן הרב מדוע לא תאמר קדיש 
עבורי, אם תמרא עוד את פי אז אדין אותך בחנק, 
 ויתחלחל מאוד ויספר שנית לאביו הרב את חלומו האחרון.

אז קרא הרב את אשת המנוח ושאל את פיה לומר     
מדוע הדבר הזה אשר בעלך בא לבני בחלום שיאמר קדיש 

 עבורו.
בפחד ענתה האשה: את חטאי אני מזכירה היום, הנה     

אשתך הרבנית נתנה לי את בנה הקטן להניק זה כשלשים 
שנה, וגם לי היה אז בן קטן, קרה לי אסון ושכבתי בלילה 
על בן הרבנית ואמיתהו, ובשביל הפחד שהיה לי מהמאורע 
לקחתי את בני ונתתי להרבנית חלף בנה, והיא גידלה אותו 
ויהי לה לבן, על כן הצדק הוא עם בעלי המנוח כי מבקש 

 שבנו שנשאר בחיים יאמר קדיש עבורו.
ובקובץ הנ"ל  (קונטרס כ"א סי' רז) מביא את המשך     

התשובה הנ"ל, וסיכום הדברים, שעדות אשת המת ודברי 
המת אין מועילים בשום דבר להוציא מחזקה שהיינו 
מוחזקין עד עכשיו, ואפי' בקרובותיה אין לאסור אותו 
דאינה נאמנת לומר שהיא אמו, מ"מ אם רוצה להחמיר 
יכול להחמיר, ומדינא אין כלום בדבריהם, דא"כ יפסק כל 
טהרת וייחוס בני ישראל ויכולין להפוך הקערה על פיה ע"י 
סיפורי חלומות, ע"כ אין לנו רק לדון כפי שנמסר לנו 

 מתוה"ק.
החזו"א בא בחלום לתלמידו להקיצו כדי שיתפלל 

 מעריב
ֹנא     ֹשְ ד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ּגֵ ֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיַ (לז,ה) ַוּיַ

 ֹאתֹו.
בס' מעשה החזו"א (רשימות מהגר"ש שטיינברג זצ"ל     

מאת בניו שליט"א עמ' קלו) מובא: בחודש שבט תשע"ה 
, וישב לידי ר' יצחק אייזנבך הי"ו, 3נסעתי בירושלים בקו  

וסיפר לי שהג"ר משה יהושה לנדא זצ"ל בשנת ת"מ היה 
חלש וחולה והיה צריך להיות בבני ברק, ובחזרתו מב"ב 

 לירושלים כשהגיע לביתו נרדם.
והנה בא אליו בחלום מורו ורבו החזו"א, ואמר לו     

שעדיין לא התפלל ערבית והקיץ, ואמר לי ששמע עובדה 
זו מהרב אריה שכטר הי"ו שסיפר זאת לרבי דוד פרנקל 
זצ"ל, והוא עמד מאחריהם ושמע זאת. [ראה ירושלמי 
כלאים ט,ו שרבי חייא בא בחלום לתלמידו רבי יוסי, 
וברש"י סנהדרין מד: ד"ה דבעיא, ובס' מטה משה סי' תי"א 
שרב אחד התגלה לתלמידו בחלום וראוהו שהיה לו כתם 
על מצחו, ואמר לו שזה בא לו שלא נזהר מלדבר כשהחזן 

 אמר קדיש]

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

היתכן?!'' בכה הבחור והצט ודאי בגלל זה, לצער אלמנה...

 בין המשתתפים יוגרל:
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"ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי ֱאֹלִקים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרעֹה" 
.

(ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו 
. ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן" 

. "ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבכֹר ִּכְבכָֹרתֹו ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתֹו" 

:  
:  

 

 

ַלֲעָבִדים.  ַלאֹדִני  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ָוֵמת  ֵמֲעָבֶדיָך  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  "ֲאֶׁשר 
ָעֶבד  ִּלי  ִיְהֶיה  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶּכן  ְכִדְבֵריֶכם  ַעָּתה  ַּגם  ַוּיֹאֶמר 

. ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים" 

?

 

"ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור"
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 העלון לעלוי נשמת:
בכור חי בן בטי, 

 'ר בן זושא אברהם
יום ' רבת יהושע, לאה

מיכאל בן ליפמאן, טוב
אלכסנדר בן מרי, שרה, 

בת לייב,  לודמילה
משה בן זוהרה, יהודה 
בן שרה, יוסף בן חנה, 

מנחם שלום בן שמחה, 
תמרה , חים בן אסתר

 .תנצב"ה -בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

העלון  למתים,
בת שבע בת  לרפואת:

, משה בן מנדל, ליאורה
נפתלי בן דבורה, 

צביה בת ה סביטלנ
 –,ברכה, מרי בת חנה

בתוך שאר חולי עמו 
שראל ישראל

 מּוָבא) (מג, ו "ָאח ָלֶכם ַהעֹוד ָלִאיׁש ְלַהִּגיד ִלי ֲהֵרֹעֶתם ָלָמה"
"ֵמעֹוָלם לֹא ָאַמר ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָּדָבר ֶׁשל ַּבָּטָלה ; :)(צא, י ַרָּבה ְּבִמְדָרׁש

ְּבִמְצַרִים, ְוהּוא אֹוֵמר: ָלָּמה ֲהֵרעֹוֶתם ִלי?  ֶאָּלא ָּכאן. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש
 ֵמה'". ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב: 'ִנְסְּתָרה ַּדְרִּכי

ְּבִסְפרֹו "ַּדַעת ְּתבּונֹות" ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו ָהַרְמַח"ל ִּכי ִמְקֵרהּו ֶׁשל      
ַּפֲעִמי, ֶאָּלא ֻּדְגָמא ְלַהְנָהַגת ַהַהְׁשָּגָחה ַעל ָהעֹוָלם:  ַיֲעקֹב ֵאינֹו ַחד

ָלֵתת ָלָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  "ְוֶזה ָּבָנה ָאב, ֶׁשְּלָכל ִעּלּוי
ק  ֵאינֹו -אֹו ָלעֹוָלם, אֹו ְּבִהְזַּדֵּמן ַהּטֹוב  ִמְזַּדֵּמן ּוָבא ֶאָּלא ִמּתֹו עֹמֶ

ם לֹו ַצַער. ַוֲהֵרי ֶזה  ֶׁשָאְמרּו ְּכִעְנָין ֵעָצה ִנְסֶּתֶרת, ְוַעל ֵּכן ִיְקֶרה קֹדֶ
ׁש, ")ה. ְּבָרכֹות( ַז"ל  ִיְׂשָרֵאל, עֹוָלםּתֹוָרה, ֶאֶרץ [ַמָּתנֹות טֹובֹות  ָׁש

ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ְוֻכָּלן לֹא ְנָתָנן ֶאָּלא ַעל ְיֵדי  ]ַהָּבא
 ִיּסּוִרין".

ְּכלֹוַמר, ִלְפֵני ָּכל ִהְתַרֲחׁשּות ַּבֲעַלת ֲחִׁשיבּות טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל,      
 ַצַער ּוְקָׁשִיים. ִיְהיּו לֹו

, ֶיְׁשָנּה ִאְמָרה ָנָאה ְּבֵׁשם ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִּיים: "ָיכֹול       ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ
'ַמר ִלי', ַא ְּבׁשּום ֹאֶפן לֹא יּוַכל לֹוַמר 'ַרע ִלי'". ַרַּׁשאי  ְלַהִּגיד ְיהּוִדי
ְלהֹודֹות ֶׁשהּוא ְּבַמָּצב ָקֶׁשה, ַא לֹא ַרע, ֶׁשֵּכן ֵמָאִבינּו  ָאָדם

אֹוָתנּו ְּבִלי סֹוף, ְלעֹוָלם לֹא ָיכֹול ָלֵצאת ַרע ְּבׁשּום  ַמִים ֶׁשאֹוֵהבֶׁשַּבּׁשָ 
ִנְרֶאה ַהָּדָבר ָּכֵעת ְּכַרע, ַא ְללֹא ָסֵפק ַהָּדָבר  ֹאֶפן. ָאְמָנם ְּבֵעיָניו

 ְלטֹוָבתֹו ּוְלטֹוַבת ִנְׁשָמתֹו.
ְיהּוִדי ִמּלֹוְנדֹון: יוֹם ֶאת ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ַהָּבא ִסֵּפר ַנַהג מֹוִנית      

ד ' ִלְׂשֵדה ִהיל ְסַטְמפֹוְרדֻהְזַמְנִּתי ָלַקַחת ִמְׁשָּפָחה ִמְּׁשכּוַנת ' אֶחָ
" ִמּלֹוְנדֹון ְלִכּוּון ַאְרצֹות ָאֵמִריָקן אןְלִטיָסה ֶׁשל ֶחְבַרת "פַ  ַהְּתעּוָפה,

 ַהְּבִרית.
ְקֶרה לֹא ִׁשְגָרִתי: ֶאָחד ְּבַדְרֵּכנּו ִלְנַמל ַהְּתעּוָפה, ֵאַרע ִלי ִמ      

ת רּוָחם ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים ִקְצֵרי  ִמַּגְלַגֵּלי ָהֶרֶכב ִהְתּפֹוֵצץ. ָעַצְרִּתי ְלמֹרַ
ְוֶהְחַלְפִּתי ֶאת ַהַּגְלַּגל ְּבַגְלַּגל ֶרֶזְרָבה ֶׁשָהָיה  ָהרּוַח ֶׁשִּמֲהרּו ַלִּטיָסה,

ִלי ְּבָתא ַהִּמְטָען.
 

ְּבֶהְמֵׁש ַהְּנִסיָעה ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹול ִּפיצּוץ נֹוָסף ִמִּכּוּון      
ֶזה ְלַמְעָלה ִמיֹכֶלת ַהֵּסֶבל ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים ַהְמַמֲהִרים.  ַהַּגְלַּגִּלים. ָהיהָ 

ִלְבֹּדק ַמה ָּקָרה, ְונֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ֶׁשַּגְלַּגל ַאֵחר  ָיַרְדִּתי ֵמָהֶרֶכב ְּכֵדי
 ַּכֲאֶׁשר ֵאין ְּבָתא ַהִּמְטָען ַּגְלַּגל ֶרֶזְרִבי נֹוָסף.  ַעְכָׁשו, ק ַחִּיים ַּדְוָקאָׁשבַ 
זּוַלת ְלַהְׁשִאיר ָּכאן ֶאת ָהֶרֶכב  ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין ִלי ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת     

ָהְרחֹוָקה ַמֲהַל ְּכֶעֶׂשר  ַה'ָּתקּוַע', ִלְפנֹות ְלַתֲחַנת ֶּדֶלק ְסמּוָכה,
 ַּדּקֹות, ְוִלְרֹּכׁש ַּגְלַּגל ַמְתִאים.

", ָּבִריא ִלי ֶׁשִּתְהֶיה: "ְלַמְכִּביר' ְּבָרכֹות' רֹאִׁשי ַעל ִהְרִעיפּו נֹוְסַעי     
. ֵאיִמים ָעֶליהָ  ִהֵּל ַהִּטיָסה ִאחּור ֲאֶׁשר, ַהִּמְׁשָּפָחה ֵאם ֶנֶאְנָחה

 ְטָענֹות עֹוד". ְּבַגְלַּגֶּלי ֲאִויר ֵאין ִּכי ַהֶּדֶר ְּבֵראִׁשית ְמַצֵּין ֵאיְנ ַמּדּועַ "
, ְּבֵרָרה ִלי ָהְיָתה לאֹ  ַא, ַהַּנֲעֶׂשה ְּבָכל ֶהֱאִׁשימּוִני ֶׁשָּכֵאֶּלה צֹוְדקֹות
 ֶאל ְוַׁשְבִּתי ַהַּגְלַּגל ֶאת ָרַכְׁשִּתי, ַהֶּדֶלק ְלַתֲחַנת ַהֶּדֶר ֶאת ָעִׂשיִתי
 ָּפַני ֶאת ִקְּבלּו, ַאֶחֶרת מֹוִנית ַלֲעֹצר ִהְצִליחּו ֶׁשּלאֹ , ַהּנֹוְסִעים. ָהֶרֶכב

 ...ַזַעם ַּבֲחַמת
 ִלְׂשֵדה ְמִהיָרה ִּבְׁשָעָטה ָּפַתְחִּתי. ֶּבָחָדׁש ֻהְחַלף ַהַּגְלַּגל    

 ַחְסֵרי קֹולֹות ִּבי ְמִאיִצים ּוֵמַהְּצָדִדים ֵמָאחֹור ַּכֲאֶׁשר, ַהְּתעּוָפה
 ִהְתַּפַּלְלִּתי. ּוִמְתָקֵרב הֹוֵל ַהִּטיָסה ְזַמן. ּוְלַמֵהר ְלַמֵהר ַסְבָלנּות

 .ַהֶּקֶצב ֶאת ְלַהְדִּביק ֶׁשַּנְצִליחַ  ִלִּבי ְּבָכל
 ּוְלַאֲחָריו ְמאדֹ  צֹוֵרם ְצִליל ִּבְמכֹוִניִתי ִנְׁשַמע, ֶׁשְּלֶפַתע ֶאָּלא     

 ֶׁשֶּזה ִלי ָהָיה ִנְרֶאה, ָהמּום ָהִייִתי... ִמְתעֹוְפפֹות ְזכּוִכיֹּות ְרִסיֵסי
 ִטעּוָנּה ְלָפֵנינּו ֶׁשָּנְסָעה ַהַּמָּׂשִאית ,ְמִציאּות ָהְיָתה זֹו ַא. ֲחלֹום

 ִׁשְמַׁשת ַעל ָנֲחתּו ִמָּכ ּוְכתֹוָצָאה, ְּבִפְתאֹוִמּיּות ָעְצָרה, ַּבֲאָבִנים
 .ִלְרִסיִסים ְוִנְּפצּוהָ  ְקַטּנֹות ֲאָבִנים ֶׁשל ָמָטר ִמיַהִּקדְ  ַהַחּלֹון

 ָאְמָנם ַאְמִׁשי, ְּפָׁשָרה ֶהֱעָלה ַהּנֹוְסִעים ְלֵבין ֵּביִני ָקָצר ִוּכּוחַ      
 ְּפָרֵטי ֶאת ָלַקַחת ִמַּלֲעצרֹ  ָמנֹוס ִלי ֵאין ַא, ְמנֶֻּפֶצת ְּבִׁשְמָׁשה ִלְנֹסעַ 

 ַהּנֹוַסַעת ֶׁשל ַאָּפּה ֲחרֹון. ֶזה ְּבֶנֶזק ַלֲעמדֹ  אּוַכל ְלַמַען ,ַהַּמָּׂשִאית ַנַהג
 ָאֵעז לאֹ  ִּכי, ַנְפִׁשי ַלַחץ ִמּתֹו ִׁשֶּניהָ  ִמֵּבין ִסְּנָנה זֹו, ָּגָאה ִויָלֶדיהָ 
 .ַהְּנִסיָעה ֲעבּור ַּתְׁשלּום ְלַבֵּקׁש

 

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
לקרוא כדאי 

 בשלחן שבת.
 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד

 :ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 282288פר מספרעלון 

ץִמּקֵ :ָּפָרַׁשת
 )ֲחנּוָּכה ַׁשָּבת(

1 
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ֵיׁש ַמר, ֵאין ַרע! 



 עֹוד ִּכי ָסַבְרִּתי, ַהְּצנּוָעה ַהְּדִריָׁשה ַעל ָׂשַמְחִּתי ִלִּבי ְּבִעְמֵקי      
 ...ְּבמֹוִניִתי' ַּמֲאָסר'הַ  ֲעבּור ָלֶהם ְלַׁשֵּלם ֶאְצָטֵר

 ִלְראֹות ָהַאֲחרֹון ֶזה ִּבֵּקׁש, ַהַּמָּׂשִאית ַנַהג ִעם ּוְדָבִרים ִּדין ַאַחר     
' ְּבָרכֹותֵזר'ּבְ הּואַאףְוָזָכהַלּמֹוִניתָקַרב, ֵעיָניוְּבמֹוַהֶּנֶזקֶאת

 ...ֲעבּורֹו ֶׁשִּנְׁשְלפּו ִּבְמיָֻחד
 ַּבֶהֶגה ָאַחְזִּתי. ַלֶּדֶר ׁשּוב ָיָצאנּו, ַּדּקֹות ְּכֶעְׂשִרים ֶׁשל ִעּכּוב ַאַחר     

 ִלי ָנַתן ַהָּׁשעֹון. ַהֶּמְרַחִּקים ֶאת ְוָגָמאִתי ַהַּדְוָׁשה ַעל ָלַחְצִּתי ,ֵהיֵטב
 .ַהִּטיָסה ִלְפֵני ָקָצר ְזַמן ְלַהִּגיעַ  ֲעַדִין ַנְסִּפיק ִּתְקָוה ִּכי

ֵעֶקב ַלַחץ ַהְזַּמן ָסִטיִתי ִּבְמֻכָּון ֵמַהָּנִתיב ַהֶּמְרָּכִזי ֶאל ָנִתיב ְצָדִדי 
ְּכָלל, ְוָנתּון ַרק ִלְנִסיַעת ִרְכֵבי ֵחרּום. ָעַבְרִּתי ִלְנִסיָעה ְּבֶדֶר  ָהָאסּור
ְּתנּוָעה' ֶזה ְלַמַען ִיְרַוח ְזַמָּנם ְוִלָּבם ֶׁשל ְּפַקַעת ָהֲעַצִּבים  ַעל 'ֹחק

 ֶׁשְּבִרְכִּבי.
אֹוֶדה, לֹא ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָעַבְרִּתי ַעל 'ֲעֵבַרת      

, ְּבזֹאת ַהַּפַעם ִהְבֲהבּו זֹו. ַא ְּתנּוָעה'  ַוַּדאי ִנַחְׁשֶּתם ֶאת ַהֶהְמֵׁש
ִּבְלִּתי ְרצּוִיים. ׁשֹוֵטר ְרַחב ְּכֵתַפִים ַוֲחמּור ֵסֶבר הֹוָרה ִלי  מּוִלי אֹורֹות

ַּבּׁשּוַלִים, ּוָפַסע ְלֶעְבִרי. ְּבִניד ֶאְצַּבע ִסֵּמן ִלי ָלֵצאת  ַלֲעֹצר ֶאת ָהֶרֶכב
 ַמֲעַׂשי ְּבׁשּוֵלי ַהְּכִביׁש. ְוֶחְׁשּבֹון ַעלְוָלֵתת ִּדין 

 -ַהִּׁשְמָׁשה ַהְמנֶֻּפֶצת, ַהְּתִסיָסה ֶׁשָּבֶרֶכב, ַהִהְצַטְּדֻקּיֹות ֶׁשְּבִפי      
לֹא ִׁשּנּו ֶאת ֵסֶבר ָּפָניו ַהּנְֻקֶׁשה, ְּכִפי ֶׁשּלֹא ֵהֵצרּו ֶאת ֹרַחב  ָּכל ֵאֶּלה

ָניו ִּכי יֹוִאיל ְלַׁשְחְרֵרִני ְלָׁשָעה ַקָּלה ַעד ֶׁשָאִביא ִהְתַחַּנְנִּתי ְּבפָ  ְּכֵתָפיו.
ֶאת נֹוְסַעי ְלַיֲעָדם, ִהְסַּכְמִּתי ְלַהְׁשִאיר ְּבָיָדיו ֶאת ְּתעּודֹוַתי  סֹוף סֹוף

 ְּדָבַרי ָנְפלּו ַעל ֹאֶזן ֲאטּוָמה. ְוָכל ַּכְסִּפי, ַא
ָהֶרֶכב ְוִהְתַנְעִּתיו  ן, ַׁשְבִּתי ֶאלֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְיָקרֹות ָיְרדּו ְלִטְמיֹו     

ּוָפַסק, ַּבַּפַעם ַהֲחִמיִׁשית ִלְנִסיָעה זֹו. ַהִּקיטֹור ֶׁשֵּמֲאחֹוַרי ִּכְמַעט

 ַהּנֹוְסִעים ְּכָבר ִהְתָיֲאׁשּו ִמְּלַהִּגיַע ַלִּטיָסה, ֵמַהְּלִחיׁשֹות ַהְּכבּויֹות
 ָלב ֶׁשְּלַאַחר ֵיאּוׁש...ֵהַבְנִּתי ִּכי ְמצּוִיים ֵהם ְּכָבר ַּבּׁשָ 

סֹוף ָּכל סֹוף ִהַּגְענּו ִלְנַמל ַהְּתעּוָפה. ַהָּׁשעֹון הֹוָרה ַעל ָּכ      
ֲאמּוִרים ָהיּו נֹוְסַעי ָלטּוס, ִהְמִריא ֶזה ַעָּתה. ִּבְתנּועֹות  ֶׁשַהָּמטֹוס ּבֹו

ר  ַרְׁשָלִנּיֹות ּוְכֵבדֹות ְלהֹוִציא ֶאת ֲחִבילֹוֵתיֶהם ֵמָהֶרֶכב. ָּפנּו ְללֹא אֹמֶ
 ַּבָּמטֹוס ֶׁשל ֶחְבַרת 'ְּבִריִטיׁש ֵאְרֵווְיס' ַאְצִּתי ְלַסֵּדר ָלֶהם ָמקֹום

ַּכֲעֹבר ָׁשָעה. ִהְצַלְחִּתי בס"ד  ֶׁשִהְתַעֵּתד ְלַהְמִריא ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית
ֶּדֶר ָחֵבר ֶׁשָעַבד ְּבֶחְבָרה  ,ְלַסֵּדר זֹאת ַעל ְיֵדי ְּפרֹוֶטְקְצָיה ֶׁשִהְפַעְלִּתי

 זֹו.
הֹוַדְעִּתי ָלֶהם ַעל ַהִּטיָסה ַהֲחלּוִפית ְּכֶׁשֵעיַני ְנעּוצֹות ַּבַּקְרַקע,      

ִמָּׁשם ָּכל עֹוד רּוִחי ִּבי ִמְּבִלי ְלַקֵּבל ְּפרּוָטה ַעל ְנִסיָעה זֹו.  ּוָבַרְחִּתי
ַעְצִמי ְלַאַחר ַּפְרִׁשָּיה מּוָזָרה זֹו:  ְּכֶׁשָּמָצאִתי ֶאת ָנַׁשְמִּתי ִלְרָוָחה

ַּגְלַּגל, ִהְתַנְּפצּות ִׁשְמָׁשה ִּבְנִסּבֹות ּכֹה  ִהְתּפֹוְצצּות ַּגְלַּגל ַאַחר
ְּתִמיָמה ַאַחת. ַּתְפִקיִדים  ְנִדירֹות, ַקָּבַלת ּדּו"ַח, ְוָכל ֶזה ִּבְנִסיָעה

ֶׁשּיֹוִמי ִיְסַּתֵּים ְּבִכי  י ַהְּפצּוָעה, ִקִּויִתיַרִּבים ָהיּו ְלָפַני ַּבִּטּפּול ִּבְמכֹוִניִת 
 טֹוב.
ְּבַדְרִּכי ֲחָזָרה ִל'ְסַטְמפֹוְרד ִהיל', ָּפַתְחִּתי ֶאת ָהַרְדיֹו, ְוִנְרַעְׁשִּתי      

ֶאת ַקְרַין ַהֲחָדׁשֹות מֹוִדיַע ְּבקֹול רֹוֵעד ַעל ְנִפיַלת ַהָּמטֹוס  ֻּכִּלי ִלְׁשמעַֹ 
נֹוְסַעי ָלטּוס. רֹאִׁשי ִהְסַּתְחֵרר ְוָיַדי ָרֲעדּו, "ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ִריםּבֹו ָהיּו ֲאמּו

"...  עֹוָלם", ָזַעְקִּתי. "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה', ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוֶתי
ֶאת ַנְפִׁשי. נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין  ְּגרֹוִני ֶנְחַנק ִמְּדָמעֹות, לֹא ָיַדְעִּתי

,ּבַ  ֲאֶׁשר ָּגַזר ֶאת ִּדיָנּה ֶׁשל  ַהְנָהָגה ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ָּגמּור ְלַמֲעֶׂשה  ִמְׁשָּפָחה זֹו ְלַחִּיים, ּוַמה ֶּׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּבֵעיֵניֶהם ַרע

 )אֹוְצרֹוֵתינּו -ִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם (ִהִּציל ֶאת ַחֵּייֶהם. 

שמי יעקב מינצברג. אני גר בבית שמש, ומרוגש מאד ממה 
 שקרה לי.

אפשר ללמוד מהסיפור שלי הרבה מוסר השכל, מכמה       
וכמה כיוונים, אבל את העבודה הזאת אשאיר לכם. אני רק אני 

 בפניכם דברים כהווייתם.
בליל ראש חודש אדר ב', קיימו קרוביי היקרים את מאמר      

חז"ל "משנכנס אדר מרבים בשמחה", והזמינו אותי להשתתף 
ות וולף. באותו לילה התקיימה גם בחתונה שהתקיימה בארמונ

שמחת אירוסין של קרוב נוסף באולם פארהאנד בבית ישראל, 
ואני עשיתי את דרכי בששון ובשמחה לעבר האולמות, לקרב את 

 קרוביי ולשמוח בשמחתם.
קו -חברות האוטובוסים שמחו אתי גם כן, כשקניתי ברב     

שיות בין תכנית של "חופשי יומי" כדי שאוכל להתנייד בחופ
האוטובוסים מבית שמש לארמונות וולף, מארמונות וולף 
לפארהאנד, ומפארהאנד לבית שמש. וככה השתתפתי בחתונה, 

 ושימחתי את החתן.
 לכיוון בית ישראל. 55בשעה עשר וחצי בלילה עליתי על קו      

 

כשאתה עולה לאוטובוס, אתה מבצע תנועה כל כך רגילה,      
עם מטרה כל כך פשוטה, שלא עולה על הדעת לקוות 
שבאוטובוס הזה דווקא, תגיע ליעדך. מילא כשעומדים ומחכים 
בתחנה, מתפללים שהאוטובוס המיוחל יגיע, אבל כשכבר 

 נמצאים בפנים, מרגישים שהישועה כבר כאן.
 י מהר שהעניין לא פשוט כל כך.אני גיליתי ד     
בסך הכל חיפשתי מקום לשבת. בספסלים הקדמיים ישבו      

נשים, ולכן עברתי לעמוד ליד הדלת האחורית. ברוך השם, מקום 
 טוב מצאתי לי.

אני עומד שם, והנה, בתחנה עולה אישה, והיא מדברת      
 בפלאפון, ונעמדת לידי.

וקה בשיחה, לא הבחינה סביר להניח שמפני שהייתה עס     
היכן היא נעמדת, ואיך. לי בכל אופן זה הפריע מאד. הן נעמדתי 
ליד הדלת האחורית כדי שלא לשבת ליד נשים, ובאה זו 

 ומשוחחת בקול וצוחקת.
קו כדי לברר מתי ה -בתחנה הבאה ירדתי. התקשרתי לקל     
הבא, ושמעתי שהוא יגיע בעוד עשרים דקות. כיוון שכך, -55
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כדי להתקדם עוד קצת, וירדתי בתחנה שברחוב  52עליתי על קו 
המ"ג. המשכתי את הדרך ברגל, וכשהייתי ליד המגדל, מול טרם, 

בתחנה. איזה יופי! זהו בוודאי האוטובוס הבא.  55ראיתי את קו 
 נראה שקצת הקדים.

הבא, אלא אותו  55מיהרתי לכיוונו, ושם גיליתי, כי אין זה      
ליו עליתי בתחילה. ראיתי שמהומה של ממש אוטובוס שע

 מתחוללת בתחנה.
רכב של הצלה מהבהב ושולח אלומות אור מתחלפות. על      

המדרכה נראים חובשים באפודות כתומות, אנשים עומדים 
 מבוהלים.

חלק מהם יושבים על המדרכה, נראה שמשהו עבר עליהם.      
 הם לא נראים טוב.

, לשני מהיד. הבגדים מוכתמים, לאחד יורד דם מהמצח     
האוטובוס עצמו נראה כמו אחרי פיגוע. הוא ריק לגמרי. כל 

 החלונות בצד הימני שבורים, הדלתות מנופצות לרסיסים.
המקום שבו עמדתי רק לפני זמן קצר, ליד הדלת האחורית,      

זרוע זכוכיות חדות ומשוננות. זהו המקום שספג את הפגיעה 
 באופן החמור ביותר.

מתברר שכאשר רצה הנהג להיכנס לתחנה, כבר עמד שם      
אוטובוס. הנהג החליט לעקוף אותו ולהיעמד לפניו, אבל הוא 

בין האוטובוס. נראה שהאוטובוסשגה בהערכת המרחק בינו ל

הראשון בתחנה התחיל לנסוע, והזווית שלו נכנסה בעוצמה 
 .55באוטובוס של קו 

שמעתי את הנהג שואל את החובשים אם צריך לפנות      
נפגעים לבית חולים. אחד החובשים הסביר שכולם נפגעו קלות. 
 חלק מהם סובלים מחתכים כואבים ולא נעימים כלל, אך לא

מסוכנים. רק נוסעת אחת, שהשעינה את ראשה על הדלת 
נפגעה באופן שנדרש לפנותה לבית החולים. ישלח לה השם 

 רפואה שלמה.
 אני יצאתי ללא פגע. הן ירדתי לפני התאונה...     
עשיתי אז מה שהיה צריך לעשות באותו רגע, בלי לקחת      

 בחשבון את העובדה שבדרך הטבע, ככל שהשעה מתאחרת
 האוטובוסים מגיעים יותר מאוחר ונוסעים יותר לאט.

לא עשיתי חשבונות, והקב"ה הציל אותי, ועשה אתי מופתים      
וניסים. הרי אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, יודעים שהשם 
מכוון את צעדינו תמיד, והוא נותן לנו רשות ללמוד מהנהגתו 

יין של שמירת אותנו, איני יכול שלא להעלות הרהורים באשר לענ
גבולות הקדושה. כמה זה חשוב בשמים, וכמה עלינו להשקיע 

 בזהירות הנדרשת.
יומי נסעתי לכותל  -הבא לא עליתי, ועם החופשי 55על קו      

המערבי, להודות ולהלל על ההצלה המופלאה. (גליון השגחה 
 אמור תשע"ט)-פרטית פרשת קדושים

 
 בלא הכשר מיוחד לשמיטה. -אין לקנות פירות בין התאריכים המסומנים בטבלה, או מוצרים המכילים פירות מתאריכים אלו  -ברכישה בחנות או בשוק 

קדושת שביעית. ירקות  הגידולים שנקטפים הרי הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות ויש לנהוג בהם -בתאריכים שבלוח "קדושת שביעית"  -בקטיף עצמי (מהגינה וכדו') 
 אסורים באכילה לעולם (לנוהגים כהרמב"ם). -שנקטפו בתאריכים שבלוח מסומן "איסור ספיחין" 

 ו.בזמן הביעור יש להוציא את הפירות הקדושים בקדושת שביעית מן הבית ולהפקירם בפני שלושה אנשים, ולאחר מכן יכול להחזיר פירות אלו לבית -ביעור 
 
 

  בקטיף עצמי (מהגינה וכדו')  בשוק אוברכישה בחנות  שם:
 ביעור

 אין ביעור אין גידולים בארץ אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל  אורז

מתחילת השמיטה עד חנוכה בשנה שלאחר  אזוב (זעתר)
 השמיטה

 מיובא מחו"ל) –(מיובש 

מתחילת השמיטה עד  -קדושת שביעית 
 השמיטה.חנוכה בשנה שלאחר 

 אין איסור ספיחין
 אין ביעור

 אילסר (אגוז)

 אין צורך בהכשר לשמיטה -מיובא מחו"ל 

מסוף חודש תמוז (סוף  –קדושת שביעית 
יולי) בשמיטה עד תחילת חודש אב (סוף יולי) 

 בשנה שלאחר השמיטה.
 אין איסור ספיחין.

 אין ביעור

מתחילת חודש תמוז (תחילת יולי) בשמיטה  אנונה
מצע חודש תמוז (תחילת יולי) בשנה עד א

 שלאחריה

מתחילת חודש תמוז  -קדושת שביעית 
(תחילת יולי) בשמיטה עד סוף חודש ניסן 

 (אמצע אפריל) שלאחר השמיטה.
 אין איסור ספיחין

סוף חודש ניסן (אמצע אפריל) 
 שלאחר השמיטה

מתחילת חודש סיון (תחילת יוני) בשמיטה  אניס
סיון (תחילת יוני) בשנה עד אמצע חודש 

 שלאחר השמיטה
 מיובא מחו"ל) –(זרעים 

מתחילת חודש  –קדושת שביעית וספיחין 
סיון (תחילת יוני) בשמיטה עד אמצע חודש 
 סיון (תחילת יוני) בשנה שלאחר השמיטה.

אמצע חודש אב (תחילת אוגוסט) 
 שלאחר השמיטה

 ַלְּׁשִמיָטה ְזַמִּנים לּוחַ 



 

 

 

 : יציאה :כניסה 
 17:15 16:00 :ם-י

 17:15 16:14 :ת"א
 17:17 16:17 ב"ש: 
 17:14 16:03 :חיפה

 
 :מחשבה חידת

נניח באופן היפותטי שקיימים בעולם שני עצי ארז. אחד 
 בישראל ואחד במקום כלשהו ברחבי העולם.

האם יכול אדם העומד ליד הארז הישראלי לעבור בוודאות בין 
 שני העצים אע"פ שאין לו מושג היכן עומד הארז השני? 

 
 :חשבון חידת
 20פעמים בסה"כ, ונותרו לי  15בשיעור תפירה גזרתי בדים 

 פיסות בד.
כל גזירה בוצעה בפיסת בד אחת בלבד ולא הניבה יותר משני 

 חלקים.
 הדבר?כיצד יתכן 
 

 אני": מי" חידת
 אני חג ומועד, אך לא יום טוב.

 .)(לא סוכות האות הראשונה שלי היא "ס"
 ?אני מי

 
 

 
 

 :המחשבה לחידת פתרון
 ביום התשיעי.

 
 :חשבון לחידת פתרון

אז תרנגולת  –תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי 
וחצי מטילה ביום אחד ביצה אחת, ותרנגולת אחת מטילה 

 .שני שלישי ביצהביום אחד 
 

 אני": מי" לחידת פתרון
 פיצה.

טיפש אחד שמנסה למכור את האוטו שלו כבר יותר מחודש, פוגש
 חבר ומספר לו שאף אחד לא מתקשר ומתעניין באוטו שלו.

 שואל החבר: "מה כתבת במודעה?"
 ענה הטיפש: "יד רביעית, קילומטרז' גבוה, תאונות רבות".

, "ככה מוכרים אוטו? תרשום יד ראשונההחבר צוחק עליו: 
 קילומטרז נמוך, שייך לרופא".

לאחר שבועיים פוגש הטיפש את חברו והלה שואל אותו: "נו, 
 הצלחת למכור את האוטו?"

 ענה הטיפש: "נראה לך? אוטו כזה לא מוכרים!"
 

 גוי אחד נכנס למסעדה ואוכל מכל טוב.
 מגיע המלצר ושואל אותו בנימוס: "מתי אדוני משלם?" 

 כבר שילמתי!"עונה הגוי בזעם: "אתה לא מתביש? 
 עונה המלצר: "סליחה, טעות".

יוצא הגוי מהמסעדה ופוגש בחוץ את חברו, והחליט לספר לו את 
 התרגיל שעשה למלצר.

 החבר התלהב מהרעיון, נכנס למסעדה ומזמין כל טוב.
ר, ואומר: "אל תשאל איזה צרות יש לי היום, נכנסניגש אליו המלצ

 אלי לקוח ושכחתי שהוא שילם..."
"הצרות שלך לא מענייניות אותי, איפה העודף  קטע אותו החבר:

 שלי?"...
 
 ₪, והרי אין שטר כזה!?" 19שופט: "למה זייפת שטר של 

 נאשם: "כדי שלא יוכלו להשוות אותו למקור"...

 בדיחות: חידות:

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 

זמני 
 השבת:

 אננס
מתחילת השמיטה עד סופה

מתחילת השמיטה עד  -קדושת שביעית 
סופה.

 אין איסור ספיחין
אין ביעור

 אספרגוס
 מתחילת השמיטה עד סופה

מתחילת השמיטה עד  -קדושת שביעית 
 סופה.

 אין איסור ספיחין
 אין ביעור

מתחילת חודש אדר ב' (תחילת מרץ)  אפונה (גרגירים)
בשמיטה עד אמצע חודש אדר (תחילת מרץ) 

 בשנה שלאחר השמיטה
 מיובאים מחו"ל) –(גרגירים 

מתחילת חודש אדר ב'  -איסור ספיחין 
(תחילת מרץ) בשמיטה עד אמצע חודש אדר 

 (תחילת מרץ) בשנה שלאחר השמיטה

אמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) 
 בשמיטה

מאמצע חודש אב (אמצע אוגוסט) בסוף  אפרסמון
השמיטה עד תחילת חודש אלול (אמצע 

 אוגוסט) בשנה שלאחריה

מאמצע חודש אב (אמצע  -קדושת שביעית 
אוגוסט) בסוף השמיטה עד אמצע חודש 

 טבת (תחילת ינואר) בשנה שלאחריה.
 אין איסור ספיחין

אמצע חודש טבת (תחילת ינואר) 
 שלאחר השמיטה

 מאת: "כושרות".

4 

חנוכה 
 שמח!!!



כ"ט כסלו תשפ"ב | פרשת מקץ | גליון 624

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

לא לאבד את התקווה

22

11116666:::00000011117777:::11111111117777:::4444444
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

המסר של חג החנוכה 
– לדעת שגם במצבים 

הקשים ובחשיכה, 
שנראה שהכל נגדנו, 
צריך לדעת שהקב"ה 

מחכה לנו עכשיו 
בפתח עם אור גדול 
וגאולה, אליה ניתן 

להגיע רק ע"י תקווה 
ואמונה



חנוכיה שהצילה חיי משפחה שלמה

13

'אבא', אמר הילד לאביו, 'החנוכיה הזו כה 
יפה, ויש מאחוריה סיפור נוגע ללב המרתק 
אותי. היא גם בדיוק מתאימה למדף בחדרי, 

אותה אני רוצה!'



חנוכה – אם אני חייב אני יכול

עמדת להם בעת צרתם

84

חושד בכשרים

ששאאלה::

14

תתששובהה:

3

"אף פעם איני חושב 
על דבר אם אני יכול 
לעשותו, אלא אם 
אני חייב לעשותו, כי 
אם אני חייב לעשותו 
אזי גם אוכל באמת 
לעשותו"



על שמרים וסופגניות

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים
לפרטים ותיאום מועד התרשמות:

02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

המקובל רבי חיים שאול דוויק הכהן זצוק"ל
88

32

ליהההודים הייתתה אאורההה ושמחה

מעט עעלל ענוותתתנותו

נפתח כולל ערב לבעלי בתים
לימוד טור ושולחן ערוך על הסדר, עם עיקרי הדינים בבית יוסף

ייתכן גם לימוד בחברותות
בימי שני וחמישי בין 19:30-20:45

בביה"כ "בית לוי" בקומת הכולל. כולם מוזמנים

בבית יוסףללימוד

ים

בשורה משמחת לציבור שוחרי התורה
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           "בפתשחנוכה - מקץפרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לעילוי 
נשמת 
שלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ְרעֹה ֵלאמֹרַויַּ  ְלָעָדי  ַען יֹוֵסף ֶאת ּפַ ּבִ
ְרעֹהִק ֱאלֹ  לֹום ּפַ   )מא, טז( ים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ

, יתן 'ים יענהוקאל' - אלא ,יאין החכמה משל - 'בלעדי'
  )רש"י( 'שלום פרעה'-לעניה בפי 

אינו מחזיק טובה לנפשו ומכריז לפני פרעה ללא  יוסף הצדיק
 תוי, הכל מא"שלום פרעה ה אתאלוקים יענ -בלעדי "חת: 

, יוצא מאפילה לאורה הוא ברגע הבאהנה... כבר ו ,יתברך
כי  , ונהפך למשביר ומשפיע לכל העולם כולו.עולה לגדולה

י שערבפניו כל  יםפתחנו יתברך, כשאדם תולה הצלחתו ב
  .שמים

*   *   *  

"ל, רבו של מרן זצ נחום מהורודנאאיש האלוקים רבי 
ימש כגבאי הצדקה של הורודנא, וכל ש זצ"ל ה'חפץ חיים'

  עניי העיר ונזקקיה הסתייעו בו בקביעות. 

הגיע לפתחו מקרה דחוף של יהודי אומלל אחת פעם 
שנתפס בידי שליט רשע, ואם לא היו פודים אותו באותו 

. הרשע הסכים של פיקוח נפשהיום, היה חשש אמיתי 
לשחרר את השבוי תמורת סכום כופר של מאה וחמישים 

  ובל, שנחשבו בזמנו להון עתק.ר

רבי נחום בדק בחשבונותיו וראה שהגרעון גדול מאד, ואין לו 
שום אפשרות להשיג סכום כזה. הוא לא אמר נואש, ופנה 
אל כמה מגבירי העיירה כדי שילוו לו את הסכום, אך איש 

  מהם לא הסכים להלוות לו סכום כה גבוה.

ירים הנכבדים בסוף המסלול פגש רבי נחום את אחד מהגב
בעיר, שטח בפניו את המקרה הנורא וביקש את עזרתו, אך 
גם זה השיב את פניו ריקם. "איני יכול להוציא סכום כה גדול 

  לזמן לא ידוע", טען העשיר.

רבי נחום שהכיר את הנחיצות בענין, הרהר לרגע, ואז פנה 
אל הגביר בהחלטיות: "הזמן יהיה ידוע. לא שנה, לא חודש 

  .יום אחד, אתה יכול להלוות לי?"ל -ע ולא שבו

"מה, מחר תוכל להחזיר לי את מלוא הסכום?", שאל הגביר 
  מהון.יבת

"אכן כן!", השיב רבי נחום בפסקנות. "מחר בשעה שתיים 
  עשרה בצהריים, אני אצלך עם מאה וחמישים רובל!"

  העשיר עדיין היסס. "אולי אשאל את אשתי", הציע.

נחום בראשו, "חייו של יהודי מוטלים על "אין זמן", נענע רבי 
כף המאזניים. נשים דעתן קלה, ואם יתחילו כאן ויכוחים זה 

הלווה לי את הכסף, ואני מבטיח לך כי מחר  ..לא ייגמר.
  .בצהריים החוב ישולם במלואו!"

בספקנות רבה פנה הגביר לביתו, פתח את הכספת, ומנה 
תקילין. מיהר רבי לידי רבי נחום מאה וחמישים רובל טבין ו

  נחום החוצה, ורץ להציל נפש מישראל.

למחרת, בשעה אחת עשרה בבוקר, פוגש העשיר את רבי 
שלתוכו הטילו  רחוב העיר, כשבידו תרמיל המעותנחום ב

היהודים את תרומותיהם, והוא מבקש מן העוברים ושבים 
צדקה לפדיון שבויים. הגביר הציץ בסקרנות אל תוך 

  ש שם בקושי עשרה רובל...התרמיל, וראה שי

"אתה יודע שעוד שעה אתה צריך להיות אצלי, עם סכום 
גבוה פי חמש עשרה", אמר העשיר לרבי נחום. "אתה בטוח 

  .שתעמוד בהתחייבות שלך?"

"בחומש שמות, אומר  ,שמע נא", אמר לו רבי נחום בשלווה"
הקדוש ברוך הוא למשה ששמו הוא 'אהיה אשר אהיה'. 

הבורא  –ם זה היא, שלא משנה מה יהיה המשמעות של ש
יתברך נמצא עם כל יהודי בכל מצב. וכשהשם יתברך איתי, 
אני סמוך ובטוח שבעוד שעה אני אחזיר את החוב עד 

  .הפרוטה האחרונה!"

העשיר פנה לדרכו, ורגע לאחר מכן באו שני יהודים נכבדים 
בי נחום להפקיד בקופתו סכום מתושבי העיירה, וביקשו מר

  קופיקה לא פחות. ..מאה וארבעים רובל. של

  "מה קרה?" התעניין רבי נחום. 

"הנה זה עתה ארסנו את ילדינו", אמרו השניים, "ואנו 
נים להפקיד בידכם את דמי הנדוניה, עד לתאריך ימעוני

  החתונה".

"ואני יכול בינתיים להשתמש בכסף עבור צרכי הצדקה?" 
  נחום.שאל רבי 



  
יים. "אדרבה, במקום שהכסף ישכב "בוודאי!", השיבו השנ

נו ועבור הזוג הצעיר שאין לה הופכין, הוא יצבור עבור כאבן
  זכויות גדולות של צדקה וחסד".

רבי נחום הודה לזוג המחותנים מעומק הלב ובירכם בכל 
הברכות. הוא צרר את הכסף באמתחתו, ובהליכה מהירה 
השיג את הגביר שעוד לא הספיק להתרחק. "הנה לך 

נחום, ומנה לידיו את הכסף  כום במלואו", אמר לו רביהס
  דקות אחדות קודם לכן... אותו קיבל

  ]מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'[

*   *   *  

עתים, ל. היא משמים -דבר אחר בחיים כמו כל  -פרנסה 
 ,זאת בחוש לראות נפעמיםתוך כדי נפתולי החיים אנו 

  לחזק את האמונה שבלב. וכיםוז

*   *   *  

"יש לי חנות של בגדים באחת הערים.  בעל המעשה:פר מס
וברוך ה'  נות והרווחים בהתאם.אנשים רבים נכנסים לח

  . בכבוד פרנסלהת אנחנו מצליחים

 כמה חנויות לידבמרחק ש האורבדרכי לחנות אני  יום אחד
 האוראני כמה ימים ו יםברו. עת אחרתחנומשפצים  חנותי

חנות ' -ות המשופצת יסה לחנשמניחים שלט גדול בכנ
   .'בגדים

הוא לא ' :החדשה לה כעסתי מאוד על בעל החנותיתחב
חנות דווקא ליד חנותי? הרי  פותח איך הוא ,אחרמצא מקום 

ברור שבמצב כזה, פחות אנשים יכנסו לחנות שלי 
הרי 'אבל מיד התאוששתי וחשבתי בליבי:  .'וההכנסות ירדו

הרי ברור, שהקב"ה אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים. 
וכי לבורא . מפרנס, ולא החנות מביאה לי פרנסההוא זן ו

גבלות ואינו יכול לשלוח לי פרנסה, מ -חלילה  - ישעולם 
להשפיע על שנינו יכול הוא כאשר יש עוד חנות לידי?! הרי 

מדוע אה. אם כן, ע עצום של פרנסה מידו הרחבה והמלשפ
מרן התרחש עם ף נזכרתי בסיפור שבנוס .'עלי לדאוג?
. פעם אחת בא אליו עגלון אחד ובכה ללא זצ"ל ה'חפץ חיים'

 ע"יהיתה הרף. הוא סיפר, שהסוס שלו מת, וכל פרנסתו 
מאין תהיה הסוס. עכשיו, שאינו יכול לקחת אנשים בעגלה, 

. השיב לו מרן ה'חפץ חיים': 'אכן עליך לבכות לו פרנסה?
ל השנים הרבה. לא על העובדה שהסוס מת, אלא על כ

בורא שפרנסתך באה לך מהסוס ולא מהאלו שחשבת, 
עולם. מאחר וכך אתה חושב, אזי אין לי עצה להושיע אותך, 

חשבתי לעצמי,  ממילא אכן אין לך פרנסה'.כי כשהסוס מת, 
האם אני חלילה רוצה להיות כמו אותו עגלון שוטה, שחושב '

מביאה לי את שהסוס מביא לו את הפרנסה? האם החנות 
   '.פרנסה?

מספר ימים עברו והתברר גודל הנזק. בעל החנות 
את אותם בגדים בדיוק הספקים שלי המתחרה הביא מ

כפי שצפיתי, הרגשתי ירידה גדולה . ובחנות שלי שאני מוכר
בהכנסות של החנות. הקונים התחלקו ביני לבין החנות 

  החדשה. 

כיצד  יצא לי לשבת ולחשוב ,זמן שהתפנה ליכיון אמנם, 
עלה בדעתי באמצעות עסק צדדי, ו אוכל להגדיל את הכנסתי

 לאמץב ווחשהתחלתי ל באמת .'שדכן'שאולי אוכל לשמש כ
נהייתי  ,רעיונות לשידוכים עלו בראשי , מספרמוחהאת 

בשידוכים בזמני הפנוי. ב"ה הצלחתי  תיהתעסק'שדכן' ו
 מעבר למצופה וכמה זוגות באו בברית הנישואין כבר באותו

   .החודש

כניסה החנות הש בסוף החודש ראיתיוהמעניין הוא, שאמנם 
ו סכום ותאבכיסי את  היההכול -בסך , אבלהרבה פחות לי

אם הפרנסה היא מהחנות או  כמו מקודם. מה הנפקא מינה
  ...לכיסמשידוכים? העיקר מה שנכנס 

שנפתחה בקול רעש  עברו מספר חודשים והחנות שלידי
שה. ניהול עסק אינו דבר פשוט גדול, נסגרה בקול ענות חלו

ק נגזרת מגורמים רבים כולל רווחיות העס -כלל ועיקר 
ההוצאות האדירות, שיש בשכירות הנכס, תשלום עבור 

. חשבתי לעצמי, שכעת אחזור למעמדי, אבל עובדים וכיו"ב
אולי ארוויח כפול.  ,עסק של שידוכיםיש לי כבר עוד הרי 

החנות נסגרה והקונים מה אומר ומה אדבר, מאז שאבל... 
למרות  ...לגמור אפילו שידוך אחדחזרו אלי, לא הצלחתי 

שניסיתי, ולמרות שההצעות היו טובות כמו מקודם. כך גזרה 
חוכמתו יתברך וההצעות לא הבשילו לידי גמר. הרגשתי 
בחוש, שפרנסה היא מהשמיים. לא משנה איך מסבב 

בוא אלי י הסיבות יסובב זאת, מה שמובטח לי בראש השנה,
הרגשתי, שהחנות שנפתחה  או מהחנות או משידוכים.

ונסגרה, היתה בדיוק בשבילי. כך למדתי פרק בביטחון 
  ... מגיעה מהסוסבקב"ה, שהפרנסה לא 

  ]פניני עין חמד''-מתוך 'ווי העמודים'[

*   *   *  

שנים רבות,  לפנישליט"א:  טורק אליעזרסיפר הגאון רבי 
זצ"ל, ראש  משה רבינוביץון רבי שמעתי סיפור נפלא מהגא

ישיבת 'קרן התורה' בלייקווד, אותו שמע מהנגיד הרבני רבי 
משה רייכמן זצ"ל, שהיה ענק חסד, איש טוב ומיטיב, שפיזר 

  רבות מהונו לשגשוג עולם התורה. 

עסקה גדולה ויקרה,  רבי משהל נזדמנה בצעירותו,
 במסגרתה רכש כמות עצומה של מרצפות. לפי הצרכים

ומאפייני השוק באותו הזמן, היתה מטרת העסקה הענקית, 
רבי משה  להשתלט לחלוטין על כל שוק הריצוף באותו אזור.

רכש יחד עם המרצפות דבק מיוחד, בו משתמשים בתהליך 
הריצוף, אך עלויות הדבק לא התקרבו אפילו למחיר של 

למגינת ליבו, איש עסקים מתחרה אלא שהמרצפות עצמן. 
וא לעסקי הריצוף, ייבא מיבשת אחרת כמות נכנס גם ה

גדולה יותר של מרצפות, והחל לשווק אותן בכל המרץ. 



  
מחמת התחרות הלא מתוכננת, נכשלו מכירותיו של רבי 
משה בצורה קשה מאד, ולא הצליח אף לכסות את הוצאותיו 

  ודאי שלא להרוויח. והעצומות, וב

הצליח  והנה אירע משהו מאד מעניין. אותו מתחרה אמנם
להשתלט על השוק, אך הוא שכח לקנות את הדבק המיוחד. 
מחמת עוד כמה סיבות, נוצר לפתע מחסור גדול של הדבק 
בשוק, ומחירו האמיר וטיפס לגבהים. רבי משה מכר את כל 
מלאי הדבק שברשותו במחירים יקרים פי כמה וכמה 

חים שתכנן משתכנן בתחילה, ורווחיו האמירו אף על הרוו
  ...ממכירת המרצפות להכניס

רבי משה נפעם להיווכח בחוש, כיצד 'רבות מחשבות בלב 
איש', ולמעשה 'עצת ה' היא תקום'. אדם מתכנן להעשיר 

מתאמץ ועושה בעניין, ובסופו של דבר  ,ם, פועלימדבר מסו
הקדוש ברוך הוא מסובב שמהדבר שפעל לא ראה את 

 -יבות שכלל לא ייחס לו חשהעושר, ודווקא מהדבר השולי 
  ממנו הצליח להתעשר.

*   *   *  

מעשה דומה עוד מספר הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א: 
של בטחון והשגחה פרטית ארע עם סבי, הרה"צ רבי דוד 
שלזינגר זצ"ל. רבי דוד התגורר בוינה בשנים שלפני עליית 
הנאצים לשלטון, ונחשב לגביר גדול. בבעלותו היה מפעל 

 טקסטיל, שבנייניו השתרעו על פני שני רחובות.גדול של 
כששמע רבי דוד שהנאצים סגרו את הגבולות, ויחד עם זאת 
הגיעו שמועות שבדעתם להכחיד את כל היהודים, הבין 
שכוונתם רצינית. בניגוד ליהודים רבים שלא השכילו לקדם 
את פני הרעה והאמינו כי הכל יחלוף, רבי דוד לא בזבז רגע. 

את משפחתו ויצא עמם מהבית בלא לארוז הוא נטל 
מאומה, כשבכיסו ארנק עם מעט כסף בלבד. הם הצליחו 

, לאחר שבמעבר הגבול הצליח ץלשוויבדרך לא דרך להגיע 
באמתלאות להפטר מהשומרים שלא יעקבו אחריו, וכך 

וייץ, הראתה לו ובהגיעם לש בחשאי הבריח את הגבול.
התורה הקטן  הצליחה להחביא בתיקה את ספראשתו ש

שהיה להם בגרמניה, שנחשב לנדיר ביותר ועלה ממון רב. 
נו, ובקושי אפשר עד היום מוחזק ספר זה בידי משפחת

לקרוא בו מרוב שאותיותיו קטנות. רבי דוד הודה לה מאד, 
והתרגש שעלה בידם להציל את ספר התורה, אך אמר לה: 
 "אפילו את ספר התורה היה עדיף להשאיר, כי זהו ממש

  פיקוח נפש!".

לאחר זמן מה הם עלו לארץ ישראל, והגיעו ממש בחוסר 
תם יב ,תאקלם אט אט בארץ, אך בין לביןכל. הם החלו לה

ין ן מצוהקטנה בגרה והגיעה לפרקה. הוצע לרבי דוד חת
מישיבת חברון, ולאחר כמה בירורים החליטו הצדדים שאכן 

קנה ההצעה מתאימה, אך רבי דוד נזקק להתחייב שהוא י
  לזוג הצעיר דירה בתל אביב, שעלתה הון עתק. 

"הרי אין לנו פרוטה", אמרה לו אשתו. "על סמך מה מבטיח 
  אתה דירה בתל אביב?!". 

השיב לה רבי דוד: "כל חיי הייתי עם ביטחון גמור בקדוש 
ברוך הוא, ומבחינה זו כלום לא השתנה. על סמך הבורא 

  יגיע!". יתברך ועזרתו אני מבטיח, והכסף כבר 

ישועת ה' אכן הגיעה בדרך פלאית, תוך שמתקיים ברבי דוד 
. 'ל פני המים כי ברוב הימים תמצאנושלח לחמך ע'הפסוק: 

וד דניהל רבי  -שנים שלפני המלחמה ב - וינהובמה קרה? 
גמ"ח גדול שאנשים רבים נעזרו בו. ביום מן הימים, הגיעו 

כדי לסייע שני סוחרים בעלי ממון ללוות כסף מהגמ"ח, 
בסגירת עסקה גדולה. רבי דוד השיב את פניהם ריקם, 
באומרו כי קופת הגמ"ח ריקה כרגע, ואין באפשרותו להלוות 

כצאתם, נכנס אדם נוסף, עני מרוד,  כעת סכום כה גדול.
וביקש אף הוא הלוואה בסכום דומה. "בשמחה", נענה רבי 

  דוד והחל למנות את הכסף במקום. 

שאל בנו של רבי דוד: "לסוחרים הללו,  כשיצא אותו אדם,
 -ם ובסיס להחזיר ממנו את ההלוואה שיש להם ממון ועסקי

  .לא הסכמת להלוות, ולעני הזה כן?"

ם הללו, אם אני לא אלווה י"אדרבה", אמר רבי דוד. "השני
ש עוד י ,כבר ימצאו מישהו אחר שילווה להםהם  -להם 

לבנק. אבל ת שהם יפנו גמחי"ם, וישנה תמיד האפשרו
מי ילווה לו? לכן נעניתי שאין לו מהיכן להחזיר,  היהודי הזה

   "....לבקשתו

עברו שנים, ובאותו היום בו היה רבי דוד צריך להפקיד את 
הכסף עבור הדירה שהבטיח, הוא פוגש את היהודי ההוא 
ברחוב. שניהם התרגשו עד מאד לראות זה את זה, 

 ת שנות הזעם.והתיישבו לספר זה לזה כיצד שרדו א
התברר שאותו יהודי, לאחר שעבר את המלחמה, התבסס 
והצליח להתפרנס לא רע. "מאז שהסתיימה המלחמה", 
אמר היהודי לרבי דוד, "אני מסתובב ומחפש אותך כדי 
לפרוע לך את החוב. ידעתי שאין סיכוי רב לכך, ואחר זמן 
מה כבר התייאשתי. והנה עתה בסייעתא דשמיא מצאתי 

  .אותך!"

מיד פנה עימו היהודי אל הבנק, ופרע לו את כל סכום 
ההלוואה; סכום שהיה בו די והותר כדי לשלם את 

  התחייבותו של רבי דוד עבור הדירה!...

  ]מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'[

  חנוכה
יםָמַסְרּתָ  ׁשִ ַיד ַחּלָ ים  ִגּבֹוִרים ּבְ ד יַ בְּ  ְוַרּבִ

ים.   ..ְמַעּטִ

מסרו נפשם עמדו בנסיונות השמד, מתתיהו ובניו 
ו ותלו בטחונם בכנגד כל הסיכויים היוונים  עם במלחמתם

 שועות, נפלאות ונחמות.יניסים,  -יתברך, והתוצאה היתה 
'אף פעם איני חושב על ' פעם: זצ"ל אמר רדוקההסבא מנוב



  
לעשותו,  חייבלעשותו, אלא האם אני  יכולדבר האם אני 

   ".אוכל לעשותו'!! יכוללעשותו אזי גם  חייבשאם אני 

דבר העומד בפני זה וגם ועושים השתדלות אין  כשיש רצון
של מצד הטבע. וכידוע זה היה סוד הצלחתו  הפרעות אין

בבניית ישיבות רבות בזמנים הקשים רדוק ההסבא מנוב
   שהיו בתקופתו בעולם.

*   *   *  

זצ"ל  הרב מבריסקמרן שנה אחת בערב יום כיפור קרא 
יש אברך לרב טננבאום מזכיר ועד הישיבות, ואמר לו ש

נחשב עריק ו היות .דחיית גיוסשעקב הזנחה לא הגיש 
ענה לו הרב טננבאום:  הושם בכלא, ויש לטפל בשחרורו.

. נענה "אין בעיה! מיד בצאת יום הכיפורים אטפל בעניין"
  ."לא מחר! היום! היום עליך לשחררו"הרב מבריסק אומר: 

ת ל לעשות כעוכאיני י"אמר הרב טננבאום לרב מבריסק: 
אולם הרב  ".מאומה, משרדי הצבא סגורים ואין עם מי לדבר

  ".אל תגיד איני יכול, תגיד איני רוצה!"מבריסק הגיב ואמר: 

 כשאינו יודע הרב טננבאום יצא מבית הרב תפוס הרהורים
 ברירה החליט ללכת למחנה שנלרמה לעשות? ומחוסר 

בהגיעו לשם  יראה כבר מה לעשות.אולי שם הוא חשב שו
כעבור דקות ספורות  .הקצין הבכיר ביותרביקש לדבר עם 

פתח הרב טננבאום  יצא אליו הקצין הבכיר והתעניין ברצונו.
ראה היום ערב יום כיפור וכל יהודי זקוק לברכה, "ואמר: 

למשמע  ".אולי הנך מעוניין לזכות היום בברכה מרב גדול?!
הדברים התעוררה בלב הקצין הנקודה היהודית והנהן 

תשחרר את " :ב טננבאוםהרואז אמר לו  בראשו להסכמה,
  ."האברך ותזכה בברכה

מיד במוצאי יום כיפור אטפל "הגיב הקצין,  ",אין בעיה"
   ".בענין!

חזר בנחרצות הרב טננבאום על מילותיו  ",לא מחר! היום!"
   .מבריסקשל הרב 

אין  ,אין מצב עכשיו לשחרר"אמר הקצין,  ",אבל איני יכול"
   ".עם מי לדבר!

של הרב  דבריו לקצין את המשך הרב טננבאום אמר
  ".!תגיד איני יכול תגיד איני רוצהאל " :מבריסק

מה  יודע אני ,אם אני אומר שאיני יכול"התרגז הקצין ואמר: 
   ".אין עם מי לדבר!ואני אומר! הכל סגור עכשיו ש

מילים הלו א -מה שאמרתי לך כעת : "אמר לו הרב טננבאום
  ".שממנו תקבל את הברכהשאמר לי הרב הגדול 

   ".טוב ננסה..." :בשפתיו ואמר ךנש ,הקצין הרהר

בר זמן קצר לפני התקדש היום הקדוש ד בסופו של
   ...אברךהשתחרר אותו 

חזר הרב טננבאום לרב מבריסק לבשר לו הבשורה, וכמובן 
  י השחרור היה תמורת ברכה מהרב...לא שכח להדגיש לו כ

*   *   *  

ביהודי חסיד  ,]'אוצר המעשים למחנכים'בהובא [מעשה מרטיט 
פולני ר' לייבל קוטנר שמו, שהיה במחנה עבודה של 

 12 תחמושת וכלי נשק יצורביעבדו הגרמנים ימ"ש, בו 
  ...שעות ביממה

והנה יום אחד באמצע העבודה שבתה לפתע המכונה, 
 לב םש ,ימ"ש ,י הממונההנאצ .השתררה במקום ודממה

נן בכל העובדים, ותר בעיניו התבוהוא  .כעס מאדלתקלה, ו
להפיל עליו את הכישלון, והנה מצא את... ר'  'קרבן'אחר 

לייבל קוטנר, ומיד בקול נחרץ דרש ממנו לתקן את 
   .המכונה!

 עהבימאומה בענייני מכונות, הבין  ולאר' לייבל שלא ידע 
וכי איך אדע לתקן מכונה כזו עדינה שאין לי " :מיד תמיהתו

  ".?!שמץ של מושגבה 

 "!ט דוסְ ע! קאנְ יודֶ  ט אֲ יסְ י ּבִ ִד "צי רשע ואכזר אמר: אותו נא
  ].אתה יודע ויכול! ,יהודיאתה [

 ,פירק ,תיקן ,חיבר ,כל אותו הלילה עמל ר' לייבלבקיצור, 
הלחים וניסה בכל כוחו לתקן את המכונה, כשכל שוכני 
הצריף מביטים במלאכתו בחרדה... מה יהיה אם לא 

  .יצליח?!

היא חזרה  ...ל שקשוק גלגלי המכונהוהנה לפתע נשמע קו
   ...!עבודל

ה כי המכונה פועלת, הוא לא כשנכנס הקלגס ימ"ש ורא
 לוהודי הצליח לעשות דבר שהוא באמת לא יכיאיך ה האמין

  . ..לעשות היה

נאצי, ומיד ניגש אליו ודרש ר' לייבל זיהה את תדהמתו של ה
תגובתו של הנאצי, שהיה עצמו מכולם חרדו  .תשלום

מה '' :שאל מידאותו נאצי  ...ופתע מהתעוזה של היהודימ
מן הלא יאואבל...  .''!סיגריות'' :ענהור' לייבל  ",?רצונך

ונתן ות ירגיידו לכיסו הוציא סאת  הכניס נאציתו אוקרה... 
  .לתדהמת כולם - לר' לייבל

ט יסְ י ּבִ ִד 'ריו המופתעים, ואמר להם: 'הסתובב ר' לייבל לחב
 האנחנו יהודים ואנחנו יכולים! גם מ !ט דוסְ קאנְ ע! יודֶ  אֲ 

 :ואז סיים "....כשרוצים מצליחים - ראה בלתי אפשרישנ
לים לשרוד את וכנו ין אנחשאי"למרות שנראה לנו לפעמים 

 לשרוד, ליםויכאנחנו חייבים לשרוד ו אנחנו התופת, נדע כי
ועל שלהבת חיים השמור על ל גם נצליחאז  ,כשנדע זאתו

   ".היהדות בתוך הכבשן הבוער!

  .לעולם אל תאמר איני יכול! תאמר איני רוצה

  ]הרב ב. בירנצוייג- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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למלך והוציאו על פני ארץ 
וע"ז  מושל,  בתור  מצרים 
לא  "שפת  הפסוק  מתרץ 
ניכר  ידעתי אשמע" כי בזה 
על  אמר  יען  פתרונו,  טוב 
מלת 'שפת' שלא ידע אותה 
פרעה,  בחלום  אינה  והיא 
והוא שומע המלה שפת מפי 
פרעה, אבל כפי שיודע הוא, 
לא חלם פרעה כן, רק חלם 

באמת שעומד על היאור.
)בני יששכר(

מדוע חשדם 
כמרגלים?

מב.   ) אתם  מרגלים  ויאמר 
את  יוסף  האשים  מדוע  ט) 
של  באשמה  דווקא  האחים 
אחרת?  באשמה  ולא  ריגול 
בעל  האדמו"ר  וביאר 
ה"אמרי אמת" מגור זצוק"ל, 
יחקרו  שמא  חשש  יוסף  כי 
וישאלו את אנשי המקום על 
אודות אחיהם שנמכר לכאן, 
אותו  כי  להוודע  ועלולים 
המלך,  הוא  שנמכר  העבד 
"מרגלים  האשימם  ולכך 
לחקור  שיפחדו  כדי  אתם", 
כיון  המקום,  אנשי  את 
שמרגלים  בהם  שחושדים 

הם.

כל המרחם על 
הבריות מרחמין 
עליו מן השמים 

וקל שדי יתן לכם רחמים )מג. 
לומר:  צריך  היה  יד( לכאורה 

עליהם  ירחם  נתכוון שהשי"ת  לכך  והרי  רחמים"  עליכם  "יתן 
רבי משה  ומבאר הרה"ק  לכם רחמים",  "יתן  א"כ מדוע אמר: 
צריך  השמים  מן  עליו  שירחמו  הרוצה  זצ"ל,  מאוז'רוב  יחיאל 
תחילה שיהיה הוא עצמו רחמן, כדרך שאמרו כל המרחם על 
הבריות מרחמין עליו מן השמים )שבת קנא.( 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(

לביאור מהיכן היה המטמון
 ויאמר שלום לכם וגו' אלקיכם וגו' נתן לכם מטמון באמתחתיכם 
כספכם בא אלי ויוצא אליהם את שמעון )מג, כג(. ביאר הגה"ק 
רבי שלום תאומים רבה של שטפנשט דלכאורה יתמהו מהיכן 
אליהם את שמעון  ויוצא  סמיכות  ענים  גם מה  יבוא המטמון, 
למטמון. אלא הכוונה היא שאמר 'כספכם בא אלי ואלקים נתן 
דהיינו שיתכן שבתבואות כאשר אצרו באוצרות  לכם מטמון', 
המלוכה, הכניס אחד מהעם בתוך התבואה גם מעות, ועכשיו 
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פרשת מקץ
שבת חנוכה 

ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

ה' מכין הישועה שברגע 
שיבטח בו האדם יוושע

ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם )מא. 
משך  שכל  מפרש  הק'  החיים  האור  א( 
החלום  זה  לילה  בכל  חלם  שנים  הב' 
קשה,  לכאורה  עיי"ש.  ששכחו,  רק 
לחלום  פרעה  הוצרך  באמת  מדוע  למה 
חלום זה במשך שנתיים? ויבואר על פי 
תלמידו  עם  שנסע  מהבעש"ט  מעשה 
מו"ה מענדיל המגיד מבאר זצ"ל, ובדרך 
לו  ואמר  למים,  מענדיל  רבי  הרב  צמא 
הבעש"ט ז"ל אם יהיה לך בטחון אמיתי 
בהשי"ת הרי שיזמין לך מים, וכך הווה, 
אם  להם  ושאל  אחד  ערל  להם  שנזדמן 
שלשה  זה  ממנו  שנאבדו  בסוסים  פגעו 
ימים והוא מחפשם, ושאלו אותו אם יש 
עמו מים, ונתן לרבי מענדיל מים לשתות. 
ושאל המגיד רבי מענדיל לרבו הבעש"ט 
כיון שערל זה לא נסע רק למעני לרוות 
צמאוני ואם כן מדוע נסע זה שלשה ימים 
והזמין  סובב  השי"ת  שאכן  לו,  ,והשיב 
אותו מקודם, כדי שכאשר יהיה לך בטחון 
אמיתי בהשי"ת ימלא מיד מחסורך .הרי 
שגדול כח הבטחון, שהשי"ת מזמין למלא 
הבטחון  לו  שיהיה  קודם  אדם  משאלות 
על זה אופן באם יהיה לו בטחון, וכן כאן 
גבי יוסף שתחלה בטח על שר המשקים 
ונענש עד שהיה לו בטחון בהשי"ת, לכך 
הזמין השי"ת החלום לפרעה בכל לילה 
לגאולת  מוכן  שיהיה  השנים,  שני  משך 

יוסף מיד כשיהיה לו בטחון בהשי"ת.
)אמרי פנחס - הרה"ק מקאריץ זי"ע(

כחלום יעוף
לקץ  האדם  כשמגיע  א(  )מא.  מקץ.  ויהי 
הוא,  פרוע  מלשון  "ופרעה"  אז  ימיו 
אשר  "חולם"  לו  נתגלה  להוותו  כאשר 
"והנה עומד  כל החיים שלו היה חלום, 
על שפת היאור" אז רואה שלא תיקן עוד 
כלום פה בעולם הזה, ולא רק שלא עבר 

את היאור רק לא בא אפילו אל תוכו.
)מאיר עיני ישרים(

איך הוכח פרעה שיוסף פתר נכון
והנה עומד על היאור )מא. א( הנה ראינו 
את  פרעה  סיפר  שכאשר  לשון,  שינוי 
היאור"  שפת  "על  אמר  ליוסף  חלומו 
ושינה בלשונו במכוון, לראות אם ירגיש 
יוסף  העמידו  ובאמת  השינוי,  את  יוסף 
יוסף שהחלום היה  לו  ואמר  על טעותו 
כשעומד על היאור ולא על שפת היאור, 
שמו"  ביהוסף  "עדות  הפסוק  כונת  וזה 
שיוסף  העדות  היא  מה  לרמוז,  והכונה 
ידע פרעה שפתרונו  אמר אשר בזכותה 
כמשנה  המליכו  כך  בשל  ואשר  אמיתי, 

שנה שביעיתשנה שביעית

גליון מס' 311

בס”ד

קהל שוחרי תורה וחסידות מוזמנים בזאת לסעודת 
מלוה מלכא לרגל יומא דהילולא רבה דמרנא ורבנא 

סבא קדישא עטרת תפארת ישראל

ובהשתתפות הגה"ח רבי דוד משה סגל שליט"א משב"ק אדמו"רי סדיגורא 

מוסדות שטפנשט בארה"ק
רחוב מהרש"ל 13 ב"ב טלפון: 03-579-03-03

התועדות חסידים
בהילולא דצדיקא

הגה"ח  אליהו לנדא  שליט"א

הרה"ק רביישראל מהוסיאטין זיע"א
בהשתתפות משפיעים וזקני חסידים

שזכו להסתופף בצילא דבעל ההילולא נבג"מ
בראשות:

עולו ואתכנשו להילולא דצדיקיא

שתערך במוצש"ק פר' מקץ בשעה 21:00
בבית מדרשינו ברחוב מהרש"ל 13 בני ברק

המלוה מלכה הקבועה בראשות הגר"ד באך הנערכת בבית מדרשינו תערך בק"ב

בס”ד

הרה"ק מהוסיאטין זיע"א
בטבריה

לרגל יומא דהילולא קדישא
דמרנא הרה"ק סבא קדישא

רביישראל מהוסיאטין זצ"ל

מוסדות שטפנשט בארה"ק
רחוב מהרש"ל 13 ב"ב טלפון: 03-579-03-03

נסיעה להילולת

תתקיים תחבורה לציון קברו בעיר הקודש טבריה
ביום חמישי ליל ההילולא כ"ט בכסלו תשפ"ב

 מב"ב:  רח' מהרש"ל 13 בשעה 19:00
 מירושלים:  מתחנת האבן ברחוב שמואל הנביא בשעה  19:00

שהייה במקום כשעה לאמירת ספר התהילים וחזור
דמי נסיעה סמליים 10 ש"ח

ההרשמה חובה טלפון: 03-579-0303
  מספר המקומות מוגבל  



2 באר בשדה- שטפנשט

המטמון  בא  באמתחותיכם  התבואה  מלאתי  כאשר 
מהתבואה לכם, והא ראיה ששמעון העיד שהוא מסר 
אמתחת  לקחו  הם  ואעפ"כ  להאיש,  מעותיו  בודאי 
שמעון ונמצא מעות גם באמתחתו, וזה 'ויוצא אליהם 
את שמעון' להעיד על זה שלא יתפחדו ויראו שמא 
זה כספם המושב, אלא שזה מטמון שמישהו מהעם 
הטמין בתבואה, ובכך הכניס בליבם ספק שמא זה 

באמת לא כספם אלא כסף אחר. 
)אור התורה(

כבדהו וחשדהו
כד(.  )מג,  לחמוריהם  מספוא  ויתן  רגליהם  וירחצו 
אפשר לומר שהראה פנים לכאן ולכאן, שכבדם מאד 
המלך  מדרכי  שאין  מספוא,  נתן  לחמוריהם  שאף 
לעשות כן, ואם חש שמא בהנהגתו הנדיבה ישכילו 
עליו להכירו שהוא יוסף אחיהם, לכן נתן מים לרחוץ 
לאבק  שמשתחוים  ערביים  שהם  שחשדם  להראות 

שברגליהם, ויסורו חששותיהם.
)אור התורה – להרה"ק רבי שלום תאומים אב"ד שטפנשט(

ע"י שנמנע מהנאות זוכה 
לתענוגים רוחניים

רבי  הרה"ק  לא(  )מג..  לחם  שימו  ויאמר  ויתאפק 
'ויתאפק',  זה:  פסוק  דורש  היה  מסלונים,  אברהם 
אף  הנאותיו,  למלאות  שלא  מתאפק  יהודי  כאשר 
בדברים המותרים ועניני רשות, ועושה זאת לכבודו 
עליו  משפיע  הקב"ה  לחם',  שימו  'ויאמר  יתברך, 
כל טוב. וזאת משום דלכל אחד יש חשבון בשמים 
כמה הנאות מגיע לו, וכמה צער ועגמת נפש עליו 
לו  ויש  תאוותיו,  מלמלא  שמתאפק  החכם  לעבור. 
מכך צער, מקבל בזה את חלקו ממה שצריך לסבול 
לו  שנותנים  התענוגים,  חשבון  לו  ונשאר  בעוה"ז, 
יקבל  השוטה,  אבל  ותפילה,  בתורה  רוחני  בתענוג 
את כל תענוגותיו בכך שממלא בפעם אחת תאוותיו, 
ומוכר הכל בעבור נזיד עדשים. וכעין זה מסופר כי 
הבעש"ט ראה נסיך צעיר לבוש בגדי מלכות רוכב 
על סוס הדור, וכולו אומר כבוד הנאה ותענוג, אמר 
הבעש"ט שיש לו מזל כה גבוה בשמים שיכול היה 
להיות מלך, אבל מרוב התענוג והגאוה שנהנה עכשיו 

מרכיבה זו, קיבל את חלקו, כמו כן בכל עניני הנאת 
מן  לו  ליתן  שרוצים  הטוב  כל  את  מבזבזים  עוה"ז 

השמים.
)בית אברהם(

האומר תפילת הדרך לא יוזק בדרכו
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על 
ביתו קום רדוף )מד, ד( כידוע היה הרה"ק ה"אמרי אמת" 
מגור ידען ובקיא מופלג בכתבי-ידות קדמוניים וזאת 
מכך שהיה חובב ספרים, ובאוצרותיו היתה ספרייתו 
התמצא  וכך  בוריה,  על  בע"פ  ידע  אותה  הגדולה 
ביותר בעולם הספרות התורנית. פ"א התגלגל לידו 
על  פירוש  ובו  ויטאל  חיים  רבי  הגה"ק  של  כת"י 
התורה, באותה תקופה איקלע לביתו בפולין החסיד 
רבי ליפא שוואגער המשב"ק של הרה"ק מהוסיאטין 
ובהדפסת  בכת"י  במסחר  רבות  התעסק  הלה  זי"ע 
נוסע  שהוא  מגור  הרבי  כששמע  נדירים,  ספרים 
בכדי  ויטאל  ר"ח  של  הכת"י  את  עמו  שלח  לאר"י 
שידפיסו אותו באר"י, אדהכי והכי ר' ליפא שוואגיר 
נסע לארץ והמלחמה העולמית השניה פרצה במלוא 
עוזה, ובצוק העיתים נעלם הכת"י הנ"ל ולא הודפס. 
אמת"  ה"אמרי  עם  ליפא  ר'  נפגש  כאשר  לימים 
התנצל  המלחמה,  של  בעיצומה  לארה"ק  שהגיע 
ונאבד, הרבי קיבל את  כי הכת"י נעלם  בפני הרבי 
התנצלותו, אך הוא שאלו האם הסתכל מעט בתוך 
הכת"י ואם למד בו וזוכר משהו מתוכו, וענה ר' ליפא 
שלא זכה, ואז אמר לו הרבי מגור הנה אומר לך דבר 
תורה שראיתי בכת"י הזה: כתוב "הם יצאו את העיר 
לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף )מד, 
וכי  בין הדברים,  לכאורה תמוה מה הקשר  ד( הנה 

בגלל שלא הרחיקו לכן אמר רדוף אחרי האנשים? 
אלא, איתא שתפילת הדרך מועילה לאדם שלא יוזק, 
ומחוייבים בתפילה זו רק לאחר שמתרחקים לפחות 
פרסה אחת מן העיר, ויוסף ידע שהם יתפללו תפילת 
שיתרחקו  לפני  אחריהם  לרדוף  ציוה  ולכן  הדרך 
הרבה מן העיר. היינו, לפני שיתפללו תפילת הדרך, 
להם  לעשות  יוכל  לא  הדרך  תפילת  יאמרו  אם  כי 

מאומה. 
 )הגה"ק האלוקי רבי חיים ויטאל זי"ע(

טעם למה יוסף הצדיק לא הודיע 
לאביו יעקב שהוא חי במצרים

כתב באור החיים הק' )מה. כו( ראיתי לתת לב בענין 
יוסף, איך לא חש על צער אביו כמה שנים, ולא כתב 
אגרת לאביו להפיג צערו ולבשרו שהוא חי במצרים, 
אמנם אמת כי למה שנתגלגל הם ענינים שגזר הגוזר 
רבים שהיו צריכין להיות כן, הא' לשלם ליעקב כ"ב 
יוסף  לצד  זאת  בכל  אלא  אביו,  שמש  שלא  שנים 
צריכין לתת טעם לדבר. ונראה ...כי טעמו של יוסף 
נט) מוטב שיפיל  (ב"מ.  ז"ל  דרך אמרם  לשבח על 
אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו וחש על 
כבוד האחים מלביישם לפני יעקב ויצחק וכל זרע 
יעקב, שיוודע להם כי האחים מכרוהו, וסבל שישאר 

אביו בצערו מלביישם.

"ויתנכר  כתוב  דהרי  הטעם  "איתא  לוי  וב"קדושת 
יוסף  צדקת  בזה  להשמיענו  בא  דהכתוב  אליהם" 
יוסף חלם לו שאחיו ישתחוו לו,  הצדיק, כי כאשר 
והלה  חבירו  את  מנצח  כשאדם  הטבע  דרך  והנה 
יודע שנצחו אזי רע לו ונגרמת לו עגמת נפש גדולה 
עדיין  נצחו,  חברו  שבאמת  מזה  יודע  כשאינו  אבל 
הצדיק  יוסף  ולכן  מזה.  נפש  עגמת  כך  כל  לו  אין 
בשעה שהשתחוו לו אחיו התנכר אליהם כדי שלא 
יתפשו בעצמם שבעצם הנה מתקיים חלומותיו של 
הנצחון  בעינם  רע  ויהיה  לו,  משתחווים  והם  יוסף 
של יוסף בקיום החלומות, ובזה שהתנכר הבינו שהם 

משתחוים לאיש אחר.

וזה שאמר הכתוב 'וישתחוו לו' וכו' 'ויכירם' שיהיה 
יהיה  שלא  אליהם'  'ויתנכר  ולכן  נפש  עגמת  להם 
להם עגמת נפש וצער על שהוא נצח אותם. ואפשר 
גם לומר שזה היה כוונת יוסף הצדיק שלא הודיע 
ידע שכשיוודע  יוסף  חי,  ושהוא  לאביו שהוא מלך 
אחיו  על  חלם  אשר  החלומות  יקויימו  אזי  יעקב 
והיו  לאביו  מודיע  היה  ואלו  לו,  וישתחוו  שיבואו 
באים אחיו והשתחוו לו היה להם צער מזה שניצח 
אותם. ולכן לא הודיע לאביו כדי שלא יצער את אחיו 
כדי שיבואו וישתחוו לו, ואכן כשבאו ולא ידעו למי 

משתחוים והבינו שמשתחוים למלך אחר.

חנוכה
מצותה – עד שתכלה רגל מן השוק )שבת כ"א( מפני מה 
נתנו חכמים סימן "עד שתכלה רגל מן השוק", ולא 
קבעו בפירוש את זמן המצוה? אמר על כך הרה"ק 
רבי משה לייב מסאסוב זי"ע: נר חנוכה צריך לשמש 
לכל אדם מישראל רמז ולימוד, שעליו לחיות מתוך 
בטחון ואמונה, ולא לרצות "לכבוש את כל העולם" 
שכן "לא כל המרבה בסחורה מחכים" וכשם שפך 
ליום אחד  השמן, שעל פי דרך הטבע היה מספיק 
בלבד, הדליקו ממנו במשך שמונה ימים תמימים – 
כך יהודי סוחר שיש לו רק מעט סחורה ומעט כסף, 
ישים בה' מבטחו שיצליח בעסקיו. לפיכך "מצוותה" 
מן  רגל  כדי שתכלה  עד  זו,  צריך להתעמק במצוה 
השוק, היינו שיבין, שאין יהודי צריך להיות רובץ עד 
שעה מאוחרת בשוק, דהיינו שאינו צריך להשתקע 

בעסקים יותר מדי..

עד שתכלה ההרגל מן השוק 
הרה"ק בעל החידושי הרי"ם זי"ע פירש: מצותה – 
על  להשפיע  ויכולה  צריכה  חנוכה  נר  של  המצוה 

השוק"  מן  הרגל  שתכלה  "עד  כך  כדי  עד  היחיד 
שתעקור ממנו את ההרגלים הגשמיים ואת המידות 
הגסות, שבהם הוא עדיין קשור ונתון כבתוך השוק...

יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 
גדולה פ' שנים...

הנסים"(.  "ועל  )תפלת  בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול 
אחר  אותו  מייחס  למה  מרן הסב"ק מרוז'ין  הקשה 
צדוקי,  היה  גדול  כהן  יוחנן  הלא  גדול,  כהן  יוחנן 
שימש  גדול  כהן  יוחנן  כט.(  )ברכות  חז"ל  כמאמר 
בכהונה גדולה פ' שנים ולבסוף נעשה צדוקי. ותירץ 
ידוע שצדוקי אינו מאמין בתורה שבעל פה  זה  כי 
דברי  לשמוע  שמצוה  משום  מצוה,  נר  הנקראת 
חכמים )יבמות כ.(, והתורה שבכתב נקראת תורה אור 
)זוה"ק ח"ב קס"א.(, ונמצא שיוחנן לא האמין בנר מצוה. 

ואיתא בגמרא )ב"ק סב:( הניח חנוני נרו מבחוץ )ונדלק 
חנוכה  בנר  אומר  יהודה  רבי  חייב,  החנוני  פשתנו( 

אותיות  הוא  "חנוני"  כי  הסב"ק  מרן  ובאר  פטור. 
"יוחנן", וזהו פירושו כי יוחנן שהוציא והניח את נרו 

יהודה  ר'  אבל  חייב,  כנ"ל  מצוה  נר  היינו  מבחוץ, 
בנר חנוכה פוטר, שע"י נר חנוכה תיקן מתתיהו את 
נשמת יוחנן כהן גדול ופטר אותו, כי על ידו נעשה 
הנס. וזהו שאמר "מתתיהו בן יוחנן כהן גדול" שייחס 

אותו אחר יוחנן כהן גדול. 
)עירין קדישין השלם(

נר חנוכה שהניחה למעלה 
שכ' אמה פסולה 

והבור ריק אין בו מים. )בראשית לז. כד( איתא במדרש 
דרש ר' תנחום והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים 
ועקרבים יש בו, ובמדרש סמוך לזה מאמר שני משמו 
של ר' תנחום "נר חנוכה שהניחה למעלה שכ' אמה 
פסולה". וכמה קולמוסין נשתברו לפרש סמיכת שני 
המאמרים אלו. אבל בפשטות אפשר לומר שהמאמר 
השני בא לישב את המאמר הראשון. באם היו בבור 
נחשים ועקרבים איך הסכים ראובן שישליכו אותו 
מתרץ  וע"ז  מידם?  ויצילהו  יקרא  לזה  וכי  שמה? 
למעלה  פסול  חנוכה  נר  אמרו  יען  תנחום אשר  ר' 



3

באר בשדה- שטפנשט

מכ' אמה, וזאת בגלל שלא "שלטא בה עינא" מפאת 
זה אפשר שהיו באמת בבור נחשים ועקרבים אבל 

האחים לא ראו אותם.
)ליקוטי בתר ליקוטי(

עוצם מעלת זאת חנוכה
אומר:  היה  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הסב"ק  מרן 
דכל מה שהצדיקים פועלים השפעות טובות לכלל 
ישראל בראש השנה ויום הכיפורים, יכולים פשוטי 
ובפרט  דחנוכה  ביומין  בכוחות עצמם  לפעול  העם 
ב"זאת חנוכה" והרמז לכך הוא: מה שדרשו חז"ל ( 
עירובין יח:( על הפסוק( בראשית ח. י( "והנה עלה 
,רבש"ע,  הקב"ה  לפני  יונה  אמרה  בפיה,  טרף  זית 
יהיו  ואל  בידך,  ומסורין  כזית  מרורין  מזונותי  יהי 
מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם. דכנסת ישראל 
שנמשלה ליונה אומרת להקב"ה: יהיו מזונותי מרורין 
כזית המורה על שמן חנוכה שבאותו הזמן יכול כל 
אחד לפעול השפעות טובות בכוחות עצמו, "ואל יהיו 
מתוקין כדבש" המורה על ראש השנה שבאותו הזמן 
הצדיקים בלבד הם הפועלים לנו השפעות טובות...

רמזי חנוכה מן התורה
זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  כשנשאל 
היכן מרומז מצוות הדלקת נר חנוכה בתורה, השיב 
מיד: לא רק שזה מרומז בתורה, אלא שהיא כתובה 
שם  כתובה  שהיא  רק  ולא  הקטרת,  פרשת  בתוך 
בהזכרה בלבד, אלא שם רמזה לנו התורה כל דיני 
נרות חנוכה, )במדבר ז .יד( "כף אחת עשרה זהב מלאה 
קטורת" ודין חושבנא: 'כף' נוטריקון: פחות כ', היינו, 
נוטריקון  'אחת'  אמה'  מעשרים  'למטה  שמצותה 
מוסיף  הלל  כבית  דהלכה  כלומר,  ת'מנה.  :א'-ח' 
ע'ד  נוטריקון:  'עשרה'  ח'.  עד  מא'  שיתחיל  והולך 
ש'תכלה ר'גל ה'שוק כמצותה. 'זהב' נוטריקון: ז'מנו 
ל'הדליק  מ'צוה  נוטריקון:  'מלאה'  ה'שמשות.  ב'ין 
ט'פח  ר'וחב  'קטרת' נוטריקון: ק'רוב  ה'פתח.  א'צל 

ת'דליק...

רמזים לחנוכה.
מרן הגה"ק ה"חתם סופר" זי"ע הביא רמזים נפלאים 
כל  את  המסכמים  "חנוכה"  במילה  תיבות  וראשי 

עניני החנוכה: 
ח'שמונאים נ'לחמו ו'נצחו כ'ל ה'יונים.

ח'ושים נ'כנסו ו'פינו כ'לי ה'היכל. 
ח'ביבים נ'מצאו ו'בקרקע כ'ד ה'שמן.
ח'תום נ'מצא ו'בטבעת כ'הן ה'גדול.

ח'יבתם נ'גלית ו'הספיק כ'ל ה'שמונה.
ח'כמים נ'מנו ו'קבעו כ'סליו ה'בא.

ח' נ'רות ו'לגמור כ'ל ה'הלל...

רמזים במנהג משחק הסביבון
הרה"ק בעל ה"דמשק אליעזר "מויז'ניץ זי"ע הסביר 
עליו  בסביבון  לשחק  ישראל  מנהג  של  ענין  את 
חרוטות האותיות נגה"פ. לאמר: נ'ס ג'דול ה'יה פ'ה. 
הנס.  את  לפרסם  זה  מנהג  נראה, שתיקנו  לכאורה 
בסביבון  הנס,  פרסום  זהו  כלום  השאלה:  ונשאלת 
הראוי  מן  היה  הלא  תיבות?  בראשי  ועוד  קטן,  כה 
מתנוססות  ועליהם  ענק  שלטי  לתלות  שיתקינו 
אלא  עיניים?!  מאירות  באותיות  במילואן,  המילים 
תירץ שבאו חז"ל להורות לנו, שעדיף סביבון קטנטן 
וראשי תיבות עליו ובלבד שיסתובב, מאשר לתלות 
שלט ענק וקפוא ללא כל חיות!... וזהו הענין שאנו 
משחקים דווקא בסביבון קטנטן זה שעליו חרוטות 
נס גדול היה פה, בכדי להחדיר  וחקוקות המילים: 
בלבנו שוב ושוב, שזה היה עיקרו של נס החנוכה, 
דהרי כל הנס היה בכמות קטנה של אנשים שלפי 
דרך הטבע הם לא יכלו לגבור על צבא אדיר שכזה, 
אך אום מתי מעט המכבים היו באיכות רבה! מלאים 
חיות ומתייצבים כולם לקריאת" מי לה' אלי" ולכן 

לא פלא שהצליחו לגבור על אותה מלכות יון!...

שבת ראש חודש טבת
שחל  חנוכה  שבת  כי  אמר  זי"ע  מקוזניץ  הרה"ק 
בראש חודש )כהאי שתא( הוא בבחינת "ראש השנה" 
מכיון ש"שלושה ספרים נפתחים" היינו שמוציאים 

שלושה ספרי תורה...
ובספר אילה שלוחה מובא ששמע פעם בשבת ראש 
זי"ע  מסאדיגורא  אדמוה"ז  מהרה"ק  טבת  חודש 
שאמר בזה"ל: שבת היא לה', ואילו ראש חודש הוא 
לכם, את השבת נתן השי"ת לישראל, וראש חודש 
עושין ישראל להשי"ת. וממילא כשחל ר"ח בשבת 
והפטיר  ה',  עם  מחותנים  להעשות  יהודים  יכולים 
ואמר: אבל כשחל שבת ראש חודש בחנוכה, אז יש 

לנו גם את הנרות בכדי ללכת לחופה!...

ארבעה כללים במשחק
אדמוה"ז  רבינו  מרן  נכנס  החנוכה,  מלילות  באחד 
ופגש שם  הקלויז,  אל  רבי מנחם נחום משטפנשט 
כמה יהודים אשר ישבו ושיחקו במשחק ה"דמקה", 
את  לפתע  בראותם  ההם.  בימים  היה  שנהוג  כפי 
ומיהרו  מאוד  האנשים  חרדו  עליהם,  ניצב  רבינו 
לקום ממקומותיהם, אך רבינו הרגיעם ופנה אליהם 
באמירה נעימה: "הבה, אשנן לכם את ארבעת כללי 
להרוויח  כדי  אחד,  על  מוותרים  א.  זה":  המשחק 
ג.  בבת-אחת.  צעדים  שני  לצעוד  אסור  ב.  שניים. 
ד. כאשר  ולא כלפי מטה.  צועדים רק כלפי מעלה 

מגיעים למעלה, מותר כבר לצעוד לכל הכיוונים"...
)אמונת אמת - שטפנשט( 

מסאדיגורה  יעקב"  ה"אביר  מרן  מפי  קודש  פניני 
בנחלת  ומנו"כ  טבת  ה'  דהילולא  יומא   - לחנוכה 

יצחק
מסדיגורה שאמר  אדמוה"ז  זקנו  בשם  רבינו  ספר   *
הוא  ביניהם  וההבדל  ויוה"כ,  כר"ה  הוא  שחנוכה 
שבימים הנוראים הוא 'מתתא לעילא' ובחנוכה הוא 

'מלעילא לתתא' בלי שום מסך המבדיל.
והולך  פוחת  אומרים  ב"ש  ביאר המחלוקת  רבינו   *
וב"ה אומרים מוסיף והולך, שב"ש תמיד הם מחמירים 
לסגף  יש  ה'  לעבוד את  והולך שבכדי  פוחת  והיינו 
עצמו ובעבודה קשה. ובית הלל שתמיד הם המקילים 
להוסיף  היינו  והולך'  'מוסיף  להיות  אומרים שצריך 

בתורה ובתפילה, וממילא הרע יסור מאיליו.
* סיפר ששמע מאביו "אור ישראל" מסאדיגורה זי"ע 
שפ"א בחנוכה כששחק אביו אדמוה"ז עם בניו הק' 
ב'דריידיל' - סביבון וכשסבב נפל הסביבון באות ה', 
ולקח אדמוה"ז את כל הכסף והבנים התפלאו, שלפי 
כללי המשחק הרי שבאות ה' לוקחים רק החצי, אבל 
מגודל הדרך-ארץ לא שאלו את אביהם הק' ולבסוף 
אמר להם אביהם שהיות והאות ה' היא משם הוי"ה 
מגיע לו הכל. והוסיף אביו ה"אור ישראל" שבשעת 

המשחק היו פניו מאירים כבשעת התפילה.
זי"ע  ממעזיבוז  וברוך  קדוש  הרה"ק  בשם  אמר   *  
החנוכה  בימי  הוא  האדם  של  מצבו  שכמו  שאמר 
שניהם  ולכן  השבועות,  בחג  יהיה  זו  במדריגה  כך 
ניסן,  זה בחדש השלישי ממנין  הם בחדש השלישי, 
וזה ממנין תשרי, והוסיף על כך בשם אחד הצדיקים 
שיש לרמז על כך בפסוק "חנוך לנער על פי דרכו גם 
כי יזקין לא יסור ממנו" )משלי כב ו( 'חנוך', הוא רמז 
לחנוכה, 'גם כי יזקין' רמז לחג השבועות, כמו שדרשו 
חז"ל )פס"ר כא ה( בים נדמה להם כבחור ובסיני נדמה 
להם כזקן מלא רחמים, והיינו אם בחנוכה יהיה על פי 

דרכו יהיה גם בשבועות 'לא יסור ממנו'.
אמר  כג(  ו  )משלי  אור"  ותורה  מצוה  נר  "כי  עה"פ   *
בשם אביו קדוש ישראל מסאדיגורה זי"ע כשישראל 
"ותורה  אז  מצוה"  "נר  בחי'  חנוכה  מצות  מקיימים 

אור", היינו שעל פי תורה מגיע לישראל אור.
ענין של  זי"ע שהקשה מהו  אביו  עוד אמר בשם   *
"טמאים ביד טהורים" הרי זה פשוט, אך הסביר כי כל 
עיקר הנס של רבים ביד מעטים, וגבורים ביד חלשים, 

היה כדי לדעת ולפרסם בעולם שהקב"ה נתן "טמאים 
ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים". 

* עוד אמר, שהנר הוא הכלי של האור, צדיקים גדולים 
מחזיקים ותופשים את האור בעצמו, ואילו הבינונים 
אוחזים באור ע"י כלי, והרשעים ח"ו דוחים את האור, 
במדינה  שמלך  למלך  דומה  הדבר  למה  משל  ואמר 
אחד  וכל  למדינה,  האור  את  והביא  החושך,  בהרי 
מיושבי המדינה קבל האור כאורח חייו, זה קבל ביד 

וזה קבל בכלי.
אדמו"ר  זקנו  בשם  יעקב"  ה"אביר  רבינו  סיפר   *
הזקן מסאדיגורא שאמר כי אדמו"ר הק' מרוזין אמר 
בדריידעל  שישחקו  קטנים:  כשהיו  הקדושים  לבניו 
בזאת חנוכה. ואמר: וואס מען געווינט בימי החנוכה 
געווינט  מען  וואס  אבער  פארלירין,  נאך  מען  קען 
איהם.  ביי  איבער  שוין  בלייבט  דאס  חנוכה  זאת 
מה  אולם  להפסיד,  עוד  אפשר  החנוכה  בימי  שמרויחים  ]=מה 

שמרויחים בזאת חנוכה, זה נשאר בידו[.

טעם לעריכת סעודה ב"זאת חנוכה"
איתא בספר בני בנימין בשם הרה"ק ר' דוד מדינוב 
ששמע מכבוד אביו הגה"ק בעל "בני יששכר" שאמר 
בשם צדיקים אשר מר"ח אלול עד חנוכה מאיר ברקיע 
כעין תבנית יד הפשוטה לקבל אותם בעלי התשובה 
אשר מאיזה סיבה נדחו מלשוב בעשרת ימי תשובה 
ומתקבלת תשובתם עד חנוכה. וסיים ע"ז הרה"ק ר' 
דוד לדעתי אין היד עוברת עד 'זאת חנוכה' וכתב רמז 
חנוכה'  ב'זאת  היינו,  יעקב",  עון  יכופר  "בזאת  לזה: 
שאנו קורין בתורה "זאת חנוכת המזבח" עד אז הוא 

גמר כפרת עון יעקב.

סגוליות ההסתכלות בנרות חנוכה 
זי"ע,  מפאשקאן  משה"  ה"ברכת  הרה"ק  אמר 
שבנוסח "הנרות הללו" אנו אומרים "ואין לנו רשות 
חוץ  כי  נראה  בלבד".  לראותן  אלא  בהן  להשתמש 
יזכר בנס, עוד נשפע על  ממה שע"י ראיית הנרות 
ראיית  ע"י  לה'.  להודות  והתלהבות  הארה  האדם 
הנרות מושפעת עלינו התלהבות והתעוררות להודות 
ולהלל, וזהו "לראותן בלבד" – "כדי להודות ולהלל 

לשמך הגדול".

אור החנוכה מאיר העינים
הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע אמר כי סגולת 
ולעורר  העיניים  את  להאיר  היא  חנוכה  נר  מצוות 
את הלבבות לראות ולהבין שהכל מאיתו יתברך, אך 
נחוץ לזה הכנה ראויה, ובאותה מדה שאדם הכין את 
לבבו כן ירגיש באור הזורח מנר חנוכה. והסמיך לכך 
את דברי זקנו הס"ק מרוז'ין זי"ע "ולכל בני ישראל 
היה אור במושבותם"; אבן יקרה יופיה והדרה יראה 
לפי מקום מושבה, אם מושבה הוא של חרס או עץ 
במשבצות  נתונה  היא  אם  כמו  העין  את  תקח  לא 
אבל  אור,  אמנם  היה  ישראל"  בני  "ולכל  זהב.  של 
לא במידה שווה, אלא "במושבותם", כל אחד הרגיש 

באור כפי ערך מדרגתו והכנתו.

לחפש את נגעי לבבו באור הנרות
מתבונן  חנוכה"  ב"זאת  שלפעמים  מצדיקים,  איתא 
"החתימה  אצלו  כי  בצער  לראות  ונוכח  האדם 
להסתיים  עומד  דהיינו שהחג  הפתיחה",  מעין  היא 
מדרגה  באותה  עומד  עדיין  הוא  ואילו  ולהיחתם 
עלה  ולא  החנוכה  של  הפתיחה  בעת  בה  שעמד 
ישראל  רבי  הרה"ק  דרש  ע"ז  במאומה.  והתעלה 
מטשורטקוב את דברי הגמ' )שבת כ"ב(: "היה תפוש 
נר חנוכה בידו ועומד - לא עשה ולא כלום" - היות 
ובחנוכה כל אחד תופש את הנר בידו, צריך להשתדל 
ה'  "נר  כי  ה',  בעבודת  הדרך  את  ולהאיר  להדליק 
נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" )משלי כ, כז(. אך מי 
נתעלה  ולא  ועומד"  בידו  חנוכה  נר  תפוש  ש"היה 
בעבודת ה', הרי הוא כ"לא עשה ולא כלום", וכי מה 
הועיל בהדלקתו את הנר? אלא, צריך כל אחד לקחת 
ולתקנם,  במעשיו  ולפשפש  ולחפש  בידו  הנר  את 

ולחפש דרך חדשה מזו שהלך בה עד כה.
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין חשד בהדלקת נ"ח, והחילוק בין חשד זה לחשדות אחרים 

א( המקור לחשוש לחשד בנ"ח ובשאר דברים
פתחים  ב'  לה  שיש  חצר  הונא  א"ר  )כ"ג.(  בשבת  בגמ' 
צריכה שתי נרות, אמר רבא לא אמרן אלא משתי רוחות 
אבל מרוח אחת לא צריך, מ"ט אילימא משום חשדא, חשדא 
דמאן אילימא חשדא דעלמא אפי' ברוח אחת נמי ליבעי, אי 
חשדא דבני מתא אפי' משני רוחות נמי לא ליבעי, לעולם 
משום חשדא דבני מתא וזימנין דמיחלפא בהאי ולא חלפי 
בהאי, ואמרי כי היכי דבהאי פתחא לא אדליק בהך פתחא 
נמי לא אדליק. ומנא תימרא דחיישנין לחשד דתניא א"ר 
פיאה  להניח  תורה  אמרה  דברים  ארבעה  בשביל  שמעון 
ושבין  עוברין  יהו  שלא  חשד  ומפני  וכו',  שדהו  בסוף 
וכו'  אומרים תבא מארה לאדם שלא הניח פיאה בשדהו 
ע"כ. העולה מדברי הגמ' שיש לחשוש לחשד של עוברין 
ושבין שיסברו על אדם זה שהוא לא הדליק נ"ח, או שהוא 
בזה  ויש  להלכה,  נפסק  זה  ודין  בשדהו,  פיאה  הניח  לא 
הרבה פרטים וחילוקי דינים, ועתה לא נדבר מעיקר דינא 
דחשד בנ"ח שהוא סוגיה רחבה בפ"ע, אלא בענין החילוק 

בין חשד בנ"ח לחשדות אחרים שמצינו בחז"ל. 

ב( מאי שני פתחים בנ"ח משני פתחים בביהכנ"ס 
לענין תפלה וט"ז תירוצי האחרונים

הקשה הבית יוסף )תרע"א ד"ה חצר( וז"ל: וא"ת מאי שנא 
אחורי  לעבור  דאסור  ס"א.(  )ח':  בברכות  דאמרינן  מהא 
ביהכנ"ס בשעה שהציבור מתפללין ולא אמרן אלא דלית 
ליה פתחא אחריתי אבל אית ליה פתחא אחריתי לית לן 
בה, דאמרי בפיתחא אחריתא עייל, וה"נ נימא דאע"ג דחזי 
דלא אדליק בחד פיתחא לא אתי למיחשדיה דאמרי באידך 

פיתחא אדליק, 
א. ותי' הב"י וז"ל וי"ל דלענין תפלה שאני דכיון דאי לא 
מצלי הו"ל פורק עול שמים מעליו כל היכא דאיכא פיתחא 
אחריתי לא אתו למיחשדיה משא"כ לענין חנוכה. ותירוץ 
זה של הב"י צ"ב דהא בכמה מקומות מצינו שחששו גם 
לעבירות חמורות, כמו בברכות )ג'.( שאין נכנסין לחורבה 
מפני החשד ע"ש, וי"ל דכונת הב"י דכאן משום שזה עבירה 
חמורה, לכך יתלו שנכנס בפתח השני, משא"כ איכא דאין 

לתלות וזה ברור בעזה"י.
בה  דיש  כיון  נ"ח  דהדלקת  ועי"ל  הב"י:  תירץ  עוד  ב. 
כי  הפסד ממון, אי איכא פיתחא אחריתי אתו למחשדיה 
היכי דבהאי לא אדליק בהאי נמי לא אדליק, אבל בתפלה 
איכא פיתחא אחריתי לא אתו  כי  דלית בה הפסד ממון, 
למיחשדיה עכ"ל הב"י. ונזכיר עוד כמה תירוצים שנאמרו 

על קו' זו. 
קושיא  הכא  דליכא  ולפענ"ד  וז"ל:  תי'  )שם(  הב"ח  ג. 
דתפילה דלא עבר זמנה ודאי ליכא חשדא דאימור באידך 
פיתחא ייעול, אבל נ"ח דזמנה מסוף שקיעה עד חצי שעה 
והיינו  עכ"ל.  טפי  חשדא  איכא  ומיד  תיכף  זמנה  דעבר 
דתפלה פחות יש לחשוש לחשד, כיון דיש עוד זמן שהוא 
יכול לקיים מצות התפלה, ולכך אמרי' שאח"כ ]או קודם 
לזה[ הוא נכנס בפתח אחר, אבל בהדלקת נ"ח שזמן קיום 
קיים  לא  שהוא  שיאמרו  טפי  חיישי'  מועט,  הוא  המצוה 
את המצוה, וע"ש מש"כ גם לענין פיאה. ותי' זה צ"ב דהא 
בגמ', דבגמ' איתא דהטעם  נזכרה  זה סברא חדשה שלא 
בפיתחא  אימור  משום  הוא  לחשד  בתפלה  חיישי'  דלא 
אחרינא עייל, ולפי דבריו זה משום שיש עוד זמן לקיום 
מועט,  זמן  בזה שהוא  נפ"מ  מאי  בנ"ח  וכן  מצות תפלה, 
דמשום  וע"כ  אחר,  בפתח  להדליק  אפשרות  לו  יש  אם 
מה לא יאמרו שהדליק בפתח אחר, א"כ מה זה שייך לזה 
ב'  של  צירוף  שזה  בכונתו  לכאו'  וצ"ל  מצומצם,  דזמנה 
סברות, שבנ"ח חיישי' לחשד משום דא"א לתלות שהדליק 
בזמן אחר כ"כ, וכל מה דיש לתלות שהוא הדליק בפתח 
אחר וזה חיישי' שאנשים לא יתלו בזה, אבל תפלה אפשר 
והוא  אחר,  בפתח  וגם  אחר  בזמן  גם  דברים,  בב'  לתלות 
ההדלקה  שזמן  בימינו  לפי"ז  לדון  עוררוני  ]ועוד  חידוש, 
ארוך, משום שעד שתכלה הוא מאוחר, אם לפי סברא זאת 

די  שזמנה  נעילה  בתפלת  להפך  וכן  הדין,  ישתנה  בב"ח 
מועט, אם יהיה אסור לעבור אחורי הפתח[.

ד. עוד תירץ הב"ח שבהדלקת נ"ח יש פרסום, וכיון שלא 
הדליק בפתח השני, יהיו האנשים סבורים שאם לא שמעו 
שהדליק, כנראה שלא הדליק כלל, משא"כ בביהכנ"ס לא 

מתפרסם שנכנס בפתח האחר, לכן לא יחשדו בו.
ה. ובט"ז תירץ ע"פ מה שאמרו בגמ' )בע"ז מ"ג:( דבדבר 
הנעשה לרבין לא חיישינן לחשדא ע"ש, וה"ה כאן הפתח 
השני של הביהכ"נ עשוי לרבים להכנס שם, והיינו מי שיש 
לו מקום שסמוך לפתח השני נכנס דרך שם, ואינו נכנס 
יגרום לו שיצטרך לעבור  זה  בפתח זה משום שלפעמים 
ובלבושי שרד שביאר  עוד  לפני המתפללין עכת"ד, ע"ש 

דבריו.
ו. והמג"א תירץ בזה וז"ל: ול"נ דלק"מ, דהתם אין הטעם 
פעמים  כמה  באמת  דהא  לבה"כ,  יכנס  שלא  שיחשדוהו 
שהוא טרוד בעסקיו א"צ לילך לביהכ"נ, ועוד דכשמהלך 
לבהכנ"ס  נכנס  שאין  רואים  אנו  תפלה  בשעת  בשוק 
ואפ"ה שרי, אלא הטעם כמש"כ רש"י )ברכות ס"א. ד"ה 
עול  כפורק  נראה  לביהכנ"ס  סמוך  דכשהולך  בשעה( 
ומבזה בהכנ"ס, שאע"פ שאינו נכנס לה הולך סמוך לה, 
דה"ל להתרחק ממנה ולהתבייש במה שאינו יכול ליכנס 
לה, אבל איכא פתחא אחרינא ליכא ביזוי לבהכ"נ, דו"ק 
ברש"י בברכות דף ס"א ותמצא כדברי וכו' עכ"ל. והיינו 
על  אלא  מתפלל,  שאינו  לא  הוא  בביהכ"נ  החשד  שכל 
נכנס שזה  ליד הפתח אע"פ שאינו  זה שהוא עובר  עצם 
ביזוי לביהכנ"ס, ולזה אם יש פתח אחר ליכא חסרון, כיון 

שאומרים שנכנס משם. 
ז. המהרל"ח )הובא בחידושי הגהות על הטור שם אות ב'( 
תירץ שדוקא בדברים שחז"ל נתנו להם מקום מסוים כמו 
נ"ח שהוא על פתח ביתו, לכן אם רואים שלא הדליק שם 
יחשדו בו שלא הדליק, אבל לגבי תפלה אין המצוה בעצם 
בביהכנ"ס,  להיות  הוא  המצוה  אלא  לביהכנ"ס,  הכניסה 
ולגבי זה אין נפ"מ באיזה פתח יכנס, ולכך לא יחשדו בו 

שאינו נכנס, ודו"ק.
מאינשי  הוא  החשש  שבאמת  המהרל"ח  תירץ  עוד  ח. 
דעלמא שאינם יודעים שיש לבית ב' פתחים, ומה דאיתא 
יחשדו  דכאן הכונה שהם  הוא מבני העיר  בגמ' דהחשש 
דעלמא  דאינשי  החשש  ידי  לצאת  הדליק  לא  שהוא  בו 
וכו' ע"ש, אבל בביהכנ"ס זה לא שייך ע"ש ]לכאו' כונתו 
דלבהכנ"ס כו"ע ידעי שיש לו ב' פתחים גם אינשי דעלמא, 

וצ"ב מדוע[.
ט. הפר"ח תירץ שכל מה שחושדים אותו בנ"ח זה משום 
שזה מצוה הבאה מזמן לזמן, וחיישי' שמא שכח, משא"כ 

בתפלה.
י. ביד המלך )תפלה פ"ו ה"א( ובברכת ראש )ברכות ס"א.( 
ולהדליק  החשד  לתקן  בידו  שיש  בנ"ח  דדוקא  תירצו 
בשניהם אמרי' ליה למעבד הכי, משא"כ בב' פתחים בב' 
רוחות של ביהכנ"ס שא"א ליכנס בשתיהן, לכך לא חששו 
וצ"ב  עכת"ד.  לתקן החשד,  בידו  כיון שאין  והיינו  לחשד. 
קצת הא גם בפתחים אפשר לתקן שהוא לא יעבור על ידם 

בלא להכנס, ויש ליישב.
י"א. המגן גבורים )שלט"ג שם סק"ה( תירץ שלגבי ביהכנ"ס 
ליכנס  כיון שהוא רוצה  זה  נכנס בפתח  יש לתלות שלא 
בפתח השני משום שכר פסיעות )כמבואר בב"מ ק"ז. הובא 
במג"א( משא"כ בנ"ח שאין במה לתלות, ע"כ חיישי' לחשד.
י"ב. בחכם צבי )שו"ת סצ"א( תירץ שהחשד בחנוכה הוא 
משום אותם אנשים שלא בקיאים בדין ויחשבו שמן הדין 
הוא להדליק בכל הפתחים, משום פרסומי ניסא, וכשיראו 
שלא הדליק בפתח זה יספרו שלא קיים כל עיקר מצות 
שאינו  החשד  ולולא  הדליק,  לא  השני  בפתח  וגם  נ"ח, 
מדליק כלל אף שהיו חושדים אותו שאינו מקיים מצות 
היה  לא  שהחשד  כיון  פתחים,  בב'  להדליק  כתקנה  נ"ח 
אלא בדבר קטן, לא היו מתקנים בשניהם כיון שהחשד הוא 

א"א  ב' פתחים שם  לה  בביהכנ"ס שיש  בטעות, משא"כ 
ליכנס בשניהם ואין לטעות כלל.

י"ג. בחת"ס תירץ בזה ]והביא כן מהמהרי"ט[ וז"ל: טעם 
חשדא זו, משום דרוב ישראל המה מהמהדרים שמדליקים 
נר לכאו"א, ומידי דלא שכיחא שלא יהיה בבית כי אם איש 
אחד, וכיון שיש כאן ב' מדליקים בבית ויש לו ב' פתחים, 
אדליק  ומדלא  אחד,  נר  פתח  בכל  להדליק  לו  היה  טוב 
בהאי, ש"מ דעכ"פ איננו מהמהדרים וחס על ממונו, איכא 
למיחשדא שמא באידך נמי לא אדליק וכו' ולא צריך למה 

שנדחק מג"א עכ"ל.
י"ד. ובשו"ת משיב דבר להנצי"ב )ח"א סי' מ"ג( תירץ על 
נ"ח  יתורץ גם קו' הב"י. דדוקא  וע"פ דבריו  קו' אחרות, 
נשים  גם  שם  מתקבצים  ממילא  ניסא,  לפרסומא  דעשוי 
וקטנים וע"ה שבאים לראות את הנ"ח, ואם הם לא יראו 
הנצי"ב  ביאר  וכמו"כ  הדליק,  לא  שהוא  בו  יחשדו  הם 
נשים  גם  בינהם  ויש  ללקט  שבאים  עניים  יש  דבפיאה 
וקטנים וע"ה וחיישי' שהם יחשדו בו, ע"ש בדבריו, ולפי"ז 
מיושב היטב דבתפלה יש פחות חשש שיתבוננו במעשיו, 
וגם אין כ"כ נשים ועבדים וקטנים שיראו אותו, וזה סברא 

מיוחדת דוקא בנ"ח ובפיאה, והוא סברא נפלאה.
שליט"א(  דעיה"ק  )להראב"ד  והנהגות  ובתשובות  ט"ו. 
תירץ בזה דדוקא נ"ח שהוא עשוי לפרסומי ניסא, ממילא 
אם יחשדו בו שהוא לא הדליק יש בזה חסרון של פרסומי 
ניסא, משא"כ בתפלה יחשדו בו שהוא עבריין, ובזה היכי 
דאפשר לתלות שאינו עבריין תלינן, וסמכינן שגם הרואים 
יתלו כן, והוא סברא נפלאה מאד, דהרי עיקר התקנה הוא 
משום פרסומי ניסא, ואם יש חשש שיהיה חסר בפרסומי 

ניסא חסר בכל עיקר התקנה, ודו"ק. 
ט"ז. ובברכת אברהם )להגר"א ארלנגר זצ"ל( תירץ באופן 
דומה לזה, דמצינו בנ"ח שהחמירו בו מאד משום פרסומי 
ניסא, ואמרו שצריך למכור כסותו לצורך זה, לכן כמו"כ 
מחמרינן בחשד, ואמרי' דצריך לחשוש, ולסלק כל חשש 

של חשד.
ובנוסח דומה לזה י"ל דכיון דמצות נ"ח היא מצוה חביבה 
וחשד  חשש  כל  ידי  לצאת  מחזרים  אנו  לכן  מאד,  עד 
ומהדרין  ]וכידוע מה שמבארים שבחנוכה מצינו מהדרין 
מן המהדרין, ומצינו עוד הידורים, שזה משום שכל הנס 
של חנוכה בא על הידור להדליק בשמן טהור, שכן טומאה 
במציאת  חיבה,  לנו  הראה  והקב"ה  וכו',  בציבור  הותרה 
הפך שמן הטהור וכו', ויש בזה אריכות גדולה ואכמ"ל[. 
אכן יש להקשות לפי התירוץ האחרון שזה סברא מיוחדת 
ומנא  אומרת  הגמ'  מה  א"כ  ניסא,  פרסומי  משום  בנ"ח 
תימרא דחיישינן לחשדא, והגמ' מביאה מקור מפיאה, מה 
זה שייך להתם, והרי זה סברא מיוחדת בנ"ח משום פרסומי 
היסוד  לעיקר  מקור  רק  משם  מביאה  דהגמ'  וצ"ל  ניסא, 
דיש בזה ענין של חשד, אבל באמת כל חד מטעמיה דיליה, 
הטעם  מהו  צ"ע  ובפיאה  ניסא,  פרסומי  משום  נוא  דנ"ח 
דחיישינן לחשדא טפי מתפילה וצ"ע. וכמו"כ ילה"ק לפי 
ביאורו של המהרי"ט והחת"ס דדוקא בנ"ח חיישי' לחשד 
משום המהדרין וכנ"ל, א"כ מה הגמ' מחפשת מקור, ומייתי 
דהגמ'  כנ"ל  וצ"ל  בנ"ח,  מיוחדת  סברא  זה  והרי  מפיאה, 
רק מביאה מקור לעיקר הענין של חשד, אך מהו הטעם 
לחשד בפיאה צ"ע וכנ"ל. ואולי י"ל דמה דבפיאה חיישי' 
לחשד הוא רק משום שזה מצטרף לעוד ג' טעמים, וכמו 
להניח את  דברים אמרה תורה  ד'  אומרת שמפני  שהגמ' 
הפיאה בסוף שדהו, ובתור צירוף לעוד ג' טעמים זה חזי 
לאיצטרופי, אבל בתור טעם לבד זה יכול להועיל רק אם 

יש סברא של פרסומי ניסא, אך מחודש לומר כן וצ"ע.
ויש להאריך עוד הרבה בענין זה, ועי' בס' באר צבי )ח"א 
להגר"צ קריזר שליט"א( משכב"ז בטוטו"ד. וה' יזכנו להיות 
ונזכה לכל ההשפעות טובות  תמיד נקיים מה' ומישראל, 

דחנוכה, אכי"ר.
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות גילוח השער 
 וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח 

ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה )מא, יד( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

רואה תגלחת בחלום
ויחלף  'ויגלח  ויאמר:  ישכים  בחלום  תגלחת  הרואה 
שמלותיו' קודם שיקדמנו פסוק אחר )'כי( אם גלחתי 

וסר ממני כחי'.
)ברכות נו, ב( 

מגלח ראשו בחלום
המגלח ראשו בחלום - סימן יפה לו, ראשו וזקנו - לו 

ולכל משפחתו.
)ברכות נז, א( 

תגלחת מחזירה החולה לחליו
עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו וחליו קשה 
אלו הן האוכל בשר שור בשר שמן בשר צלי בשר 
צפרים וביצה צלויה ותגלחת )רש"י: אם מגלח( ושחלים 

והחלב והגבינה והמרחץ.
)ברכות נז, ב(

גילוח ע"י עכו"ם
בכתבי האריז"ל )טעמי המצות פרשת קדושים( כתוב לאמר, 
)ריט, ב( שלא  ומקורו הוא מזוהר הקדוש פרשת ויחי 
ידי עכו"ם, דלא לאתערבא  לגלח שערות ראשו על 

צולמא דידיה בצולמא דעבודה זרה, עיין שם.
ישראלים, מצאתי בספר  דלא שכיחי ספרי  ובמקום 
האריז"ל,  כתבי  בשם  שכתב  ב(  )סב,  מעשה  ראה 
אלקים  בשם  תגלחת  בשעת  שיכוין  לזה,  שהסגולה 
בריבוע: א' א"ל ]אל"ה[ אלה"י אלקי"ם, ויאמר הפסוק 
)בראשית א, כז( 'ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם 
אלקים ברא אותו', ויכוין אותם בריבוע הנ"ל, ובזה 

לא ימוש מעליו צלם אלקים ובפניו יענה, עכ"ל.
מה  על  לי  קשה  דהיה  מה  לי  מיושב  זה  פי  ועל 
את  גילח  דהמן  א(  )טז,  מגילה  במסכת  רז"ל  שאמרו 
כי  מיושב,  הנ"ל  לפי  אבל  שם.  עיין  הצדיק  מרדכי 
לא היה שם ספר אחר, כמו שאמרו שם שדרה אסתר 

ואסירתינהו לכלהו בי בני ולכולהו אומני.
)סגולות ישראל מערכת ג אות כח, להרה"צ רבי שבתי פרייזלער 
אבד"ק אורשיווע(

כיסוי העור בשערות משפיע כח וגבורה
העור  כסוי  כי  יגידו,  חכמים  אשר  את  אכחד  לא 
בנוצות או בשערות גדולות ישפיע הרבה בכח החיים 
של החי, כי יחמו גופם בכל עת, והם אמרו כי הצפור 
בעת ישליך נוצותיו יחלש מעט, ואחרי הצמח נוצות 

חדשות תחתיהן ישוב לאיתנו הראשון.
)חומת אנך שופטים ט"ז פסוק י"ז(

מחדש כח גבורה
הרושם שיש בגדול השער בגבורה הוא מצד עצרו 
האודים העשנים בגוף שהיה מדרכם שיתהוה מהם 
יגדל  וזה כי השער כשהגיע אל תכליתו לא  השער, 
ואז יעצרו האידים העשניים ההם תוך הגוף ותתגבר 

האדומה בגוף, ויתחדש מזה רוח גבורה.
)רלב"ג שופטים י"ג פסוק ג(

ח'(  פרק  חדש  בית  )חלק  טוביה  מעשה  מספר  ולהעיר 
כל  אחד,  בכומר  מעשה  ראה  אחד  חכם  כי  שכתב: 
פעם שגילח או השחית את זקנו נעשה עיור וסומא, 

ובכל פעם שצימח זקנו נתרפא.
)מעשה טוביה(

תספורת בערב שבת למי שהוא חלוש
יסתפר בערב שבת  וכו' לא  מי שהוא חלוש הטבע 
מפני שתגלחת מחלשת כדאיתא בגמרא בכורות ]צ"ל 
במסכת ברכות נז, ב[, ואין צריך לומר בימות החורף דצריך 
כל אדם למנוע בגילוח הראש לגמרי, ביחוד בארצות 

הללו הצפוניות וכו'.
)מור וקציעה סימן רס(

תספורת ביום ו'
ולא  שבת  בערב  לספר  יש  רש"ל  בשם  הב"ח  כתב 
ובנטילת  שבת,  לכבוד  שעושה  ניכר  שאין  ה'  ביום 
צפרנים יש טעם יפה שאין נוטלין בה' עכ"ל, וצ"ע 
דמשנה שלימה שנינו בפ"ב ובפ"ד דתענית ובחמישי 
מותרין מפני כבוד השבת, ופירש"י דרך רוב בני אדם 
לספר בה' ולא בערב שבת מפני טורח שבת עכ"ל. 
אלא  שבת,  בערב  המובחר  מן  מצוה  דמ"מ  ואפשר 

שאנשי מעמד לא היו פנוים בערב שבת.
)מגן אברהם או"ח סימן רס ריש הסימן(

שמעתי  ציפרנים,  בנטילת  טעם  שיש  שמסיים  ומה 
הטעם דדרך השערות והצפרנים המגולחים להתחיל 
לעשות  אין  ע"כ  הנטילה,  שאחר  ג'  ביום  לצמוח 
שיהיה זה בשבת, וע"כ גם בגילוח שערות אין לעשות 

ביום ה'.
)ט"ז או"ח סימן רס ס"ק ג(

איחול לאחר התספורת
חיים  התספורת  אחר  לומר  נהגו  המקומות  ברוב 
טובים, ומי שנסתפר משיב יוסיפו למר שנות חיים, 
ומשיב  עוניך,  וסר  לומר  נוהגין  ואגפיה  ובתוניס 

וחטאתך תכופר.
)כף החיים פלאגי סימן כז אות יד(

גילוח – הסרת הדינין
ההיא  מן  דתליין  אינון  דינין  השערות  כל  כי  ונודע 
רישא, ולהכי איצטרך לספרא רישיה דז"א בסוד איש 
כי ימרט ראשו טהור הוא כנזכר בפרשת תזריע. וגם 
צריך  אמנם  הגבורה,  בסוד  שהם  הלויים  גלוח  ז"ס 
כי  לגמרי  יתבטלו  שלא  כדי  הדינין  קצת  להניח 
מוכרחים להמצא בעולם, ולכן צריך להניח פאה של 
הראש והיא בחינת המל' אשר בהם נק' אלהים כנז' 

כדי להשאיר שרש הדינין.
)שער הכוונות דרושי ויעבור דרוש ה(

שיעור הפיאות
בענין שיעור הפאה היה נזהר מאד מורי ז"ל לשייר 
כל השערות אשר בצדעים שהוא כל השערות שיש 
בין האוזן לאותו המקום החלק שאין בו שער מכאן 
יוסף  בית  בספר  וכמ"ש  הראש,  צדדי  בשני  ומכאן 
מקום  עד  שיעורן  הפאות  וגובה  קפ"א[,  סימן  ]ביו"ד 
שיגביה ראש האוזן למעלה ועד המקום שיגיע שם 
ראש האוזן נקרא פאה בבחינת הגובה, ואף אם היו 
שערות הפאות גדולים מאד וארוכים לא היה חותכן 
במספרים רק עד יגדלו ויתארכו וידלדלו וירדו ויכנסו 
ומקצרן  חותכן  היה  ואז  הזקן  בגבול שערות  למטה 
אינו  ולמטה  לפי שמה שמשתלשל משם  במספרים 

נקרא פאת הראש.
)שער המצות פרשת קדושים(

כוונת קיום המצוה כשאדם מסתפר
קודם שיעשה האדם המצוה שהוא עושה יכוין לקיים 
יכוין  מסתפר  כשהאדם  ולכן  ית"ש.  בוראו  מצות 
מכאן  אחת  הראש  בפאת  מצות  שני  מקיים  שהוא 
ואחת מכאן וחמש מצות בה' פאות הזקן כמ"ש רז"ל 

בגמרא שחייב על כל אחד ואחד.
)שער המצות פרשת קדושים(

גילוח אחר שעת מנחה גדולה
גם היה מורי זלה"ה נזהר מאד שלא לגלח ראשו אחר 
היה  לא  שבת  בערב  ואפילו  גדולה,  המנחה  שעת 

מגלח ראשו אלא קודם חצות היום דוקא.
)שער המצות פרשת קדושים(

גודל האיסור בהשארת בלורית
וראו העונש הגדול למסלסל בשעריה  ועתה הביטו 
יזלו  ועפעפם  עיניהם דמעה  רואיו תרדנה  כל  אשר 

מים, וכל שומעו תצלנה שתי אזניו, שבמקום שצריך 
בכל ערב  אותם בתער  ולגלח  לקצר שערות הראש 
ומניחים  מאריכים  הם  אדרבה  לקמן,  כנז'  שבת 
לגדל השערות כדי ליפות עצמם, והם מתגרים בהם 
בלורית,  מגדלי  נקראים  הם  ואלו  הנ"ל  המשחיתים 
בנוי דלילי"ת וסמא"ל שמהם יוצאים השני משחיתים 
הנ"ל סקטופ"א עסירט"א, שהם גי' סמא"ל לילי"ת. 
הגוי  בחוקות  תלכו  ד"ולא  לאו  על  עוברים  וגם 
אשר אני משלח מפניכם" ופי' שאין מדמין להם לא 
במלבוש ולא בשיער לא ילבש אדם מלבוש המיוחד 

להם ולא יגדל ציצית ראש כמו ציצית ראשם.
)מאמר לא תשחית לרבי נתן שפירא(

שערות הראש - רחמים
שהוא  גלגולתא  מבחינת  הן  והזקן  הראש  שערות 
כתר דאריך, ובו מתלבש חסד דעתיק, על כן שערות 
הראש רחמים, ועל כן הם רכים, שערות הזקן יוצאים 
מדעת דאריך שהוא חכמה דאריך שבו מתלבש גבורה 
דעתיק, על כן הן דין, ועל כן שערי דדיקנא קשישין 
זה  וקשה דלפי  ו',  עץ חיים שער אריך אנפין פרק 
למה שערות הראש מצוה לגלח ושל זקן אסור, איפכא 
ולגלח  דרחמים  השערות  אותן  להניח  מסתברא 
הכוונה  דאין  לומר  ויש  דינים,  שהן  הזקן  שערות 
שהם דינים גמורים ח"ו, שהרי י"ג תיקוני דיקנא הן 
י"ג מדות הרחמים, רק שהן גבורות קדושות ויכולין 
להתגבר וליקום מן הרעים, ועל כן הם מתגברים על 
הקליפות ומבערים אותם, וזה שאמר באדרא שערא 
דדיקנא קשישין לאכפיא דינין, לכך אסור לגלחם כי 
אף  שערות  כן  שאין  מה  הדין,  וכופפין  מצילין  הם 
שהם רחמים גמורים, אף על פי כן כיון שהם שערות 
שהוא בחינת מותרי מוחין, אם כן אדרבה כיון שאין 
בהם  נאחזים  הקליפות  נגד  להתקומם  גבורה  בהם 

הקליפות יותר, ועל כן מצוה לגלחם.
)קהלת יעקב ערך שערות( 

גילוח הוא התחלה לעבודתו ית"ש
שצריך  קודש  בספרי  איתא  השערות  גילוח  ענין 
האדם ליזהר שלא לגדל השער כי הסטרא אחרא יש 
שום  ליתן  צריך שלא  והאדם  בשערות  אחיזה  להם 
אחיזה להסטרא אחרא, נמצא דגם גילוח הוא התחלה 

לעבודתו יתברך שמו.
)נועם אלימלך ליקוטי שושנה(

מגלחין השערות להתגלות המוחין
אמר בכל המקומות החשובים גדל מהם פסולת ולכן 
וכנגד  הלב  וכנגד  קודש  הברית  כנגד  שערות  גודל 
הפה מפני הדיבורים וכנגד העינים מפני המוח, ולכך 
מגלחין השערות, כדי שיהיה התגלות המוחין, ולכך 
התגלות  בהם  שאין  מפני  המצרים  בין  מגלחין  אין 

המוח.
)אמרי פנחס שער ח לקוטים(

להסתפר בערב שבת פרשת מקץ
מנהג סקווירא לספר שערות הראש בזמנים אלו ערב 
פסח,  ערב  ער"ש שקלים,  מקץ,  ער"ש  ראש השנה, 
ברקת  בטור  כמובא  שבועות  לכבוד  בעומר  מ"ח 
שמחת  לרגל  נם  וכמובן  נחמו,  ער"ש  תצ"נ[  טו"ס 
בסקווירא  שנוהגים  למה  רמז  במשפחה.  נישואין 
לגלח השערות בער"ש מקץ נמצא בספר בני יששכר 
מ"ב(  פ"א  )שבת  משנה  וז"ל  ו(  אות  ו  מאמר  השבתות  )מאמרי 
לי  ונראה  למנחה,  סמוך  הספר  לפני  אדם  ישב  לא 
דנקט כל הנהו בכאן אצל שבת, לרמז לנו דכל הנהו 
שמגלחין  כענין  השערות  לגלח  שבת  בערב  מצותן 
לכבוד המלך כדאשכחן ביוסף )בראשית מקץ יד( ויגלח 

וכו' ויבוא אל פרעה.
)מבואו ועד צאתו, שיכון סקווירא תשס"ד ע' ס"ט(
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6 באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות לימי החנוכה 
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

לכל מועד ומועד יש, כידוע, סגולה מיוחדת. בכל שנה באותו 
זמן חוזר וניעור הכח שהתגלה בעת התרחשות הנס שלזכרו 
נקבע המועד, וכך אפשר להמשיך את הסגוליות המיוחדת של 

מועד זה.
 סגולת ימי חנוכה, אמר הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע, 
היא יראת-שמים. שכן, הנס נעשה ע"י שמן המרמז לחכמה, 

ו"ראשית חכמה יראת ה'".
 כמו כן, חנוכה מסוגל ג"כ לשפע, כי הנס היה שמדבר מועט 
נתווסף הרבה. אמנם לצורך קבלת השפע נחוץ להכין כלים, 
לעשות "אתערותא דלתתא", על מנת להיות מוכשרים לקבל 

את השפע.
 ה"אהלי יעקב" מהוסיאטין הביא מה שאיתא בספר "תולדות 
אהרן" מתלמיד הרה"ק מבארדיטשוב, שבחנוכה יורדת בהירות 

חדשה ושפע על נשמות ישראל, וחנוכה הוא גמר החתימה.
חנוכה - להפקד בזש"ק

ועקרות,  עקרים  בהם  להפקד  מסוגלים  חנוכה  ימי  סגולת 
ובפרט מסוגל לזה יום השמיני "זאת חנוכה".

)בני יששכר(

חנוכה - מסוגל לפרנסה
יש בימים אלו גם סגולה לענין מזונותיו של אדם, וכן מסוגלים 

ימי חנוכה לבטל הדינים ולעורר רחמים.
)הרב המחבר סגולות ישראל בספרו מנורת זהב(

 הדלקת הנרות - להנצל מאויבים
סגולת הדלקת נרות חנוכה, הזהיר בה ינצל מאויבים ומדינה 

של גיהנום וזוכה לתחית המתים ולחכמה.
)ספר חנוכת הבית לדוד מספר בני יששכר(

להזהר ממלאכה בחנוכה - מסוגל להנצל מסכנה
סגולה לאשה שנפלה בסכנה שתנצל. הביא הבן איש חי )ש"ר 
כ"ז פרשת וישב( שכתב לו החסיד מהר"א מני, שיש נשים שיש 
להן קבלה שאם אשה נפלה בסכנה שתדור נדר שלא לעשות 

מלאכה בחנוכה ותנצל. ויש נודרים יום אחד ויש שני ימים.
)כף החיים הל' חנוכה תר"ע סק"י(

 להביט בנרות - לתיקון פגם הראיה
ובספר  צדיק,  שפתי  בספר  הביאו  בעיניו.  שיתקדש  סגולה 
לתיקון מה  וזה מסוגל  חנוכה,  בנרות  ברכת אברהם שיביט 

שפגם בראיות אסורות.
)ישראל לסגולתו(

 אמירת מזמור ויהי נועם - לשמירה
זללה"ה  שבתי  לרבי  האריז"ל  בסדור  הביא  לחנוכה.  סגולה 
בשם הרמב"ן, שיקרא אחר הדלקת הנרות ז' פעמים כל תיבה 
מפסוק "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו 
זה טוב מאד הוא.  ודבר  יז(  צ,  )תהלים  ידינו כוננהו"  ומעשה 
"ויהי  פעמים  ז'  כפשוטו  שיקרא  כתב  הריב"ש  מורו  ובשם 
עושה  היה  ושכן  צא(,  )תהלים  וגו'  בסתר"  "יושב  וגו'  נועם" 
בימים נוראים ובכל עת צרה שלא תבוא. ובספר מועד לכל חי 
הביא מזכירה, שהוא סגולה לשמירה לכל השנה. ועיין בכף 

החיים )סי' תר"ע ס"ק כ"ו(.
)סדור האריז"ל לרבי שבתי זללה"ה בשם הרמב"ן(

 ז"פ מזמור ויהי נועם - מסוגל לשמירה
סגולה לשמירה. הביא החיד"א בספר קשר גודל, שטוב מאד 
לומר ז' פעמים ישר והפוך מזמור "יושב בסתר" וגו' )תהלים 

צא(, ובכל פעם יכפול פסוק "אורך ימים אשביעהו" וגו'.

)חיד"א(

ימי החנוכה - מסוגלים לתיקון על החטאים
סגולה מיוחדת להחזיק לומדי תורה, בפרט בחנוכה. וסגולתו 

לתקון עון נשג"ז )כבשבועות יב:, ע"ז לו, ושבת י"ט:(.
)כן הביא בספר אגרא דפרקא(

 צדקה בימי החנוכה - לתיקון הנפש
סגולה  שהוא  תורה,  ללומדי  צדקה  בנתינת  בחנוכה  מרבים 

לתיקון הנפש.
)יסוד ושורש העבודה שער המפקד(

סגולת אמירת "ויהי נועם... יושב בסתר..." 
לאחר הדלקת הנרות

נהגו במרבית מקהלות החסידים לומר אחר הדלקת הנרות ז' 
פעמים "ויהי נועם" – "שיר של פגעין", ומקובל לומר שמנהג 

זה נתייסד ע"י מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הק'. וכך 
אכן מובא בסידור רבי שבתי ז"ל : "סגולה מהרמב"ן שיאמר 
הנרות,  זי"ן פעמים אחר הדלקת  תיבה  כל  וכו'  נועם'  'ויהי 
זי"ן  לומר  נר"ו  ]הבעש"ט[  הריב"ש  מורי  ובשם  מאוד,  וטוב 
פעמים 'ויהי נועם... יושב בסתר' כפשוטו, והיה נוהג לומר כן 
ג"כ לימים נוראים ובכל עת צרה שלא תבוא, ויכוון ב' נוני"ן".
השנה,  כל  על  מעולה  לשמירה  "סגולה  זכירה:  בס'  וכתב   
שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנרות, שבע פעמים 

ויהי נועם".
כתב:  כ"ה(  אות  והצלחה  הצלה  )שער  בנימין"  "אמתחת  ובספר 
שידליק  פעם  בכל  כן  גם  וסגולה  השנה...  כל  על  "שמירה 
]בחנוכה[ בכל לילה שיאמר אח"כ 'למנצח אלוקים יחננו' וגו' 
ו'שיר של פגעים' ג' פעמים, וי"ל ז' פעמים בכל לילה, מובטח 

שינצל מכל מיני ליסטים ואויבים ומקטרגים בזה השנה".
נמצינו למדים כי בפשטות טעם אמירת הז' פעמים ויהי נועם 
הוא כסגולה ושמירה, אך מצינו שהמגיד הק' מקוזניץ כתב גם 
טעם שונה במעט וכך הוא בספרו הק' "עבודת ישראל" )דרוש 
יושב בסתר  "...לפיכך כתב מנהג לומר   : יג טו"ג(  לחנוכה דף 
עליון וגו', והוא שיר של פגעים כנודע, והמון הארץ מבינים 
יסך ה' עליהם מכל פגע.  ידי אמירת המזמור  הטעם כי על 
וכן  אמנם העיקר לשמור האור העליון מאחיזת החיצונים". 
גם מצטט בעל ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר )חנוכה אות מ"א(, 
את דבריו הק' של המגיד מקוזניץ ומסיים "ואפשר יש לומר 

דשניהם ענין אחד הוא".
 ואילו טעם אחר בדבר נאמר ע"י הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע 
בספה"ק "קדושת לוי" )דרושים לחנוכה ד"ה בשמונה עשרה(: "כי 
זאת בלי  ניסים מיציאת מצרים, השי"ת בחסדו הגדול פעל 
היה  הניסים  כן בחנוכה  שום התעוררות התחתון, מה שאין 
קצת גם כן על ידי התחתונים, שחשמונאי ובניו היו לוחמים 
עם חיל אנטיוכוס הרשע, לכן אנו אומרים בחנוכה ויהי נועם 
כוננה  ידינו  ומעשה  נאמר  שבו  חנוכה,  של  נרות  בהדלקת 
עלינו, לרמז על נס חנוכה שהיא קצת מעשה ידינו במלחמה. 
אמנם השם יתברך מעשה ידינו כוננה עלינו, שהקב"ה הצליח 

לנו מעשה ידינו להתגבר במלחמה".

ימי החנוכה מסוגלים לתיקון הנפש
עניים  תורה  ללומדי  ובפרט  בצדקה  מרבים  החנוכה  בימי 

ומסוגל לתקון פגמי הנפש
)באר היטב הלכות חנוכה(

ויהי נועם - מנצח מלחמות
כהני חשמונאי ובניו כשיצאו למלחמה אמרו ז"פ ויהי נועם 
ובסוף כפלו פעמים הפסוק אורך ימים אשביעהו וכו' וניצחו 

במלחמה.
)תשב"ץ סימן רנ"ח(

צדקה על ידי בני הנעורים - להשפעות טובות
ישראל  פתחי  על  מסובבים  שילדים  בחנוכה  ישראל  מנהג 
ידי שנותנים צדקה  היא, שעל  תורה  ישראל  ומנהג  לצדקה 
על ידי בני הנעורים מתעורר בשמים השפעות צדקה וחסד 

שיושפע עלינו כל טוב הגם שאנו גם בבחינת נערים.
)עבודת ישראל לחנוכה(

הנרות חנוכה - רומזים לאדם מה שיקרה לו
הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן אמר שהוא רואה בנרות דרך 
האור הגנוז מה שיתרחש בכל השנה, ועל ידי כל נר הוא רואה 

מה שיארע למשך חודש וחצי הבאים.
 )אור גנוז חנוכה אות ה'(

נר חנוכה מסוגל להשגת התורה
החידושי הרי"ם אמר פעם לאנשי שלומו אחר הדלקת נרות 
החנוכה, שיילכו ללמוד דבר שהתקשו בו מקודם, מכיון שכמו 
אור  את  להם  תאיר  שהמצוה  ודאי  אור,  ותורה  מצוה  שנר 
התורה ויאיר להם את אור התורה להאיר הרבה קושיות שהיו 
להם עד עתה, ואמר מהרה"ק המגיד מקאזניץ שאמר לאדם 
גמרא  שוב  שילמד  בכוונה  חונן  אתה  תפילת  אחר  שינסה 
והלכה שמקודם לא הבין, ויווכח לראות שהתפילה התקבלה 
באמת להבין מה שהוקשה לו מקודם. )והרמז מאי חנוכה דתנו 

רבנן, מהמהר"ם שפירא(.

)שיח שרפי קודש, חנוכה אות י"ב(

נס למחלת שושנה
למחלת  סגולה  אמר  מקאצק  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
ולמשוח  המנורה  בקנקני  הנותר  מהשמן  לקחת  השושנה, 
את זה על השושנה, ובעזהשי"ת יירפא לו, ואמר שזה נרמז 

ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, מהנותר מקנקן המנורה 
נעשה נס למחלת השושנה.

)שיח שרפי קודש חנוכה אות לו(

לזרוק מטבעות - מסוגל לפרנסה
הרה"ק רבי אייזיקל מזיטשויב זיע"א היה נוהג אחר הדלקת 
זה  את  חוטפים  והיו  זהב,  מטבעות  לזרוק  חנוכה  הנרות 

כסגולה לפרנסה.
)ילקוט מהרי"א הנהגות(

להביט בנרות החנוכה - לתיקון הראיה
להביט בנרות החנוכה מסוגל לקדש העינים, ולתקן החטא של 

ההסתכלות במראות אסורות.
)שפתי צדיק חנוכה(

סעודת החנוכה מסוגל לרפואה
סעודות החנוכה מסוגל לזכות להמשיך רפואה לחולה, כמובא 
מהאר"י הקדוש שחנוכה הוא התיקון למידת הוד, שה כנגד 
תפילת בורא רפואות בשחרית, ולכן נקראים סעודות החוכה 
בכוח,  אנא  של  האחרונה  שהפיסקא  כייון  הרשות,  סעודות 
כמנין  בגימטריא  וזה  כנודע,  הרפואה  שם  זה  צי"ת  שק"ו 
'רשו"ת', וזה מה שרש"י הקדוש אומר על הפסוק ורפוא ירפא 
מכאן שניתנה 'רשות' לרופא לרפאות, כי בשם הזה רמוז כוח 
הרפואה. )וזה נרמז 'הדלקה עושה מצוה' בגימטריא 'רפואה 

שלמה'. 'מלך רופא נאמן' בגימטריא 'להדליק נר חנוכה'.
)שער ישכר ימי אורה אות ע"ב(

שיירי השמן החנוכה
הרה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש זצ"ל היה נוהג ליקח שיירי 
הביצים  במאכל  ולערבבם  החנוכה  נר  של  ההדלקה  שמן 
המסובים  לכל  מחלק  והיה  בבוקר,  בשבת  שאוכלים  והבצל 

שאכלו אצלו.
)דרכי חיים ושלום חנוכה(

למנצח בצורת המנורה
קבלה בידינו לאמר אחר הדלקת הנרות קאפיטל ס"ז אלוקים 
יחננו ויברכנו בצורת המנורה, כי מקובל שעל הנשק של דוד 
ועם  המנורה,  בצורת  מצוייר  המזמור  זה  חרוט  היה  המלך 
הכוונות היה מנצח את שונאיו, וזה שאמר דוד המלך כי אתה 

תאיר נרי וכו' בך ארוץ גדוד וגו'.
)אגרא דפרקא אות קע"ו(

למנצח על נשק דוד המלך
החיד"א מביא בשם המהרש"ל שהקב"ה הראה ברוח הקודש 
זה המזמור אלקים יחננו בצורת המנורה על טס של זהב לדוד 
המלך וגם למשה רבנו ע"ה וכך דוד המלך חרטו על הנשק 
שעם זה יצא למלחמה, וכיוון בו סודות, וכך ניצח את אויביו.
)החיד"א במדבר קדמות מע' ד' אות כ"א(

להביט במנורה - מסוגל להפיג המרה שחורה
סיפר הרה"ק מטשורטקוב זיע"א בשם הרה"ק מאפטא זיע"א 
שפעם אחת הגיע אליו חולה שסבל על מרה שחורה, ציווה 
עליו הרה"ק מאפטא שיביט על נרות החנוכה כשהם דולקים, 

כך עשה החולה ומיד נתהפך לאיש אחר בריא ושמח.
)בינת ישראל לחנוכה(

 תשובה בימי החנוכה ועד זאת חנוכה
הבני  הרה"ק  דאביו  משמיה  אמר  מדינוב  דוד  רבי  הרה"ק 
בשמים  מאיר  חנוכה  זאת  עד  אלול  שמר"ח  זיע"א  יששכר 
'כעין תבנית יד פשוטה לקבל שבים', והיד מושטת לקבל את 
בעלי התשובה אשר מאיזה סיבה שלא תהיה עדין התמהמהו 
את  מקבלים  ועדין  תשובה,  ימי  מעשרת  תשובה  מלעשות 

תשובתם עד זאת חנוכה.
 )בני בנימין לחנוכה דף ח' ע"ב(

ומנותר קנקנים
ולאחר שדולק בליל ח' יקח כל הפתילות יחד וידליקם עם 
שאר שמן זית שנשאר וסגלתו להריגת דם ב"מ ומכל אויבים 

ולסטים ומקטרגים בזה השנה.

)אמתחת בנימין שערי הצלה אות כה(

נר חנוכה - סגולה לשמירה
אם שמור תשמרון סופי תיבות מנ"ר, כי על ידי נרות חנוכה 

זוכה האדם לשמירה.

)חסד לאברהם(
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נר חנוכה - סגולה לרפואה
הזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה.

)אמרות משה, קאברין(

נר חנוכה - סגולה לפרנסה
זה שרמזו בגמ' )שבת כא:( בשעת הסכנה מניחו על שולחנו 
ודיו, על פי מ"ש "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם" 
)דברים ח, ב(, כי עתה בזמן הגלות כל הפרנסות הם רק על 
ידי סכנת הנפש, כי קשה מזונותיו של אדם וכו' )פסחים קיח.(, 
וזהו שאמר מלך סדום רמז ליצר הרע "תן לי הנפש והרכוש 
קח לך" )בראשית יד, כא(, פירוש כי לא תשיג רכוש ופרנסה 
רק עד אשר תתן לי הנפש, וזה הרמז במצות נר חנוכה כי היא 
לעזר לבנ"י להשפיע להם פרנסה בריווח ובניקל, וזהו מניחו 
על שלחנו ודי"ו אותיות יו"ד, "פותח את ידיך" )תהלים קמה, 
טו( ידי"ך רומז לחנוכה יו"ד עילאה, ויהיה הפרנסה מסטרא 

דקדושה מתחת ידו הרחבה.
)תפארת שלמה - ראדומסק(

הדלקת נר חנוכה בהידור הוא גם סגולה לפרנסה, ורמז לזה 
הרי  וכן  וכבוד,  עושר  בשמאלה  ונאמר  בשמאל,  נ"ח  שהרי 
וכיון  בעדו,  חשך  עולמו  אחרים  לשולחן  דהמצפה  אחז"ל 
דחנוכה הוא זמן של אור, היפוך החושך של היוונים, הרי"ז 

ג"כ סגולה לפרנסה.

)סגולות ישראל(

נר חנוכה - תיקון לפגם הברית
נרות חנוכה הם תיקונים לפגם הברית ר"ל, ומרומז 'רשעים 

ביד' יכולים להיות 'צדיקים', ו'טמאים ביד' ל'טהורים' וכו'.
)אמרות משה, קאברין(

 נר חנוכה - מסוגל להנצל מדינה של גיהנום
שמאל,  הוא  וצפון  בשמאל,  חנוכה  ונר  בימין  מזוזה  כי 

והגיהנום ניתן בצפון העולם.
)בני יששכר(

 סגולה להצלה מהריגת דם
סגולה  נרות  מ"ד  השמשים(, שהם  )עם  חנוכה  נרות  הדלקת 

להנצל מהריגת דם, וגם ד"ם אד"ם בגימטריה חנוכ"ה.
)בני יששכר(

 נר חנוכה מבטל חמימות תאות רעות
תשקע  חנוכה  נר  מצות  ידי  על  החמה',  משתשקע  'מצותה 
השוק"  מן  רגל  שתכלה  "עד  לעבירות,  והלהט  החמימות 
והאדם יכלה לעשות את זה שהיה רגיל עד עתה להשתוקק 

ולהתאוות לדברים של חטא ותאוות רעות.
)חסד לאברהם(

 נר חנוכה – מסוגל לזכות לתשובה
יכול לזכות  וכל אדם מישראל אף שהוא אחוז בסך עוונות 

לתשובה שלימה בנר מצוה.
)תפארת שמואל - אלכסנדר(

 נר חנוכה מבטל תאוות רעות
ונר חנוכה יש גם כן כח באורו להאיר גם כן על כל הדברים 
מא"א  ששמעתי  וכפי  הזה,  השפל  בעולם  אשר  הנמוכים 
אדמו"ר זצוק"ל על מאמר הגמרא דאיתא במסכת שבת )כא:(, 
מצות נר חנוכה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, 
רג"ל לשון רגילות, ושוק הוא רשות הרבים, וברשות הרבים 
נקרא  וזה  רח"ל,  רעות  ומחשבות  רעות  הראיות  כל  נמצא 
היחיד  ורשות  ה',  מקרבת  להיפוך  הוא  אשר  הרבים  רשות 
נקרא כל המיוחד להקב"ה כי קוב"ה נקרא אחד, וכל המיוחד 
ההוא  "ביום  ט(  יד,  )זכריה  שנאמר  כמו  אחד,  נקרא  לאחד 
יהיה ה' אחד ושמו אחד", ואיתא בספרים הקדושים שרמוז 
כאן יעקב ובניו ודוד המלך ע"ה, וזהו פירוש הגמ' נר חנוכה 
מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רג"ל מן השוק, היינו 
שיש כח במצות נר חנוכה להאיר בתוך לבות בני ישראל עד 
רעות  בתאוות  מורגל  שהיה  מה  השוק,  מן  רגילות  שתכלה 
ומחשבות רעות ר"ל יכול מצות נר חנוכה באורו לכלות כל 

הרעות מאתנו ולהעביר אותנו ולהמתיקם ויעשה טוב אמן.
)בית אהרן - קרלין(

 אמירת יושב בסתר לפני נרות חנוכה כדי 
לשמור האור מן החיצונים

באור  החיצונים  יתאחזו  שלא  ליזהר  צריך  זה  בכל  אמנם 
להשתמש  שאסור  הטעם  ז"ל  האר"י  שכתב  וכמו  העליון, 
לאורה וכנ"ל. לפיכך כתב מנהג לומר יושב בסתר עליון וגו' 
והוא שיר של פגעים כנודע, והמון הארץ מבינים הטעם כי 
על ידי אמירת המזמור יסך ה' עליהם מכל פגע, אמנם העיקר 

לשמור האור העליון מאחיזת החיצונים.
)עבודת ישראל(

 זמן הדלקת הנרות הוא עת רצון לבקש
הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש זי"ע, פנה פעם לאחר הדלקת 

נרות חנוכה אל החסידים שהיו סביבו, ואמר, כי עתה הוא עת 
רצון וכל אחד יוכל לבקש אצלו את אשר הוא חפץ לעבודת 
ה'. ביקשו החסידים כל אחד בקשתו. נוכח שם באותה שעה 
גם הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע שתק ולא ביקש דבר. פנה 
אליו הרה"ק ר' מרדכי ושאלו, האינך רוצה דבר, נענה רבי 
משה ואמר, רבי, אינני רוצה לקבל מתנות חינם, רצוני להשיג 

את עבודת ה' על ידי יגיעה ועמל.
)פרדס החנוכה עמ' רפז(

 מלאכים באים לבית בשעת ההדלקה
מלאכים ועירין קדישין באים לבית בשעת הדלקת נר חנוכה.
)קב הישר(

 מסוגל לבקשה על ביאת המשיח
אמנם לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה אשר יעשה אותם 
המצוה  את  שיעשה  והיינו  הנצחיים,  חיים  בהם  וחי  האדם 
הזאת בזריזות גדול ובשמחה עצומה, ויחשוב בלבו אם בעת 
הנס שהוציאו ישראל מן אומה אחת ניצוצי הקדושה מטומאה 
ליהודים  והצלה עמד  ריוח  ומחול אל הקודש כמה  לטהרה 
וזכרו לא יסוף לדור דורים, על  היתה אורה ושמחה וששון 
שכל  ב"ב  שלימה  הגאולה  אי"ה  כשיבוא  וכמה  כמה  אחת 
הקדושות  הניצוצות  כל  ויתקבצו  ויפולו  יכרעו  האומות 
לנו עד  יהיה  ושמחה  כל האומות, כמה ששון  בין  הנפזרים 
זה  ועל  הארץ,  ותגל  השמים  ישמחו  תכלית  ואין  סוף  אין 
נרמז השמן שהיה דולק שמונה ימים מעת לעת שהם קצ"ב 
שעות כמנין קבץ, לרמז שיתקבצו כל ניצוצי החכמה לשרשם, 
על  ויבקש  בתשובה  יהרהר  לבו  על  האדם  זאת  וכשיעלה 
הגאולה שיהיה ב"ב. וזה שאמרו חכמינו ז"ל )שבת כא:( עיקר 
מצות נר חנוכה איש וביתו עולה כמספר זה עם הששה תיבות 

האלה משיח צדקינו יבא במהרה בימינו אמן.
)אילה שלוחה(

המדקדק בנרות חנוכה יזכה לראות נרות 
בית המקדש

מי  וכל  מאד,  קשה  יהיה  עונשו  בודאי  זו,  במצוה  המזלזל 
שמדקדק במצוה זו ואינו מניח לזוז את השמש ממקומו, יזכה 

לראות נרות העתידין להדליק בבית מקדשנו בב"א.
)קב הישר(

תיקון ענינים הנקראים חי
זמן פקידות עקרות,  נאמר בספרים הקדושים שחנוכה הוא 
ז.(, וגם  שבלא בנים נקרא היפך מחי, כנאמר בחז"ל )נדרים 
הזמן לתקן חטא המר שיקרא עי"ז חי כנודע שהפוגם הוא 
כנודע  דרחמי  מכילין  מי"ג  המדות  לעורר  וזוכה  ההיפך, 

בכוונת האר"י הקדוש.
)ישמח ישראל(

 מצוה להסתכל בנרות החנוכה
איכא מצוה להסתכל בנרות החנוכה, ולכן אומרים ב"הנרות 
מיוחד  ענין  שיש  כלומר,  בלבד",  לראותם  "אלא  הללו": 

לראותם.
)שו"ת שב יעקב או"ח סי' כ"ב(

 ע"י הסתכלות בנר חנוכה מקדשים העינים
והוא  העינים  את  מקדשים  חנוכה  בנר  הסתכלות  ידי  על 
ברכה  תקנו  ולכן  אסורות,  הסתכלויות  עוון  לתקן  מסוגל 

לרואה נר חנוכה.
)שפתי צדיק עניני חנוכה(

 אור הגנוז בשעת ההדלקה
נרות  הדלקת  בשעת  שבא  הגנוז  אור  לענין  בכתבים  כתוב 
חנוכה, ע"כ יש לכל אדם לישאר אצל נרות שלו אחר הדלקה 

חצי שעה.
)אמרי פנחס(

 הנר של מצוה מתנבא כמו נביא
קדושת נרות של מצוה חביבה מאד לפני הקב"ה, ונר הדולק 
לדבר מצוה יש בו סגולות נפלאות, ואילו היינו זוכים לרוח 
ידי  על  דברי עתידות  ומשיגים הרבה  היינו מבינים  הקודש 
הדלקת הנר, שהנר של מצוה מתנבא כמו נביא, וכל נר של 

מצוה נמשך בו קדושה עליונה
)יסוד יוסף(

 הקדמת נר של חנוכה לשל שבת והמנהג 

להדליק במוצ"ש אחר הבדלה
איתא בכתבי האר"י ז"ל כוונה על הדלקת נר חנוכה, ובקצרה 
היא להדליק נר חנוכה ראשי תיבות 'נחל', והוא ראשי תיבות 
'נוצר חסד לאלפים' )שמות לד ז( שהוא מזלא עילאה, כידוע 
עילאה  ממזלא  למשוך  ויכוין  תחתון,  ומזל  עליון  מזל  שיש 
לכנסת ישראל אור ושפע וכל מיני השפעות טובות. והנה נר 
מספירות  למשוך  כדי  למטה מעשרה  להניחה  מצוה  חנוכה 
העליונות לכנסת ישראל, ובשבת מחוייב להדליק תחילה נר 
חנוכה ואחר כך של שבת כדי להעלותה מעט מעט מתתא 
לעילא, תחילה נר חנוכה עד נצח והוד בעצמה כידוע, ואחר 

כך נר שבת יש לה עלייה ביותר, כידוע.
והנה יש פלוגתא בפוסקים במוצאי שבת אם להדליק תחילה 
שמעתי  והנה  להיפוך.  או  להבדיל,  כך  ואחר  חנוכה  נר 
מאדמו"ר בוצינא קדישא מו"ה יעקב יצחק הלוי מק"ק לובלין 
זצוק"ל שאמר בשם הגאון איש אלהים המנוח מו"ה שמואל 
שמעלקי זצוק"ל אב"ד דק"ק ניקלשבורג, שבזה הלכה כטורי 
זהב להבדיל תחילה ואחר כך להדליק נר חנוכה, וכן מנהגינו. 
הדברים  פי  וכל  האמת,  פי  על  לדבר  טעם  ליתן  ונראה 
הנזכרים לעיל, כי האיך ידליק תחלה נר חנוכה קודם הבדלה, 
כי מאחר שעלתה בשבת לעליה הגדולה והרמה אין צורך לנר 
חנוכה להעלותה על ידו, רק אחר שהבדיל והלכה לה קדושת 
שבת אז מן הצורך להעלותה על ידי נר חנוכה, ועל כן צריכין 
תחילה להבדיל, ואחר כך להדליק נר חנוכה ולהעלותה, ודעת 

לנבון קל.
)מאור ושמש, מקץ(

 מאכלי חלב לתיקון חטאת נעורים
יהודית היא תיקון חוה, וחשמונאי תיקן חטא אדם הראשון, 
נעורים  חטאת  חטא  לתקן  בחנוכה  חלב  מאכלי  ואוכלים 

הנקרא בספרים בשר בחלב וד"ל.
)שארית ישראל(

לאטקעס רמז על תיקון הפרצוף
מה שנהגו ישראל לעשות לאטקעס בחנוכה, כי מתחילה הוא 
בסוד נקודה, ולבסוף נתהווה מזה התפשטות, לרמז על תיקון 
הפרצוף. כי בחנוכה טמאו כל השמנים, היינו כל החכמות, 
זה מאוד  וגם  היינו הנקודה,  וכו',  ולא נשאר אלא פך אחד 

בהסתר והעלם.
)שארית ישראל(

ע"י הצדקה לנערים נשפע מלמעלה גם למי 
שהוא בבחינת נער

כתב במגן אברהם )ריש סי' תרע( נוהגין הנערים לסבב בחנוכה 
ומנהגן של ישראל תורה הוא. ורמז כי צריך להשפיע בחנוכה 
למי שהוא במדריגת נער, ועל ידי הצדקה שנותנים לנערים 
שהוא  הגם  לאדם  להשפיע  וחסד  צדקה  למעלה  מתעורר 

בבחינת נער.
)עבודת ישראל(

 ע"י הצדקה שנותנים לעניים יש תיקון אף 

לנשמות שפגמו מאוד
נ"ח הוא ראשי תיבות נר חנוכה, וגם ראשי תיבות חטאת נעורים, 
מאוד,  שפגמו  אותם  אפי'  הנשמות  לכל  תיקון  יש  שבחנוכה 
שאפי' פתילות ושמנים שאין מדליקין בהם בשבת מפני שהאור 
מסכסכת בהם, פירוש אפי' אותם הנשמות שפגמו מאוד שהאור 
מסכסכת בהם היינו שלא יוכל להתאחז בהם ח"ו הניצוץ אלקות, 
מדליקין בהם בחנוכה, יש להם תיקון בחנוכה. וזהו פירוש כבתה 
אין זקוק לה, פירוש אפילו אם ח"ו נכבה נקודה יהודית מחמת 
גודל הפגמים, אזי 'אין' הוא אור אין סוף בעצמו כביכול, 'זקוק 
לה' ואומר למעני למעני וכו'. ואסור להשתמש לאורה, פירוש 
שהשי"ת מקשר אותנו להשתמש לאור ה' היא השכינה. ויש בזה 
ידוע מספרי מקובלים  סוכות  יו"כ  בר"ה  כי  וד"ל.  עילאין  רזין 
לבנות הפרצוף בשלימות מחמת  הכל  היא  הכוונות מהעבודה 
שפגמו מאוד ואין לנו צורת אדם ח"ו, ובחנוכה על ידי צדקה 
שנותנים לעניים נשלם הפרצוף. ולכן יש לחלק לעניים שמן זית 

או שעוה וגם ליתן צדקה כפי יכלתו ויהיה התיקון לפרצופו.
)שארית ישראל(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 

על עניני זאת חנוכה - גמר החותם 
וסגולותיו

זאת חנוכה
בשם הס"ק מרוז'ין זי"ע שאמר, מה שהצדיקים יכולים 
לפעול מהשי"ת בראש השנה ויוה"כ, יכול יהודי פשוט 

לפעול מהשי"ת בזאת חנוכה
)אביר יעקב חנוכה( 

אשר  הדבר  לך  אומר  הנה  זה,  לכלל  כשבאתי  והנה 
אשר  הקודמים  כת  רבותינו  דרבנן  בפומייהו  מרגלא 
כעין  ועקרות  עקרים  פקודת  לעורר  מקום  יש  בחנוכה 
ראש השנה, הנה לדעתי עיקר הענין עיקר הסגולה ביום 
האחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה אשר כוונתו מן נוצר 
לאו  ומזוני  חיי  ובני  תחתון,  ומזל  עליון  מזל  ונקה  עד 
בזכותא תליא מילתא אלא במזל"א תליא מילתא ]מו"ק 
כח.[, ואעפי"כ יש לרמז על כל ימי חנוכה, ותבין מתוך 
הדברים שיתבארו להלן אי"ה, ואומר לך כעת מתתיה"ו 

בגימ' רא"ש השנ"ה, ודי בזה כעת.
)בני יששכר מאמרי חדשי כסלו טבת - מאמר ב אות י(
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 רגאט האנגו שמואל זלמן מהאנגו
   

 

ציון קברו בטירגו-מורש לידו נראה 
חתן נכדתו הרה"צ ר' שמואל יצחקי 

זצ"ל מקרית אתא

רומניהחכמי 

נולד  זלמן,  מרדכי  משה  רבי  החסיד  הגאון 
ניאמץ  לפיאטרא  הסמוכה  'האנגו'  בעיירה 
תר"כ  בשנת  אדר  לחודש  ז'  ביום  רומניה 
לאביו החסיד המפורסם רבי שמואל 'האנגער' 
מגדולי וחשובי בני היכלו של הרה"ק ה"אוהב 
מה"יושבים"  ולאחמ"כ  מאפטא,  ישראל" 
בנו  את  שטפנשט,  בית  במלכות  ראשונה 
הרך הנולד קרא בשם "משה מרדכי" על שם 
ז' אדר –  יום הלידה  המאורעות, 'משה' ע"ש 
יום פטירת משרע"ה ו'מרדכי' ע"ש יום המילה 

שחל בפורים יום חגו של מרדכי הצדיק.
בספר זכרונותיו יכתוב נכדו הגדול מרן הגה"צ 
פיאטרא  אבד"ק  זצ"ל  טוביאס  שמואל  רבי 
זקנו  של  ותולדותיו  זכרונותיו  את  ניאמץ 
הגדול: אביו רבי שמואל גידלו וחינכו לתורה 
ולחסידות עד הגיעו לגיל י"ב שנה, ואז הוליכו 
אותו ברפסודה מעיירתם האנגו לחצר הקודש 
בחצר  נתגדל  לבאהוש, שם  ואח"כ  שטפנשט 
הקודש והיה כאח "גיטער ברידער" לבנש"ק, 
ישראל"  ה"פאר  הרה"ק   – האדמו"ר האמצעי 
הקדושים  בניו  לשאר  נתקרב  וכך  מבוהוש, 
זאת היתה עד שנישאו,  של הרבי, התקרבות 

הריעות  יחס  את  הפסיק  לחופה  ומשנכנסו 
איתם, והיה להם מעריץ ואוהב נאמן ובמיוחד 
)הפאר ישראל( שאליו התקרב  לאדמו"ר האמצעי 
במיוחד ונשאר אצלו בתור מקורב גדול. עצם 
היה  הוא  ישראל"  ה"פאר  רבינו  בצל  שהותו 
נשוא  בהיותו  הקודש  בחצר  מרכזית  לדמות 
לו  והיתה  שבחבורה,  ומהמיוחדים  פנים, 
וכך  זי"ע  אדמו"ר  אצל  מיוחדת  חן  נשיאות 
אצל כל באי חצר הק' ובני משפחת האדמו"ר 
מרן  של  הסתלקותו  לאחר  ואכן  זצוק"ל. 
האדמו"ר ה"פאר ישראל" כולם הביטו לעומתו 
לראות מה ואיך יכלכל צעדיו לעתיד, ואז אכן 
היה ראש המדברים להמליך את שני חתניו של 
הרבי זי"ע האדמו"ר הק' מוה"ר מנחם מנעדל 
זי"ע והאדמו"ר הק' מוה"ר דוד זי"ע אשר שני 

הגיסים ימלאו את מקום חותנם הרבי זי"ע.
זוגתו הרבנית מרת פרומא שרה בת ר' מנחם 
מענדיל הלוי - חותנו-אביה היה מעיר ניאמץ 
וכמה שנים אחר חתונתו גר בניאמץ, קראוהו 
קלויזניק )- יושב בקלויז( בעקבות שכל ימיו היה 
יושב בקלויז המקומי והוגה בתורה יומם וליל 

ללא הרף, דבר בלתי שכיח באותם הימים!.

מלאה  העיר  ניאמץ  בטרגו  גר  היה  כאמור 
משמנה  בישראל  ואם  עיר  וסופרים  חכמים 
ומסלתה של רומניה התורנית. והנה פעם אחת 
בעת שהסתופף בצל רבו הק' נענה הרבי ואמר 
לו שיעתיק מושבו מניאמץ, רבי משה מרדכי 
למה  הבין  ולא  הרבי  של  הוראתו  את  שמע 
בעירו,  הקורה  את  הרבי  רואה  ומה  התכוון 
וכך היה שקוע בהרהוריו בכל מהלך נסיעתו 
גדולה  שריפה  כי  נודע  והכי  אדהכי  לביתו, 
פרצה בעיירה וביתו היה למאכולת אש, תיכף 
ומיד ארז את הנשאר לפליטה והעתיק מושבו 
המרפא  לעיר  הסמוכה  'טולדיש'  לעיירה 

בורסק.
 

כאחד  והתפרסם  נודע  מרדכי  משה  רבי 
אמונה  כולו  כל  הגדולים,  רומניה  מחסידי 
מתאבק  והיה  דבריהם  לכל  ונכנע  בצדיקים 
בעפר רגליהם. כחסיד גדול לצדיקי בית רוז'ין 
לעיתים  להגיע  וטרחה  מאמץ  כל  חוסך  אינו 
תכופות אל חצרות הקודש, ולא יכול להרוות 
את צמאונו הגדול עד שגם בתקופה בה היה 
בנאות  לשהות  יוצא  ישראל"  ה"פאר  רבנו 
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דשא - בחודשי הקיץ מאחרי שבועות עד ימי 
נוהג  היה  "בורסק"  המרפא  בעירת   - אלול 
לנסוע לשם להסתופף בצל קורתו של הרבי, 
ולמען הדיוק: את הדרך עשה רגלי ולא נסע, 
והיה זה מהלך של עשרים וארבע ק״מ ממקום 
מושבו בטולדיש עד בורסק, וזאת משום שגרס 
ש"לרבי צריכים ללכת ולא לנסוע" ויתכן גם 
משום שלא היה כספו עמו לשלם לרכבת... )ומן 

הסתם תפוס לשון ראשון - לשון נכדו בזכרונותיו(.

בערב שבת להיות ממארי דחושבנא
בדרך  רמ"מ  התעכב  אלו  משבתות  באחד 
והגיע מאוחר מאוד, ממש לפני כניסת השבת 
כניסת  שלפני  היה  הרבי  של  מנהגו  והנה,   –
השבת מסתובב בחצר גינת הביתן ובידו החזיק 
בזוה״ק  עיין  לזה  )טעם  נעים  ריח  המפיקה  שושנה 
רבינו  את  וכראותו  נכדו(  כתבי   - השושנה  מאמר  ח״א 
בחצר, בעוסקו בעבודת קדשו בזו השעה, לא 
פנה משם אלא נעמד להביט במחזה השמימי 
"שלום  לומר  לגשת  העז  ולא  לעיניו,  הנגלה 
רמ״מ  הרה"ק  הרבי  של  חתנו  אך  עליכם" 
ישראל",  לצידו של הרה״ק ה"פאר  שהתהלך 
רמז לו להתקרב וליתן "שלום עליכם" ואז הרבי 
שואלו: משה מרדכי האיך הלך לך השבוע?, 
רבי משה מרדכי החל לחשב בליבו שכנראה 
לו  שהיה  והוא  גשמיות  בעניני  הרבי  שואלו 
בית חרושת לסיד ולא הלך לו טוב שתק ולא 
הגיב, אך הרבי לא מחכה הרבה ואומר "אתה 
מבין אותי, כאשר מתקרבת השבת צריך האדם 
לקראת  לו  יש  פנים  איזה  ולהתבונן  לראות 
שבת, בסידורו של שבת כתב מהרה״ק ר׳ חיים 
אי  האדם  ב-ש-ת  אותיות  זה  וויטאל ששבת 
אפשר לו להרגיש טעם בשבת אלא אם הוא 
מתביש ממעשי השבוע שעשה ואיזה פנים יש 
לו לקראת שבת - או אז ראה רמ״מ שהרבי 
כלל וכלל לא התכוון לגשמיות ועניני החומר 

כפי שהוא חשב אלא לרוחניות בלבד.
הרב החסיד רבי משה מרדכי ע״ה היה עוסק 
בבלי  ש"ס  שנה  כל  מסיים  תדירא  באורייתא 
ומשניות וזוהר ושו"ע והיה בקי נפלא בתורת 
זה  עם  ויחד  קונו  עם  המתחסד  חסיד  השם, 
משה  רבי  לנפשיה,  טיבותיה  מחזיק  היה  לא 
מרדכי נסע אל צדיקים תמידין כסדרן במשך 
חוץ  רגלים,  לשלוש  ותמיד  שנה!  שבעים 
זכה  וכך  הראשונה.  העולם  מלחמת  משנות 
 – ברומניה  רוז'ין  בית  צדיקי  כל  את  להכיר 
מי שלימים  הילד שמואל  אהובו  נכדו  וסיפר 
הוכר כהגה"צ המוהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק 
רבי  לזקנו  להצטרף  זכה  כי  ניאמץ,  פיאטרא 
משה מרדכי במשך ג׳ שנים בליל התקדש חג 
הפסח בצלו של הרה"ק הרבי ה"פאר ישראל".

הדחת השוחט על פי התגלות 
לאחר ההסתלקות

שהה  עת  תרפ״ו  שנת  דפסח  הסדר  בליל 
בבאהוש רבי משה מרדכי יחד עם נכדו הילד 
לפתע  והנה  בגיל 12,  אך  והוא  זצ"ל[  ]מוהר"ש 
רואה הילד את הרבי הרה"ק רבי מנחם מנדל 
כשהוא קם מכסאו בפחד גדול ומסדר כריות 
הכסא כלא היה כלום, ומאוחר יותר יתברר לו 
הקודם הפאר  הרבי  הרגע  בזה  נכנס  שלחדר 
תרפ"ג[  שנת  ניסן  מכ"ג  בעולם  היה  לא  ]שכבר  ישראל 
מושג,  ולא  נשגב  מראה  בעיניו  והיה  לחדר, 
וכך כותב לימים מורינו מוהר"ש "בליל פסח, 
"עיר וקדיש מן שמיא נחית", ואדמו״ר הקדוש 
בהתגלות  זי"ע  יוסף  שלום  ישראל  מוה״ר 
מנחם  מוה"ר  הקדוש  לאדמו"ר  רבה  ובאימה 
מענדל זי"ע - אדמו"ר השלישי, והוא קם מלוא 
כשעה,  משתומים  ונשארנו  בבהילות,  קומתו 
וכרגע אחת בשעה שאדמו"ר חותנו ורבו אומר 
אליו": זאלסט זאגין משה מרדכי, ער זאל זיך 
האב היטען פין מאכלות אסורות", ועיני כותב 
הטורים רואות את הקימה ואת ההידור מבלי 

לסבי  אדמו"ר  פקד  יו"ט  לאחר  דבר.  להבין 
שאל יאכל עוד משחיטת השו"ב שלו, ולאחר 
דין ודברים מחלוקת וקטטות על זקני )שחשדוהו 
הגה"ק  מארי  אבא  הוא  לחתנו  המשרה  את  לפנות  שמעוניין 
אדמו"ר  פקד  הסבא  ועל  זצ"ל(  טוביאס  שלמה  רבי 
כי  דוקא  טראנסילווניה  מרבני  בי"ד  להושיב 
השו"ב היה טראנסילונאי, לאחר שפסלו בית 
)דוד  אלעזר  מוהר"ר  הצדיק  הגאון  של  דינו 
היה  )כמדומה משום שהשו"ב  ז"ל בסאטמאר  גרינוואלד( 
הקאניצלאר  ראש  את  בי"ד  הושיבו  מסאטמאר( 
כעין  הנהלה   - ה'קאנצליאר'  היה  רומניה  של  ההונגרי  ]באיזור 
ראש הפידרציה ששלטו על עניני הקהילות והרבנות[ מוה"ר 
ז"ל  שלמה  אברהם  ומוה"ר  וועזל  ציון  בן 
מגערלא ועוד והם אסרו עליו מלהיות שוחט 

בטולדיש, ותהי לנס.
לימים יוסיף מורנו מוהר"ש עוד פרטים בעל 
פה: בראותו המחזה הנורא, הראה הילד מיד 
לסבא רבי משה מרדכי שיביט גם הוא, ושניהם 
טיילו  למחרת  שגרתי!.  בלתי  בדבר  הבחינו 
עם חתנו הרבי הנוכחי שליט"א ]הרה"ק רבי יצחק 
מבאהוש זצ"ל[ זי"ע, ושאלו לפשר המעשה מאמש, 
ואמר להם הרבי שיכול להכנס אל חותנו אל 
הקודש פנימה לברר מה היה, - כשחזר כעבור 
דבריו  היו  כה  ואמר:  בפיו  ומענה  זמן  איזה 
הקדושים: השווער ר' ישראל'ניו נכנס להחדר 
וכו׳ וכיון שמסר דבר ששייך לרבי משה מרדכי 
שיזהרו  ומסר  הנעשה,  את  הם  רק  ראו  לכן 
מהרבי  להיפרד  כשנכנסו  אסורות.  ממאכלות 

חזר שוב על זה המעשה בהדגשה ש'יזהר'...
כשחזר רבי משה מרדכי לביתו בטולדיש וסיפר 
המעשה נעשתה העיר כמרקחה היתכן שוחט 
אדמו״ר  מכיון שבלעדי  אך  כזה?  והגון  יר״ש 
לא יהין איש להרים את ראשו נכנעו לדבריו, 
וכעצתו הקימו בי״ד שידון בנידון השוחט דנן, 
ואמנם מצאו שאין תוכו כברו, אמנם כפשרה 
עשו הם עמו, שישמש כש״צ בימים הנוראים, 
ובהגיע ההחלטה לאוזני הרבי הוא אינו מוותר 
כשר  שאינו  נמצא  אם  ממ״נ  לשאול:  ושולח 
בימים  הציבור  שליח  שיהיה  תסכימו  האיך 
הנוראים?, ואכן חזרו בהם מפס״ד זה, לימים 
האיש  ואותו  בבראילה  זצ״ל  האדמו״ר  ביקר 
אם  כי  לרבי  מודיע  והוא  לשטן  בדרך  ניצב 
מודיעו  הרבי  זה,  במסעו  בעדו  יסיע  יקרבנו 
יעז להופיע בשערי ביתו,  חד משמעות שלא 
וממשיך  ומאיומיו,  מקילקוליו  מפחד  ואינו 
המוהר"ש לספר כי שנים אח״כ הגיע לבאהוש 
אדם לא ידוע כשהוא חבוש לראשו כובע קש 
רחב מימדים... והלה שאלני התכירני? והזדהה 

כהשוחט מטולדיש לשעבר...

מעמד מכירת חמץ עת רצון
סיפר כ"ק האדמו"ר מבאהוש זי"ע: רבי משה 
מרדכי ע״ה היה פיקח וחכם גדול ובכל זאת 
היה בעל אמונה במדה גדושה – "זוכר אני את 
סדר מכירת חמץ אצל דודי הצדיק מוה״ר יש״י 
זי״ע האדמו״ר האמצעי מבאהוש איך התלוצץ 
ורצה להוסיף בדמי  הגוי הערל "מאשאיליע" 
הקדימה כדי שיתנו לו לאחר חג הפסח סכום 
יותר גדול הגוי התלוצץ ועשה עצמו שיכור, 
והאנשים שחקו, אמנם זקינך רבי משה מרדכי 
עמד באימה ביראה ברתת וזיע ופלגי מים ירדו 
עיניו - הוא ראה בענין מכירת חמץ ענין גבוה 
ונשגב היתה לו אמונה שלימה בכל שיח ושיג 
זצ״ל במכירת  רבינו  של  קדשו  מפה  שיצא 
כפו  תקע  כשהרבי  הסוסים  ומכירת  החמץ 
ואמר  מאשאיליע  הערל  ליד  להבדיל  הקדוש 
שטר  על  עצמו  חתם  הרבי  חסל(  )כלומר  "שוין" 

המכירה: ישראל פרידמן ותו לא.

המרשם שהרופא שכח
בערוב ימיו התענה רבי משה מרדכי ביסורים 
המקומי  הרופא  הרגל,  בכאבי  נוראים 
עירו  בני  )כיתר  מאוד  שהעריכו  'גרז׳ון'  בטולדיש 
שכיבדוהו( היה חסר אונים נוכח מצבו המחמיר, 

ר׳  הרה״ק  מאדמו״ר  גלויה  הגיעתם  אדהכי 
מרפא  סמי  לערב  הוא  ממליץ  ובה  מענדלי 
שונים וליקחם כרפואה ולפנ״כ לקבל אישור 
הרופא, הד״ר נדהם מעוצם תבונתו של הרב 
אכן  כי  והודה  המרשם,  זה  להזכיר  שהשכיל 

שכח )'עאלפליטעטעם' התבטא בלשונו ההונגרית(.

המעבר מטולדיש לטירגו מורש
נתרבו  תש״ב.  בשנת  בערך  תקופה  באותה 
הרדיפות של הנוכרים האנטישמיים ובשל כך 
לטרגו- וברח  טולידיש  את  רמ"מ  רבינו  עזב 

מורש.
 כעבור תקופה קצרה הכביד עליו חוליו ורבי 
קרב,  וקיצו  דוי  ערש  על  שכב  מרדכי  משה 
וכן  זלמן,  ינקו  רבי  נכדו  נוכחים  היו  בחדרו 
חתנו הגה"ק רבי שלמה טוביאס זצ"ל אבד"ק 
צ'יק סערעדא – רבי משה מרדכי שכב במטה 
ופניו זורחים וקורנים מאושר - ותשחק ליום 
אחרון - נענה חתנו רבי שלמה ואמר רואים 

שהשכינה שורה עליו.
בהיותו אדוק ודבוק בצדיקים ביקש רבי משה 
לצדיקים  פטירתו  על  מיד  שיודיעו  מרדכי 
בעניני  שיעסקו  לפני  עוד  האיזור  שבאותו 
הקבורה, ואכן בנו שלח מיד טלגרמה מהירה 
לבאהוש בה הוא מודיע לרבי על פטירתו של 

הגאון החסיד הגדול.
ביומין  שנערכה  משתתפים  רבת  בלוויה 
שלמה  רבי  זצ"ל  הגאון  חתנו  חרג  דחנוכה 
כדין  והספידו  סערעדא  ציק  אבד"ק  טוביאס 
חכם בפניו, כשהוא מפליא מציין שבכל שנה 
כחמישים  גמר  זוהר  וכן  המשניות  כל  סיים 
פעם, ]נכדו הגאון רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א מציין כי 
שמע מאביו זצ"ל כל שנה היה מסיים את הזוהר חק בל יעבור, כן 
מציין הגאון שליט"א כי היה באוצר ספריו ספר 'ראשית חכמה' 
שימוש  מרוב  דהוי  והיה  מרדכי  משה  רבי  לזקינו  שייך  שהיה 
שלמד בו תמידין כסדרן[. והש״ס סיים 35 פעם! למדן 
התבטא  )פעם  חשבון  ובעל  מוח  בעל  היה  גדול 
בקשר לפירות שהיו בחצר אפילו אם תכפילו מכל סוג פי ארבעה 
כי אז בניקל אומר לכם המספר( אכן אבד חסיד  וחמשה 

מן הארץ.
רבי משה מרדכי נפטר בגיל פ״ג, בכ״ו כסליו 
טרגו-מורש  של  העלמין  בבית  ונטמן  תש״ג 

רומניה.
רבי  של  )אביו  זלמן  שלמה  גיטל,  יענטא,  ילדיו: 
גליון  בשדה  בבאר  אודותיו  )ראה  מניאמץ  שו״ב  מענדל  מנחם 

.)218
מענין לציין כי בשעת פטירתו לא נודע הדבר 
בישר  חודש  אותו  בתוך  אך  המשפחה,  לבני 
זצ"ל לאדמו"ר  נכדו הגה"צ מוהר"ש טוביאס 
בפיאטרא  השלישי  בנו  במז״ט  נולד  כי  זצ״ל 
ניאמץ והרבי זצ"ל הורה לקרוא שמו בישראל 
"משה מרדכי", או אז נודע לבני המשפחה כי 
הסבא הגדול שבק חיים לכל חי ונסתלק לבית 
טוביאס  מוהר"ש  הגה"צ  סיפר  עוד  עולמו, 
זצ"ל כי שמע מהסבא עצמו רבי משה מרדכי 
מרדכי'  'משה  ויקראנו  בן  לו  יוולד  שכאשר 

יהא זה כשמו הוא 'משה מרדכי בן שמואל'.
בני  קבלו  פטירתו  על  הגדול  האבל  בעת 
האדמו"ר  ששיגר  תנחומים  מכתב  המשפחה 
זצ"ל אל נכדו ולהלן נביא ממנו קטעים מתוך 
המכתב המצוי באוצר הגנזים של מכונינו, וכה 
"תארו  חפשי(  )תרגום  הרומנית  כותב שם בשפה 
אדם  שאבד  לרבי  שהיה  הגדול  הצער  לכם 
חשוב כזקניכם ואיך קשה היה לו להודיעכם 
מן  הבין  הרבי  רק  הדואר,  באמצעות  אפי׳ 
הראוי שהנולד יקבל את שם סב אביו, ומברכו 
שיגדל ויהיה ראוי לשם שנושא עליו, הפטירה 
של סבכם נודעה )לרבי( דרך מברק של דודכם 
זלמן )בן הנפטר( והרבי מנחמכם שיהיה לכם רק 
בשו״ט, הרבי חלם מסבכם שהודה לו על השם 
בן  פרידמן  יצניו  החתום  על  אחריו".  שניתן 

הרבי החותם בפקודת הרבי.
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± דבריהם הן זכרונם °
 בהיותו בעל מספר גדול נשמרו בזכרון נכדו עובדות רבות שחלקם הועלה על הכתב

 - להלן חלק מאותם כתבי זכרונותיו -
 אסופת מאמרים עובדות וסיפורי קודש, מחיי רבותינו הק' שנשמעו מפי הגאון החסיד המפורסם רבי 

משה מרדכי זלמן מטולידיש כפי שהועלו על הכתב על ידי נכדו מורינו מוהר"ש טוביאס זצוק"ל.

אודות הסבא קדישא מרוז'ין זיע"א
שברוסיה,  מרוז'ין  קדישא  הסבא  מרן  עקר  כאשר 
רבים,  במקומות  שבת  שבאוסטריה,  סדיגורה  אל 
שבתות  לשלושה  רב.  זמן  ארכה  שנסיעתו  בהיות 
אירחו  כאשר  רומניה,  יהודי  זכו  התעלות  מלאות 
ראמאן,  ניאמץ,  בערים: פיאטרא  מרוז'ין  הרבי  את 
וטרגו ניאמץ. משביתת הרבי באותן ערים נשתמרו 
זיכרונות אפופים בהוד קדומים. בהזדמנות זו נספר 
מפה  שעברו  כפי  בפיאטרא  הרבי  מאורעות  על 
מזקני  קיבלתי  זו  "...ידיעה  איש:  מפי  איש  לאוזן, 
הגאון החסיד הגדול רבי משה מרדכי ע"ה, שאדמו"ר 
זצ"ל היה בפיאטרא-ניאמץ  בוצינא קדישא מרוז'ין 
ע"ה,  החסיד  זקני  לי  וסיפר  בראמאן.  גם  וביקר 
שבמקום שגר שמה ר' גדליהו ע"ה, טרם היה בית 
שם, וטרם היתה ביהכנ"ס גאריבלאדי, רק מחסנים 
שהרוז'שינר  לזה,  דפנות  כמה  וסתרו  שם,  היו 
יעשה שם סעודותיו. ובסעודה שלישית היתה רעש 
זצ"ל  הרוזשינער  והקפיד  במקום,  ואי-סדר  גדולה 
בתרגום  זענט' -  איהר  וואס  "דרינגערס,  ואמר: 
וועט  סעודה  'אזא  סרק -  עצי  חופשי: הנכם 
צדקינו  משיח  ביאת  עד  האבין  נישט  שוין  איהר 
בב"א" - כזו סעודה לא תהיה לכם עד ביאת המשיח. 
וזקני החסיד סיפר לי, שר' יעקב מאיזווארע סיפר לו 
שהוא היה בסעודה זו, ואני שמואל טוביאס דיברתי 
מאיזווארע  יעקב  ר'  של  נכדו  עם  פעמים  הרבה 
מזה. ואח"כ נבנתה במקום הזה הגאריבאלדי שוהל, 
ואדמו"ר  חב"ד.  וביהמ"ד  שוהל,  הגיטראסקא  וגם 
פעם  לי  אמר  ע"ה  ]מבוהוש[  מענדלי  מנחם  מוה"ר 
אחת: דארפסט וויסען וועגען וואס ביסט גקומען אין 
פיאטרא, כוונתו: עליך לדעת כמה חשובה ישיבתך 
זצ"ל,  טוביאס  מוהר"ש  הגאוה"צ  מרן  בפיאטרא". )מכתבי 

גאב"ד פיאטרא-ניאמץ – רומניה(.

הדרך של עסק התורה
זקנינו החסיד ר' משה מרדכי ע"ה אמר בשם אדמו"ר 
הס"ק פחד יצחק מבאהאש זצ"ל שיש לנושאי דגל 
שיעסוק  א(  התוה"ק,  בלימוד  חיובים  שני  התורה 
רש"י  בגמרא  חפץ  שליבו  במקום  הקדושה  בתורה 
לו  שיהא  לת"ח  כראוי  שו"ע  חלקי  בארבעה  ותוס' 
תשא  בפ'  ז"ל  וכרש"י  התורה,  חלקי  בכל  ידיעה 
בכ"ד  מתקשטת  כלה  מה   – העבר  בשבוע  למדנו 
ספרים אף ת"ח צריך להיות בקי בכ"ד ספרים. ב( 
ת"ח צריך להתעסק בתורה בחלק השייך לו – כגון 
הריאה,  בטריפות  בודק  שחיטה,  בהלכות  שוחט 
סופר בהלכות סת"ם. וזהו כוונת הפסוק 'בתורת ה' 
וכמה שירצה, אמנם בתנאי  - איפא שירצה  חפצו' 
שו"ב  לבדו,  לו  השייכת  בתורה   - 'ובתורתו'  כפול, 
בשחיטות, סופר בסת"ם - 'יהגה יומם ולילה', בלי 
הרף עין, עד שיבוא לדרגא זו של בקיאות שהזהיר 
הטו"ז  בעל  זצ"ל  הלוי  דוד  ר'  הקדוש  הגאון  רבינו 

שידע לומר הלכות שחיטה שיאמרם בע"פ וכולי.

ידיעת שיחת חיות ועופות 
אצל רבותינו הצדיקים

בכור  יוסף מרוז'ין  שלום  הקדוש מוה"ר  הרב  רבינו 
רבינו הקדוש מרוז'ין זי"ע היה חתן הרב הקדוש מו"ר 
דן זי"ע בן הרב הקדוש מוה"ר יצחק מראדוויל זי"ע, 

זי"ע.  הנ"ל  מוהר"י  ואכל ארוחה אצל הרב הקדוש 
פעם אחת, סיפר אדמו"ר הקדוש רבי יצחק הראשון 
יצחק  מוה"ר  הקדוש  הרב  זקנו  לו  אמר  מבאהוש, 
לערינסטי  וואס  פאר  מיינס,  קינד  זי"ע:  מראדוויל 
נישט שיחות עופות ]= בני מדוע אינך לומד שיחות עופות[, 
והשיב לו מתיירא אנכי שלא יזיק לי חלילה לעבודת 
השם. עכשיו אני רואה שצדק אבא ע"ה ]רבינו[, היום 

פתחתי את המשך החלון ועמדה צפור אחת על שוך 
העץ אשר לפני החלון ופטפט לפני אז עס האט מיר 
וסיימו  לבי[,  את  קרע  זה   =[ הארץ  דאס  אויסגעריסען 
ידע  מבאהוש  הקדוש  שרבינו  מזה  נראה  החסידים 
מרדכי  משה  רבי  זקני ]הגה"ח  סיפר  וכן  עופות,  שיחות 
ורבינו  מטולדיש[ מיהודי אחד שרצה להתלמד שו"ב, 

שיחת  את  מקודם  באמרו ששמע  עליו,  הסכים  לא 
הציפורים המצפצפים אודותיו...

רוח הקודש אצל רבותינו הקדושים
מרדכי  משה  רבי  החסיד הגה"ח  זקני  ב"ה, 
אצל  ראה  שידוכין  שבענין  סיפר  מטולדיש ע"ה 
יגלה  מי  קטנה.  ונבואה  הקודש  רוח  זי"ע  רבותינו 
עפר מעיניך ]לשון המשנה סוטה כ"ז ע"ב שאמר רבי יהושע 
על ריב"ז[ זקיני הגאון החסיד מורי ורבי משה מרדכי 

ע"ה, הרי בן בתך אדם להבל הבלים דמה, זעירא ולא 
מן חבריא, עומד ומכריז בפומבי שלא רק בשידוכין, 
אלא בכל הענינים שנשאלו רבותינו הקדושים זי"ע, 
וגם בענינים אשר לא נשאלו, וממש כל צעד ושעל 
הכל היתה ברוח הקודש, ענן השי"ת חפף עליהם כל 
היום וכל הלילה, תמיד תמיד הענן יכסם, יראת השם 
על פניהם, ושכינה מדברת מתוך גרונם, זכותם יגן 

עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן.

אודות הרה"ק רא"מ משטפנשט זצ"ל
הרא"מ  רבינו  מרן  של  הראשונה  אשתו  כי  ידוע 
סבל  ז"ל  ורבינו  חולנית  היתה  זי"ע  משטפנשט 
ולא  שנים  הרבה  עליה  עברו  וכאשר  הרבה,  ממנה 
נפקדה בזש"ק התערבו המקורבים וכמעט שהכריחו 
זקיני  לי  שסיפר  מה  וכפי  פיטורין,  גט  שיתן  אותו 
ופרטי  מטולדיש ע"ה,  מרדכי  משה  הגה"ח רבי 
]או  הרבנית   – נשכח  ורובן  לי  ידועים  לא  הענינים 
מקורביה[ שהייתה רעת מעללים כנראה מסוף המעשה 

ועצום  גדול  גדולה לשלם לה סכום  תבעה תביעה 
מאוד )מליון רובל( מה שלא היה ביד רבינו ז"ל לשלם 
בשו"א, והיא לא פנתה בתביעתה אל אחד הרבנים 
הגאונים מרומניה שהיו אז אלא פנתה לבית משפט 
העליון שבעיר יאס העיר, השני שאחרי עיר הבירה 
אדמו"ר  את  והציגה  תבעה  ובתביעתה  ברומניה 
ערב  ז"ל  שהוא  זצ"ל  מבאהאש  יצחק  רבי  הסב"ק 
הטיל  המשפט  בית   – הגט  את  קיבלה  בעת  בדבר 
ותהום  ז"ל  מבאהאש  יצחק  רבי  רבינו  על  שבועה 

יהדות רומניה.
המשפט,  בית  אל  ולילך  ליאס  לבוא  הוזמן  הרבי 
את  הסיר  לא  המשפט  לבית  כשנכנס  ז"ל  הרבי 
כל  על  אלקים  חתת  נפל  בבואו  כמנהג,  כובעו 
קהל הנאספים ועל השופטים היושבים על כסאות 
אל  כסא  והושיט  קם  המשפט  בית  נשיא  המשפט. 
ז"ל,  מבוהוש  הראבין  פנים  ונשוא  הנכבד  הנאשם 
הנשיא הצטדק וביקש שבועה כפי החוק. רבינו ז"ל 
השיב באידיש ואמר, מה ענין שבועה, שהאדם יכול 
להכחיש ולכפור, ולכן מטילין עליו שבועה ובזה לא 
אמנם  ח"ו.  שקר  על  לישבע  דעלמא  רובא  חשידי 
דבר זה להטיל שבועה צריכין השופטים רק בסתם 
בנ"א, אמנם איש נקי כפיים ובר לבב שמעודו לא 
הוציא דבר שקר מפיו ח"ו, וששקר חמור אצלו, הוא 
לא צריך לישבע, וסגי ומספיק אצלו אם הוא אומר 
בפיו שהוא לא ערב בדבר. דיבורי קודש אלו תורגמו 
ע"י המתורגמן האדם הנכבד ר' מיכל ]דניאל, הבנקאי 
המלך  היכל  מבאי  ושוע,  עשיר  איש  מיאס[  המפורסם 

קדשו  בדיבור  הסתפקו  והשופטים  הראשון,  קארל 
של רבינו ז"ל, ומני אז התחשבו השופטים ביוצא מן 
הכלל, ותהי לחוק ברומניה שלאיש גדול ונכבד נשוא 
פנים, איש שהשופטים יבינו עליו שמספיק במוצא 

פיו שלא ישנה, ואין מטילין עליו שבועה.

אמא של מלכות
אדמו"ר הזקן קודש הקדשים מוה"ר יצחק מבאהאשי 
יוסף  זי"ע היה בנו של רבינו הקדוש מוה"ר שלום 

זצלל"ה )נפטר י"א אלול ומנו"כ בלייפציג(.
ריזל  בלומא  הצדיקת  היתה  המלך  אם 
לי  סיפר  מטולדיש ע"ה  מרדכי  משה  רבי  נבג"מ, )זקיני הגה"ח 
שהיתה חולנית מאוד בסוף ימיה, ואמר רבינו זי"ע, שהיתה חולה 

בעלה  בהיכל  אותה  להעלות  צריכין  שהיו  היות  כ"כ  ונצטערה 

הקדוש, והיות שהוא ז"ל נפטר כ"כ הרבה שנים מקודם )כעשרים 

בתרל"ז נפטרה  והיא  תרי"א  נפטר בשנת  ז"ל  הוא  שנים,  וששה 

שברומניה,  בבאהוש  הרבניות  באהל  ומנו"כ  תרל"ז,  תשרי  בי"ז 

יוסף  שלום  רבי  הרה"ק  מתורת  רוזין  קודש  רשפי  בספר  ]וראה 

לכן  מרומים,  בשמי  למעלה  זה[.( ועלה  מענין  מג  עמ'  מרוז'ין 

ז"ל סיפר איך ביום כיפור מקודם  הוזקקה להצרף(. ואבא מארי 

תמונת אביו הגה"צ רבי שמואל האנגער זצ"ל מבאי ביתו 
של הרה"ק אדמו"ר הזקן משטפנשט זיע"א ולפנים אצל 

הרה"ק האוהב ישראל מאפטא זיע"א
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לתפילת  הקדוש  ביום  ובפרט  בעבורה,  להתפלל  אדמו"ר  הרבה 

נעילה שהאריך שעות שלימות(.

אודות הרבנית מסאדיגורא
בתו של אדמו"ר הזקן הצדיקת מ' אסתר ע"ה נשאה 
את הה"צ מוה"ר ישראל, אדמו"ר השני מסאדיגורע, 
באופן כי אדמו"ר הקדוש מוה"ר אברהם יעקב זי"ע 
היה גם דודו וגם מחותנו של רבינו זי"ע. זקיני הגה"ח 
שאדמו"ר  סיפר  מטולדיש ע"ה  מרדכי  משה  רבי 
מסאדיגורע פעם בחתונה לא רקד ריקודין של מצוה 
שע"ז  לי  וכמדומה  קדושין,  המוחין  לו  היו  לא  יען 
הצדיק כיון. ]כיון כנראה על חתונה זו שלא רקד המצווה טאנץ 

כנהוג, החתונה התקיימה בח"י סיון תרכ"ז בבאהוש[.

על הרה"ק מקארלין
זוגתו של הצדיק מסאדיגורע הראשון, הצדיקת מרים 
ע"ה בת הה"צ ר' אהרן קארלינר זי"ע )הקרלינר כיבדו 
מטולדיש ע"ה(,  מרדכי  משה  רבי  זקיני הגה"ח  סיפר  כאשר  מאוד 

ואמה היתה בת הה"צ ר' מרדכי מקרעמניץ זי"ע בנו 
זי"ע.  מזלאטשוב  מיכל  מוה"ר  הקדוש  המגיד  של 

"ותלד שני בנים ושתי בנות, ועיין בפנים הספר.

קדושתו של הרה"ק מטאלנא
הרב הקדוש מטאלנא היה חתן הקדוש מוה"ר ישראל 
אברהם ז"ל בן הקדוש מוה"ר זוסיא ]מאניפולי[ זי"ע, 
באופן שמוה"ר זוסיא היה זקן אשתו, זקיני החסיד 
גם  זי"ע  הטולנאי  את  הכיר  מרדכי ע"ה  משה  רבי 
של  המעות  את  להסדיר  היה  רגיל  פתקא.  לו  נתן 
הפדיונות על השולחן להסתכל בו מקודם ולסדרם 
ליקוטי  הקדוש  בספר  ועיין  פרוטה.  לפי  פרוטה 
טו[. הצדיקים  אות  ח"ב  לימוד  ערך  המידות  מוהר"ן ]ספר 

זכי הראות מכירין ע"י המעות את נפש הנותן.

כוונות נסתרות בפעולות הצדיקים
פ"א באתי לבאהושי על יו"ט, ואמר לי החסיד רבי 
שאדרוש  זי"ע  אדמו"ר  שרצון  ע"ה  דליצקי  חנה 
תהיה  במה  בשבת,  לביהמ"ד  הנאספים  קהל  לפני 
כי  כמתמיה, ביודעי  חנה  ר'  את  שאלתי  הדרשה 
החסידים אינם כ"כ מעריצי הנאומים והדרשות, וגם 
אני מאז באתי אל היכל קדשו זרקתי כלאחר יד את 
בהם. נושא  רגיל  שהייתי  והנאומים  ההרצאות  כל 
הדרשה משיב לי ר' חנה ע"ה תהא שהבעלי בתים 
הכנסת.  בית  בעבור  החשמל  בשילום  חבל  יקחו 
רבי  החסיד  הגאון  זקני  ידרוש? מתערב  למי  אבל 
אין שום בעלי בתים בבית  משה מרדכי ע"ה, הרי 
איזו  ועוד  ואנחנו  ביתו  ובני  הרבי  המדרש, ורק 
משיב תמיהה היא, אבל  אני  ישלם?  בטלנים, ומי 
וכי לא ידע רבינו ]שליט"א[ מכל זה? תוכן הדברים, 
הוא אומר הסב אוהב נפשי - בל תעשה לצחוק ובל 
תדרוש. מארי דאברהם! צועק ר' חנה ע"ה, ואני הנני 
לו תנא דמסייע - איך יכולין אנחנו להתנגד למאמר 
מפורש שיצא מפי רבינו בקדושה ובטהרה. גם בעיני 
ותשאלו  רבינו  של  קדשו  להיכל  נא  הכנסו  פלא 
גם  כי  לדרוש, אם  למי  אין  כי  לו  אותו, ותסבירו 
רבינו יודע זאת. חנה נכנס כעייל בלא בר, ויצא במה 
דוקא,  שאדרוש  דעתו  על  עומד  רבינו  כי  שנכנס, 
לשלם  זה  מס  עליו  שכבדה  מאור החשמל  אדבר 
אתבל  תורה,  זו  חבל - אורה  יקחו  הבעה"ב  ושכל 
אותה ואעשה מזה דרשה. קבלתי עלי עול כבד זה 
והחלטתי לציית לרבינו, אז בימים ההם לא בניקל 
נקיים  ימים  שבעה  פעמים  דרשה, הרבה  לי  עלתה 
בעוה"ר  ותפילה  מתורה  לישב - נקיים  הוכרחתי 
וההגיונים,  האותיות  בצילצולי  הדרשה,  בסילסול 
במבטאים  מודרניות  היותר  הדרשות  חוקות  לפי 
היה  החיצוני  שהקישוט  גוונים  רב  ובניבים  שונים 
הרבה יותר מן התוכן. חוץ מזה כבר היה לי דעות 
אחרות בענין זה, קודם כל אמר לי הסב בשם הצדיק 
יעשה אדם עצמו כאלם )חולין  לעולם  זי"ע  מליעווי 
פט, א(, יכול אז ער קען אוספיהרען אף בדברי תורה 

ב( רק  נח,  תדברון' )תהלים  לומר 'צדק  תלמוד  כן... 
בהשראת השכינה, צריכין ליחד קול בדיבור והויה 

וכו', ]תורה זו לא מופיעה בליקוט תורתו דובר מישרים[. וספר 
אדמו"ר  פוקד  ממחשבתי, והנה  זז  לא  התניא 
על  לי שאעבוד  לא הרשה  הזמן  גם  עלי שאדרוש, 
דרשה גמורה ומשוכללה. אמנם מצוות רבינו תקפה 
הדלת  את  פתח  רבינו  אשמור.  מלך  פי  עלי, ואני 
הצרוד  לקולי  להאזין  הוא  גם  ויצא  המדרש  מבית 
המדבר באימה וביראה מרבינו. ר' חנה ע"ה הסביר 
אח"כ מה ששיערתי אני, גם כל העולם גם אני לא 
תכלית  אז, ומה  רבינו  של  כוונתו  היתה  מה  ידענו 
של דרשה זו, אם אין כלום מהאנשים היכולים ליתן 
הקדוש  בספר  אנכי  רואה  החשמל. כעת  לתשלום 

נועם אלימלך פרשת מקץ )ד"ה ויהי מקץ( בזה"ל:
'כן דרך הצדיקים שעושים עובדות ופעולות, ומחשבין 
במעשיהן  ופועלין  גדולות  כוונות  העובדות  באותן 

טובה לדור דורים', ע"כ לשונו הטהור.
מענדל  מוה"ר  הקדוש  מהרב  העובדא  וידוע 
מרימיניוו זי"ע שנתן פרוטה של ד' למשמשו שיקנה 
עד  עמו  והתקוטט  ה',  של  פרוטה  בתור  משקה 
שהפרוטה  להסכים  המשמש  כשהוכרח  שלבסוף 
היא של ה', אמר יה"ר אז דער פיהרער זאל ווערין א 
פינעוויר, עיין בריש ספר הקדוש אגרא דפרקא )אות 
ד(. ]זה לשונו שם: סיפרו לי מעשה רב מקדוש ה' ה"ה הר' הקדוש 
שהיו  היה,  שהי' כך  ומעשה  מפרעמישלאן,  זצוק"ל  מוהרמ"מ 

יושבים במסיבה בסעודה ונתן מטבע של ארבעה פשוטים להביא 

לא  והמשרת  פשוטין,  חמשה  בעד  שיביא  למשרת  ואמר  שכר, 

בואו  ובעת  ה' פשוטין,  של  שהיא  סובר  והיה  במטבע  התבונן 

וחזר  ד' פשוטין.  רק  המטבע  הנה  ואמר  המוכר  הביט  למוכר 

השליח ואמר להר' המטבע היא רק של ד' פשוטין, והרב התחיל 

לריב עם השליח ואמר ה' פשוטין צריכין להיות, והשליח נתעקש, 

עד הגיע הדבר למריבות. עד שתלמידי הרב רמזו להשליח שיודה 

לדברי הרב )כי הבינו כי לא לחנם הוא(, וכן עשה השליח ואמר 

יהיה כדברי אדוני. אז עמד הרב בתפלה ואמר בזה"ל יהא רעוא 

שכל באי עולם ידעו ויכירו בלשון אשכנז )אז איין פירער איז איין 

עפ"י  היחוד  לדרכי  הכוונה  לדעתי  והוא  זה ששמעתי.  פינפער(, 

נעשית  דכורא עמה  וכד אתמשך  ה' ד' הוי  ב(  קכג,  )ח"ב  הזוהר 

ה', והבן הענין ותתבונן עד היכן מגיע מעשה הצדיקים ודיבורם 

ותעמוד מרעיד[.

האדמו"רים ברוז'ין הסתירו 
את ידיעתם בתורה

לעולם יעשה אדם עצמו כאילם )חולין פט, א(, יכול, אז 
ער קאן אוספיהרען, אף בדברי תורה כן, וויל תלמוד 
תדברון.  צדק  תורה,  לאחרים  וללמד  לומר  תורה 
בשם  מרדכי ע"ה  משה  החסיד מוה"ר  הגאון  זקיני 

הצדיק מוה"ר דוב מליעווי זי"ע.
להאציר  זי"ע,  רבותינו  של  הסיסמא  היתה  זאת 
ומחסום  רסן  ולהשים  נפלא,  מעצור  בכח  בקרבם 
של  בכתרה  ח"ו  להשתמש  מבלי  הקדושים  לפיהם 
כרחם  בעל  הבאה  הנאה  ח"ו  בה  להנות  או  תורה, 
רבינו  בשם  ע"ה  דזקיני  בפומיה  ומרגלא  אפילו. 
ישראל שלום יוסף, אדמו"ר האמצעי מבאהאש זי"ע, 
'והיה כנגן המנגן' )מלכים ב ג, טו(, שהמנגן אל יהא לו 

שום כונה ותענוג, כמו הכנור שאין לו שום פניה.
מרדכי ע"ה  משה  רבי  הגאון החסיד  זקיני  וסיפר 
שכשהיתה המחלוקת בדבר שמיטה בא"י, חידש בזה 
הה"צ מטשארטקוב, השני, זי"ע, ותיכף הדפיסו איזו 
חסידים במכתבי עת משמו ענין והלכה זו, וכשנודע 
הטשרטקובאי הקשיש זי"ע, אז הקפיד הוא ז"ל על 
שלא  כי  התנצל  והלה  הקדוש,  בנו  את  ושאל  זה, 

בידיעתו הדפיסו זאת במכתבי עת.

פגישת הרה"ק מסאווראן 
עם הרה"ק מרוז'ין

הה"ק מוה"ר יוסף מראשקוב זי"ע היה תלמיד הה"ק 
הה"ק  של  הטוב  שמו  וכשהתחיל  זי"ע,  מסאווריין 
מראשקוב  הה"ק  הזמינו  להתפרסם,  זי"ע  מרוזשין 
לבאסרביה. זקיני הגאון החסיד ר' משה מרדכי ע"ה 
גדול,  בכבוד  קיבלו  מראשקוב  הרב  כי  לי  סיפר 
הדוכן, אחז מושכות  על  ישב  ובעצמו  בכבודו  הוא 
וכל  העיר  כל  ותהום  המרכבה,  את  ונהג  הסוסים 
מחוז בסרביה. כשנודע מזה רבו הקדוש מסאווראן 
הצדיק  וכשבא  צדיק,  אותו  של  דעתו  חלשה 
מראשקוב אליו שאל אותו מה טיבו של צדיק בעיר 
זה, הראשקובאי ז"ל התלהב והתחיל לספר גדולות 
שסיים  עד  זי"ע,  מרוזשין  רבינו  מקדושת  ונפלאות 
ממש ממש הוא הוא הינוקא קדישא המוזכר בספר 
זוהר הקדוש. אז חלשה דעת הקדוש מסאווראן זי"ע 
ואמר לו 'נוא'! כלומר א"כ למה באת עוד אלי אם יש 
לך מורה דרך ופטרון כזה?, תיכף הכיר צדיק תמים 
ורצה  מגיעים,  הדברים  להיכן  זי"ע  הראשקובר  זה 
לעודד את רבו הקדוש ואמר לו הלא כאן יש לי את 
הסבא קדישא! והשיב לו הסאוורייניר זי"ע אתה הנך 
תם ונוגח כמו מועד, זקיני ז"ל כשהיה מספר עובדא 

זו היה רגיל לשחוק בשמחה של מצוה.
מסאווראן  כי הצדיק  זי"ע  מאפטא  להה"ק  כשנודע 
יוסף  מוה"ר  הקדוש  הרב  על  תגר  קרא  זי"ע 
מראשקוב זי"ע על שהזמין את הרוזנאי לבאסרביה, 
נתן פקודה להצדיק מסאווריין שיסע לרוזשין לפייס 
הצדיק  בעיני  מאוד  קשה  היתה  זו  פקודה  אותו, 
מסאווריין מחמת קושי הדרך, החסידים כששמעו כי 
בדבר  התערבו  הרוז'ינאי,  אל  לנסוע  מתעתד  רבם 
באמרם כי הרוז'ינאי הוא רך בשנים והסיוורנאי הוא 
זקן מופלג ולאו אורח ארעא לזילזולי... גם נימקו כי 
מעליו  זה  ידי  על  יסתלקו  ההמון  כלומר  החסידים 
ויזיק זה לפרנסתו, אבל צדיק זקן זה לא הסתכל על 
כל זה, לא חת מכל, תקפה עליו פקודתו של אותו 
הרוזשנאי  אל  לנסוע  והחליט  זי"ע  מאפטא  צדיק 
דרך  יעבור  מרוזשין  הקדוש  כי  נודע  וכאשר  זי"ע. 
עיר הסמוך לראשקוב, נסע הצדיק מסיווריין אל כפר 
זי"ע  הרוזשנאי  בהרוזשנאי.  יפגוש  שם  מקום  אחד 
העמיד את המרכבה, הצדיק מסאווריין זי"ע ניגש אל 
המרכבה ונתן שלום להרוז'ינאי זי"ע, והרוזשנאי זי"ע 
החזיר לו שלום ושני המלכים נועדו... בלי ספק היו 
במעמד זה חסידים מעריצי שני הצדדים, שהצטופפו 
סביב למרכבה בהיותם משתוקקים לראות את מחזה 
הנהדר ולשמוע כל מילה והגה היוצאת מפה קדשם, 
הצדיקים  שני  המענין.  זה  סיפור  ירשנו  שמהם 
הרוזשנאי  הפסיק  ולבסוף  במחשבותיהם,  התרכזו 
את הדומיה, ושאל נסעתם למעזיבוז? לר' ברוך?, הן, 
ומה עשיתם כשהיה הרבי ברוך בכעס? אז לא הייתי 
מרוזשין  הצדיק  בעיני  הדברים  הוטבו  ולא  תלמיד. 
זי"ע, וכאשר ראה זאת הסאוורייניר אמר איני יודע 
גדולות, מי לנו גדול ממשה רבינו ע"ה שחז"ל )ספרי 
פרשת מטות פ"ה( העידו עליו שכשבא לכלל כעס בא 

תמונת הגה"צ רבי משה מרדכי זלמן זצ"ל מטולדיש
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לכלל טעות, והשיב הרוזשנאי זי"ע אני מפרש אחרת, 
כלל הוא צדיק, ומשבא לכלל כעס - הצדיק כשנכלל 
נשמות  לתקן  יכול  שאז  טעות  לכלל  בא  בכעס 

הטועין...

הרה"ק מאפטא לא הסיח 
דעתו לפני הקידוש

יהושע  אברהם  מוה"ר  הקדוש  הגאון  מרבינו  סיפור 
העשיל מאפטא זי"ע ועכ"י אמן.

זקני הגאון החסיד ר' משה מרדכי ע"ה סיפר שזקינו 
מחסידי  היה  בפיאטרא  כאן  דר  שהיה  אביו  חותן 
הצדיק מאפטא זי"ע, וכשזקיני מוה"ר שמואל מכפר 
האנג ע"ה היה בא לפיאטרא, כשהיה נוסע מכאן, היה 
רגיל חותנו ז"ל ללוות אותו עד לסאראטע ]כפר בין 
פיאטרא לניאמץ[ איזו קילומטר סמוך לפיאטרא, זקינו 

החסיד ר' שמואל ע"ה היה רוכב על הסוס והחותן 
סיפורי  לומר  אז  בפומיה  ומרגלא  אותו,  מלוה  היה 
צדיקים ותורות ומאמרים מרבותינו תלמידי בעש"ט 
זי"ע. וכך היה אומר אז, שמעתי מרב מאפטא שמעתי 
בזכרוני  שנשאר  המעשיות  מתוך  מאפטא...  מהרב 
אחת,  לעיירה  פעם  בא  מאפטא  הקדוש  הוא: הרב 
ונקבצו הרבה חסידים אנשים בעלי צורה והמון על 
ש"ק, הוא ז"ל היה רגיל לומר שלום עליכם וקידוש 
קודם  אלו  תפלות  תיקוני  כל  אמר  בעת  בטלית, 
בהכנות  בקודש,  כדרכו  ביראה  בהתלהבות  קידוש 
הרבות, בהכנה להכנה, וכשהניחו את הכוס על ידו 
והכין עצמו להעיד את העדות ש'ביום השישי ויכולו 
השמים', כל העם התרכז בהרהורי תשובה והכנעה 
אינה  שמועה  והנה  הגדול.  לרבם  מסביב  רבה 
משמחה נשמע כי 'פריצה' השליטה היחידה שבמחוז 
באה אל היכל הרבי, לו לא היתה באה בשעה כזאת 
שהרי  רושם,  כל  משאירה  הופעתה  היתה  לא  אז 
עצתו,  הרבי,  של  ברכתו  לקבל  באה  סוף  כל  סוף 
גדול קדוש  כי רבין  כנים דברי ההמון  ולראות אם 
היות  אמנם  העיר,  אל  בא  לחכם,  מפורסם  מאוד 
שכיונה בשעה שאינה מתאימה כלל לביקורים כאלו, 
ולפטור אותה בלך ושוב ג"כ לא היה כדאי לאשה 
את  להפסיק  הוכרחו  בקיצור  כזו,  ושליטה  אצילה 
הרבי ולומר לו כי הפריצה, השליטה, היא בפרוזדור, 
ונבוכים הם איך לעשות. רבינו הקדוש לא נתבהל, 
צוה ליקח את היין מעל השולחן, ואת האנשים לילך 
אל חדרים החיצונים, הניח את הדלת פתוח, הפשיל 
זו שתכנס.  לנכרית  והרשה  את הטלית מעל ראשו 
נתנו לה כסא והיא התחילה לדבר, אין אנו יודעים 
אם באה לשם קבלת עצה וברכה, או לספר פשוט 
עם רבין זה בדברי חכמה ואמונה, רבינו הטיב לדבר 
משעה  קצרה  היתה  לא  זה  וביקור  פולני,  בלשון 
ויותר. החסידים בחוץ נצטערו מאוד על ביטול זה, 
ממש מעשה שטן, להשבית את הרבי כשבא למחנינו 
כשהיה מוכן ומזומן לקיים מצוה נוראה זו של קידוש 
אותו  הפסיקה  והנה  וכדומה,  דינין  להמתיק  היום, 
קליפה זו, נכרית זו שהס"מ בעצמו התחפש בה לבטל 
את הרבי ולבלבלו מעבודתו... ומי יודע כמה תתארך 
שוב ההכנה לקידוש, בלי ספק מקודם ילך הרבי אל 
המקוה ושאר הכנות... ככה חשבו החסידים, בלוית 
זקני ע"ה. ומה השתוממו כי אך יצאה מסף ביתו של 
הרבי צוה הרבי להושיט את היין, הניח את טליתו על 
ראשו, השמש הכריז קידוש, עוד לא הספיקו אנשי 
רבינו  והנה  ולהתאסף,  שלומינו הם לעשות הכנות 
הקדוש בפה קדשו ביראה גדולה ובהתלהבות מכריז 
ואומר 'יום הששי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם', 
אז נוכחו לדעת כי רבינו ז"ל בכל משך זה לא הפסיק 
מוכן  ורגע  רגע  בכל  והיה  להשי"ת,  מדביקותו  ח"ו 

לקדש, זי"ע.

הסתלקותו הפלאית של 
הרה"ק מאפטא

זקיני  סיפר  ישראל  קדוש  גאון  האי  מפטירת 
בניסן  שבחודש  מרדכי ע"ה  משה  ר'  הגאון החסיד 

היתה שבת כרגיל אצל הקדוש מאפטא זי"ע בזמירות 
של  סימן  שום  ניכר  היתה  ולא  וריקודין,  שמחות 
מיחוש על רבן של כל ישראל הנ"ל, לאחר סעודה 
שלישית ותפלת ערבית, כשסיים את סדר ההבדלה 
פתח את פה קדשו ואמר: 'אם אדם הראשון ע"ה לא 
היה אוכל מעץ הדעת אז לא היה האדם מת, ומה 
האדמה  על  פה  לחיות  האדם  יצטרך  וכי  טובה,  זו 
לנצח ולהיות רחוק מן העדונין עילאין ומזיו שכינה 
מעץ  הראשון  אדם  אכל  אילולא  הקדושה? אמנם 
ולעלות  נשמתו  את  להפשיט  יכול  היה  אז  הדעת 
מן  האדם  שיכנס  כמו  שירצה  עת  בכל  במרומים 
ה'אלקיר' אל החדר פנימה, ואז לא היה נצרך למות. 
אמנם עכשיו שחטא, מוכרח הוא למות, הגוף לנוח 
בקבר להרקב וכו' כדי שיבלה הזוהמא, והנפש ורוח 
להצטרף בכור הגיהנום עד שיזכה לחזות בנועם ד' 
ולבקר בהיכלו. האנשים שמסביביו תמהין ושואלין 
מה אלו הדיבורים מסמנים לאחר הבדלה כשרגילין 
לברך ולהתברך בשבוע טוב, בסימן טוב ובמזל טוב... 
באמת קשה להבין שיחות חולין של האי תנא אלקי, 
ורבינו מסיים אמנם כל זה הוא רק לסתם אנשים, 
אבל אנשים שקידשו וטיהרו וזיככו עצמן, )הערט מיך 
אויס, ווייל איהר וועט שוין נישט הערין אזא פה קדוש ביז ביאת 

גואל צדק בב"א(, אנשים שתיקנו חטא אדם הראשון, אלו 

אין צריכין למות, ופקודת כל האדם לא עליהם יפקד, 
השונאים? האפיקורסים? הרב  יאמרו  מה  אמנם 
לאמיר  איינגינומען...  משונה  אמיתה  האט  מאפטא 
נתן  אלטר  הארץ,  כל  ובמנהג  בדרך  פיהערען  זיך 
נעם א האנדטוך  הרה"ק מאפטא[. קח מגבת,  ]גבאו של 

אין טינק איין אין א שעפיר וואסער, דער קאפף טיט 
מיך וועה. וביום ה', ה' ניסן יצאה נשמתו הקדושה 
בקדושה ובטהרה וחיים לן שבק ולכל ישראל, זי"ע 

ועכ"י אמן.

תיקון הנשמות אצל הסב"ק מבאהוש
מרדכי ע"ה, שדרכו  מו"ר משה  זקני החסיד  לו  סח 
בקודש של רבינו הסבא קדישא רבינו יצחק מבאהאש 
בחדרו  נשאר  שלישית  סעודה  שגמר  לאחר  זצ"ל, 
שעות  כמה  נרות  להדליק  הרשה  ולא  בהתבודדות 
הגבאי  הכניס  ואז  בדלת  דפק  שלבסוף  עד  בלילה 

ר' שלמה האדום את העששית הדולקת ויהי אור.-
ער  האט  בחושך  כשישב  שאז  אמרו  חסידים 

גיפראוויט נשמות ונתן להם תיקונים.
זקיני הגה"ח רבי משה מרדכי מטולדיש ע"ה סיפר לי 
דאגו  אמנם  בזמן  מוצש"ק  מתפללים  היו  שהקהל 

ז"ל,  לרבינו  מנין  בעבור  אנשים  תשעה  להשאיר 
ורבים התחמקו מכיבוד זה לפי שרצו לאכול סעודת 
מלוה מלכה בזמנה ואחדים רצו לשתות תה וכדומה 
– וזקיני ז"ל סיפר שהוא הקפיד להשאר למנין של 

הרבי בכל פעם ופעם.
מלא  העששית  את  שסידר  היה  הגבאי  של  מנהגו 
וישב על הספסל והמתין  והדליק את הפתילה  בגז 

לפקודת הרבי ז"ל שיכניס את האור לבית.
פעם נרדם ר' שלמה האדום ע"ה וראה כמה נשמות 
אותם  שהכיר  נשמות  כמה  ומהם   – לבנים  עטופי 
ז"ל לקבל  – שנכנסו כולם להיכל קדשו של רבינו 

תיקון.
נשמות  כמה  ומהם  שמחים  כולם  יצאו  כשיצאו 
שיתנו  והציעו  ע"ה  שלמה  ר'  הגבאי  מן  שצחקו 
אמר  ואחד   – כניסה  דמי   – בקשיש  כסף  להגבאי 
וניתן בקשיש לשלמה.- ר' שלמה ע"ה  לחבירו בא 
התפלא וחשב מה הם יכולין ליתן? הוא זכר בחלומו 
שהמה מתים ואין להם מה ליתן אמנם המה מראים 
עצמם כאילו הם מחפשים בכיס שמתחת התכריכים 
לר'  ונתנו  אחד  כסף  רו"כ  אחד  כל  ומצאו  שלהם 
ידו  שנתמלאה  עד  אחד  רענדול  ידו  בכף  שלמה 
והוא  להם  הלכו  המתים  רענדול.  של  במטבעות 
נשאר כמתפלא על כל החזיון הזה דמאין להם כסף? 
רענדלוך  לו  נתנו  באמת  אם  שיבחן  ברעיונו  ונפל 
ומה  אותו,  רימו  ורק  לו  עשו  תרמית  איזה  רק  או 
הבחינה? הוא חשב שיקפוץ את ידו ויראה אם ירגיש 
איזה גשמיות אז הרי נתעשר עני הגון זה – הגבאי 
– ואם לא ירגיש מאומה אז הרי הבל הבלים הכל 
הבל ואין כאן לא כסף רענדלוך ולא מאומה ורק איזו 

בדיחה עשו אלו האנשים עימו.
הוא קפץ את ידו בחוזק והרגיש איך האבנים כמעט 
שהרגיש,  הכאב  מרוב  והתעורר  ידו  את  שחותכים 
ומצא את ידו מלאה מכלי חרס שבר ונצטער ונבהל 
מאוד – זקיני החסיד ע"ה אמר לו שבתוך חדר זה 
– חדר שלפני היכל קדשו של רבינו ז"ל היו פזורים 
ברצפת הבית חתיכות חרס נשברים.- אין גראטאר 
היינו חדר הנ"ל – איז גאועבן צוא שפרייט אוף דער 
ערד צעבראביני טשעריפעס כנ"ל – ואז תיכף פתח 
רבינו ז"ל את החדר ונכנס ר' שלמה עם העששית 
בידו וסיפר לרבינו ז"ל את כל הענין כשהוא מבוהל 

מאוד.
אז השיב לו רבינו ז"ל באמרו אל תצטער ואל תפחד 
מאומה "זווא האבין געטריעבין קאטוויס )כטעות( מיט 

דיר )כלומר שרק התלוצצו בזה(.
שיש  אמר  )שליט"א(  מענדל  רבי  החסיד  הגאון  בנו 
הנשמות  הרי  המעשה,  מזה  השכל  מוסר  ללמוד 
הללו היו כולם חסידים מכירים ומוקירים את רבינו 
והרשו להם  זצ"ל,  מוה"ר מבאהאש  קדישא,  הסבא 
בשלום  ונכנסו  ז"ל  רבינו  של  קדשו  להיכל  לבוא 
ויצאו בשלום ומסתמא הושיט להם רבינו ז"ל תיקון 
אחרי  זאת  ובכל  דיליה  דרגה  לפום  ואחד  אחד  כל 
שהיו רגילין להתלוצץ אחד מחבירו הרי אך יצא יצא 
מהיכל קדשו של רבינו ז"ל נתאוה לרמות ולהפחיד 
את ר' שלמה מגיד ע"ה – ועל זה ידוו כל הדווים – 
וכעין מעשה זו ראיתי כתוב – אצל היהודי הקדוש 
בהיותו  ז"ל  ירחמיאל  מוה"ר  בנו הה"ק  שעורר את 
ילד שילך ללוות נשמה אחת שבאה אליו עד לבית 
לו מה  לו שאין  ואמר  לו עששית  והדליק  הקברות 
לפחוד כל זמן שהנר דולק וצוה לו ללוותו עד השער 
של ביה"ק ושם יאמר להנשמה לכי למנוחתיך וכך 
עשה ותיכף כשאמר לו כנ"ל נפל ברעיונו של נפטר 

זה שיפחיד את הילד הקדוש וכיבה את הנר.-
הילד הקדוש חזק עצמו לילך הביתה וחרדה גדולה 
נפלה עליו וכך הלך הביתה, כשפתח את דלת בית 
אביו הה"ק ז"ל נתעלף ונפל על הארץ, אביו הקדוש 
רצתה  במתכוון  איך  ז"ל  לאביו  וכשסיפר  הקיצו 
הנשמה להפחידו אז קילל אותו היהודי הקדוש שאל 
רבי  והה"ק  שנה  ארבעים  עברו  וכך  למנוחה  יזכה 

ירחמיאל ז"ל נתן לו תיקון.- זי"ע.

תמונת חתנו הגה"ק רבי שלמה טוביאס זצ"ל אבד"ק 
טשיק סערדע



13

באר בשדה- שטפנשט

שיח חסידים בהילולא דצדיקיאשיח חסידים בהילולא דצדיקיא

 עם הרה"ג החסיד ר' אליהו לנדא שליט"א ראש ישיבות "תומכי  תמימים" בארה"ק
 יחד עם הרה"ח ר' יצחק זאב סלמון שליט"א

ביום ה' דחנוכה תשפ"א בסעודת הילולא של הרה"ק אדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין 
זי"ע הנערכת כמידי שנה בבית מדרשינו שטפנשט בב"ב בהשתתפות זקני החסידים

טוב מראה עינים

זכרונות חמשה עשר בשבט
הגה"ח רבי אליהו לנדא שליט"א: זכיתי להיות 
זוכר  הנני  רבינו,  בילדותי אצל  הרבה פעמים 
בשבט,  עשר  בחמשה  השולחן  עריכת  את 
עריכת השולחן היתה במרפסת )אויף די טאראסע(, 
ששימשה כבית כבית המדרש, ועמדתי יחד עם 
אחי יבלחט"א מאחורי הכסא, ואבי זצ"ל ישב 

אצל השולחן.
לפני  הביאו  בשבט  עשר  בחמשה  אחת  שנה 
חילק  והרבי  פירות,  של  גדולה  קערה  הרבי 
המשמשים  ראו  מכן  לאחר  לנאספים,  פירות 
ובשנה  בעצמו,  הפירות  לחלק  לרבי  שקשה 
שקיות,  בתוך  פירות  הכינו  מכן  שלאחר 
אחת,  שקית  לקח  לפניו  הפירות  וכשהביאו 
ופתחה והביט מה שיש בה, ושאל אם יש בתוך 

השקית גם מפירות ארץ ישראל...
לפני הרבי היה מונח קערת כסף ובתוכה היה 
ותמרים  מסודרים פירות ארץ ישראל, תאנים 
לחלק  הרבי  שהתחיל  וקודם  פירות,  ועוד 
לציבור, לקח הרבי פרי תמר מהקערה שלפניו, 
תמר  עוד  ופתח  לאחי,  ונתנו  ובדקו,  ופתחו 

ובדקו, ונתנו לי.
מאומה,  שר  היה  לא  השולחן  עריכת  בשעת 

הוא היה שותק מתחילה ועד סוף.

ל"ג בעומר במירון
עלה  ת"ש  בשנת  סלמון:  זאב  יצחק  ר'  הרה"ח 
על  שיח  לשפוך  בעומר,  בל"ג  למירון  רבינו 
מסדיגורה  יעקב  האביר  הרה"ק  וגם  המצב, 
למירון,  להגיע  הקדים  והוא  למירון,  אז  נסע 
וכאשר רבינו הגיע נכנס לחדר סמוך למערה 
ואנ"ש  הדרך,  מטורח  מעט  לפוש  מנת  על 
שהתאספו המתינו לרבי, ובתוך הזמן שהמתינו 
נכנס הרבי מסדיגורה למערה והתחיל באמירת 
חסיד  היה  שכן  לפלא,  הדבר  והיה  תהלים, 
לאמירת  פונה  ומדוע  רבינו,  דודו  של  נלהב 
הגיע  כאשר  אכן  הרבי,  יבוא  בטרם  תהילים 
הרבי, ראו איך שהאביר יעקב הכניס את ספר 
של  בעבודתו  להביט  ונעמד  לכיסו,  התהלים 
רבינו ההוסיאטינער, ואמר שהוא הגיע לראות 

שהיה  שמאחר  אלא  דודו,  של  עבודתו  את 
במירון אמר כמה פרקי תהלים...

הנהגתו בשעת עריכת השולחן
הרב לנדא: בעת עריכת השולחן שררה דממה, 

וגם הרבי לא השמיע הגה.
מאבי  בשעת ושמעתי  שפעם  ז"ל 

ת  כ י ר ן ע ח ל ו ש ה

ה  י ה
מחשבה  ת לו  ו ד ו א

הרה"ק מרוז'ין, ולאחר מכן אמרו לאבי שבמשך 
זמן מה ישב הרבי והביט עליו ולא הסיר ממנו 
אודות  מחשבתו  שהיתה  זמן  שכל  עיניו,  את 
תפס  הרבי  כי  עליו,  הביט  מרוז'ין,  הרה"ק 

מחשבתו.
בימים  רבינו  את  האחרונה  בפעם  ראיתי  אני 
ברק.  לבני  אביב  מתל  שעבר  לפני  נוראים 
היה  האחרונה  בשנתו  נוראים  בימים  כאמור 
רבינו בבני ברק, בהר שלום, בביתו של אחד 
החסידים שנפטר. בכל השנים היה רבינו שוהה 
בירושלים מחודש אב ועד לאחר שמחת תורה. 
לירושלים  הדרך  היתה  השנה  באותה  אבל 

נצורה, ואבי סידר הדירה לרבינו.
באותה השנה היה אחי ז"ל לאחר הבר מצוה, 
למד  הוא  אלול,  בחודש  בשופר  תקע  והוא 

בפוניבז' והיה בא לרבינו לתקוע בשופר.

הרה"ק  זכורני כשהגיע  הרב יצחק זאב סלמון: 
ישראל  בארץ  הראשון  בביקורו  ז"ל  מבאיאן 
ספורים  חדשים  תש"ט,  אייר  בחודש  זה  היה 
נסע  וכאשר  רבינו,  של  הסתלקותו  לאחר 
לטבריה ניגש בראשונה לציון של רבינו, שהיה 
בה,  שעמד  הצורה  את  זוכר  והנני  דודו,  בן 
שאחז ידו האחת על השניה, ולא דיבר מאומה, 
ועשה הקפות מסביב לציון, ולאחר מכן נענה 
ואמר: דא ליגט דער אור הגנוז. פה נטמן האור 

הגנוז.
בענין מה שלא היה אומר רבינו תורה, העולם 
לא הבינו ענין זה, וחתנו רבי יענק'לה ]ה"אהלי 
יעקב"[ אמר איזה טעמים, ונספר, גאב"ד קראקא 
אחד  שם  והיה  סופר,  שמעון  ר'  הגאון  היה 
לרב,  מקורב  והיה  הוסיאטין,  חסידי  מגדולי 
פעם אחת נעלם החסיד לכמה שבועות מהעיר, 
ואמר  היה,  היכן  ר' שמעון  וכאשר שב שאלו 
החסיד,  את  הרב  ושאל  להוסיאטין,  שנסע 
השמיעו לי מאותם מילי מעלייתא ששמעתם 
שכן  מאומה,  שמעתי  לא  וענה,  רבכם,  אצל 
הרבי אינו מדבר מאומה, שאלו ר' שמעון, ואם 
כן מה עושים שם, וענה, עומדים ומביטים על 

הרבי.
אמר לו ר' שמעון, אם כן אספר לכם ענין אחד, 
כשהייתי קטן בן שמונה שנים מצאתי את הספר 
"תשובת הקנה", שם מבואר כל סוגי התיקונים, 
אמו  והבחינה  הספר,  פי  על  להתנהג  והתחיל 
החתם  לאביו  הדבר  את  וספרה  אוכל,  שאינו 
זי"ע, ושלח אביו לקרא לו ושאלו למה  סופר 
הקנה,  תשובת  הספר  את  והביא  אוכל,  אינו 
לו  ואמר  לנהוג,  צריכים  כיצד  מפורש  ששם 
אביו, אתה אינך צריך לספר זה, ושאלו, אם כן 
מה אעשה, וענה לו, תכנס כשהנני אומר את 

השיעור ותביט עלי, וכן עשה.
ובזה היה כוונתו לומר שיש ענין גדול בראיית 

פני הצדיק.

רבו,  אצל  שהיה  בחסיד  מעשה  לנדא:  הרב 
והיו צריכים לקבל ממנו איזה הוראה, ושלחו 
וכאשר  פיו,  את  לשאול  שיסע  אליו  הגוי  את 
חזר מהרבי שאלו אותו מה ראה, ואמר שראה 
אחד שיושב ושותק, וכולם עומדים ומקשיבים 

לשתיקתו.

ותו
לק
הסת

 ל

ותו
לק
הסת

--  7373 ל
כ"ט כסלו  

כ"ט כסלו
נועם שיח אודות שרפי קודש
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הרב יצחק זאב סלמון: על רבינו אמרו, הרבי לא דיבר, אבער ס'האט זיך 
גערעדט פון איהם, שהיו מתעוררים על ידו.

אביו אמר עליו שאין נאה יותר ממנו. ומעניין לציין כי רבינו היה דבוק 
באביו באופן נפלא.

בעת חליו של אביו בחדשיו האחרונים, בכל אותה תקופה לא פשט 
את בגדיו ולא חלץ את מנעליו, וכאשר שבו ממסע הלויה והיו צריכים 
משום  המנעלים  לחלוץ  אפשר  כיצד  ואמר,  נענה  המנעלים,  לחלוץ 

אבלות, כשרואים את השמחה הגדולה שיש עכשיו למעלה.
ר'  הרבי  של  בדרכו  שאחז  אמרו  מהוסיאטין  הזקן  אדמו"ר  אביו  על 
ברוך'ל ממעז'בוז', וסיפר רבינו שמפעם לפעם היה כועס על אנשים, 

ואם לא היה לו על מי לכעוס, היה כועס עליו.
התחיל  מהוסיאטין  הזקן  אדמו"ר 

הנהגתו כשהיה בן י"ז שנה.

הדלקת  בשעת  אחת  שנה  לנדא:  הרב 
נרות חנוכה, כשזכיתי להיות שם, הנה 
ההתרגשות בשעת הדלקת הנרות היה 

באופן עצום.
בשעת אמירת ויהי נועם היה אוחז ידו 
הק' באבנט, וראו איך שהוא מונה את 
בעצמי,  שראיתי  וכמו  הפעמים,  מספר 
בין  דבר  איזה  שאמר  ראו  אחת  ושנה 
מה  שמעו  ולא  לשני,  אחד  נועם  ויהי 
הדבר  שמעתי  וכאשר  אומר,  שהוא 
זה,  אני בדבר  גם  מהחסידים, הבחנתי 
ובשנתיים האחרונות כשכבר היה קשה 
עליו להטמין עצמו, ושמעו פעם אחת 
זקן, הנני  יהודי  איך שהוא אומר, הנני 

מתבייש.

האביר  הרה"ק  סלמון:  זאב  יצחק  הרב 
יעקב מסאדיגורא היה בן אחותו, והנה כל 
אדמור"י בית רוז'ין היו לובשים קאלפיק 
בכל  וכן  חנוכה,  נרות  הדלקת  בשעת 
עריכת השולחן ביומי דפגרא, אבל האביר 
לארץ  כשהגיע  הראשונות  בשנים  יעקב 
בחמשה  אבל  זה,  ממנהג  הפסיק  ישראל 
לאחר  הראשון  בשולחן  בשבט,  עשר 
הסתלקותו של רבינו, נכנס עם קאלפיק, 
והיה שם חסיד אחד ושאל את הגבאי מאי 
היה  שרבינו  זמן  כל  הגבאי,  וענה  האי, 
כבודו  בחיים לא לבש הקאלפיק, משום 
ועכשיו שרבינו הסתלק לבש  רבינו,  של 

את הקאלפיק.

שמעתי מהרה"צ  הרב יצחק זאב סלמון: 
היה  שכאשר  שליט"א  מקאפיטשניץ 
ישראל  ר'  הרה"ח  לקחו  בחור  מצוה  בר 
שרייבר לגאב"ד טשעבין, ואמר לו שהוא 
התרגש  מקאפיטשניץ,  הרה"ק  של  נכדו 
הגאב"ד באופן נורא, א הוסיאטינער קינד, 
כבד  שלישית,  בסעודה  אצלו  והושיבו 
אותו בברכת המזון, אף שהיה אז רק בר 

מצוה בחור.
היה  עצום,  גאון  שהיה  יוקאלי,  ר'  אביו 

עומד בהתבטלות גמורה בפני רבינו.

פועל ישועות בקרב הארץ
הרב לנדא: אצל הרבי ראו ישועות ללא 
בתחילת  דר  שהיה  ביהודי  מעשה  סוף. 

שכונת זכרון מאיר, היהודי הגיע מגרמניה, ולא היה נזהר בקלה כבחמורה, 
ומביתו היה בוקע בשבת קול של הרדיו שפעל בשבת רח"ל, והביאו אותו 
לאבי הרב דמתא ואבי דיבר עמו, ובמשך הזמן שב בתשובה שלימה, ובאותו 
הזמן התקשה בפרנסתו, ולקחו אבי לרבינו, וכוונתו היה כדי שעל ידי כן 
יתחזק ביהדות, כשהגיע לפני הרבי שאלו הרבי אודות מצב פרנסתו, ודיבר 

עמו רק אודות פרנסתו, ותו לא מידי.
לאחר מכן שאל אבי את הרבי על הדבר, וענה לו הרבי, בראשונה צריכים 
לעשות ליהודי טובה בגשמיות, ואז יהיה אפשר לעשות לו טובה ברוחניות.
כי על ידי הישועות, מלבד מה שהיה מושיען של ישראל בגשמיות, היה זה 

גם אמצעי לקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמים.

בהמשך ההתועדות נשא הגר"א לנדא שליט"א 
משא עיוני במשנת החסידות ובמשנתה של 

חסידות הוסיאטין ומובא בזאת לקמן

כח הקבלה מהצדיק
ונבאר – הנה החסידות שינתה את העולם, והיה כמה שיטות, למשל 
הרבי היה יושב בשעת עריכת השולחן ושתק ולא היה אומר תורה, וביומא 
דהילולא הראשון אמר חתנו הרה"ק ה"אהלי יעקב" בשם חמיו הרבי, מהו 
הטעם מה שהשירה נכתבה אריח על גבי 
לבינה, לפי שבחלק הריק כתוב יותר ממה 
היה  והכוונה  האותיות,  של  בחל  שכתוב 

שבשתיקתו דיבר יותר מבדיבורו.
הוא  הצדיק  ידי  על  שנשפע  ההשפעה 
אמורים,  דברים  במה  מאד,  עד  גדולה 
אם האדם הוא כלי מוכן לקבל. נפרש 
בדרך משל, כח העלעקטרי ]חשמל[ הוא 
על  ולייצר  לפעול  שאפשר  נפלא,  כח 
ידי כח זה, אבל אם האדם נוגע בכח זה, 
הכל יודעים מה שיהיה בסופו... ובתנאי 
שאין לו שמירה, אבל אם ילבש שמירה, 
לא יאונה לו רעה, הרי שגם אם יש כח 
אדיר ביותר, אם יש הפסק, אין זה פועל 

מאומה. וכן הוא גם ברוחניות.
המהר"ש  מהרה"ק  מאמר  יש 
בשאלה,  מתחיל  הוא  מלובאוויטש, 
זה  על  שהתשובה  נראה  שלכאורה 
יכול לענות כל קטן, השאלה היא, למה 
זה  על  והתשובה  בלילה,  חושך  שורה 
עגול,  הוא  שהעולם  פשוט,  כפשוטו 
לעולם,  מתחת  החמה  יורדת  ובלילה 
ומשום כן שורה החושך, אבל המהר"ש 
יש  שהרי  זה,  מישוב  דעתו  נחה  לא 
בעולם המאור הגדול, ואם כן למה יש 
חושך בלילה, ומבאר המהר"ש, בלילה 
שקעה,  שהחמה  משם  לא  חושך,  יש 
ולכן  שקוף,  אינו  משום שהעולם  אלא 
הגדול  המאור  שכן  בלילה,  חושך  יש 
מאיר כל העת, ואילו היה העולם שקוף, 
היה אור גם בלילה, אלא שהעולם אינו 

שקוף.
ומפרש שכן הוא גם אצל האדם, אצל 
כל אחד מישראל מאיר המאור הגדול, 
היא,  טהורה  בי  שנתת  הנשמה  והוא 
אפשר  אי  מלוכלך,  החלון  שאם  אלא 
באמת  אבל  באדם,  להאיר  לנשמה 

שהמאור הגדול נמצא.
אצל  או  הרבי  אצל  כשבאים  כן  וכמו 
איזה  לקבל  ורוצים  חסידים,  ישיבת 
שאצל  אף  לקבל,  כדי  ברוחניות,  דבר 
הצדיקים פועלים לאחר פטירתם "יתיר 
פעמים  כמה  סיפרנו  וכבר  מבחייהון", 
שנים  הק'  לציון  נוסע  היה  שאבי  איך 
האדם  צריך  אבל  ההסתלקות,  לאחר 
להסיר את המחיצות המפרידות, שיוכל 

לקבל ההשפעות.
מהצדיק,  לקבל  הדרך  כיצד  ונפרש 
בעוד משל מכח העלעקטרי, הנה הנוגע 
סכנת  זה  הרי  עצמו,  העלעקטרי  בכח 
את  המוליכים  החוטים  על  ונביט  העיר  לרחוב  כשנצא  אבל  נפשות, 
החוטים  על  עומדים  הכנף  בעלי  וכל  נמצא שהיונים  כח העלעקטרי, 
ואינם  וכל כך למה, לפי שהם מקבלים  זה פוגע בהם,  ואין  הגלויים, 
משפיעים הכח על אחרים, שהכח של העלעקטרי הוא כח וזרם המוליך 
לארץ, ולפי שהם עומדים באוויר ואינם מוליכים את הכח על אחרים, 

לכן אין זה פוגע בהם.
ויש ללמוד מזה שכאשר רוצים לקבל מהאור, הנה אנו מבקשים בכל יום 
'ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד', ויש להבין, וכי 
כל אחד יש לו הכח להיות מלמד, וכאן כל אחד מבקש להיות "ללמוד 
וללמד", אלא שאכן אצל כל אחד יש הכרח שיהיה כח ה'ללמד', שזרם 

העלעקטרי יעבור לאחרים, ואז יקבל את האור.

הגר"ש זלצמן שליט"א רב דנוה ירק דברי פתיחה בהתועדות

הרה"ח רבי יצחק סלמון שליט"א בשיח חסידים

סעודת ההילולא
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נבאר, בשעת התפילה יש כמה וכמה תפילות 
מה  משיגים  אנו  ואין  אומרים  שאנו  ופיוטים 
שאמרנו, ובדרך דוגמא, בברכות קריאת שמע 
המלאכים  כיצד  והאופן  הדרך  מפרשים  אנו 
והשרפים אומרים קדושה ואין לנו שום השגה 

בכך.

עבודת התפילה של רבינו
בדרך אגב, כשהרבי היה עומד בשעת התפילה, 
ראו  לא  רגועה,  עמידה  היתה  עמידתו  עצם 
בתפילתו,  הרבה  מאריך  היה  הוא  אבל  תנועות, 
בשבט,  עשר  בחמשה  באים  כשהיינו  זוכר  אני 
לפני עריכת השולחן היו מתפללים מנחה, קודם 
התפילה, בשעת אמירת הקטורת, היה מסתובב 
בחדרו, אני עמדתי על קצות רגלי ואצבעות ידי 
ועשה  אצבעותי  את  ראה  הרבי  החלון,  על  היו 
עם  ודיבר  בצד  עמד  ואבי  ידי,  על  תנועה  איזה 
לי  לו מה שנעשה שם, ספרו  והראו  מאן דהוא, 
איך שהיה לו עסק עם אצבעותי, וכאשר הבחינו 

בזה הציבור הלך לצד השני.
היה  הראשונות  בשנים  עשרה,  שמונה  בשעת 
הסטנדר בצד כותל המזרח, בשנים שלאחר מכן 
העבירו את המנורה לצד השני בצד צפון סמוך 
כאשר  התפילה,  בשעת  עומד  היה  שם  לחלון, 
סיימו הציבור שמונה עשרה היה עומד אבי עם 
עמד  ואז  בידם,  שעות  ומורה  מגיד  שלמה  ר' 
הרבי עדיין לפני "מגן אברהם", והאריך זמן רב 

בשמונה עשרה.
בשעת  הרבה  מאריך  היה  כן  כמו 
אחת  פעם  לראות  וזכיתי  הנענועים, 
מעמד נורא זה והיה אז רבינו בירושלים, 

אבי היה נוסע מדי שנה בשנה.
היה  אמיתי,  צדיק  מהו  השגה  לנו  אין 
מגדולי  בליובאביטש,  אחד  חסיד  פעם 
הרי  הרבי,  שכלפי  שאמר,  החסידים, 
הבנה,  אותה  להם  יש  והשונרא  שהוא 
ואמר שאין הכוונה שכפי המרחק שיש 
בין השונרא לאדם, כך הוא המרחק בין 
אני  הרבי,  שכלפי  אלא  לצדיק,  האדם 

והשונרא שווים הם...
אלא  בצדיקים,  השגה  שום  לנו  אין 
שכלפי חוץ אנו רואים את הגוף, אבל 

אין לנו שום השגה בצדיק.
ברכות  בשעת  שביארנו,  למה  נשוב 
הדרך  מפרשים  אנו  שמע  קריאת 
והשרפים  המלאכים  כיצד  והאופן 
אומרים  ואילו כשאנו  קדושה,  אומרים 
ונעריצך  'נקדישך  אומרים  אנו  קדושה 
אנו  קודש',  שרפי  סוד  שיח  כנועם 
מבקשים שהקדושה שאנו אומרים יהיה 
המלאכים,  שאומרים  כקדושה  נחשב 
בה  יש  זו  בקשה  עצם  הרי  ולכאורה 
מן העזות, אלא שאין אנו שומעים מה 
שאנו אומרים, אבל אילו היינו שומעים 
את מה שאנו מבקשים, היה נופל עלינו 
פחד ומורא, שאנו מבקשים שהקדושה 
שיח  'כנועם  השי"ת  לפני  תהיה  שלנו 
יודע מרת  לב  והרי  קודש',  סוד שרפי 
למלאכים,  עצמו  ידמה  וכיצד  נפשו, 
שאנו  מה  שומעים  אנו  שאין  אלא 

אומרים.
ואמת הדבר שהנוסח אינו שלנו, אלא אומרים 
להתבונן  צריכים  אבל  בסידור,  שיש  מה  אנו 

מה שאומרים.
שכאשר  היא,  זו  בתפילה  שהכוונה  איתא 
חן  לישא  ורוצים  המלך  לפני  דורון  מביאים 
בעיניו, יש עצה להביא אדם חכם לפני המלך 
דבר  זה  אין  אבל  חכמה,  דברי  לפניו  שיאמר 
חכמים,  הרבה  לו  יש  המלך  שהרי  חשוב, 
והנה  המדברת,  ציפור  שמביאים  היא  והעצה 
היא  הרי  אלא  מעצמה,  מדברת  אינה  הציפור 

מדברת מה שלמדו אותה, שהיא אומרת 'שלום 
לומר,  תוכל  לא  מזה  ויותר  המלך',  אדוני  לך 
אבל יש בזה דבר מיוחד שהיא ציפור המדברת.
כמו כן אין אנו מלאכים ולא שרפים, אנו בשר 
לפני  ביותר  חשוב  זה  הרי  אבל  שמדבר,  ודם 

השי"ת כציפור המדברת.
אבל צריכים להתבונן כיצד אומרים, שהדיבור 

יעורר את האדם.

מהו החיים
אנו  שמע  קריאת  בברכות  יום  בכל  כן  כמו 
ותלמדם  בך  שבטחו  אבותיך  'בעבור  אומרים 
חוקי חיים', מה הכוונה 'ותלמדם חוקי חיים', 
בפשטות הכוונה שהתורה נותנת חיים לאדם, 
אבל הביאור היותר עמוק הוא, השי"ת למדם 
מה הכוונה לחיות, וואס הייסט געלעבט, מהו 
חוק החיים, מתי נקרא שהאדם הוא חי, השי"ת 
לימד את בני ישראל לא רק כיצד לחיות, אלא 

מהו החיים.
בסעודת  כאחד  יושבים  כשחסידים   – ונפרש 
מצוה או הילולא אומרים 'לחיים', מהו ברכה 
מעשה  עובדא,  ונספר  חיים,  יהיו  שהחיים  זו, 
)בחו"ל(  עצרת  בשמיני  שעמד  מובהק  בחסיד 
עמד  מעשה  ובשעת  היין,  על  וקידש  בסוכה 
צריך  נדר  נודר  כשאדם  הנה  והקשה,  אחד 
ומהו  כקדשים,  הנודר  בדבר  'התפסה'  שיהיה 

הדין אם לא אמר כקדשים, אלא אמר לא חולין, 
מכלל לאו אתה שומע הן, והרי זה כאילו אמר 
כקדשים, ואמרו בגמרא שאם אמר ַלחולין, הרי 
ומכאן  חל,  והנדר  חולין,  לא  שאמר  כמי  הוא 
של בפתח, ַל, הרי זה כאמירת לא, והקשה, הנה 
שאומרים ְלַחִּיים  מה  ומה  גשם,  בקשנו  היום 
ְוֹלא ַלָּמֶות בפתח, והיו צריכים לומר ְלַחִּיים ְוֹלא 
ְלָּמֶות, שהרי עכשיו הרי זה דומה למי שאמר 
ובשעה שקידש החסיד  ולא למות רח"ל,  ולא 
על היין לא היה יכול לענות, וכאשר סיים את 
הקידוש אמר, הא גופא אנו מבקשים שהחיים 

יהיה חיים, ולא רק שאין אנו מתים, שאין די 
וזהו  געלעבט,  זיין  ס'זאל  מתים,  שאין  במה 
חוקי חיים, לא רק 'כיצד' לחיות, כיצד לנהוג 

בחיים, אלא מה הכוונה אדם חי.
רבינו שכנשאל  ידוע מה שאמר  ומהו החיים, 
שענה,  מה  וידוע  רבינר',  'וואונדער  מהו 
ואצל  מהעוה"ז,  פרישה  של  באופן  שמתנהג 
אצל  לא  אבל  פלא,  זה  הרי  פשוטים  אנשים 

הצדיק.
צומח  דומם  סולם החיים,  יש  בעולם  הנה  כי 
מדרגה  והוסיף  הלוי  יהודה  ר'  ובא  מדבר,  חי 
חמישית, 'היהודי', שהיהודי אינו שייך בארבעה 
ענינים אלו, כשם שיש מרחק בין חי למדבר, כך 
יש הפרש בין גוי לישראל, ואז הגיע הבעש"ט 
וחידש מדרגה שישית, 'החסיד', שהרי זה חיים 

באופן אחר לגמרי, התרוממות מיוחדת.
מסולם  מדברים  כשאנו  הדבר,  ביאור  ומהו 
כשיוצאים  מדבר,  חי  צומח  דומם  של  החיים 
פרי  שיש  הצמח,  פריחת  את  ורואים  לגינה 
חי,  שהצומח  איך  רואים  חדש,  פרח  חדש, 
ולעומת זה, כשגוי נכנס לניתוח, והרופא יוצא 
ואומר שמכאן ואילך יחיה הגוי כצמח, הרי זה 
בחינה של מיתה, ולכאורה למה הרי זה נחשב 
היו  בצמח,  מדובר  היה  אילו  והלא  למיתה, 
מחשיבים את הדבר לחיים, שהרי אצל אדם זה 
ויגדל אצלו הצפורניים,  ימשיך לגדול השיער 
לאדם  נחשב  זה  הרי  חיים  אנשים  אצל  אבל 

מת.
חי,  הדבר  נקרא  מתי  למדים  נמצאנו 
אין  אם  אבל  שלו,  בדרגא  חי  כשהוא 
הוא חי על פי דרגתו, אין זה חיים אלא 

מיתה.
וזהו מה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם 
נקראים מתים, ואין זה כמליצה בעלמא, 
כיהודי, מאחר שאינו  חי  הרשע שאינו 

חי על פי דרגתו, אין זה נחשב חיים.
בישיבת  כן כשיושבים חסידים  ומשום 
ואומרים  מתברכים  ובהילולא  חסידים 
'לחיים', שהחיים יהיה עם חיות, דהיינו 
מה  כפי  החיים  דרגת  פי  על  שנחיה 

שנדרש מאתנו.
בזוה"ק  שמבואר  מה  הענין  וזהו 
שרק  מת,  נקרא  מדרגתו  שנופל  שמי 
כשהאדם חי על פי הדרגה שהוא צריך 

לחיות הרי זה נחשב חיים.

דרך קבלת ההשפעה 
מהצדיק

האור,  לקבל  שרוצים  בשעה  כן  אם 
הנה יש שני מיני השפעות, יש השפעה 
האדם  ואם  למטה,  מלמעלה  היורדת 
שההשפעה  הרי  מהצדיק,  מנותק  אינו 
שהיו  וכדרך  לגמרי,  אותו  מקפת 
באמונתו  וצדיק  חסידים  אצל  אומרים 
ְיַחֶּיה, ועל ידי דבר זה גופא שהאדם בא 
בין  עליו,  משפיע  והצדיק  הצדיק,  אל 
אם  ובין  הדבר  את  מרגיש  האדם  אם 
זוכה  הוא  הרי  הדבר,  את  מרגיש  אינו 
להשפעה, ובלבד שלא יהיה מפסיק בין האדם 

לצדיק.
זה,  באופן  רק  אי אפשר לקבל מהצדיק  אבל 
ממצרים,  יצאו  ישראל  כשבני  הנה  ונבאר: 
ביד  ממצרים  ישראל  בני  את  השי"ת  הוציא 
חזקה ובזרוע נטויה, ואף שבני ישראל לא עמדו 
המלכים  מלכי  מלך  עליהם  נגלה  זו,  במדרגה 
הקב"ה וגאלם, וממילא יצאו העם אחר השי"ת.
אבל כשיצאו כבר ממצרים כדי להכנס לארץ 
ישראל נאמר )שמות יג, יז( 'ולא נחם אלהים דרך 
אלהים  אמר  כי  הוא  קרוב  כי  פלשתים  ארץ 

הגר"א לנדא שליט"א בשיח חסידים

הגרי"א טפר שליט"א בזכרונות חסידים
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פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה', 
ובאמת שבפסוק זה יש כמה ענינים הצריכים 
צריכים  מה  לשם  הוא,  הראשון  הדבר  ביאור, 
למלחמה, הלא כשם שהיציאה ממצרים לא היה 
בדרך מלחמה, שבני ישראל לא עשו מלחמה 
עם המצרים, אלא שהשי"ת הוציא את ישראל 
ללא  ישראל  לארץ  יכניסם  כן  וכמו  ממצרים, 
יהיה  לא  ואם  במלחמה,  הענין  ומהו  מלחמה, 
מלחמה ממילא לא יהיה החשש של 'בראותם 

מלחמה ושבו מצרימה'.
ישראל  בבני  חשדו  למה  להבין,  יש  ועוד 

ינחם  'פן  יהיה  יראו המלחמה  שכאשר 
מצרימה',  ושבו  מלחמה  בראותם  העם 
שהיו  הניסים  כל  ראו  שכבר  שלאחר 
יד ה', ומהו החשש  במצרים, וראו את 

מהמלחמה.
ביציאת  ההשפעה  הוא,  בזה  הביאור 
למטה,  מלמעלה  רק  היה  מצרים 
במדרגה  עדיין  עמדו  לא  ישראל  ובני 
גדולה  השפעה  שהיה  אלא  הראויה, 
מלמעלה למטה והתעלו בני ישראל עד 
אבל  פסח,  הקרבן  את  שהקריבו  מאד, 

עדיין לא עמדו במדרגה זו.
ובאמת שיש להבין בזה עוד ענין, הנה 
וביקש  לפרעה  רבינו  משה  כשהגיע 
מארצו  ישראל  בני  את  שישלח  ממנו 
כדי שיקריבו ישראל קרבן במדבר, בא 
פרעה עם הטענה 'לכו זבחו לאלהיכם 
בארץ' )שמות ח, כא(, ועל זה ענה לו משה 
כי  כן  לעשות  נכון  'לא  כב(  )שם  רבינו 
הן  אלהינו  לה'  נזבח  מצרים  תועבת 
ולא  נזבח את תועבת מצרים לעיניהם 
'דרך שלשת  כן ביקש  יסקלנו', ומשום 
אלהינו  לה'  וזבחנו  במדבר  נלך  ימים 
את  קיבל  ופרעה  אלינו',  יאמר  כאשר 
זו  הצעה  הציע  לא  ושוב  הדברים, 

שישחטו קרבן בארץ מצרים.
ולפתע בא לו משה רבינו לבני ישראל 
צאן  לכם  וקחו  'משכו  להם  ואמר 
יב,  )שמות  הפסח',  ושחטו  למשפחותיכם 
משה  שהרי  מתמיהים,  והדברים  כא(, 
לעשות  יתכן  שלא  אמר  בעצמו  רבינו 
מצרים  תועבת  'כי  ואמר  הזה,  כדבר 
נזבח את תועבת  נזבח לה' אלהינו הן 
מצרים לעיניהם ולא יסקלנו', ולמעשה 
שאלות,  שאל  לא  ישראל  מבני  איש 
שבני  ומכאן  הפסח,  את  כולם  וזבחו 
ישראל התעלו על ידי הניסים למדרגה 
זו, שלא שאלו שאלות, אבל דבר  רמה 
אלא  עבודתם,  בכח  להם  הגיע  לא  זה 

על ידי השפעה מלמעלה למטה.
להכנס  ישראל  בני  כשעמדו  אבל 
שיכנסו  השי"ת  ביקש  ישראל  לארץ 
למעלה,  מלמטה  היא  כשההשפעה 
מלחמה  שיהיה  צריך  היה  כן  ומשום 

שיעשו בני ישראל.
הנה  משל,  פי  על  הדבר  נבאר 
כשנכנסים לבנין ורוצים לעלות לקומה 
דרך  דרכים,  שני  בזה  יש  החמישית, 
אחת היא לעלות דרך המדרגות, הדרך 

השניה היא להכנס למעלית ללחוץ על מספר 
הקומה, כך באים לקומה הנכונה, מהו החילוק 
ברגליו,  עולה  כשהאדם  אלו,  דרכים  שני  בין 
נמצא  הוא  הרי  אחת,  קומה  שעלה  לאחר 
לקומה  עלה  שהוא  הראשונה,  בקומה  עכשיו 
קומה  אחר  קומה  עולה  הוא  כך  הראשונה, 
שכעולים  אבל  החמישית,  לקומה  שיגיע  עד 
במעלית, מקום העמידה הוא במעלית, כל זמן 
האדם  עולה  מעלה,  כלפי  נוסעת  שהמעלית 
למעלה, אבל אם חלילה המעלית תיפול, עדיין 

אינו נמצא למעלה, ויהיה למטה.
האדם  נחשב  מתי  בפסוק,  מפורש  זה  ענין 

מלמטה  העליה  שאין  זמן  כל  למעלה,  שעלה 
כל  למטה,  מלמעלה  היא  כשהעליה  למעלה, 
זמן שהשי"ת מרומם את האדם הרי הוא נמצא 
יהיה  מיד  ההשפעה,  כשיפסק  אבל  למעלה, 
ידי  על  היא  זמן שהעליה  והיינו שכל  למטה, 
זה  אין  מלמעלה,  האדם  את  שמרוממים  מה 

המעמד שלו.
לארץ  שהכניסה  השי"ת  רצון  היה  כן  ומשום 
שההתעלות  מלחמה,  בדרך  יהיה  ישראל 
תהיה מלמטה למעלה, ולפי שעד עכשיו היה 
למטה,  מלמעלה  ישראל  בני  של  עלייתם  כל 

כשיפסק ההשפעה יתכן מאד שיהיה 'פן ינחם 
לפי  מצרימה',  ושבו  מלחמה  בראותם  העם 

שיפלו לגמרי מהמדרגה.
ענין זה מפורש במה שנאמר בפסוק )תהלים כד, 
ג-ד( 'מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, 
נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי 
ולא נשבע למרמה', ולכאורה מאחר שכולנו לא 
נשבענו לשקר, וגם לא נשבענו שבועת אמת, 
נמצא שעלינו נאמר 'מי יעלה בהר ה' ומי יקום 

במקום קדשו'.
אבל האמת שכל אחד מאתנו משביעים אותו 
בגמרא  שאמרו  וכמו  שנולד,  קודם  שבועה, 

)נדה ל:(, 'ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, 
שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון, 
כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה וכו', תשבע 
כל לשון זה יום הלידה, שנאמר נקי כפים ובר 
נשבע  ולא  נפשי  לשוא  נשא  לא  אשר  לבב 
אותו,  שמשביעין  השבועה  היא  ומה  למרמה, 
העולם  כל  ואפילו  רשע,  תהי  ואל  צדיק  תהי 
כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע, 
והוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו 
טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה 
משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה 
נשא  לא  אשר  מהפסוק  הראיה  ומהו  ממך', 
לשוא נפשי, פירש רש"י, 'דאי בשבועה 
בעלמא, אטו משום דלא נשבע למרמה 
חשיב להו בעולין בהר ה'', אלא הכוונה 
'שקיים  היינו  נפשו  לשוא  נשא  שלא 

שבועתו לשמור את התורה'.

יקום  הוא  ה',  בהר  שעולה  מי  ורק 
שמעלים  במה  די  שאין  קדשו,  במקום 
ה',  הר  על  אותו  ומגביהים  האדם  את 
הוא  אין  עדיין  אותו,  רוממו  רק  שאם 
ה',  בהר  יעלה  כשיהיה  ורק  למעלה, 
שהוא בעצמו יעלה, אז יהיה 'ומי יקום 

במקום קדשו'.

מה  שזהו  נמצא  בספה"ק  כשמעיינים 
יש  בראשונה  החסידות,  לנו  שנתנה 
ההשפעה מלעילא, שהרבי משפיע על 

החסידים גם על ידי שתיקתו.

כמו שהיה אצל רבינו שהיה שותק כל 
באים  שהציבור  ידע  הרי  והוא  העת, 
ושתק,  ישב  והוא  השולחן,  לעריכת 
ידי מה שהיו באים לעריכת  לפי שעל 
את  ו"שמעו"  הרבי  את  וראו  השולחן 
שתיקתו, על ידי כן היו מתעלים, והרי 

זה אור מלמעלה.

במה דברים אמורים, כשאין הפסק בין 
האדם  של  קטן  שהעולם  לרבי,  האדם 
לא יהיה בו מחיצות, שישאר שקוף, ואז 

יאיר בו הרבי מהאור הגנוז.

ועל זה מברכים 'לחיים', שיהיה חיותינו 
חיות, שנזכה ל'חוקי חיים', שנדע מהו 

החיים, וואס הייסט לעבען.

לחיים, השי"ת יעזור שזכותו של רבינו 
ישפיע עלינו ונתעלה בעבודתינו.

לעזוב  הכוונה  אין  חסידות  והנה 
דרשה  לא  החסידות  הגשמיות,  את 
אלא  מהגשמיות,  להתנזר  מהאדם 
כאמצעי  בגשמיות  להשתמש  שיש 
בעולם  משתמשים  אם  כמטרה,  ולא 
הזה כאמצעי, על ידי כן מרוממים את 
לאמצעי  נעשה  העולם  שכל  העולם, 
לענינים רוחניים, שאוכלים כדי שיהיה 
כח לאדם ללמוד תורה ולקיים המצוות, 
פנוי  יהיה  כדי שראשו  לישון  שוכבים 

ורענן לתורה ולעבודת ה'.

שיש  לישון,  הרצון  משום  יושנים  אם  אבל 
אם  אבל  טוב,  זה  אין  השינה,  בעצם  תכלית 
השינה הוא רק אמצעי, שיהיה לו הכח לעבוד 
חיים,  זהו  השינה,  את  מרוממים  בזה  ה',  את 

דאס הייסט געלעבט.

לחיים, השי"ת יעזור שזכותו של רבינו, האור 
משפיע,  עדיין  שהוא  והאור  בעולם  שהשפיע 
'יתיר  משפיע  הסתלקותו  לאחר  שהצדיק 
לקבל  להתעלות  נוכל  זה  בזכות  מבחייהון', 
חנוכה, עד  גם לקבל האור של  ונזכה  הכלים 
ונזכה  תאיר  ציון  על  חדש  אור  לקבל  שנזכה 

כולנו במהרה לאורו.

התועדות חסידים המעלה את השומעים טפח מע"ג הקרקע

התועדות חסידים

התועדות חסידים



 
                                                                                          בס"ד

 

 לראות את הנולד
 

הקשו המפרשים מה ראה יוסף לייעץ  -יתהו על ארץ מצרים (מא. לג) ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם ויש
מדוע צריך "איש נבון וחכם" בכדי לארגן עצות לפרעה, בזמן שלא בקשוהו כי אם לומר הפתרון? ועוד יש להבין 

את אסיפת וקיבוץ הבר, הרי אין זו חכמה אלא מלאכה, ודרוש לזה אדם בעל כושר ארגון, ולא כל חכם ונבון 
בהכרח עונה על קריטריון זה? ועוד צריך לבאר למה הקדים יוסף את מעלת נבון לחכם, הרי הסדר הוא קודם 

 חכמה ואחר כך בינה?
חכם לנבון בעומק הדברים הוא שהחכם יודע להתנהג לפי מה שעיניו ההבדל בין מבארים בעלי המוסר כי 

רואות, כענין "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות", ולפי זה הוא מחליט ועושה כחכמתו. לעומת זאת הנבון יודע 
 ומבין גם דברים שאינו רואה, וגם אם עיניו מטעות אותו, יודע לנהוג כפי האמת. כן הדבר בפתרון חלום פרעה.
אמנם יבואו שנות השבע, אך טבעו של אדם שכאשר יש לו כסף ושפע מבזבז הכל ושוכח שיש ימים שחסר, 
וצריך לאגור ולחסוך. לכן צריך להקדים נבון לחכם. עוד לפני הידיעה איך לאסוף תבואה צריך להבין ולחזות 

לחסוך לשנים שאין בהן בשנות השובע ובשיא העושר שתהיינה שנות רעב, ויש צורך דחוף ביותר לאסוף ו
תבואה. ולכן העצה של יוסף היא חלק מפתרון החלום. הפרות הרעות הבולעות את הפרות היפות, הם רמז שכל 

 פרנסת שנות הרעב תהיה משנות השבע.
בעלי המוסר למדים מכאן לקח גדול. לכל אדם הנמצא בעולם הזה יש שנות שובע שבהם יש לו את כל הזמן 

שיכול לקיימם במחיר זול ואפילו בחנם, ובפרט בימי בחרותו שכוחו  מצוות ומעשים טוביםשבעולם לקיים שפע 
. על האדם להיות "נבון וחכם", לנצל כל רגע ורגע לאסוף. ובפרט בלימוד התורה שיכול להשיג ולהרויח במתניו

בדקה אחת מאתיים מצוות. וביום שבת הרווח פי אלף. ויפה אחד בצער ממאה שלא בצער. הרי שניתן להשיג 
האדם קצרים, וכל מצוה ומעשה טוב המגיע לאדם,  ולהרויח עד אין קץ ותכלית, רק צריך להיות נבון לדעת שחיי

צריך לתפוס אותו בשתי ידיו ולנצל את ההזדמנות והזמן היקר, שחלילה לא יחסר לו בעת שכבר אי אפשר 
 לקיים יותר מצוות.

על בעל החתם סופר זצ"ל שנפגש אחרי שנים רבות עם ידיד נעורים, שהיה לומד עמו בחברותא כמה  מסופר
מעיין המתגבר ולהעמיד שנים. שאל אותו ידידו, איך זכה להגיע לכזאת דרגה גבוהה להיות גדול בתורה כ

תלמידים הרבה, הרי הם למדו יחדיו, והיו באותה רמה של ידיעות וחכמה, ואף על פי כן הוא נשאר אדם רגיל. 
ענהו החתם סופר, כל זה בא לי בזכות שהייתי מנצל כל רגע של לימוד, ולאחר הלימוד הייתי מוסיף עוד חמש 

היו, אך הם הם שגידלו אותי למעלה למעלה. כי זה לא ענין  דקות לברר את מה שלמדו, אמנם דקות אלו מעטות
 של כמה דקות בלבד, אלא זה בחינה על כל הלימוד, אם היה מנוצל עד תום.

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
 משליך ליד הפח אתהכאשר 
רק יש בו תקלה שהוא תקין מכשיר 
פתק שבו כתוב עליו  תלה – קטנה

כדי שאם מישהו  ,הבעיה שיש בו
 .לוירצה לקחת, הוא ידע אם שוה 

 התורה הספר היחיד שמקיף את כל 
ות שאינן נוהגות בזמן כולל גם הלכהמשנה תורה להרמב"ם 

זצ"ל בספרו "שמן  מנצור בן שמעוןכתב הגאון רבי והזה. 
ר" (סוף פרשת שלח) שיש חשיבות גדולה בלימוד ספר זה, המאו

 .במחשבה כל התרי"ג מצוות זוכים לקייםשעל ידי הלימוד בו 
 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

תורה הגם כי נראה לו שעל ידי לימוד שאר הלשונות יצליח כאשר הוא נראה בחוש וצריך אדם ללמד את בנו "
מ"מ הן לא קצרה ידו יתברך מלהושיע אותו ויעשה לו כמה רווחים ולא יבא לידי שום מכשול שיצטרך  ,הראות

ם רב שלו'וזהו שאמר הכתוב  .אלא ילמד את בנו תורה ויבטח באחד ולא יפחד ,לעזרת מי שיודע שאר הלשונות
 ("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קע"א) '...".לאוהבי תורתך

 

  
 

   

 מקץ
 

 עלון מס'
1115 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 ב"פהתש ג"כשנה 



 
 

 ופרפראות פנינים
 

 נולנו בני איש אחד נחוכ
הם. עכ"ל. ואפשר עוד להוסיף על פי עמהם, שאף הוא בן אביפירש רש"י ז"ל: נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו 
גוי  האמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבוי ) על הפסוקאות ד' מה שאמרו במדרש (בראשית רבה פרשה פ"ב
ים דכתיב בהו וזרעו יהיה פרגוי אבנימין וקהל גוים אמנשה וא וקהל גוים יהיה ממך וגו' (לעיל ל"ה י"א) דדריש

אמרו לו האחים שגם בניך הם שייכים לאבינו במה שנתברך בשם  (לקמן מ"ח י"ט). ע"ש. ולפי זהמלא הגוים 
 שאי יבנ נוכל". וכן תמצא שדי סופי תיבות "דאח שאי יבנ"שדי (ובני בנים הרי הם כבנים כידוע). ולזה תמצא 

(מכת"י הגאון  .ספר קטןבמ אפרים ומנשה סופי התיבות עולים כמנין "ךעבדי והי אל ואנחנ םכני ונחנ דאח
 רבי משה לוי זצ"ל).

 
 וידברו אליו פתח הבית

(מכת"י הגאון רבי יצחק חן  סכנה ינסו לברוח. שישאם ישימו לב ש , כדידוקא שדברו בפתח הביתאפשר 
 זצ"ל).

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 נס לדורות
 
 
 
 

 נצחוןנס  -את חג החנוכה אנו חוגגים לזכר שני נסים 
הגאון ( פך השמן מציאת ונס החשמונאים על היונים

 "נסיםםשעשה "מברכים  בגלל זהש מסבירהנצי"ב 
 .)לשני הנסים , לרמוזברבים

 
אנו  ,מביניהם עיקריאלא שבבואנו לבדוק מהו הנס ה

על "בנוסח מצד אחד  -סתירה בולטת בנתקלים 
מסרת גבורים וכו',  :רק נס הנצחוןמוזכר  "הנסים

והדליקו נס פך השמן נזכר ברמז ובדרך אגב: אילו ו
בחצרות קדשך ועשית עמהם נסים ונפלאות  נרות

נס פך דף כ"א ע"ב) שבת (בברייתא  זאתלעומת וכו'. 
ן טפל ובדרך השמן מוזכר כנס העיקרי ונס הנצחו

וכשגברה מלכות בית חשמונאי מאי חנוכה וכו', אגב: 
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה  ונצחום

מונח בחותמו וכו' ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, 
לשנה אחרת  .ימים שמונהנעשה בו נס והדליקו ממנו 

 .קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. ע"כ
 

רבי ן ראש הישיבה הגאון מפתיע כותב מר יישוב
 ב"ח(שליט"א בספרו "קובץ מאמרים" ר מאזוז ימא
ההבדל בין נוסח על הנסים למעשה ש )ג"מ' עמ

שהם נתקנו בפער דורות נובע מכך לדברי הברייתא, 
 בימי החשמונאיםנתקן  "נוסח "על הנסים - גדול

ולעמך ישראל עשית " שםממה שכתוב  כחהוההו(
ואילו הברייתא  ,)"ם הזהכהיותשועה גדולה ופורקן 

  .חורבן בית המקדש השני אחרלנכתבה 
 

נס הנצחון חשמונאים היה נראה מבטם של המנקודת 
 שבו השיגו שחרור מעול הגוים עיקרי ומוחלטנס 
 ג"פב ם"הרמב ש"כמ(לישראל  מלכות חזרהו

ואילו  .כטפלראו ואת נס פך השמן  )חנוכה מהלכות
 , כשנחרב הבית, הוברר למפרעבדורות שלאחר מכן

הצלת התורה נס פך השמן שרימז על   -שלהיפך 
היה הצלה , מהתבוללות התרבות היונית ותוהרוחניי
מה אם כן,  , ואילו הצלת הגוף היתה זמנית.לדורותת

שהיה נראה בזמן החשמונאים כנס עיקרי, התברר 
) ג"התשע סיון( ת"באו[ בראיה היסטורית כנס משני

 ל"זצ הגאון אביו בשם א"שליט י"רה מרן מביא
 את כמעט העלימה) ב"סע א"כ דף( בשבת שהגמרא

 נס הזכיר לא במשנה הקדוש רבנו וגם, הנצחון נס
 מפניוזאת ), ק"דב ו"בספ( בהבלעה רק כלל חנוכה
" מאמרים קובץ" בספרו האמור ולפי. האומות פחד
, מהאומות חששו לא" הנסים על"ב למה היטב מובן
 עול הםילמע ושפרק החשמונאים ידי על נתקן זה כי

 .]הגוים
* 

ית הב תייקושאת  מיישב(סי' תר"ע)  פרי חדשהרב 
 בכך ,ימים שבעהל תיקנו חנוכה רק לא למה יוסף
 לזכר נתקן מהמלחמה חושבו נכסלו  ה"כ ראשון שיום
 הבאים , והשבעה ימיםניםוהיו על המלחמה נצחון
 .נס פך השמןלזכר 

 
 תורהרומז על שמירת ה ך השמןנס פועל פי האמור ש

", ביאר מרן ראש פך שמן טהור"כמו  בטהרתה
 42גליון  "בית נאמן"עלון ו"ד ב(ההישיבה שליט"א 
ים שעושים לזכר , שאותם שבעה ימ)אותיות י"ב וי"ג

מזמן החשמונאים  שבע תקופותפך השמן הם כנגד נס 
. 1: שפך השמן הטהור נשמר בטהרתו עד ימינו

. 2". תקופת הזוגות" שהיאתקופת החשמונאים 
רבנן  . תקופת4. תקופת האמוראים. 3. תקופת התנאים

 .7. הראשונים . תקופת6ופת הגאונים. תק. 5. סבוראי
ניסו לזייף כל שבעה דורות אלה בהאחרונים. תקופת 

התורה  - לא יכלו להואת התורה ולפרוץ בה פרצות 
כי לא תשכח מפי "בה  , והתקייםנשתמרה בטהרתה

 ."זרעו
 

 
 
 



 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לשלהבת שהפך הניצוץ

 
 הופיע!!! 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב
 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 , ביוגרפיות, סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים
 

 052-7654216 -לבירורים הפצה ראשית "אור החיים",  ניתן להשיג בחנויות הספרים

  

חב"ד הפזורים בתפוצות מעידים כי כשמגיע  ישליח
גם אצל הרחוקים  נדלק היהודי הניצוץחג החנוכה, 

וכדרכם של חסידי חב"ד במקום לגרש את  ביותר.
החושך במקלות, הם מגרשים אותו עם אור שדוחה 

 הרבה חושך.
 

 יצחק-יוסף הרבשליח חב"ד מספר כדוגמא לכך, 
, יורק-בניובחנוכה  הייתי"שנה אחת : שליט"א פריימן

 דניק"חב כל כמו, הרכב ועל שלי ברכב נוסע אני
 נר היה זה .הרכב על חשמלית החנוכי לי יש מתחיל
, החמישי הנר את השארתי עדיין ואני חנוכה של שישי
 רכב היה .השישי הנר את להוסיף הספקתי לא עדיין
, נורא התלהבו, איתותים, אורות לי עשה, אחרי שרדף
...השישי הנר את שמת לא? קרה מה, לעצור חייב אתה

 
 ,הדולקים הנרות ראיית עצם לפעמיםמה שמדהים ש

!נשמתם של פנימית התעוררות רחוקיםאותם ל גורמת
 

, שנים מספר לפניכפי שמספר אחד משליחי חב"ד: "
 ארצות בתוך חנוכה במסע שיצאה מקבוצה חלק הייתי
 עלונים, בחנוכיות", המצוות טנקי"ב הצטיידנו. הברית
 בחוף מדינות לשמונה ויצאנו, סופגניות והרבה
 החג שמחת את להביא כדי הברית ארצות של המזרחי

 .יהודי לכל
 
 היה נראה אך ביקרנו בה הערים אחת תההי בולטימור"

 עד, מאוכזבים היינו. יהודים מאוד מעט בה שפגשנו
 בעיתון באנגלית מאמר התפרסם אז, שנתיים חלפוש
 לורה בשם עסקים אשת ידי-על שנכתב" פרס ואיש'ג"

 :הדברים של מעובד תרגום הנה. שולמן
 

, בבולטימור עסקים בביקור הייתי שנתיים לפני
 בחזית שעמדה החנוכיה הדלקת ליד ועברתי

. בדמעות מלאו עיניי. הופקינס ונס'ג אוניברסיטת
 חגגה תמיד משפחתי, דתי לא בבית שגדלתי למרות

 כשהייתי ועצובה בודדה הרגשתי. החנוכה חג את
 והנרות, החנוכה של הראשון בלילה ממשפחתי רחוקה
 .ביל את חיממו הגדולה בחנוכיה שדלקו

 
 לבוש צעיר כשאדם, הפוטומק נהר ליד הלכתי למחרת

 את האם, סליחה: "ושאל לעברי רץ שחור בכובע
 למישהו כפתשא מופתעת קצת הייתי .?"יהודיה
 .בחיוב והשבתי, יהודיה אני האם לדעת

 
 של השני הלילה הוא שהלילה יודעת את האם"

 .ברצינות שאל הוא?" חנוכה
 

 .לחיוב בראשי הנהנתי
 
 .לחוץ קצת, שאל הוא?" חנוכיה לך יש"
 
 .אמרתי" לא"
 
 .הבתקו שאל הוא?" אחת רוצה את"
 
 .שמחה מרוב צועקת כמעט, השבתי?" לך יש"
 
 .הוא אף מתלהב, אמר הוא" לך להביא אלך! כן"
 

, חנוכיה של מלא סט ובידו שב הוא קצר זמן תוך
, מדריך, סיפורים עם דיסק וגם הדרכה עלון, נרות

 המלון בבית לחדר מיהרתי. לחנוכה מתכונים ואפילו
 .שקיבלתי מה את מקרוב לבדוק כדי

 
 את מספר אבי, החנוכה אורות של ילדות זכרונות
 הספיק שמן של קטן פך וכיצד המכבים סיפורי

 חג שבאותו ידעתי. אליי שבו אלו כל... ימים לשמונה
 אל שבה היהדות: מתנה בבולטימור קיבלתי החנוכה

 .היהדות אל שבו וחיי, חיי
 

 בחזית שעמדה החנוכיה בזכות זה וכל
 ואור, שם עברתי" במקרה"ש ובגלל. האוניברסיטה

 ביל בתוך לו שישן ניצוץ בתוכי הדליק החנוכיה
 .שנה לחמישים קרוב במשך היהודי

 
 התקשרתי, מכן-לאחר שבוע לסיאטל כשחזרתי

 לי עשתה מה לו סיפרתי. לרב בחיי הראשונה בפעם
, מכן-לאחר ובשנתיים, בבולטימור החנוכיה
 לשמירה דרכי את עשיתי, והחכמה העדינה בהדרכתו

 . ומצוות תורה של מלאה



  
  אור המאיר 

 מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר 
 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 

 
 

 ?להמתין לזמן רבנו תםהגאונים או  את הכוכבים לפילהדליק בציש האם חנוכה, מוצאי שבת ב שאלה:
בימינו אין הרגל כלה מן השוק עד חצות הלילה ויותר. לכן אפשר להדליק עד שעה מאוחרת בברכה  תשובה:

 להמתין לזמן ר"ת. עדיףגם לדעת הרמב"ם. וכל שכן ש
 

 יום שישי לפני פלג המנחה, מתי שאין זמן ללכת לבית ולחזור?האם בבית הכנסת יכולים להדליק ב שאלה:
 לא שייך, רק להדליק אם ירצו בלי ברכה. -קודם הפלג תשובה: 

 
אני עובד משמרות, ומגיע הביתה לאחר צאת הכוכבים, האם אשתי תדליק במקומי בצאת הכוכבים שאלה: 

 או שתמתין עד שאגיע?
אם הבעל מגיע בכל לילה מאוחר מחוסר אפשרות, עדיף שהאשה תחכה לבעלה וידליקו ביחד עם תשובה: 

מצות חנוכה ממנו ומהילדים. והרי זמנה כל הלילה בימינו כל בני המשפחה מכמה טעמים, שלא תשתכח 
 לכ"ע.

 
בצהריים, האם יכול לסמוך על ההדלקה  2.00אדם שיוצא בחנוכה לאירוע משפחתי בצפון בשעה שאלה: 

 בלילה?  12.00באולם ולתת פרוטות לבעל האירוע, או ידליק כשיחזור לביתו בשעה 
ת תדליק בשבילו בזמן, ואם לאו, ידליק בבואו הביתה הוא ואחר עמו. לא מועיל אם אשתו בבי תשובה:

 לתת פרוטה לבעל האולם כי זה כמו בית הכנסת.
 

במשך כל השנה יש לנו שיעור לבעלי בתים אחרי ערבית במשך כשעה. האם בימי חנוכה נקיים את  שאלה:
 יעור אחרי ההדלקה, לפי הנראה לא יחזרו)?השיעור (אם נבקש מהם לחזור לש

 יש לבטל את השיעור ולהדליק חנוכה בזמן. אם ירצו לחזור אחר שעה, תבוא עליהם ברכה. תשובה:
 

האם בימי החנוכה צריך להקדים זמן תפלת ערבית, כך שמיד בצאת הכוכבים ילכו הקהל לביתם שאלה: 
 להדליק?
 מיד בשקיעה.כדאי להתפלל תשובה: 

 
 האם עדיף להתפלל ערבית בפלג המנחה, ולהגיע לביתו בשקיעה ולהדליק בזמן?שאלה: 

אפשרי. רק במקרה כזה יש להתפלל מנחה לפני פלג המנחה וערבית אחרי פלג המנחה, שלא תשובה: 
 לעשות תרתי דסתרן.

 
האם בזמן הזה יש להקפיד שלא לשתות משקים מגולים (ידוע לי שהאשכנזים באירופה לא הקפידו שאלה: 

ואיך נהגו בזה בארצות צפון אפריקה ובעירק  מת שאין נחשים מצויים שם כמו בארץ ישראל)?על זה מח
 ששם מצויים נחשים?

בארץ ישראל יש לחוש, וכמ"ש הפר"ח ביו"ד ריש סי' קט"ז. גם בצפון אפריקה חוששים לכתחילה תשובה: 
סומכים על דעת מרן (ביו"ד  שלא להשאיר משקין מגולים. ובדיעבד אם נשארו מים מגולים ואין מה לשתות,

 שם). בעירק אינני יודע, עיין בן איש חי שנה שניה פרשת פינחס.
___________________________________________________________________________________ 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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   דבר העורך
(ב"ר  ". אומר המדרש  ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמיםחת הפרשה "פות

ַלחֶׁש":  א) ָׂשם  ג)  "ֵקץ  כח,  ָׁשִנים   ,(איוב  ַּכָּמה  ְליֹוֵסף  ָנַתן  ְזַמן 
ַּפְרֹעה   ָחַלם  ַהֵּקץ  ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכיָון  ָהֲאסּוִרים,  ְּבֵבית  ָּבֲאֵפָלה  ַיֲעֶׂשה 

וכֲחלֹום מבירא התך  ".  מהבור  יוסף  של  ההצלה  נס  גלגל 
רמא לאגרא  למלךעמיקתא  משנה  שנעשה  עד  ישק  ,  והכל   ,

ה'  של  ההשגחה  את  יש  דבר  שבכל  אנו  רואים  פיו.  על 
נס  ית התחיל  ימים  שנתיים  להם  שחלפו  בדיוק  הרי  ברך, 

 ההצלה של יוסף והכל מדוקדק להפליא.
הדברים עם נס    םכך ה טון ל, שנים רבות תחת שחנוכהפני 

ועוד    יון שעשו הכל על מנת לשכח לנו את התורה הקדושה
ואז   מנשוא,  קשים  ההצלה דברים  נס  החל  מקום"  "משום 

הקב"ה.    -מלמעלה   אנההצלה    נס  רעיון  אתמאת   וחוגגים 
 . במשחק הסביבון

: לפני חנוכה)  -שיח    עם(בנו  שח הגה"צ רבי אליעזר בן דוד זצ"ל
החיים":   סמינר "אורידי בנות מ  כחמישים שנה נשאלתי על

הסביבון את  מסובבים  להן  ?  ""מדוע  עניתי  בתחילה 
לאחר  ".  לא  בפשטות: "אין סיבה מיוחדת, משחק נחמד ותו

שנקבע   מנהג  מעין  שזהו  מאחר  לעצמי,  חשבתי  מה  זמן 
דורות, לא יתכן שמדובר בסתם משחק, ואין לו טעם   מדורי

 . ורנואו לימוד עב
המשחק   מן  גם  ללמוד  ניתן  לקח ואכן,  הסביבון  של  הפשוט 

אותו  :  חשוב לסובב  מבלי  הסביבון,  את  נניח  לא   -אם  הוא 
שכן לעמוד,  המסובב    יוכל  של  מכוחו  וכך  רק  עומד,  הוא 

אינו הוא  לבדו  כשהוא  ורק    האדם:  מאומה,  לפעול  יכול 
 . ולפעול מסובב הסיבות נותן בו כח לעמוד, לחיות

לא(הגמרא   שו  .)נדה  שלושה  רבנן,  באדם: אומרת: "תנו  תפין 
העולם, הקב"ה מן  להיפטר  זמנו  שהגיע  וכיון  ואמו...  ואביו 

חלקו הקב"ה  לפ,  נוטל  מניח  ואמו  אביו  אין    -ניהם"  וחלק 
ואמו אביו  ל"חלק  משמעות  של "  שום  חלקו  ממנו  כשניטל 

את מעמיד  הקב"ה  כאשר  רק  שכן  בו    הקב"ה,  ומפיח  האדם 
 .  רוח חיים, הוא מסוגל לעמוד ולפעול

ואיננו מבחינים במסובב הסיבות, וחיינו  יום קורה  בחיי היומ
לנו מבזיק    נידמים  לפעם  מפעם  אולם  מאליהם,  מתנהלים 
מופלא של השגחה פרטית, המהווה הצצה    סיפור  לנגד עינינו

את מנהל  שבה  לדרך  ואנו   קלה  הסיבות,  מסובב  עולמו 
ה יד  ואלמלא  בעולם,  מקרה  שאין  את '  למדים  המכוונת 

 !  לא יצלח האדם למאומה -האדם במסלול חייו 
מעמד  להחזיק  אחת  רגל  בעל  לסביבון  יש  סיכוי  איזה 

להצליח? ?  בעמידה החשמונאים  למרד  היה  סיכוי  איזה 
קומץ אנשים כנגד צבא האימפריה  ,  מעטים כנגד רבים כל כך

שמונה  !  אפסי-?  החמוש לדלוק  חנוכה  לנר  היה  סיכוי  איזה 
היה?  ימים יש  !  לא  סיכוי  הרגל  לסביבון,  איזה  האחת, בעל 

אין בעמידה?  מעמד  זו    להחזיק  לא  ראו,  זאת,  ובכל  סיכוי. 
מפזז אפילו  הוא  עומד,  שהוא  סוד !...  ומכרכר  בלבד  מהו 

מלמעלה אותו  סובבו  אהה,  סוד !...  הרז?  גם  זהו  כן,  אכן 
מלמעלה!   לא היה סיכוי, אבל סובבו כך  -  הניצחון במלחמה

ודלק שדלקו  הנרות  סוד  גם  שאזהו  "מי  וו:  לשמן   ידלקמר 
וידלק" לחומץ  יאמר  כה (   הוא  שלא .)תענית  לנר  גם  ויאמר   ,

 "! יכבה
והכל מושגח משמים שכל דבר    נודלמ, ל'קץ שם לחושך'וזהו  

פרטים תקו  .לפרטי  לאדם  כשיש  שהוא    ותפות שנראוגם  לו 
טי בה' יתברך שהכל מדוד ומושגח לפריאמין ויבטח    ,בחושך

קץ יש  דבר  ולכל  לייאולוחלי  !!!פרטים,  להכנס  וישמע ה  ש. 
 . החכם ויוסיף לקח

 
 
 
 

 

 

 

 בית האסורים למלכות: יוסף מיציאת  ) א 
חלו . א שני  חולם  ורזות א מל  פרות שבע  (  מותפרעה  שבע  ו  ות 

 אלא יוסף.ר אותם, פות ואין )קדים תו מלאות ושדופ  שיבולים
יוסף . ב  ע''י  החלומות  ש ֶׁשבַ   :פתרון  שנות   ,ילותתחמ  ובע ע 

, כן נרמז בחלומות-כמושנות רעב,    עֶׁשבַ ה  ָתֹבאנָ ואחריהן  
נבו  איש  הששצריך  את  לשמור  וחכם  הצורך, ן  לשעת  פע 

 יע לקיצו. . ומאסרו מגופרעה ממנה את יוסף לכך
 בושי מלכות. למסף מתמנה למשנה למלך, ולובש וי . ג
אסנת    לאשה   נשאיוסף   . ד בנים:  את  שני  לו   מנשה ונולדו 

 . נב)-מה, א(מאפרים ו
  :הארץ בר ולחם לכל עם (מוכר)יוסף משביר  ) ב 

    את  (ע"י נס) ושומריוסף צובר   ,עַהָּׂשבָ ע שנות ְּבֶׁשבַ  א. 
 . מצריםשל כל ארץ   התבואה         
    שנות תמתחילות השובע, ו שנ  עֶׁשבַ לאחר שעברו   ב.   

 נז).-, נגא(מ  ם היה לחםת, ובמצריארצובכל ההרעב              
מצרימה  ירידת  . ג        יוסף  יעקב  אחי  של  ר לשּבֹ   בשליחותו 

 . ב)(מ  אוכל
   :והם לא הכירוהוו חיכיר את אֶ מיוסף  ) ג 

שהם  יוסף . א את    להביא  אחיומדורש    מרגלים,  טוען 
דבריהם  ימיןבנ לאמיתת  רק  ש  -  כהוכחה  באו  הם 

את  לצרכי ולוקח  עד    מחיה,  כערבון    רו שיחזשמעון 
 . כח)-(מב, ז שראלירץ מא

אוכל    האחים  להניח באמתחות  תושרממ  יוסף מצווה  . ב 
  כאשר יוכלו לשאת, וכן להניח שם את הכסף שהביאו 

האוכל על  האח  .כתשלום  שיצאו  הם לאחר  לדרך,  ים 
 ף ונבהלים.אים את הכסמוצ

לכנעןהאחים   . ג הקו  יםרומספ  חוזרים  על  ת  ור ליעקב 
בנמיעקב    -אותם   את  לשלוח  למרות    -  ימיןסרב 

 .)לח-כט, מב( הפצרות ראובן
בארץ  חרלא . ד כבד  שהרעב  יעקב  מ,  כשנה  לדברי סכים 

בנ על  כערב  לשמש  עצמו  על  שקיבל  ימין, יהודה 
 . )יז-א, מג(  איתם אותו לשלוח

ובאמצעות   יין  משתהוב  דבכבו  חיואֶ   את  מקבל  יוסף . ה 
 ). לד-יח, מג(לידתם  רד, ''מגלה'' את סוגביע הכסף של

ח באמתחותיהם את כספם, עם  להני  ווהצמשוב  יוסף   . ו 
בנימין  להטמין  ו  התבואה, הכסףאת  באמתחת   גביע 
 . 'הפלאי'

לדרך   . ז  יוצאים  בעל  -האחים  בא  האחים  ילהיוסף   עם 
 כך.  עלייב מיתה ת גביע הכסף וחשבנימין גנב א  וטוען

 . םישוב עימה מיןישבנ לבקש ליוסף, חוזרים האחים . ח

 
 

ו על  או הגביע אצל בנימין, הכוהו אחיכשמצ  ש:א במדרמוב
לו   וקראו  גנב'כתפיו,  בן  גנבה    -'  תגנב  רחל  שאמך  כשם 

אתה כך  ניחש,  בהם  התרפים  מיוסף   ,בנימין  ,מאביה  גנבת 
 ניחש.   הגביע בואת 

השכינה  ששרתה  זכה  בו,  שאין  חשד  על  שהיכוהו  ובזכות 
 ". ןָׁשכֵ ו  י פָ ּוֵבין ְּכתֵ : " (דברים לג, יב)  בחלקו, וזה שכתוב

 "דבס

 ב "פש ת סלוכ   ה"כ                  זצ"ל י"ל שטיינמןא הגרמרן  לע"נ שקד עלון מוה                 בי"שנה   547' סמוןעל 

 659  ס'מ עורשי ןכנעסוק בתו הז  לוןבע
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוציקה ברינ" שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
,  2ר וצקה ב רחוב  רוןהשברמת סר מנ ורעהשי
   .19:00עה בש 'ד  םוי ם השיעור ביתקיי עהשבו

 ישה:מספר הפג ,זוםב םג רבור מועשיעה
 . 777  :המת כניס, סיס9779997777

ץ   ִמּקֵ



 

 

ו סורין באיעשרה מיני יי:  האר"מובא ב"שפתי כהן" לתלמידי  
בגללםלאותו   בכולם  ,צדיק  בעטו  שי  :ועמד  הכלבים,  בו  סו 

במנעליהם בזו(  בו  ישמעאלים,   ,) הרכמובא  לבור,  השליכוהו 
אשתוימדי פוטיפר,  סוחרים,  הסוהר,נים,  בית    -  שיריהע ו  , 

מה  על  לו  אמרו  לא  הבור,  מן  והריצוהו  השלוחים  כשבאו 
אותו,   המשקיםשמריצים  שר  ַנעַ "  כשאמר  ִאָּתנּו    -"  רְוָׁשם 

בביזיון    ...עבד  -ה  שוט שהביאוהו  השלוחים  התייחסו 
כי לא   ,על כך יוסף צער גדול  טערוהצ  בהתאם ל"נער שוטה",
 . ידע למה מריצים אותו

 
 

בב ישב יוסף  שנים  ראשונה,  עשר  בגזירה  על  שית האסורים 
אחי לעשרה  צער  נגרם  שנה  ידו  לאח,  שנה  עליהם  ונענש  ו, 

יין בבעל  איתא: לפי שהוציא דיבה על י' אחיו. וע  )פ"ט, ג"ר  ובמד(  לאח
פר שם")  שת הטורים  אסורים  המלך  אסירי  "אשר  הפסוק  על   . וישב 

", כאילו תלה בו  יִּכי ִאם ְזַכְרַּתנִ המשקים "  שרר לשאמומכיון  
אף שמיד התחרט על כך והשכיח מלבו ו  . בטחונו לשעה קלה

כ עמו  דקדק  הקב"ה  המשקים,  שר  השערהאת  ונענש  חוט   ,
   .נתייםיות בבית הסוהר עוד שלה וסףי

 
 

שבו    יה,ה הבו חלם פרעה חלומו, ליל ראש השנאותו לילה  
לחיים ולמוות. אז בא גם פיקדונו של   נידונים כל באי עולם

יוסף בכל כוחו לפני צעק  לילה  ה הקב"ה. ובאותו    יוסף לפני
עד  :הקב"ה ה'  חלצה    שובה  קרבה מתי,  כי  ידע  ולא  נפשי! 

 ישועתו לבוא.  
אליו   בא  בלילה  לבית  הבו  גבריאל  ולימדו מלאך  האסורים 

לשון עתיד  ,  שבעים  ליוס שכן  ש ף  במצרים,  שולטת על מלוך 
ש צריך  לכך  הארצות,  עליהם  י כל  וישלוט  לשונם  את  ידע 

ברוח אליהם  וידבר  התורה  שכך   בכח  לשון.  בשבעים  קדשו 
שתעת תורה  לשבעיידה  לשוןתורגם  ולשון    , ם  אומה  וכל 

מוצאת בתורה סם חיים בלשונה. והיה יוסף מתקשה בדבר 
",  יהוסףוקראו "  ,ו' בשמ ההמלאך גבריאל אות  הזה, והוסיף לו  

ה שכתוב    'שבאות  וזה  העולם,  פנברא  וא(תהלים  ֵעדּות  "  ), 
ׂשָ ּבִ  ִמְצָרִיםיהֹוֵסף  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָיַדְעִּתי  ,מֹו  א   , ְׂשַפת 

ובכך  ֶאְׁשמָ  המלאךע".  ע  בישרו  הוא  לפני שמחר  לעמוד  תיד 
מסכת  בעיין גם  [ וגילה לו החלום ופתרונו. ,פרעה לפתור חלומו

 ]:'י נהשה אשר

 
 

לומר  צריך  ולכאורה   פרעה" היה  הכתוב "ויחלום  מלשון   ,
חלום,   של  במצב  היה  שפרעה  החיים"משמע  ה"אור   : אומר 

רצופות, אלא שלא שם לב שחלם,   נתייםפרעה חלם חלום ש
אחד   שיום  ולעד  שכח,חלם  ש  א  לב  שם  מזה    חולםואז 

 ל.תב במדרש הגדוך כוכ  שנתיים את אותו החלום.
 

 

האסורים   מבית  שיצא  וחבוש  שנפדה  שבוי  אמרו:  מכאן 
בחו אפילו  ומכבסין,  מגלחין  שהתירוהו,  ,  ועדמ ה  לומנודה 

 ]מדרש הגדול, תורה שבע"פ[                  .מפני שכל ימיהן כאבל

 ), התהלים מ( "ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם ה' ִמְבַטחוֹ " :אמרו במדרש
א ָפָנה ֶאל ְרהָ זהו יוסף, " ע"י שאמר לשר המשקים  ש  ,ם"ִביְו

לשבת בבית   נתווספו לו שתי שנים  "יְוִהְזַּכְרַּתנִ "  -  "יּוְזַכְרַּתנִ "
  .האסורים

תמוהי המדרש  מאדברי  יוסף את מ  בתחילהשד,  ו ם  את  ר 
בחוסר  אותו  מציין  ולבסוף  מבטחו,  בה'  שם  אשר  כאיש 

בעוד   נענש  זה  שעל  מאסר בטחון,  של  תמוה    ?שנתיים  עוד 
אותו,  שיזכור  המשקים  משר  שביקש  בזה  יוסף  נענש  מדוע 

המו השתדלות  בזה  עשה  רצויה?הרי  ואף  בזה    תרת  נאמרו 
ביאורים: הלוי"  )המדרש  על  הגהותב(הרש"ש    כמה    וה"בית 

ע"י ש,  ארובי השתדלות  לעשות  לאדם  התירה  התורה 
יושב ובטל  יהא    (אדם)יכול    :תחבולות אנושיות, כמאמר חז"ל

לומר   ,ניו)יעני  ושאר   לפרנסתו   השתדלות   שום  יעשה   (ולא תלמוד 
יברכך   תעשו"למען  אשר  בכל  שיעור  כו'  אמנם  ה", 

לפי   כל אחדאלא  ההשתדלות המותרת אינו שווה בכל אדם,  
  כך צריך למעט בהשתדלות. - טחוןיבת הרכו במידע
הבו במידת  מדרגתו  לפי  הצדיק  יוסף  גם יהנה  טחון, 

 תה מיותרת, ולכן נענש. השתדלות קטנה הי
"וכו  וזו המדרש  ִמְבַטחוֹ נת  ה'  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ו  זה  -  "ַאְׁשֵרי 

רהבים" את  פנה  "לא  שלעולם  רק    אלא  ,יוסף  בוטח  היה 
וראיה שאמש  -  בקב"ה,  לע"י  המשקים  ר   -  "יּוְזַכְרַּתנִ "שר 

לו    "יְוִהְזַּכְרַּתנִ " במאסרנתווספו  שהיה  שנתיים  מוכח   ,
של   מילים  ב'  על  שגם  בה',  בטחון  של  גדולה  במדרגה 

   נענש. -השתדלות 
הבס מפר  הרב  זאת  מבאר  חיים"  עפ"י   ריאמ  שה"חפץ  ישר 

דוד"(יוסף אהרן רבינוביץ  רבי  מה שסיפר לו   "פרי  את   , )מח"ס 
בשאלה: הוא    וורשא פנה אליומיהודי חסידי    ע הבא:המאור

בקיבתו,   מחמצן  ציסובל  מאכלים   וווהרופאים  לאכול  עליו 
לב ותכופים  לאכול ושאלתו:    .שולםיקלים  הוא  הרשאי 

ה, "לך בע יזיק  ולא    ,רשאי  :הרבא"ל    ?בשבת  (קוגל)פשטידה  
 שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא... 

ה בטוח הי ו  ?י, לא יזיק לים, רבהאמנ  :שוב חזר האיש ושאל
לא, שוב אסור לך לאכול!   :הרב  "לא  שיקבל הבטחה נוספת.

בכ שאמונתך  מוכיחה  שאלתך  השבתוהישנות  של    -  חה 
היא,   למלא  וע"כרופפת  עליך  הרופאאחר  ,  בצורה    הוראות 

יוסף   .מדוקדקת הסתפק  אלמלי  יוסף,  אצל  גם  מובן  ובזה 
" המשקים  משר  אחת  זְ בבקשה  ִאם  בכך ַכְרַּתנִ ִּכי  היה  לא  י", 

השתדלותשום ע לב  וול,  סתירה  לא מהווה  ונו, ואילו  טחיזו 
שטח בקשתו    -  ה"ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרעֹ ה פעם נוספת "הוא שנ
כיו,  פעמיים בטחון  לבעל  הסאה  הגדשת  היתה  סף בכך 
הראשונה  והצדיק,   הבקשה  שאף  חשד  עצמו  על  מתח  בכך 

ע  נבעה לפי  דק  בטחון  מדמחוסר  בבחינת "הקב"ה  קדק  רכו, 
  .סףנענש יו ךכל ועה", ביו כחוט השעריעם סב

 ]אוצרות התורה:  ח"ג ,ח"ח חייו ופעלו [
 

 

שיוסף מבאר  כ  רש"י  מפני  שערותיו  המלכותגילח  . בוד 
חכמים" ה"שפתי  גילח  :ומקשה  לא  השמחה   מדוע  מפני 

האסורים מבית  מבארשיצא  זצ"ל  ?  מבריסק    רא הגמ  : הרב 
יצא יוסף מבית   נה שהאש בראומרת:    :) 'ידף    נהשהאש  רמסכת  ב(

השמחה מצד  וע"כ  הסוהר    האסורין,  מבית  היה   -שיצא    לא 
להתגלח   היתר  המלכות נהשהאש  ברלו  כבוד  משום  ורק   ,

 ע"י גוי.  להתגלח ר לוותה



 

 

    סגולת ימי החנוכה 
יעקב'בשו"תא.. מצוה להסתכל יש:  כתב(או"ח סימן כ"ב)'שב

ב אומרים  ולכן  החנוכה,  הללו"בנרות  "אלא    :"הנרות 
עני יש  כי  בלבד",  כתב ילראותם  וכן  לראותם,  וסגולה  ן 

צדיק'ב חנוכה)י(עני  ' שפתי  חנוכה   :ני  בנר  הסתכלות  ע"י 
העיני הסתכלויות  יםמקדשים  חטא  לתקן  מסוגל  והוא   ,

 רכה מיוחדת על הרואה נר חנוכה.  ת, ולכן תקנו באסורו
יוסף ' פר  בס  ב. ח   :כתב  'יסוד  נר  מצוה,  סגולת  נר  וכל  נוכה 

ע מתפללים  ידשאם  התפילות  -  הנרות  ל  מתקבלות   . אזי 
יבה מאוד לפני בוהוסיף שם וז"ל: "קדושת נרות של מצוה ח

לדב הדולק  ונר  נפלאות,   -  מצוה ר  הקב"ה,  סגולות  בו  יש 
לרוח   זוכים  היינו  מ  -הקודש  ואילו  ומשיגים ביהיינו  נים 

דב מצוה  הרבה  של  שהנר  הנר,  הדלקת  ידי  על  עתידות  רי 
נמשמתנ מצוה  של  נר  וכל  נביא,  כמו  קדושה    כתבא  בו 

 עליונה", עכ"ל. 
החיים 'וב סק  ' כף  תרע"ו  ספר  )  "ח(סימן  בשם  הישר'הביא  (פרק    'קב 

נר לאשמצ"ו)   הדלקת  בשעת  לבית  באים  קדישין  ועירין  כים 
  חנוכה.

הח  ג.  שימי  מובא,  ז"ל  הקדמונים  מסוגלים בשם  נוכה 
חנוכה" "זאת  יום  ובפרט  עוונות,  בפסוק    ,למחילת  כמרומז 

 . "בזאת יכופר עוון"
בשם   מובא  מברסלבוכן  נחמן  ימי    רבי  כל  על  רמז  זצ"ל 

להח נא  "סלח  מהפסוק  העם  נוכה,  'סדך ח'גודל  כ'זה  העוון 
ני י" עניטעמי המנהגים(עיין בספר "  חנוכ"הר"ת    -'שאת"  נ'כאשר  ו

   .חנוכה מש"כ בזה)
ערוך    ד.  שולחן  ושורש  'ובספר    חנוכה)  כות(הל בקיצור  יסוד 

תן  יולה לתקן עוונותיו ע"י שי סג:  כתבו  (עניני חנוכה)  'העבודה
ו החנוכה,  בימי  תורה,  צדקה  בני  לעניים  מקור בפרט    וזהו 

   "דמי חנוכה".מנהג 
יששכר ' בספר    ה. בי(עני  'בני  מאמר  חנוכה  י')ני  בשם   ',  הביא 

, ויכולים לפקוד  שנההאש ח של רוהקדמונים, שבחנוכה יש כ
 .  מסוגל לזה שנההאש  רחשוכי בנים, כמו שבו 
אבות' בספר    ו.  צדיקים    נים)(סלו  ' תורת  בשם  ימי  כי  מובא 

נפש ובין  ן רפואת הות בהם לרפואה, בימסוגלים לזכהחנוכה 
   רפואת הגוף.

בכל שנה ושנה בימי    :כתב  וכה)יני חני(ענ  ' קדושת לוי 'בספר    ז. 
הנהגה של מתעוררת  בעולם,    החנוכה  ונפלאות  ע"י  ש ניסים 

ו חנוכה  נר  מצות  "קיום  הניסיםאמירת  מעוררים   " על  אנו 
ג מאירים  והם  ההם",  "בימים  שהיתה  ההארה  "בזמן  את  ם 

אומ שאנו  וזהו  "ופורקהזה",  שגרים  הזה",  כהיום  היום  ן  ם 
   ישראל. בכל שנה יש תשועה ופורקן לכלל

צדיק ' בספר    .ח חנוכה)י(ענ  'שפתי  היה  סיפו  מובא  יני  אותו  ר 
בעל הרי"ם"ה  מספר  "בעבזצ"ל    "חידושי  החנוכה:  ירה  יימי 

מוסר שהיה  עבריין  יהודי  היה  היהודים   אחת  אחיו  את 
ורעותלמלכות,   רבות  צרות  להם  אחת  .וגרם  ימי ב  ,בשנה 
החוזה    ,החנוכה אל  משלחת  לשלוח  העיר  בני  החליטו 

 .  שו שיתפלל עליהם שייפטרו מצרה זולבק, ובליןמל
  '. חוזה'והכניסוה אל ה  ,בפיתקה  'מוסר'שמו של ה  את  כתבו

הסתכל ה  הצדיק   כאשר  של  של    'מוסר'בשמו  אמר: "נשמתו 
,  במפח נפש  . יצאו השלוחיםת"ירה בכל העולמו יהודי זה מא
ש בנו  הואכן  מכן:  ז   'חוזה'ל  לאחר  להם  הסביר   כנסוהיצ"ל 

אתםאחר  וםבי שוב    נא הדלקת    .  לאחר  מיד    נרות נכנסתם 
עחנוכה ואז  אותו  ,  של  נרותיו  דלקו  וכיו'מוסר'וד  ן  ו , 

דולקים היו  העולמות",   -  שנרותיו  בכל  נשמתו  האירה 
לו נשמת אדם רשע  כיח מזה החידושי הרי"ם זצ"ל שאפיווה

 דולקים.  החנוכה שלו  ה בשעה שנרותירשכזה מא

 ריבוי לימוד תורה בחנוכה 
ש גזרבבית  ישראלני  על  יון  מלכות  שאמרו ,ה  דתם,  ובטלה 

קרן ' על  לכם  ב  כתבו  חלק  לכם  שאין  ישראלהשור  . 'אלוקי 
דר כ"ח(  ליעזראבי  ובפרקי  יון    )פרק  מלכות  על  נאמר 

 .  'שהחשיכה עיניהם של ישראל מכל מצוות שבתורה'
הרמב"ם  ומשו כך  ה"א)(פם  חנוכה  מהלכות  מדוע    לבארכתב    "ג 

החנו ימי  את  עקבעו  בנרות,  "  ם של  כה  ִמְצָוה  הפסוק  ֵנר  ִּכי 
 לחמהמ  הנים הי ו, שעיקר מלחמת היו(משלי ו, כג)  ר"ְותֹוָרה אוֹ 
ח  ,רוחנית התולעקור  את  כ  דושה קה  הר"ו  נאמר והמצוות, 

כך כתב   "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", ומשום
תר"ע)(  הב"ח  עני  ס'  תורה  י שיש  בלימוד  להרבות  מיוחד  ן 

היש  חנוכה,ב החשמונאים  מלחמת  לחזקעיקר  ח וכ  את  ה 
   עליהם ונצחום. ךברתם יהתורה והעבודה, וריחם הש 

"בחנוכה הזהיר    :מובא  (פ"ט אות א')  'סופרמנהגי חתם  '  פרבסו
הימים,  לה מבשאר  יותר  תורה  בלימוד  שעצת לפי  תעסק 
ע את העם מעבודת ה' ומתלמוד תורה  הוא להפרי  רעה  רהיצ

חנוכה חז  ,בימי  לנו  תקנו  ולאשר  להודות  והלימוד "ל  הלל, 
כי אז נמסרו סודות התורה למשה    הזמן,  ין גדול בזהיהוא ענ

 רבינו ע"ה".  
מו ענבשל"ה  בא  וכן  תפיי(סוף  בס'' יני  וקריאה  מה   .ת)לה  וידוע 

הגמ דברי  על  הקדמונים  כאכת  מס(  ראשהמליצו  "מא)שבת  י : 
וכו'  ?חנוכה רבנן  לומר    דתנו  חנוכה'",  הוא    -  'מהו  חנוכה 

   .""דתנו רבנן -זמן תוספת לימוד אף יותר מכל השנה 
ומן הראוי להביא מה שדייקו האחרונים על הלשון באמירת 

תורתך"על   "להשכיחם  אמ   ,הניסים  "להשלא  עבירם רו 
וכתב  מתור מתורתך",  "לבטלם  או  רלנשטיין  ק  .חרבי  תך" 

ב החנוכה'זצ"ל  ימי  כי  קונטרס  זמ',  שכל  הבינו  ן  היוונים 
י התורהישישראל  את  ויזכרו  לבטלם    -  דעו  יוכלו  לא  אזי 

ה עבודתם  עיקר  כל  ולכן  מהתורה,  של יולהפרידם  באופן  ה 
פעולו מיני  ולאחשמטרתן  ת  כל  תורתך",  ר "להשכיחם 

   . ממילא יעזבו את התורה -חו את התורה שישכ
בשם  מאמר  י"האר  ומובא  על  במד  ז"ל  רבהרחז"ל  (ריש   ש 

א, ב)(בראש  סוק פהל  ע  בראשית) זו    -  ם"ְוֹחֶׁש ַעל ְּפֵני ְתהוֹ "  :ית 
יון",   "שמלכות  "שכח",  ֹחֶׁשהנה  אותיות  הוא  היה  ש "  זה 

 . עיקר כוונתם של היוונים
 

 

  :ימי החנוכה במעלת 
מר הלל בנעימה, לקיים מה שנאמר המובחר לו  מןמצוה   
  .)סכת סופרים פ"כמ(וממה שמו יחדיו" "ונר
קֹוֵל"  ֶאת  קרז  -"  ַהְׁשִמיִעִני  בשעה ה  בנועם,  ההלל  יאת 

 .) , ממד"ר שה"ש ב(קולן עולה למרום  - שישראל קורין ההלל
ל'  זוכה  בנר  חכמים'.הרגיל  תלמידי  חנוך    בנים  רבי  תמה 

בנר חנוכה, שמצוותו    רגיליות  מה שייך לה  :לקרלנשטיין זצ"
ימי לח'  הכוונה  וביאר:  בלבד?  האורות   יךמש הם  את 

  ו 'רגיל'.וההשפעות שיש בחנוכה לכל השנה, זה 

 
 

 בקבוק לתינוק ה השפעה של 
ם על  ישראל הקדושים; 'כתבו לכ  מלכות יון הרשעה גזרה על

. יא)  חגיגה  יירושלמ(ל'  לקי ישראם חלק באקרן השור, שאין לכ
דוקאומפרשי לכתוב  יון,  מלכות  בקשה  מדוע  קרן    ם;  על 

וכפיר בלע  דברי  משקים  השור,  היו  ימים,  שבאותם  כיון  ה? 
ע"י קרן השור. והוא היה כעין בקבוק שתיה.  נוקות  יאת הת

כפ להחדיר  היונים  בי רצו  בתינוקות,  אין  דעם;  וירה  ש'אם 
 ]'א תר אס  מעונישט לקוי[                          .'םתיישיגדיים, אין 

 מענייני ימי החנוכה 



 

 

 "אותם "הם רשעים, אני לא רוצה לברך 
 :  שליט"א ין סיפר רבי שלמה לוינשטי

הרב ישי וליס, מרצה בכיר ב"ערכים", סיפר לי סיפור מעניין  
 מאוד. כדי להבין את הסיפור צריך להקדים הקדמה קצרה:  

אך  עיקריים,  תיירות  אתרי  כמה  בארץ  שיש  יודעים,  כולנו 
ברק.  בני  -  תיירות  לעיר  כההפש  נוספת  עיר  ישנה   כי   ידוע  להווי 

לבני  ב מגיעות  שישי  ליל  שלברק  כל  לא   קבוצות  תיירים, 
מחוץ לארץ, אלא תיירים מתל אביב. המרחק המנטאלי בין  
אביב  תל  שתושבי  גדול,  כך  כל  נעשה  ברק  לבני  אביב  תל 
והמוזרים  כך,  כל  מהם  השונים  ביצורים  לחזות  באים 

 הזוי באפריקה...  בעיניהם כל כך, כאילו שאנו איזה שבט  
שי ליל  בלילה)  שיבכל  קב  (חמישי  רואה  שלמות  אתה  וצות 

מ עם  מדריך  שמגיעות  והוא  רמקול,  יש  למדריך  דריכים. 
הכנסת    -אותם   בית  פה  ברק,  לבני  הכניסה  זאת פה  הזה, 

... ממש תיירות לכל דבר 'הילידים'ההסטוריה, וככה ניראים  
 חלות של ויז'ניץ.  ו חמיןין. כמובן, הם הולכים לקנות יוענ

ולי ישי  קיבולרב  באיזשהו  קבוע  שיעור  היה  במשך  ס  ץ. 
ה שלוש   שבוע  שנים  אחר  שבוע  שם,  החברה  עם  ישב  וא 

  .במסירות גדולה..
"הרב,  וליס:  לרב  אמרו  מהקיבוץ  האלה  החבר'ה  אחד,  יום 

לעשות את הסיור המפורסם בבני ברק. קח גם אנחנו רוצים  
המדריך". תהיה  ואתה  הוא    אותנו,  זה",  על  אחשוב  "אני 

 אמת חשב לא מעט.  אמר, וב
תם לסיבוב הרבה יותר לו אפשרות לקחת או  הוא ידע שיש

להכיר  יכול  הוא  וקוגל.  איצקוביץ'  של  מהסיבוב  משמעותי 
הוא   האמיתית.  מהמהות  קצת  להם  להראות  ישיבות,  להם 
כנסת   לבתי  אותם  לקח  ובאמת  מסודרת,  תוכנית  תכנן 

 וישיבות.   
מלקרא של  לביתו  הגיעו  הם  הסיור  סוף  הגראי"ל ת  רן 

וזאת זצ"ל,  הם    שטיינמן  אטרקציה.  לראות היתה  נדהמו 
שאפשר לגור בבית כזה פשוט ודל. לא רק שלא היה סיד על 

 קירות הסלון, אפילו טיח כבר לא היה.   
והרב וליס הציג אותם: "הרב, הם  הם נכנסו לחדרו של הרב,  

 הרב ידבר איתם". מקיבוץ בצפון, והם רוצים ש 
יש שטיינמן  היתה  הרב  זאת  המיטה.  על  סוכב  נות, מיטת 
שמו לו כסא מאחור. רק לראות את זה, זה    כשרצה להישען

 היה בשבילם סוף העולם. שוק תרבותי ממש.   
חצי  בהברה  היה  שאמר  מה  כל  אבל  דיבר,  שטיינמן  הרב 
והקיבוצניקים   הבין,  בקושי  עצמו  וליס  שהרב  כך  אשכנזית, 

 א הבינו אף מילה.   ל
דקות  עשר  ישי   אחרי  הרב  אמר  ואז  הדרשה,  וליס:    נגמרה 

 שהרב יברך אותם". הרב שטיינמן שתק.   "הם רוצים 
לברך  אפשר  אם  "הרב,  הבקשה:  על  שוב  חזר  וליס  הרב 

והפעם בעברית   -הרב שטיינמן אומר לו בנוכחותם  אותם".  
אשכנ הברה  ובלי  לחלוטין  ברור  באופן  להפליא,  זית:  צחה 

   "אני לא נותן ברכה לרשעים". 
"הרב,   וליס,  הרב  נזעק  בשבוע  "לא",  פעם  רשעים,  לא  הם 

 הם לומדים תורה".   
שבת?  שומרים  "הם  בסירובו.  איתן  נותר  שטיינמן  הרב  אך 

מזה,   וחוץ  כשבאנו לא.  מהאוניה  שירדנו  זוכר  עוד  אני 
באו   מהקיבוצים  ואנשים  לחלן  מבריסק,   חילניים)  (שיהיוכדי 

הם רשעים, אני לא   את האנשים. אתה אומר לי לא רשעים?
   מברך אותם".

 לא עזר שום דבר, יצאו החוצה.   

של   "עבודה  וליס,  הרב  לי  אמר  הרגשתי?  מה  מבין  "אתה 
שהם לגמרי  בטוח  הייתי  לפח!  הלכה  שנים  יתקשרו    שלוש 

בשבוע   לשיעור  לבוא  לא  לי  לא להגיד  הם  מכן,  שלאחר 
חש באתי.  אז  שניים  התקשרו  אולי  יבוא?  כבר  מי  בתי, 

 שה אנשים? לא, הכל כרגיל". שלו
בשלום.  הו ועבר  השיעור,  את  מסר  החליט א  השיעור  אחרי 

קש לדעת: "נו, מה יהרב וליס לעשות ביקורת נזקים. הוא ב
   ?"סיוראתם אומרים? איך היה ה

 התברר שהם היו מרוצים מאוד.   
  ?""וממה הכי נהניתם

 .   מזה הכי נהנינו" -באת אותנו אליו "הרב הצדיק הזה, שה
ש פחדתי  ואני  נהניתם?  בדיוק,    ..."מזה  ממה,  אומרת,  זאת 

    ...?"נהניתם בביקור אצל הרב
הבית  את  ראינו  גדול.  לרב  אותנו  שהבאת  הבנו  "תשמע, 

 הבנו עוד קצת. - צת. ראינו אותושלו, ואז הבנו עוד ק 
לראות   באתרים  בדקנו  כולנו  שלו,  מהבית  זה  כשיצאנו  מי 

שמדו  הבנו  ואז  הזה,  אבל  האיש  הרבנים.  מגדולי  באחד  בר 
אחד  נהנינ מדבר  במיוחד  להתחנף  -ו  ניסה  לא  הוא    !הוא 

בן   מאוד.  מזה  נהנינו  ואנחנו  בפנים,  האמת  את  לנו  אמר 
מנסה לא  גילו  ממרומי  לקנות    אדם  מנסה  לא  אליך,  לחייך 

הסיפור.  נגמר  לא  בזה  בפנים".  האמת  את  לך  אומר  אותך, 
מהרב  ה ברכה  לקבל  רצו  כן  דוקא  ומאחר ם  הזה,  הצדיק 

זמן   שכל  לקבל שהבינו  יוכלו  לא  שבת,  שומרים  לא  שהם 
 הם התחילו להתקדם בשמירת השבת.   ברכה, ממנו 

פה קורה  מה  מבין  "א  ? ""אתה  וליס,  הרב  עושה  אמר  תה 
ובסוף  לטימיון,  וירד  לריק  היה  שהכל  לך  ונראה  מאמצים, 

ה  בדיוק  שהאמת  לחזור    !"פוכהמתברר  להם  גרם  מי 
 הקב"ה.   בתשובה?

 ההשתדלות המותרת!     ואנו צריכים לעשות רק את
 ] חנוכה עמ' סז -"דורש טוב" [

 
 

  

 

 ה ינ ר ב                       ן   ו ר 
 א]   משלי טז,[   ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ּומה' י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "
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ְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל בּו ׁשִ  (מג,ב)  ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ׁשֻ
 

אנכי אערבנו מידי תבקשנו", יהודה  "...  אבל המשנה למלך לא מוכן לראותם בלי בנימין 
 .  את העולם הבא שלו על השולחן בשביל לעשות כיבוד אב  רואה בצער אביו, ושם

 
ה  מרן  של  בתו  הייתה  ברזם  'חזון  ,  סטייפלרהאלמנה  מכולל  חוזר  הסטייפלר  אחד  יום 

ברזם הרבנית  הגב   איש',  מאוד  כואב  "לחיים  שלה:  לאבא  ניגש  ".  מספרת  הסטייפלר 
 .  לארון, לקח בקבוק ויצא מהבית

 
דפיקות  ולפתע  כדרכו,  שטייגן  עושה  קנייבסקי  חיים  עושה    ר'  אתה  מה  "אבא  בדלת... 

הג ,  ?" פה לך  שכואב  "שמעתי  לבנו:  האב  לא אומר  אתה  למה  במיטה  ב,  הבן,  ,  ?"שוכב 
 .  צדיק צייתן, נשכב על המיטה ולא מוציא הגה מהפה

 
לו  לעשות  ומתחיל  מעט שמן על הגב,  לו  מוליך    הסטייפלר שופך  מסאג'... עולה ויורד, 

דקות טיפול, ולאחר מכן   20 ור' חיים קנייבסקי שותק .  ומביא, דרום צפון מזרח מערב
"חיים אביו:  אותו  יעבור ת,  מצוה  הכל  בעז"ה  תזוזה,  בלי  שעתיים  עוד  כך  "... שכב 

 ?".  לאיפה הלכת  הסטייפלר חוזר הביתה, והבת שלו שואלת אותו: "אבא 
 

 "... 'לעשות לו מסאג השיב לה אביה: "אמרת שלחיים כואב הגב, אז הלכתי 
אבא, לא חיים קנייבסקי הבן שלך... "...  התפרצה הרבנית בצחוק, ולא הצליחה להירגע '

 ?  אתם מבינים מה זה כיבוד הורים "...  חיים קלופט  וונתי לחתניהתכ
 

לשלושה ילדים, מצווה ע"י    ר' חיים קנייבסקי, שר התורה שלא מאבד דקה, נשוי ואב
במיטה לשכב  שעתיים...  אביו  עכשיו  לזוז  לו  אסור  גמרא,  ללמוד  לא  !...  במקום  ואפילו 

לומר: "אבא, טעית בכתובת  מיד לר'  אומר  "...  עובר לו בראש  רץ  הסטייפלר לבתו: "אני 
לו אמרתי  המיטה   חיים,  על  כעת  שוכב  בודאי  הוא  שעתיים,  יזוז  נכנס  "...  שלא  האבא 

למה הוא לא יכול לומר לאבא שלו  ...  לזוז  לביתו של בנו, ור' חיים שוכב על המיטה מבלי
גב לא  ה...  יש בזה איסור? מה החשבון? ר' חיים עשה חשבון פשוט?!,  שלא כואב לו הגב

 )319('אפריון שלמה גיליון  !...זה לא כיבוד הורים"... כואב לי, אבל לומר לאבא "טעית
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יד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח ָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי ְלַהּגִ  (מג,ו)  ַויֹּאֶמר ִיׂשְ

 
 ?"? אני עוסק להמליך את בנך במצרים, ואתה שואל למה הרעות : "אמר לו הקב"ה

 
בנתיבות לשבת  'ערכים'  במסגרת  נסע  ת"ח  תשובה  ...  יהודי  בעלי  של  כנס  שם  היה 

להכין    הוא נסע בלי המשפחה בערב שבת, קיבל יחידת דיור, אבל צריך.  בתחילת דרכם
הלילה כל  איתם  ידבר  הוא  מה  על  והלך  ?  דרשות...  בדירה,  שלו  המזוודה  את  שם  הוא 

המדרש שב.  לבית  סעודת  בתפילה,  התחיל  שבתהערב  עונג  שיעורים,  את    ...  ת,  גמרו 
 .  בלילה 2הכל בשעה  

 
אין לו כתובת, וגם אין לו   ...הוא רוצה לחזור, אבל הוא לא זוכר איפה הדירה שהוא קיבל

שוממים הרחובות  לשאול.  מי  לישון .את  ללכת  ומחליט  מתייאש  הוא  בבית    טוב, 
והוא רואה שם  ,  וחצי בלילה  2הוא מוצא איזה בית מדרש פתוח, השעה כבר  .  המדרש

 ?  וחצי בלילה   2נתיבות, חורף קפוא בחוץ... מה אתה עושה בשעה  ...  בחור יושב ולומד
 

שלי מהמשגיח  שיעור  שנים  כמה  לפני  "שמעתי  הבחור:  לו  לכל    אמר  שכדאי  בישיבה, 
קיבלתי על עצמי, אני לא מתחתן עד שלא   .בחור לפני שהוא מתחתן לסיים את הש"ס

ב"ה  ,  השכנים, כולם מציעים לי שידוכים,  ההורים...    24בר בן  אני כ ...עברתי על הש"ס
 !".  וחצי דף ללמוד היום בלילה, ומחר בנץ סיום  2נשארו לי  

 
הוא יוצא מהבית מדרש, ממשיך עוד שני   .טוב, הוא עולה לעזרת נשים.. הדלת נעולה 

חורה  ב...  נשים בבית כנסת... במדרגות הוא שומע בכי מרטיט לב  רחובות, ונכנס לעזרת 
 הוא ניגש ושואל אם אפשר לעזור.  ... בבוקר 3יושבת בוכיה ללא הפוגה... ליל שבת  

 
עיניה את  מרימה  בוכה  הנערה  אני  בגללך  כאן?!  עושה  אתה  מה  "אתה?!  לו:  !".  ואומרת 

אותי מכירה  בכלל  את  מאיפה  "בגללי?!  הלם...  מקבל  בעלת  ?!".  היהודי  שהיא  מסתבר 
ולפני   שמעה    3תשובה,  היא  אחת  שיחה...    ממנושנים  כל  לכן,  "תדעו  להן:  אמר  הוא 

להכל לשאוף  ואת .  יכולה  גדולה,  דשמיא  סייעתא  לך  יש  ליהדות,  מתקרבת  את    אם 
היא יכולה לבקש בחור    יכולה לבקש מהקב"ה בעל ת"ח, בעל עם מידות נפלאות, ואפילו

 !".  שיודע ש"ס
 

תשובה בעלת  הרי  אני  לעצמי,  "חשבתי  הבחורה:  לו  ש"ס    איזה,  מספרת  שיודע  חתן 
איתי להתחתן  שיודע  ?...  יסכים  בחור  עם  רק  מתחתנת  אני  עצמי,  על  קיבלתי  אבל 

מוכנה!".  ש"ס לא  אני  אבל  שידוכים,  מציעים  ההורים  שנים,  שלוש  אם    עברו  לשמוע... 
על זה אני בוכה... ריבונו של עולם אני  !  הרב אמר שאפשר לבקש, אני על שלי אעמוד

 ?!".  צודקת בדרך או לא
 

מב"ב  אותי  שלח  הוא  תפילתך,  קול  את  ה'  שמע  הרב:  לה  בחינם    אמר  ולא  לנתיבות, 
ב לכאן  נמצא   3-הגעתי  שלך  החתן  בבוקר    2  בלילה...  מחר  עושה  הוא  מפה,  רחובות 

   .הרב התעכב במוצ"ש לדבר עם הצדדים. אחרי שבועיים אירוסין!". סיום הש"ס
 

 )319('אפריון שלמה גיליון 
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ם ָקׁשֹות ר ִאּתָ ר ֲאֵליֶהם ַוְיַדּבֵ ְתַנּכֵ ֵרם ַויִּ ּכִ ְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַויַּ  (מב,ז)  ַויַּ

 
יצחק מברדיטשוב זצ"ל: מדוע כשראה יוסף   שראל", הרה"ק רבי לויהקשה הצדיק "סנגורם של י

אותם ואף התנכר אליהם? וכי כך   את אחיו לראשונה, עשה את עצמו כאילו אינו מכיר הצדיק
 ?! ראוי היה שיתנהג 

 
מנוצח על ידי חבירו הרי הוא מצטער   מדרך העולם הוא, שכאשר אדםאלא השיב הצדיק: 

שבשעה כזו הוא חש מושפל   ההפסד קשה מאוד לאדם, היותגדול, כי תחושת  על כך צער 
והוא האיש   ,האחים בשעה שהשתחוו ליוסף כי הוא יוסף אחיהם  ומבוזה. ולכן, אילו ידעו 

  כעת הוא עומד מולם כמלך ומתברר שהוא צדק  שהם לעגו לו ובזו לו על חלומותיו, והנה
ידיעה זו הייתה גורמת להם   –ארצה  והם טעו, שהרי הוא המלך והם משתחווים לו אפיים

 גדולה וצער רב.   עוגמת נפש
 

  שתהיה להם תחושה של הפסד ולא רצה שירגישו  יוסף הצדיק ברוב צדקותו לא רצה 
להם יוסף מי הוא, ואף התנכר אליהם    מנוצחים, ולכן דווקא בשעה שהשתחוו לו לא גילה

לפי זה התנהגותו של  מרובה. ו  וכל זאת עשה עבורם ולטובתם, למנוע מהם בושה  ,כאדם זר
  לנקום בהם  ראויה ומשובחת, כי אדם אחר היה מנצל מעמד זה  יוסף הייתה דווקא 

  בדיוק להיפך. והלקח עצום ונפלא! כמה צריך כל  ולהשפילם, אך יוסף הצדיק נהג עימם
לגרום לאחרים צער או עוגמת נפש, בין   אדם לחשוב על זולתו ולהתאמץ ככל יכולתו לא 

 פב) תש 'משכן שילה'( !ישריןובין במ  בעקיפין
 
 

ף ׂשִ  ח ַוְיַחּלֵ ְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגּלַ ְרֹעה ַויִּ ַלח ּפַ ׁשְ ְרֹעהַויִּ ֹבא ֶאל ּפַ   ְמלָֹתיו ַויָּ
 (מא,יד)

 
בית הסוהר ביום ראש השנה, ואם כן קשה   מובא שיוסף הצדיק יצא מבור )ראש השנה י(בגמרא 

והלא זו מלאכה האסורה מן התורה  ?התגלח יוסף הצדיק בעיצומו של יום ראש השנה כיצד –
 !. ונמצא שיוסף חילל את החג, ביום טוב

 
 :(משכן שילה תשפב) תירוצים 5 "ג שמעון יוחאי מביא לכך כמההרה
השנה, מפני שחשש ופחד שאם יבוא אל   יק התגלח והסתפר בעצמו בראש יוסף הצד .1

ופגיעה בכבוד המלך, והמלך עלול   הרי זה זלזול   –כשהוא מגודל בשערות ארוכות   המלך 
הרי זה בבחינת פיקוח    –חיים    להורג על כך. ומכיוון שהדבר כרוך בסכנת להוציאו 

   ).תוס', מקץמושב זקנים לבעלי ה(את כל התורה כולה   נפש, הדוחה
ישראל,   בהיותם מצויים וחיים על אדמת ארץ אבותינו קיימו את מצוות התורה רק  .2

היה   לקיים את תרי"ג המצוות. והרי יוסף הצדיק   אך כשהיו בארץ נכר לא הקפידו
 ) נתיבות יושר, מקץ(בעצמו ביום ראש השנה  במצרים באותו הזמן, לכן התגלח

פרעה הם שגילחו אותו, ומכיוון שהדבר   א עבדי יוסף הצדיק לא התגלח בעצמו, אל .3
ובמדרש  (מפני כבוד המלכות , על ידי גוי הרי שהדבר מותר ביום ראש השנה נעשה

 .)החתם סופר –תורת משה ( המשקים הוא זה שגילח את יוסף שכל טוב מובא ששר 
ועד  ,  בראש השנה לעת ערב לקראת סופו  יוסף הצדיק יצא מבור בית הסוהר  .4

והסתפר, ונמצא    החמה והסתיים ראש השנה, ואז התגלח ו מהבור כבר שקעהשהריצוה
 ) שדי חמד, כללים מערכת כ( במוצאי ראש השנה  שיוסף הצדיק התגלח

לכבד את   מערב ראש השנה, היות שיש מצווה  יוסף הצדיק התגלח והחליף בגדיו כבר .5
פרעה מלך מצרים   נאה ובבגדים נאים, ולמחרת נקרא אל המועדים והחגים בכסות

 )שבט מיהודה, מקץ(
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  בן רחל,שי 
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:
בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל,  בנימין בן סולי ז"ל, חביב

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת 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 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, 

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ה ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ  (מא,כא) ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ

אסאני זיע"א  רבי ישראל צבי מקבשם  תשפב) 'אוצר פניני החסידות'בעלון (פלא מובא חידוש נ
  :הד' במסור וַּמְרֵאיֶהן ו: וזה לשונ א)(אור מל
ה  .א ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ  (מא,כא) וַּמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ
יר .ב ָפל ִמן ַהּקִ  לז)יד, וַּמְרֵאיֶהן ׁשָ
מוּת ָאָדם . ג  ) ,הא(יחזקאל  ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ּדְ
יִדם  .ד ּפִ ּלַ  (נחום ב,ה) ַמְרֵאיֶהן ּכַ

 
הנה ימי החנוכה שחלים בכל שנה בפרשה זו הם הכנה לימי השובבי"ם הבא עלינו לטובה.  

,  ם המסוגלים לתיקון עוון פגם הברית רחמנא לצלן בים נודע אשר הם ימיניין ימי השובוע
מה  רה עליו, השלם נקרא בשם אדם כי הצלם אלוקים שוונודע מספרים קדושים אשר אדם  

 , מראהו מראה חיה רעה.  שאין כן מי שפוגם חס ושלום בחטא המר הזה
 

ע"י  מות אדם לו, אמנם בפני האדם אם צלם אלוקים ודם זאת י הראות מכיריים זכוצדיק 
התשובה מחזיר עליו הארת הפנים העליונים, ואור נרות חנוכה הם הכנה לו להמשיך עליו  

 חיים.  לאור באור פני מלך    פניםה הארת 
 
מוּת ָאָדםְוֶזה ַמְרא' רה:ור המסווזהו בא אדם,    קודם הפגם יש לו מראה דמותהיינו   – 'יֶהן ּדְ
ה' אמנם ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ חס  , הגורם לזה שיהיה  פני שאבד ממנו צורת אדםמ , 'וַּמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ
ָפל' ושלום פגמו בעוון קרי אותיות קיר.  , ע"י ן הקי"רבדמות חיה רעה, הוא מי' וַּמְרֵאיֶהן ׁשָ

יִדםואמר להלן במסורה ' ּפִ ּלַ רצה לומר יכול להמשיך עליו המראה אדם בהארת פנים  , 'ַמְרֵאיֶהן ּכַ
ל ידם יכול לתקן את הארת הפנים לאור  אש של נאות חנוכה שעדקדושה בחזרה ע"י לפיד 

 לך חיים. פני המ 
 

  ישראל" האדמו"ר בעל ה"אהבתרמז נאה אמר ? מדוע הובאו דיני חנוכה במסכת שבת דווקא
  ח'כך: האות   מתחלקות  חולאותיות   –עשה שבתך חול"  : ")פסחים קיב(: אמרו חז"ל מוויז'ניץ

בשמונת ימי   הן מניין הנרות שמדליקים  ל"ווהאותיות  ,נת ימי החנוכה מרמזת על שמו 
  –"עשה שבתך : החנוכה הוא בין ענייני שבתך... וזהו הרמז החנוכה. ועל כן מקומם של דיני

    )כמוצא שלל רב(". חול
 



6160303@gmail.com  ו ו ו 
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ניתן  לקבל את הגיליון   
בשירות פקס באמצעות 
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רוצה שעוד אנשים יקראו, 
כמוך, את העלון?

 קדימה!

זה זמן להצטרף לשותפות 
 בהו"ק להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע 
 בזכויות החזקת העלון!

להשתתפות בהוצאות 

 הגליון:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף
 747815חשבון 

 : ״נדרים פלוס״באשראי  
 0799�654321: בטלפון 

 15פולק, גאולה : בדואר

 חיפה

  תודה מראש!!!

 

 ...22022ההומלסים המודרניים של שנת 
כולנו יודעים כבר מהגן שהיוונים הרשעים גזרו על עם ישראל שלוש גזירות... חודש! מילה! שבת!!! את זה כולנו יודעים... אבל 

לא יודע... והיא לא מוזכרת במדרשים. הראשון שמזכיר את הגזירה הזו יש עוד גזירה שהייוונים גזרו שאותה כמעט אף אחד 
 הוא הרמב"ם באיגרת השמד וזה לשונו 

ומכללן היה שלא יסגור אדם את פתח ביתו, כדי שלא יתיחד וידוע הוא כמו כן מה שקרה לישראל במלכות יון הרשעה מגזרת קשות ורעות, 
 ד!!!! שהיה אסור לסגור את הדלת... כתוב כאן דבר מפליא מאו להתעסק בשום מצוה,

מה הפשט בזה??? איך יכול להיות שהייתה כזו גזירה?? זה הרי מינימום של זכויות אנוש... דלת של בית זה הצורך ההומניטרי 
אסור  הבסיסי ביותר?? מה יש? קצת פרטיות... חוץ מזה... יש לי בבית כל מיני דברים יקרי ערך ואני רוצה לשמור אותם... מה...

 לי לנעול את הדלת בלילה??? 

אינני יודע!!!! אבל מאוד הגיוני... שאם הרמב"ם אומר שהייתה כזו גזירה שלא לסגור את דלת הבית... והרי אין שום מקור 
שהייתה באמת כזו גזירה רשמית... הרי מאוד הגיוני להסביר שהרמב"ם התכוין למשהו קצת יותר פנימי... הרמב"ם אומר 

 חרות: במילים א

לא... הם לא עקרו דלתות בשרירתיות... הם לא מנעו בכח מהדלת  היוונים דאגו שהדלת של הבית של היהודי  לא תסגר!!!!!
 שתסגר... הם פשוט דאגו שזה יקרה!!!! אתה שואל איך????

 אין צורך לענות... מי כמונו יודעים... בדור שלנו הכי הכי קל להבין איך עושים כזה דבר... 

ע ששני בני זוג מחזיקים בידיים שלהם פלאפון עם אינטרנט ולו הכשר ביותר!!!! בבית כזה הדלת לא נסגרת!!!!! ברג
שמעת??? הדלת של הבית הזה היא נטו שמירה מחתולים וגנבים... חוץ מזה הדלת של הבית פתוחה לרווחה... הבית הזה כולו 

שבכל דקה וחצי מגיע הודעה חדשה מבחוץ... אז תגיד לי: לבית הזה יש  ברחוב!!!! אין בו קורטוב של רשות היחיד... בית כזה
 דלת?? 

הרי תאר לעצמך שכל דקה וחצי נודניק אחר היה דופק בדלת... למישהו היה כח לפתוח את הדלת??? מה פתאום!!! הייתם 
... נכון??? לכן מה עשה יוון??? נועלים את הדלת... מרפדים אותה כדי שהדפיקות לא ישמעו וכותבים על הפעמון נא לא לצלצל

לא צריך!!! אתם לא רוצים לפתוח את הדלת??? אין בעיה... אני אכניס לכם את כל הרחוב לתוך הבית... מתוך הדלת הסגורה... 
 יהודי יקר: כל זמן שהמכשיר הזה נמצא אצלך בבית אתה הומלס!!!! 

דבר על אנשים לא הגיינים שמחטטים בפחים... אני מדבר על אתה חי ברחוב!!!! אני לא מדבר עכשיו על זבל... אני לא מ
אנשים "מכובדים" שיושבים על כסא ברחוב ומנגנים באקורדיון... בסך הכל הם מחוסרי בית... זה הכל!!!! בינינו... מחוסר בית 

ו זה מסתדר... גם מאוד נדיר (אם זו הייתה הבעיה... בדרך כלל איכשהע"פ רוב זה לא בן אדם שאין לו כסף לשלם שכירות דירה... 

אלא מאי??? רוב המחוסרי בית שאתה מכיר מהרחוב... זה אנשים שלא מסוגלים לנהל  מבחינה חוקית לזרוק בן אדם מהבית)
חיים אנוש תקינים בתנאים ממסדיים של בית... האנשים האלו לא מצליחים להסתדר עם התיחום האנושי הזו שקוראים לו 

כמובן מדבר על אנשים שהם כאלו... אין כוונתי חלילה להוציא שם רע על מי שהסיפור שלו אולי שונה...) ארבע קירות... (אני 
אז זהו!!! שהיום יש המון המון מחוסרי בית אלחוטיים!!! אדם שמחובר כל הזמן למכשיר ולא מסוגל לנתק את עצמו מהרחוב 

מסוגלת להיתחם במקום מגודר!!!! וחבל!!!! אתה לא באמת  ולו שעה קלה... זה סוג של ברבריות!!! סוג של חיית בר שלא
כזה!!! אתה בן אדם!!!! אתה כן יודע וכן מסוגל לחיות בבית... אתה כן רוצה וצריך את הבית... אתה זקוק למתחם העוטף הזה 

!!! הם החליטו בשבילך ששמו בית וזה חסר לך... ואתה יודע שזה חסר לך!! רק מה??? הגיעו היוונים שבכל דור... וסימנו מטרה
שאתה לא תזכה לגור בבית!!! הם הציבו יעד שאתה לא תסגור את הדלת מאחוריך!!!! והם הצליחו... ובגדול... אתה כמו 
פראייער קנית את הפיתיון ובמו ידיך אתה מאבד את הבית שלך... אתה מאבד את המעגל הסגור שלך...  חבל עליך... חבל 

על כלום... על שטויות... בשלמא היה מגיע איזה שוטר ק.ג.ב. חמור סבר ועוקר את דלת הבית  לאבד את הקן המשפחתית שלך
שלך ולוקח אותה איתו... ומשאיר אותך בלי דלת... נו... הייתי נכנס דרך הדלת הפרוצה ומשתתף בצערך... אבל לא!!! זה לא 

 נעשה בכפיה!! זה נעשה במו ידיך... תגיד לי: נפלת על הראש????

לך ילדים כאלו מתוקים... יש לך בית משלך... יש לך משפחה... לא חבל להפסיד אותם לטובת המכשיר הזה?? הרי אתה  יש
יודע שכל דקה שאתה נובר במכשיר הזה... זה על חשבונם!!! ואתה הרי יודע שאתה לא באמת צריך את כל כל הוואצפ הזה... 

ד למי שאפשר למכור לו לאקשן... אבל עזוב... שנינו יודעים בדיוק איזה "תועלת" בינינו... נו... עזוב אותך... את התירוצים תגי
יש לך מזה... וכי זה שווה יותר מלשחק עם יענקי המתוק שלך?? זה שווה יותר מדודי החמוד שפעם משך לך בחולצה ומשך 

נה לי על השאלה הזו..?? איפה ומשך עד שהתייאש ועזב אותך??? וכי המכשיר הזה יותר מתוק מהילד שלך?? באמת... תע
הרגלים האחוריות שלך??? קום!!!! תתעצבן קצת... תתעצבן על קליפת יוון הכ"כ מתוחכמת שעד היום היא מכרכרת בינינו ולא 

 מאפשרת לנו להיכנס הבייתה ולהסתכל לילדים שלנו בתוך העיניים... 

--- 

1 



  2 
 ...   11הוא גם מוצלח מספר  יוסף הצדיק... אבל לא פחות מצדיק...  

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המתמודד הראשון בענייני קדושה!!! התורה מכריחה אותנו 
לשתוק בקריאת התורה ולהקשיב טוב טוב לבעל קורא... על ההתמודדויות של יוסף... התורה לא 

תורה!!! ויש הדרכה איך מוכנה שנדלג על זה... התורה רוצה שכולם ידעו שיש כזה דבר... וגם לזה יש 
 להתנהג בסיטואציות כאלו... כלפי מה הדברים אמורים???

ישנם בחורים שאף אחד לא הכין אותם מראש... והם נופלים בבת אחת להתמודדויות אלו... ולא 
יודעים מאיפה זה נוחת עליהם... אז זהו!!! שהתורה מעוניינת שאנחנו נדע שזה קיים... ולא להבהל... 

הגדול ביותר... הסמל והדוגמא לצדקות... גם לו היו התמודדויות כאלו... וזה חלק בלתי  גם לצדיק
 נפרד מעבודת ה'... 

--- 
אף אחד מאיתנו לא מסתכל על יוסף הצדיק בעין עקומה על הניסיונות שהיו לו... נכון??? ולמה לא?? 

הדובה (כלשון חז"ל...) היא זו יתה !! אשת פוטיפר!! היא הכי... כי זה לא היה הוא... זה היה היא!
שניסתה להחטיא אותו... ואילו הוא??? הוא אדרבה ואדרבה... בהתמודדות הזו הוא רק התגלה יותר 

 אז אותו דבר כל אחד ואחד מאיתנו....ויותר באצילות רוחו ובגבורת נפשו שצלח את הניסיון הזה... 
ושאים אלו... זה לא מביש בכלל... אין פה זה שיש לך כאלו ניסיונות... וזה שיש לך התמודדויות בנ

וכל מה שנדרש ממך  זה היצר הרע שלך!!! הוא זה שמקשקש בך...סיבה להתבייש... כי זה לא אתה!! 
זה רק למאן!!! לא להיות הפראייער שלו... יש בחורים שלא מעיזים להתייעץ... מתביישים מאוד 

הרב יסתכל עלי...?? שיש לי כאלו התמודדויות... מאוד לגשת לעזרה בנושאים אלו... ולמה?? כי איך 
כי שוב... כמו שאתה לא מסתכל על יוסף בעין שלילית...  בן עליה יקר: אתה טועה!!!כאלו ניסיונות??? 

כי אתה מבין מצוין שזה לא היה הוא... אלא מישהו אחר... ככה גם פה... אתה עצמך יוסף הצדיק! 
לו אין גבולות... הוא חסר כל מכובדות... -? יש לך יצר הרע... שאתה עצמך בחור בן עליה... רק מה?

בעיה... יש  ליוהוא מזמין לך כל מיני ניסיונות... כשאתה מגיע לבקש עזרה... אל תגש נבוך ותאמר יש 
ניסיונות... לא!!!! תבא בתלונה... יש פה מישהו שמתנכל אלי.. רוצה להרוג אותי.. הוא רוצה להרוס  לי

 ים... זה מישהו אחר! לי את החי
  אני לא רוצה למכור לו את עצמי... ככה לגשת. וימאן!!! אני ממאן לתת לו את התענוג הזה..
--- 

כשיוסף הצדיק ממאן לחטא... יש לו דרשה  יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לדעת אותה:
ורק בסוף!!! יכול לחטא... שלימה... הוא מנמק את עצמו למה לא... הוא מסביר באריכות למה הוא לא 

אז הוא מסיים ואומר: ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים... שים לב:  במשפט האחרון!!!
כי אנחנו משום מה חושבים שלהיות  אתה יודע למה???הנימוק של בין אדם למקום נאמר אחרון!!! 

צדיק כזה... אני בישיבה הייתי קדוש זה... זה... זה סוג של קדושה כזו... להיות צדיק זה סוג של צצצ
נקרא ה"צדיק..." ואל תדאג... לא נכשלתי אף פעם בגאווה... הייתי רק נעלב מה"כינוי" הזה... כן... 

בימינו יש הרבה כאלו שכשהם אומרים על בחור שהוא צדיק... הוא מתכוונים שהוא סוג של "תיש..." 
יק מצטייר אצלנו כסוג של פראייער ששומר על "יש לנו צדיק לצדיק יש זקן..." ככה זה היום!!! צד

העיניים כי הוא תמים... ואין לו מושגים בענייני העולם הזה... ולכן אין לו בעיה לשמור על העיניים כי 
בדיוק בשביל זה!!  )-(הוזכר כאן בגיליון זה כמה וכמה פעמים אז בשביל זה!!!בלאו הכי אין לו מה להפסיד... 

צדיק יסוד עולם זה יוסף הצדיק... שהוא האחרון שאתה יכול להגיד עליו הסמל והדוגמא שלנו ל
שהוא היה תמים... הוא היה יפה תואר ויפה מראה... מוצלח בקנה מידה... דיפלומט מספר אחד 

מי שזה יהיה... מספר אחד בכלכלה העולמית... חכם ונבון... יודע שבעים  -שמסתדר עם כל אחד
בקיצור: האחרון שאתה יכול לחשוד בו שהוא  מזה שהוא גם היה "אברך...") (חוץשפות... משנה למלך.. 

הוא הסמל והדוגמא לצדיק יסוד עולם!!!! שלא חטא!!! יוסף הצדיק  והוא!!!! בדיוק הוא:היה תמים... 
אדם מוצלח לא  זה גם עניין של מוצלחות.מלמד אותנו שלא לחטא זה לא רק עניין של צדקות... 

אתה  לעצמך...וא בנושאים אלו... הרבה לפני שאתה חוטא לאלוקים... אתה חוטא חוטא!!! כי לחט
ובן אדם  שלא שולט על עצמו...את החיים... בן אדם שנופל בנושאים אלו זה בן אדם  לעצמךדופק 

שלא שולט על עצמו זה מתכון לבן אדם לא מוצלח שאף פעם לא יהיה עקבי ותמיד ידפוק לעצמו 
 את החיים... 

אני אדם ששולט על  מוצלח!בדיוק מה שטען יוסף לאשת פוטיפר: מצטער מאוד... אני בן אדם וזה 
 ! ! ! ! ח ל צ ו מ  בן אדם יוסף לא חוטא כי הואעצמו!!!! ולכן אני לא חוטא... 

יוסף לא משאיר הכל ליראת שמים... יוסף לא מחכה רק לספרי מוסר שהם ישכנעו אותו לא   
 ף יש עוד מה להפסיד הרבה הרבה לפני היראת שמים... לעשות עבירות... ליוס

להקטין את הניסיון... אין שום עניין לקום בבוקר  כי יש כלל במוסר: ומאוד חשוב שנדע את זה!!!!!
 בן אדםואחרי שאני  בן אדם...ולהיתלש מהמיטה רק בגלל קריאת שמע... צריך לקום בבוקר כי אני 

קמים... אין שום עניין לחפש מקור בשו"ע מנין שאסור לחטט  בני אדםאז צריך לקרא ק"ש בשעה ש
בפחים... אין עניין למצא לזה מקור מדין "והיה מחניך קדוש..."!!! אני לא מחטט בפחים כי אני בן 
אדם ולא חתול... וזהו... זה מספיק לי... אם זה לא יעזור... אז נצטרך להגיע גם ל"איך אעשה הרעה 

.." אבל כל זמן שהאנושות מחייבת את זה... אין צורך להפיל על התורה את הזאת וחטאתי לאלוקים.
כל מה שהייתי רוצה ואני לא יכול ב"אשמתה..."  אז הנה!!! זה מה שיוסף הצדיק מלמד אותנו... למה 
לא כדאי לעשות עבירות?? אתה שואל למה... עונה יוסף: אני בתור יועץ לענייני הצלחה בחיים אומר 

כדאי... מי שעושה עבירות מתחרט על זה... חבל לך... אני יודע מה שאני אומר... אני בן לך שזה לא 
אדם מאוד חכם... מכל העולם מגיעים להתייעץ איתי... כולם עומדים משתוממים מהמוצלחות שלי... 
ואני אומר לכולם: אתם רוצים לדעת את סוד ההצלחה שלי בפרשת מקץ?? בבקשה... תפתחו פרשת 

תראו שהקדושה שלי והשליטה על עצמי בנושאים אלו היא סוד ההצלחה שלי...  אז כמובן... וישב ו
שבשלב מסוים יש שלבים מסוימים שהנימוק הזה לא עובד עליהם... ואז נצמדים לקיר... ואז 

נאלצים להוציא את הכרית אויר האחרונה: "ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים..." אבל את 
 ור לסוף!!!! זה צריך לשמ

בחור יקר... תוציא לעצמך מהראש... לשמור על העיניים...  בקיצור: תכל'ס: מה אני בא לומר???
ולשמור על קדושה... ולהזהר מגלישה באינטרנט... זה לא עניין של צדקות!!!! זה הרבה לפני כן... זה 

לסמרטוט... יש לך ביזנס!! זה מוצלחות!!! זה שליטה במצב!!! זה ההבדל בין בן אדם מוצלח 
 הזדמנות להיות מוצלח וגם להיקרא צדיק יסוד עולם... כדאי לך...

 

 וכי היהדות מעודדת "גיוס בנות"?
כידוע: חז"ל אומרים: שנשים חייבים בנר חנוכה (למרות שהזמן 
גרמא) משום שאף הם היו באותו הנס!!! ומבארים הראשונים: 

היו באותו הנס?? מהסיפור של יהודית  היכן מצינו שנשים
 שחתכה את ראשו של צורר היהודים אליפונרו... 

חסר סיפורי גבורה של נשים באותה  ונשאלת השאלה:
תקופה... יש לנו את המעשה עם חנה ושבעת בניה... איזה 

אמא שרואה שבעה בנים נצלבים לנגד גבורה יהודית של 
עיניה... יש לנו את המעשה באמהות האלו שהיו מלות את 
ילדיהן ואח"כ נהרגות איתם, ואילו דווקא הסיפור עם יהודית 
שחתכה את ראשו של אותו רשע... דווקא זה מעשה שפחות 
מתאים לאישה... פחות הולם אותה ובודאי לא זה המסר 

שות ישראל... לצאת עם חרבות שאנחנו רוצים להעביר לנ
ולהרוג כל מיני צוררים.. א"כ למה דווקא נבחר דווקא המעשה 
הזה להוכיח שנשים שייכות בנס הזה יותר משאר הסיפורים 

 מסמרי השיער על גבורה יהודית??

 השאלה שאלה... ואולי אפשר לומר על דרך המליצה: 

שאם  שיתכן וזה שחז"ל אומרים: ש"נשים חייבות בנס חנוכה
זה הן היו באותו הנס", יותר ממה שזה מחמאה ועידוד לנשים... 

  יותר מגיע בתור נזיפה לגברים!!!

מילא חנה ושבעת בניה... נו... היו לה ילדים קטנים... מטבע 
(יתכן גם שהיא היתה הדברים האמא מגיעה איתם ולא הבעל 

מילא אותה אשה שמלה את בנה... סו"ס היא ילדה  אלמנה...)
תו... אבל יהודית שהלכה עם חרב והתיזה את ראשו של או

 אז איפה הגברים היו??אליפונרו... זה הרי לא מתאים לאישה... 
אם אשה היתה צריכה לאחוז חרב ולהרוג את אליפונרו... ע"כ 
שלא היה גבר שיעשה את זה!!! אז איפה אתם הגברים?? ועל 

הזה... זה אנחנו הגברים משלמים את המחיר עד עצם היום 
שמידי יום בשעת הדלקת נרות האישה יושבת לה על הספה 
במשך חצי שעה!!! ועינינו רואות וכלות איך שהכביסה סיימה 
וערימות הכלים עדיין מחכות והיא לא קמה... היא כעת 
בשביתה מעבודה!!! למה?? אתם חיכיתם שאנחנו ניקח את 
ת כלי המלחמה שלכם ונתיז את הראש של אותו צורר... כע

אתם תדיחו כלים ותתלו את הכביסה... זה כמובן על דרך 
שרואים שם באותו  אבל מה שכן!!! מה שבטוח!!!המליצה... 

מעשה שהגיע שלב מסוים שהיוונים הצליחו להציב עובדות 
בשטח ולשחוק את הערכים הכי בסיסיים בעם היהודי ו... ולא 

לחן היה פוצה פה ומצפצף!! לא היה את האיש שידפוק על הש
 ויכריז סטופ!! ודווקא אשה עשתה את זה... 

הגרעין הקופסא השחורה של עם ישראל מסורה בידיים של הנשים!!! 
הקשה!! המהות של היהדות מסורה בידיים של האישה... כל זמן 
שמדובר בשלב אחד קדימה... בזה האיש קובע... אם כבר עושים 

יקים נרות חנוכה... סוכה... מה הלכות סוכה? זה האיש!!! אם כבר מדל
מה ההלכות של חנוכה? זה האיש!!!  אבל כשזה יורד לרמה 
הבסיסית... כשמגיעה מלכות יוון ומצמידה אותנו מול המינימום 

 יהודי... פה זה המשבצת של האישה!!!

פה האישה קמה על רגליה ומכריזה: סטופ!!! עד כאן!!! גבול 
 ניסה... לפניך!! הגעתם לגרעין הקשה!!! הגעתם לאין כ

וכיום אנחנו הרבה פעמים נאלצים להתמודד מול הקופסא 
לפעמים מרוב עצים לא רואים יער... ומרוב  השחורה הזו...

הנכונות לעזור בפרנסה אותה אשה יוצאת לעולם הגדול 
לעבוד... ובשלב מסוים היא עלולה למצא את עצמה מתמודדת 

.. כאן אי עם מה שנקרא "דת יהודית"!! וכאן זו המשבצת שלה.
אפשר לחכות לבעל שיבין... אפילו לא לדעת תורה... פה לבתו 
 של יוחנן כהן גדול יש את העוז לקום ולהכריז: רבותי!! סטופ!!! 

יש לה אבא גדול... יש לה אחים גדולי תורה... אבל ברגע שזה 
מגיע לגרעין הקשה.. כאן זה מגיע לעצב של האידישע מאמע... 

המצפן שמכריז: רבותי: אבדנו את הכיוון כאן היא צריכה להיות 
 (לקוח ומלוקט מגיליון שלהבת)וכו'..  



 

  

איך לתכנן את סעודת ההודיה  
 בתוך הצרה???

כידוע: מי שעוקב בלימוד דף היומי... לאורך כל 
הדרך ניתן לראות השגחה פרטית של "פסוק 
בזמנו..." רק לשבר את האוזן: המילה חנוכה 

(מרן הגרח"ק מוזכרת בש"ס מעט מאוד פעמים... 
א אמר פעם את מספר הפעמים ואני לא זוכר מה הוא שליט"

אמר...  מה שבטוח... זה מאוד נדיר, כמובן חוץ מהסוגיה 

עכ"פ אחת מהפעמים הבודדות  הרשמית של חנוכה...)
שחנוכה מוזכר זה בדיוק בימים אלו, בפרק ב' 
דמסכת תענית... אבל דווקא לא על זה רציתי 

מנו" קצת לדבר... אני רוצה לדבר על "פסוק בז
יותר משמעותי... עכשיו בדף היומי בדיוק הסוגיה 
הוא הנושא של ימים הכתובים במגילת תענית... 
כידוע: כמו שיש מסכת שמחות ומסכת סופרים... 
ככה יש מגילת תענית!!! הרעיון של מגילת תענית 
היה שכל צרה שהייתה לעם ישראל ונושעו ממנה 

טוב!!! היו היו חז"ל קובעים את אותו יום ליום 
ימים טובים שהיו אסורים רק בתענית, והיו ימים 
טובים עוד יותר מיוחדים שאסורים גם בהספד 
וגם בתענית... וכך כל תקופה והצרות שלה... כל 
דור ודור ואלו שעמדו עלינו לכלותנו הרי 
כשהקב"ה הצילנו מידם היו חז"ל מתקנים עוד יום 

ה במסכת טוב במגילת תענית... וזה בדיוק הסוגי
תענית, ואני רוצה לגלות לך סוד: שמגילת תענית 
קשורה בקשר נמרץ לחנוכה!!!! ואולי עכשיו זו 
הזדמנות לדבר על זה... בדיוק כשמצד אחד חנוכה 
ומצד שני זו הסוגיה בדף היומי... זה ממש נר 
חנוכה מימין ומזוזה בשמאל... ובכן: מגילת תענית 

לפני חודש...) התבטלה!!! (כך למדנו במסכת ר"ה 
ולמה??? בגלל שעם השנים הצטברו שם יותר מידי 
הרבה חגים... ובעצם למה לא... שיהיו הרבה 
חגים... אם יש סיבה למה לא... דא עקא!!! 
שביהמ"ק נחרב ואז משתי סיבות חכמים בטלו 
את זה.. או בשביל שלא להוציא לגוים את 

... העיניים... שיראו שיש לנו יותר מידי הרבה חגים
או שמאז שנחרב ביהמ"ק זה בגדר ערבה כל 

 שמחה... 

חוץ משתי ימים טובים!!! חז"ל מדגישים שיש שני 
ימים טובים שנשארו!!! הלא הם חנוכה ופורים... 
(האמת שפורים לא כ"כ קשור למגילת תענית כי הוא עדיין 

עכ"פ חנוכה הוא היום טוב היחיד  בגדר דברי קבלה)
תענית!!!! למה דווקא שנשאר לנו מכל המגילת 

 חנוכה?? לא משנה כעת למה... 

מה שבטוח: חנוכה הוא לא בן יחיד... חנוכה הוא 
לא חג לעצמו... הוא חג שמייצג את כל הרשימה 
הארוכה של הימים טובים שהיו במגילת תענית 
שאנחנו כבר לא יכולים לקיים אותם... וחנוכה הוא 

חנה החג הכללי שמייצג אותם!!! הוא משמש כת
 מרכזית וחג כולל בשבילם..

כך שמי שנגמרו לו כבר כל הנושאים לדבר 
בחנוכה... אז הנה... פתחתי לפניך אפיק חדש... 
מגילת תענית!!! הנה לך המסכת של חנוכה... יותר 
נכון: הסוגיה השבוע בדף היומי סביב מגילת 
תענית זה אחת הסוגיות של חנוכה... חנוכה הוא 

טוב עם הגדרים והמאפיינים הנצר היחיד של יום 
 של מגילת תענית... עכשיו: באמת למה??? 

מה יש דווקא בחנוכה שהוא היחיד שנבחר לייצג 
את כל שאר הימים טובים שבמגילת תענית? אז 
הארכתי בזה כבר לפני שנתיים ובמילה אחת אחזור 
שוב: אם תפתח מגילת תענית ותראה את אופי 

לוח עיתים לבינה זה מופיע (אגב: גם בהניסים שהיו שם... 

הניסים שם הם יחסית די  יחד עם היארצייטים...)
נקודתיים!! ואם תשים לב: רובם ככולם מתמקדים 
מול שתי סוגי אויבים עיקריים... מול מלכות יוון... 
ומול הצדוקים... וכל שר צבא של יוון מקבל תשומת 
לב אישית משלו... אם היה נקנור אחד רשע שעשה 

ות... אז היום שהוא מת זה יום טוב!! וזה לא לנו צר
סתירה שגם היום שאנטיוכוס מת זה יום טוב... 
כלומר: אין יום טוב אחד כללי שאנחנו שמחים 
שהתפטרנו מיוון... לא!! יש הפרטה... כל גזירה 
נקודתית שנושענו ממנה אנחנו מודים עליה 
בנפרד... אנחנו שמחים שנגאלנו מזה ונגאלנו מזה...  
אותו דבר עם הצדוקים... הצדוקים זו בעיה אחת 
גדולה!! אבל זה לא סתירה שאם היה לנו שני 
ויכוחים איתם... אז כל נצחון נקודתי מקבל יום טוב 
בפני עצמו!! ועל זה שנצחנו אותם בתמיד, על זה יש 
יום טוב אחד, ועל התאריך של חג השבועות, היות 

זה לאורך כל  וזה ויכוח אחר אז יש יום טוב אחר...
 הדרך המאפיין של מגילת תענית... 

 ו... וזה באופן הכללי המאפיין של ימי החנוכה!!! 

(אגב: לא כמו  הוד!!!!המאפיין של ימי החנוכה זה 
שהתבלבלתי שבוע שעבר וכתבתי שחנוכה זה נצח... זה ממש 
טעות גסה... פורים זה נצח, לעומת זאת חנוכה זה הוד... זה לא 

הוד  ורט היה נכון... אבל בפרט הנקודתי הזה לא...)סתירה שהו
עניינו הודאה... חנוכה זו לא הודאה אחת... אלא 
הפרטה של הרבה הודאות... הסיבה שחנוכה זה 
שמונה ימים ולא יום אחד כמו בפורים... כי ביום 
הראשון היה נס שהיה שמן... ברוך ה'... איזה 

... אבל שמחה... מה יהיה מחר?? אף אחד לא יודע
מה זה משנה מה יהיה מחר... אנחנו מודים על 
היום... ואז למחרת קרה עוד פעם נס... אז עוד פעם 
היה הלל והודאה... רגע... מה אתה כזה מהלל 
ומשבח ושמח וטוב לב... אתה יודע מה ילד יום... מי 

 אמר שמחר יהיה?? מה התשובה?? 

ל אז נכון... אני באמת לא יודע מה יהיה מחר... אב
מה... היום היה נס?? אני שמח על היום... וכך במשך 
שמונה ימים... כל יום היה נס מחדש ולכן פרנציפ 
אנחנו אומרים הלל שמונה ימים!!! והגמ' אומרת 
שזו הסיבה, שהיה נס כל יום מחדש... אתה יודע 
איך אני קורא את הגמ' הזו? אתה יודע לענ"ד איזה 

 צליל אני שומע בגמ' הזו??

לק בלתי נפרד מהנס היה שלמרות שלא היה להם ח
שום קצה חוט מה יהיה פה מחר.. זה לא הפריע 

 להם להודות על מה שקורה פה היום!

תאר לעצמך שהיה מגיע מישהו וטוען טענה 
הגיונית... תקשיבו חברה... נכון... אנחנו מאוד 
מתרגשים שהיום יש לנו שמן טהור להדליק... אבל 

שהשמחה מידי מוקדמת... כי יש לפי החשבון יוצא 
לנו עוד שבעה ששה חמשה ימים עד שיגיע שמן 
טהור... כך שמוקדם לשמוח... גם אחרי שהיה לך 
שלשום ואתמול נס והיה שמן... מוקדם לעשות 
מסיבת עיתונאים כי לך תדע... יתכן שהיום בלילה 
לא יהיה שמן... אז זהו!!! שהם לא אמרו את זה... 

 ו את זה??? אתה יודע למה לא???ולמה הם לא אמר

כי... כי... זה הסיפור של חנוכה... בחנוכה לומדים 
לשמוח על כל שלב... לומדים להודות לה' על כל 

 שלב... גם אם אתה לא יודע מה יהיה מחר...

לא לחינם חנוכה זה חג של חינוך!!! יש כאלו 
שיודעים לשמוח רק כשהכל מושלם... רק אחרי 

ינות ואין שום מקום לדאגה... אז שסגרו את כל הפ
זהו שישראל שבאותו דור כנראה שהם התחנכו 
בדרך הקצת קשה ללמוד להודות לה' על כל שלב... 
כן!!! היוונים שלטו כאן בארץ ישראל יותר מידי 
הרבה שנים... ועם ישראל למדו להודות על נצחונות 
נקודתיים... עם ישראל למדו לשמוח עם עוד יום 

ל בסדר... עם ישראל למדו להודות על שעובר והכ
גזירת המעונות שנדחתה בכמה חודשים... רגע... 
אבל מה הלאה... מה יהיה הלאה?? אה... אתה שואל 

 מה יהיה הלאה... 

מי ששואל מה יהיה הלאה... זה אומר שהוא חדש 
 כאן... 

להוי ידוע לך שבחורי ישיבות כבר חמישים שנה... כל 
גיוס!!! זה לא שהם לא פעם מחדש דוחים את ה

מתגייסים... הם רק דוחים את הגיוס בחצי שנה... 
 נו... מה יהיה בעוד חצי שנה?? אז הנה!!!

הדור שלנו מאוד מזכיר את ישראל שבאותו דור... 
הדור שלנו כאן בארץ ישראל מול מדינת הציונים... 
מי שעוקב אחרי כל הפרצופים שעמדו עלינו 

שרות השנים להתנכל ולהעיק לשכינה בע
האחרונות... כל ההתנהלות שלנו מולם זה לדעת 
איך לדחות גזירות בעוד קצת זמן... זה ללמוד 
לשמוח גם על נצחון חלקי!!! ללמוד לשמוח על 

 מרווח נשימה נוסף...

זה חנוכה!!! חנוכה זה החג המאסף לכל החגיגות 
החלקיות... כל הנצחונות הנקודתיים...  חנוכה זה חג 

תנו להודות על כל שלב!!! מה יש?? הרי שמחנך או
ישועת ה' זה בסה"כ מפגש עם ה'... אז למה לפגוש 
את ה' פעם אחת אם אפשר לפגוש אותו כמה 

 פעמים...

תסכים איתי שאם היו מוצאים כד שמן לא קטן 
אלא גדול!! והיו בו כדי להדליק לא יום אחד אלא 
שמונה ימים... אם זה מה שהיו מוצאים אז היינו 

 פוגשים את ה' רק פעם אחת!!! היה נס אחד... 

אז מה איכפת לך שה' הזמין שמונה ניסים?? ה' רצה 
לחייך אלינו שמונה פעמים... יש לך התנגדות?? ה' 
רצה שנחזיר לו חיוך שמונה פעמים? יש לך 
התנגדות?? בשביל שה' יחייך אלינו ואנחנו נחזיר לו 

ך שמונה חיוך שמונה פעמים... בשביל זה היה צרי
פעמים נס... וכל יום אתה לא יודע מה יהיה מחר... 

 כך הרווחנו שמונה מפגשים עם ה'!!!

אז כמובן שיש לזה מחיר!!! מחיר של חינוך!! ואנחנו 
לא אוהבים להתחנך... תחשוב שה' רוצה לחייך 
אלינו שתים עשרה פעמים בשנה... ובשביל זה כל 

את חודש מחדש... אין לנו מושג איך נגמור 
החודש... וכך חודש יש ניסים מחדש... כל חודש ה' 
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מחייך מחדש... וכל חודש אנחנו מחזירים לו חיוך 
מחדש... איזה יופי... רק מה? למה אנחנו לא 
לגמרי אוהבים את זה?? כי בשביל זה צריך 
להתחנך!!! להתחנך להודות על כל שלב בחיים... 

יותר וקצת קשה להתחנך... בינינו... היינו הרבה 
שמחים אם היה שוכב לנו בבנק סכום כסף גדול... 
ואז היה לנו שקט... לא צריך לדאוג כל חודש 
מחדש מה יהיה... אז מה נעשה... לפעמים ה' 
מזמין חיוכים נוספים... והוא מחנך אותנו להגיד 

 תודה רבה כמה פעמים... 

זה המאפיין של מגילת תענית בכלל וחנוכה 
 בפרט!!!

ג היחיד שנשאר לייצג את סוג וחנוכה זה הח
 ההודאה היחודית הזו!! 

לדעת להודות לה' על ישועה חלקית... להתחנך 
להתמקד בכל שלב ולתת לו את השמחת לב 
שלו... זו הסיבה שחנוכה הוא חג כ"כ נדיב בימים 
ובהלל... אתה יודע מה זה הלל שמונה ימים ועוד 

 הלל השלם??

--- 

ינת בייחס ברשותך: עוד נקודת הרגש מעני
 למגילת תענית...

ברגע שיש כזה מושג כזה שנקרא מגילת תענית... 
שכל כמה שנים אם יש איזושהי צרה שנושעים 
ממה אז חכמים מתקנים מגילת תענית... תחשוב 
איזה שינוי תפיסה זה גרם לכלל ישראל... תחשוב: 
שאותו רשע מנוקדים מתחיל להילחם בתקציבים 

ר נכון מתערב להם של מוסדות התורה או יות
בתכנים... צרה!!! כשכזה דבר קורה היום... זה 

 מאוד כואב לנו... 

אבל בזמן בית שני... כשמישהו היה מתחיל להציק 
לעם ישראל... יהודים כבר היו מתחילים לקרוץ 
אחד לשני... נו... אנחנו כבר מריחים כאן את היום 
טוב הבא במגילת תענית... ואז מתחיל להיות 
נייעס... האם ליברמן שווה יו"ט במגילת תענית או 
לא... יש טוענים שהוא לא מספיק מאיים על 
העבודת ה' שלנו בשביל שהיום שהוא יזרק 
למזבלה יהיה שווה יו"ט במגילת תענית... אבל 
אלו ששולחים למעונות וראשי המוסדות טוענים 
שכן... ותכל'ס... ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח 

. כולם מתפללים לה' שיציל אותנו ממנו רענן..
ותוך כדי כל אחד כבר חושב קדימה איזה מהלכים 
יהיה לר' משה שפירא במחשבה ביום טוב 
שבעזה"ש בקרוב נזכה לתקן על שנפטרנו ממנו... 
כל אחד עסוק בלהגדיר מה סוג הצרה שהוא רוצה 
להמיט עלינו... גם כדי לדעת על מה לחזור 

לחדד את הדברים לקראת בתשובה, וגם בשביל 
 ה"מחבבים את הצרות"!!! 

ואז בסייעתא דשמיא לאחר שנה וחודשיים 
התפרקה הממשלה סו"ס... (נקווה שלפני כן...) 
וכעת מיד מתכנסת לשכת הגזית... עומדים למנין 
ועוד יום טוב למגילת תענית יצא לדרך!!! נניח יום 

 כ"ז ב___ 

יזוק לא חולף שבוע ימים וכבר כל השיחות ח
וההתוועדויות והמאמרים בעניין עבודתנו ביום 

הזה... הכל כבר מוכן!!! כל העניינים של היום טוב הזה 
וכל הכוונות והצירופי שמות שלו... הכל כבר נכתב 
ונתלקט עוד הרבה לפני שהיום טוב הזה נולד בכלל... 

 כן.. ככה זה היה נראה!!

נראה לי שזה חלק מהפשט ב"שהיו מחבבים את 
רות" ורש"י מבאר: "שנגאלין מהן והנס חביב עליהן הצ

להזכירו לשבחו של הקב''ה הוא וכותבין ימי הנס 
לעשותן יום טוב כגון אלין יומין דלא להתענאה בהון 

 כו'..." עכ"ל.

אתה מבין?? היום כשעומד עלינו איזה מישהו שמציק 
לנו בעבודת ה'... אנחנו רואים אותו כמו איזה מטרד 

ק בשביל למרר לנו את החיים... ולא נותר שבא לכאן ר
 לנו אלא לקוות להתפטר ממנו... 

ואילו בזמן שהיה מגילת תענית... כמובן שגם אז עם 
ישראל סבלו מאוד מכל מיני מציקים... אבל זה לא 
התחיל ונגמר בזה... כי ברגע שמשהו פה התחיל 
להתפתח לכיוון השלילי!!! מיד החושים של כלל 

רכים... כן... איזה חיוך הקב"ה כעת ישראל היו נד
מזמין מאיתנו... איזה עבויידה נדרשת מאיתנו במצב 
הזה... ואיך לומדים את הסוגיה ומתרגמים אותה 
לחיזוק בעבודת ה'... כן... זה לא סתם איזה מטרד 
שנקווה שכמה שיותר מהר נתפטר ממנו... אנחנו 
 הולכים לעשות עליו סופגניות... האמהות כבר היו

מחליפות מתכונים בתקווה שאוטוטו זה הולך להיות 
 המאכל המיוחד של היום טוב הזה... 

--- 

אז כמובן שאם נשאיר את זה אי שם באנטיוכוס 
ונקנור ושאר ימים טובים שהיו אז... הפסדנו את 
העיקר!!! אנחנו בעיקר צריכים לתרגם את זה לחיים 

!! וגם שלנו... לכל אחד מאיתנו יש התמודדויות בחיים
לכל אחד מאיתנו יש רגעים מאוד מאושרים בחיים!! 
ומכאן ואילך זה עניין של בחירה... כמה פעמים אנחנו 
בוחרים לראות את חסד ה' שאופף אותנו... ובעיקר 
איך!!! מי שרוצה... יכול להפוך תקופה של 
התמודדות... לתקופה מעצימה... כן... בדיוק כמו 

ת, ככה רואים אצל שהיה לכלל ישראל מגילת תעני
רבותינו הראשונים שלכל אחד מהם היה את המגילת 
תענית הפרטית שלו... את היום טוב שהוא ציין 

 לעצמו... 

כל אחד מאיתנו יכול לאמץ את הגישה הזו!! יש כעת 
התמודדות?? יש כעת ציפיה לישועה?? בא... בא 
נהפוך ונתרגם את זה למפגש עם ה'!! ה' רוצה 

 יתו!! מה ה' רוצה להראות לנו?? להפגיש אותנו א

אז ה' רוצה להראות לנו שזה לא מובן מאליו... 
וכמובן!!! מתי בעיקר ה' רוצה להראות לנו את זה??? 

 כשזה כן מובן מאליו!!!

הבנת מה אמרתי?? אני אסביר: כשחיכיתי פעם 
לשידוך... ידעתי טוב מאוד שלהיות נשוי זה לא מובן 

להבין את זה בתור רווק מאליו!! אבל תודה רבה... 
מתבגר ומתוסכל... לא זו הייתה המטרה של 
הרבש"ע.. עיקר המטרה היתה ש... שבעזה"ש כשתבא 
הישועה ואז תהיה נשוי לאורך ימים ושנים... תמיד 

 תזכור שזה לא מובן מאליו... אה... ככה??

אז בשביל אני עכשיו הרווק!!! אני עכשיו לומד ומבין 

' יש בלהיות נשוי... ומי ערב ומתבונן כמה חסדי ה
שאני אזכור את זה?? אז אני מחליט שיהיה יום 
אחד בשנה שנקדיש הודאה לה' בנושא הזה... 
אם זה יום הנישואין או יום שסגרנו וורט... שביום 
הזה במקום לעשות חגיגות הרשות... זה יהיה יום 
טוב בבחינה של מגילת תענית, זה יהיה יום של 

ום של התבוננות כמה חסד ה' יש הודאה לה'... י
בדבר הלא מובן מאליו הזה... וכמדומני: שרק מי 
שבתור רווק עבר מה שעבר והבין והתבונן... רק 
הוא מסוגל אח"כ להודות לה'.. .כלומר: צריך את 
המקדמה של החושך שיהיה סיבת האורה!! אז 
הנה... יש לנו מה לעשות כעת... עוד לפני 

בת בינינו לבין עצמנו שמגיעה הישועה... לש
ולהחליט מראש איך אנחנו נמשיך לפגוש את ה' 
ולהודות לו גם אחרי שזה כן יהיה מובן מאליו... 
הנה לך מגרש עבודה דווקא לשלב שלפני 

 הישועה!!! 

שהיו מחבבים את הצרות... כמובן שאף אחד 
מאיתנו לא מחבב את הצרות... אבל אם כבר 

אל היו נכנסים ישנה התמודדות... הרי עם ישר
להרפתקאה... נכנסים להכנות הקדחתניות 
לקראת הישועה הצפויה ואיך אנחנו הולכים 

 לחגוג אותה נכון ולתרגם אותה למפגש עם ה'... 

--- 

 הנה לך כר נרחב של התבוננות בימי החנוכה... 

לקחת כל מיני תאריכים בשנה... כל מיני ישועות 
יל!!! חלקיות שעברנו בשנה שעברה... ובמקב

לקחת כל מיני נקודות שעדיין לא ראינו בהם 
ישועה ולמנף אותם ולהפוך אותם להזדמנות של 

 מפגש וחיוך בינינו לבין ה'... 

יתן ה' שנזכה בימי החנוכה האלו להתמלא באור 
של ישועה... נזכה להאיר לה' ולקבל ממנו מלא 

 חופניים אורה.. 
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   המתח היומי מידי בוקר. האם הקב"ה מרוצה מהלילה האחרון??
כל בוקר מחדש... בשלב מסוים הגיע עת פקודה... הגיע הרגע... הרגע הרגע המתוח... הרגע שבו שהנשימה נעתקה 

המתח היה ברגע שהכהן הראשון נכנס להיכל בבוקר... ומעדכן האם הנר המערבי  מה???? מה המתח????מכולם... 
נשאר דולק או חלילה נכבה...?? האם מגיע לנו גם הבוקר לקבל את הנס הזה שהקב"ה מראה לנו ששכינה שורה 

מקדש בישראל או לא?? עם ישראל לא היו צריכים מידי לנחש איך השטייגן בישיבות... היה אפשר להגיע לבית ה
 בבוקר... לחכות לפתיחת השערים ואז יגידו לך מה היה הלילה... האם ישבו ולמדו... או... או לא בדיוק... 

--- 
 ! וסגירת שערים!שקוראים לו: פתיחת שערים מידי יום מעמד נשגב באופן כללי: בבית המקדש היה

כיפור את תפילת נעילה... שרק להזכיר  הרגע של הפתיחה והנעילה הוא היה רגע נשגב!!! רק שתבין: יש לנו ביום
את שמה זה מעביר בנו רטט של קדושה וגעגועים... כנגד מה נתקנה תפילת נעילה?? כנגד נעילת שערי ההיכל 

את אותה תפילת נעילה שאנחנו מתפללים פעם אחת בשנה... אז במקדש אנשי  זאת אומרת:מידי יום במקדש!!!! 
שלקראת ערב!!!  בנעילת שעריםמידי יום בשעת נעילת השערים...  כל זה  מעמד היו מתפללים את אותה תפילה

הטלה כבר מוכן  הרי כך:. שגם זה מעמד בפני עצמו... פתיחת השערים שבבוקר..אבל כעת אנחנו עוסקים ב
לשחיטה בטבעת השניה שבמערב כנגד אור השמש שזורח עליו ממזרח... הזוכים באברים עוקדים אותו כעת  

צחק בן אברהם... הזוכה בשחיטה כבר עומד מצד אחד של הטלה עם סכין... הזוכה בקבלה כבר עומד כעקידת י
 !קרבן התמיד!!!! אבל לאשחוט מוכנים בדחילו ורחימו ל וכולם מוכנים!!!!מהעבר השני של הטלה עם המזרק... 

 ממתינים לפתיחת שערי ההיכל... לא מתחילים!!!! מה יש??? 
תא הימני והארוך שלימין ההיכל עד שהוא יגיע לפתח  -ן נכנס דרך כניסה צדדית למסדרוןכעת ברגעים אלו הכה

והוא כבר נכנס וכבר נעלם  מבפנים!!!!פנימי קטן שיש בתוך ההיכל... ואז הוא יכנס לתוך ההיכל ויפתח את ההיכל 
רועת חצוצרות לפתיחת מעינינו... ובשתי דקות הקרובות אמור להישמע קול פתיחת שער ההיכל... ואז תשמע ת

שערים!!! ואז גביני כרוז יכריז בקולו האדיר: עמדו כהנים לעבודתכם ולווים לשירתכם וישראל למעמדכם... 
ומיד!!!!  נתחיל בעבודת השחיטה והזריקה... כולם כבר מוכנים... רק שיפתח שער ההיכל... וממתינים... 

כי לפעמים פתיחת השערים  ות מתח!!!! מה יש?? למה מתח???ואז מתחיל להיוממתינים... וזה עדיין לא נפתח... 
  מה יש??? הרי ככה:וכשזה אורך הרבה זמן זה לא סימן כ"כ טוב...  אורך הרבה זמן...ולפעמים זה קצת זמן... אורכת 
נעול... אין חלונות ואין פתחים... חוץ מפתח ההיכל שהוא בשלב זה  ו... ואטום!!ההיכל הוא בנין ענק ו...  שתבין:

זאת אומרת: בלילה אמור להיות שם עלטה מוחלטת!!! חושך גמור!!! אז בשביל זה יש את המנורה הטהורה 
שדולקת כל הלילה!!! כל זה טוב במשך הלילה... אבל אל תשכח שבשלב זה הנרות כבר אמורות להיכבות... כי כבר 

זאת  זה נושא בפ"ע... בהזדמנות...) -(הם יכבו... הגיע הבוקר והיו מעבים את הפתילה של הנרות באופן שמיד בבוקר 
(בניגוד לשאר היום שהדלת כבר פתוחה ומגיע כהן שאמור עכשיו להיכנס שם בשביל לפתוח את הדלת מבפנים  אומרת:

בשביל זה   רק מה??עד שהוא יגיע לדלת...  ולגשש באפלה מוחלטת בחושך גמור!!!!הוא אמור להיתקל  אור מבחוץ)
היות והקב"ה אוהב את עם ישראל... ומתאווה לעבודתם... ומחכה להם...  !! נס ששמו נר המערבי!!!!יש נס!!!!

ומשתוקק להם... אז הקב"ה כבר יושב ומחכה מתי ישמע קול פסיעותיו של בנו חביבו הכהן שיבא ויפתח את 
המערבי דולק בנס גמור...  הדלת ויתחילו את עבוידת התמיד... בשביל זה הקב"ה משאיר כל בוקר במיוחד את הנר

ת שיש לו אור והוא יכול למצא את הדלת בקלות ובמהרה... ו... ובאותו רגע כדי שיהיה לאותו כהן אור... על מנ
יוכלו לשחוט את התמיד שהקב"ה מקבל אותו ברחמים וברצון... ואכן ברגע שהכהן רק נכנס... ונשאר אור... האור 

אור אוהב... אור שכולו עוטף ומחבק... אור שכל כולו נס להתנוסס!! שבכל הזה מציף אותו ואת כל כלל ישראל 
הווייתו מאיר ומכריז ואומר: ששכינה שורה בישראל... נס שמכריז: בני היקר... חיכיתי לך... השארתי לך אור דולר... 

 הנה... הגעת... ברוכים הבאים... 
ף... והבחורי ישיבות לא כככזה ישבו ולמדו... לא היה שאתמול היה ליל שישי כזה עיי אבל!!!!! תאר לעצמך... 

מיד בעלות  אז התוצאות וההשלכות הם מידיות!!!!!!ממצב... היה הרבה פטפטת.... ו... והיה חסר תורה בעולם... 
נר אוי... ה חושך בעיניים!!!!! עלטה!!!השחר... הכהן שזכה בפתיחת שערים נכנס מבפנים... ו... ו... ומה הוא רואה?? 

המערבי כבה...  הכהן מתחיל לגשש באפלה... כולו פחד ואימה... ש... שלך תדע... שאני לא אתבלבל ואכנס בטעות 
לקודש הקדשים... שאני לא אתקל בטעות באמה על אמה של העפר ששייך לסוטה... איפה אני... איפה הדלת... 

ששוכן בבית זה... אנא ממך... אני במצוקה... חשוך  -אבא שלי נושא הכהן עיניו השמיימה ואומר:האם אני בכיוון.. 
לי!!! מה אני בסה"כ רוצה... אני בסה"כ רוצה לפתוח את הדלת... הבנים שלך כעת עומדים מבחוץ עם קרבן 
התמיד.. מחכים בכליון עיניים מתי אפתח להם את הדלת והם יוכלו כבר להתחיל בעבודה... אבל חשוך לי... אני לא 

ומה הקב"ה ת הדלת... אנא ה'... מה קרה היום שלא השארת את הנר המערבי דולק להאיר לי??? מצליח לפתוח א
כן... אתה צודק... חשוך לך... מה אעשה... גם לי היה חשוך בלילה... חיכיתי לכם אתמול בבית המדרש אבל  עונה??

לי בביהמ"ד את הנרות המערביים  הוא היה חשוך... אז גם אני כיביתי את האור והלכתי... אם היום בלילה תאירו
 שישבו וילמדו... ואז אני אשאיר את הנר המערבי דולק כשאתה מגיע לפתוח את הדלת.

שם בחוץ ממתינים להם כל הזוכים בקרבן התמיד עם הטלה... ו... והם עדיין מחכים... וככל שעובר הזמן ככה  ובאותה שעה!!!!
שורה... כל העיניים נשואות לכיוון הדלת... ו... ו... ואז אחרי כמה דקות נפתחת ההשערה הולכת וגוברת שכנראה משהו שם לא כ

הדלת!!!! ויוצא משם הכהן בפנים נפולות וכולם מבינים ש... ש... שהיום קבלנו נזיפה!!! היום לא קרה הנס!! היום לא הייתה 
ות בכל היכלי הישיבות התחיל העדות ששכינה שורה בישראל!!! השמועה עשתה כנפיים... ותוך כמה שע לנו את

ו... ו...  חיזוק מסיבי עם כל הכח להגברת קול התורה... משמר נעשה בכל הישיבות... קול התורה נשמע ברחובות... 
ושוב הגיע הבוקר... ושוב כולם במתח מה יהיו התוצאות הבוקר ואכן למחרת באותה שעה!!! שוב עומדים כולם 

... תוך דקה הדלת נפתחה והכהן יצא משם והעיניים שלו אמרו הכל... כן!!! זה מול שער ההיכל!!!! אבל ברוך ה'
בסדר!!! הנר המערבי הפעם דולק!!! אבל לא להרפות... לא ללכת עכשיו לישון... כי גם מחר יש יום... וגם מחר 

לם ששכינה שורה אנחנו נעמוד במבחן...  גם מחר הנר המערבי יכול או לדלוק או לא לדלוק... עדות היא לבאי עו
 בישראל...
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 מי יכול לשיר "ליבי במזרח..."??? בקרוב ממש

אחד מהדינים המבלבלים ביותר בהדלקת נרות המנורה במקדש זה 
 הדין של הנר המערבי!!!! מה מבלבל בזה??

 נר המערבי?? הנר שנמצא במערב!!!ש... ש... מה זה ה
הנר שנקרא במקדש ה"נר המערבי"  אז זהו שלא!!! למרבה התמהון!!

הוא הנר כמעט הכי מזרחי בפועל!!! עכשיו... למה זה ככה... מה 
הלומד'ס... לא משנה כעת למה... שורה תחתונה זה מה שיוצא... 
שהנר כמעט הכי מזרחי במקדש הוא הוא שנקרא בשם הנר 

    וזה תמוה!! פשוט תמוה!! כמעט אבסורדי!!בי!!! המער
 אתה יודע מה הפשט בזה?? הפשט בזה הוא כך:

כשהייתי בישיבה... למדתי אמנם בישיבה ליטאית... אבל הייתי 
נמשך לחסידים... הייתי מדבר על החסידים... מכיר מושגים 
חסידיים.. כתוצאה מזה נוצר מצב מאוד מעניין: כשהייתי מגיע 

דים... הם היו קוראים לי הליטאי!! בטח... כולם פה חסידים... לחסי
והיחיד פה שנראה כמו ליטאי... זה היה אני... ואילו כשהייתי חוזר 
לישיבה כולם היו קוראים לי: החסיד!!! וזה היה ממש אבסורדי!!! 
לפני רגע כולם קראו לי החסיד... ועכשיו כולם קוראים לי הליטאי... 

ך אגב... לא קשור בכלל לנושא... יש לציין: שמהמצב המוזר הזה (אגב... ממש דר
הריווח היה נקי שלי... כי כשהייתי מגיע אצל החסידים הם היו שופכים עלי את כל 
הטענות שיש להם על הליטאים... ואני פתאום מצאתי את עצמי הדובר הלא רשמי 

. והם היו מפילים עלי של הליטאים... ואילו חצי שעה לאחמ"כ הייתי חוזר לליטאים..
את כל הטענות שיש להם על החסידים... ואז הייתי מוצא את עצמי המסבירן של 
החסידים... אין לך מושג כמה הסתירה הזו החכימה אותי... כי המצב הזה זה הכריח 
אותי בעל כרחי להיות מאוזן... ולעמוד מול שבט בקורת חדה ונוקבת של שני המגזרים 

המסקנה שיצאה מכל סוג הויכוחים  שברור: שבשורה התחתונהמה באופן שווה!! 
האלו שכל אחד מאיתנו... אם הוא לא עובד על עצמו ולא לומד מוסר... הוא מוצא את 

ורק את שבמגזר שלו.  רק את החיוביעצמו איכשהו בתוך קופסא שמשם הוא רואה 
עברות אני יכול במגזר השני... ותכל'ס: כאחד שמצאתי את עצמי עומד בין המ השלילי

להעיד שכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים בשווה!! כולם בסה"כ רוצים לעשות 
רצון ה'... ואין הבדל מהותי ביניהם רק נטו סגנון שונה וצורת מבנה של מסגרת 
קהילתית... וכל מי שחושב אחרת הוא פשוט שפוט של הקופסא שבה הוא נמצא... 

יכול להשיב לי מלחמה שערה ולהתפלסף כנגדי וכמובן שאני לוקח בחשבון שאתה 
ולומר: שגם אני מדבר מתוך איזה קופסא!!! ועל זה באמת אין לי מה להשיב!!! 

 נו... באמת למה זה היה ככה??? ואכמ"ל...)  
כי ברגע שליטאי מגיע אצל החסידים... יכול להיות שהוא חסיד... 

 אים... הליט---אבל הוא ניכר ובולט מצד זה שהוא מגיע מ
 החסידים...--וכשהוא מגיע אצל הליטאים ניכר שהוא מגיע מ

אותו סיפור עם האשכנזים והספרדים: הספרדים נקראים היום בשם עדות 
המזרח!!!! שיהיה ברור: השם הזה הוא מודרני!!! רק היום... אחרי שהם 

עדות המזרח... אבל כשהם היו גרים הגיעו לארץ... כאן התחילו לקרא בני 
שם במזרח... ברור שלא היו קוראים להם עדות המזרח... כי למי שייך לקרא 
מזרחי?? מי שנמצא במערב והגיע ממזרח... עליו אפשר להגיד שהוא 
מזרחי!!! מי יכול להגיג לבי במזרח?? מי שנמצא במערב... אבל מי שנמצא 

 אותו סיפור במנורה שבמקדש: י???במזרח... מה שייך להגיד עליו מזרח
לנר מערבי קראו מערבי לא בגלל שהוא היה בצד המערב!!! בדיוק 

 מערב!!!---ההיפך!!! זה בגלל שהוא הנר שהגיע מ
 אדרבה... רק בגלל שהוא היה במזרח... לכן קראו לו מערבי!! 

כי הוא הגיע ממערב... בדיוק כמו שספרדי.. דווקא בגלל שהוא כעת 
לכן קוראים בן עדות המזרח... כי הוא הגיע ממזרח. ככה  במערב...

הנר המערבי.. דווקא בגלל שהוא דולק במזרח. לכן קוראים לו נר 
המערבי... שתדע שהוא מגיע ממערב...  מה הפשט??? מה 

  הכוונה?? במה זה התבטא שהנר הזה הגיע ממערב???
ה בציווי של הדלקת המנור אם תשים לב: ההסבר בזה הוא כך:

מצינו שני פסוקים תאומים שחוזרים על עצמם  יש פסוק אחד 
ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור בתחילת פרשת תצווה: 

ואח"כ בפרשת אמור יש את אותו פסוק בדיוק!!!!  להעלות נר תמיד...
ר להעלות נר צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאוכמעט מילה במילה: 

מה הפשט בזה? מה פשר הכפילות הזו??  מה התשובה? יש  תמיד.
 יש את כל הנרות! ויש את הנר המערבי!!!במנורה שני חלקים!!! 

הפסוק בפרשת תצוה מדבר על כל שבעת הנרות!!!! ואילו בפרשת 
 אמור מדובר רק על הנר המערבי!!

 וא:מה ההבדל בין כל הנרות לבין הנר המערבי?? ההבדל ה
שאת כל הנרות אנחנו מדליקים בשביל להאיר כביכול לקב"ה... ואז!!! 
הקב"ה גם רוצה להאיר לנו... ובשביל זה יש נר המערבי שהנר הזה הוא כבר 

מדליקים אותו... אבל כמות השמן  נר של הקב"ה!!! זה נר שאמנם אנחנו
הוא זה שמאיר  שעות והקב"ה 24שאנחנו שמים היא לא מספיקה להאיר 

אותה לנו... זה כבר נר של הקב"ה... נר שמבטא!!! נר שמשמש עדות לבאי 
עולם ששכינה שורה בישראל... זו הסיבה שהוא נקרא נר המערבי!!! כי הוא 

מזרח... השכינה וקודש הקדשים נמצאים במערב ---נר שמגיע ממערב ל
 ואילו אנחנו נמצאים במזרח... אז כשהקב"ה רוצה להאיר לנו... איפה הנר

צריך לדלוק? אצלנו... במזרח... כי שם אנחנו נמצאים... אבל מאיפה הוא 
 מגיע?? ממערב!!! ממנו יתברך...



“ 

 

מי היא זו אותה "יונה מצאה בו מנוח" המוכרת לנו אחרי  
 הטשולנט בסעודת שבת???

אתה מכיר את הפיוט יונה מצאה בו מנוח??? היונה הזו מוכרת לנו מפרשת נח... אבל 
מה זה קשור לשבת??? איך היונה הזו הגיעה לטשולנט שלנו בסעודת יום השבת?? 

בשבת?? האם זה רק על דרך המשל  איפה כתוב שהיונה של נח מצאה מנוח דווקא
בעלמא...?? או שיש בכל זאת איזשהו קשר בין היונה של נח ל"העם אשר נע בצאן 

 תעה יזכור לפקדו ברית ושבועה..." 

אז מישהו גילה שבזוהר חדש יש ביאור מרגש מאד על אותה פרשה שבה שלח נח את 
 היונה מן התיבה... זה לשונו:

זו כנסת  -ה לנסות את ישראל ושלחם לבבל שנאמ': וישלח את היונה מאיתואמר רבי פנחס: רצה הקב"  
ישראל, ראה מה כתיב בה: 'ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה' שמלך בבל הכביד עולה ברעב ובצמא 

כתוב כאן: שהפעם ובהריגת צדיקים הרבה 'ותשב אליו אל התיבה' וחזרה בתשובה וקבלה 
לפעם הראשונה שהקב"ה שלח את עם ישראל הראשונה שנח שלח את התיבה מרמז 

בגלות... "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה..." עם ישראל לא עמדו בצרות וביסורים של 
גלות בבל... הם לא היו רגילים להיות רחוקים מאבא שבשמים... מיד "ותשב אליו אל 

אל  התיבה"!!! עם ישראל חזרו בתשובה ומיד: וישלח ידו ויקחה וישב אותה אליו
התיבה... מודה ועוזב ירוחם... מי ששב אל התיבה... מי שרק הסכים לחזור לירושלים 

חטאה כנסת ישראל כמתחילה  מיד הקב"ה פשט את ידו ברחמים וקיבלו... ממשיך הזוהר

 בגלות אחרת של יוון...  -ויוסף להגלותם שנאמר: 'ויוסף שלח את היונה מאתו'

שראל... הכוונה היא לגלות יוון... עם ישראל הפעם השניה שהקב"ה שלח את כנסת י
היו בארץ ישראל... אבל בגלות... תחת גזירות השמד של אנטיוכוס... שבת... חודש... 

 מילה... ממשיך הזוהר:

 ומרוב צערם ודוחקם מה כתיב ביה?? 

  ותבא אליו היונה לעת ערב!!!

  כנסת ישראל חזרה אל אביה... אל התיבה... מתי?? לעת ערב!!!

 מאי לעת ערב??? מה זה לעת ערב?? אומר הזוהר: 

שלא היתה מאירה להם שעת הרווחה כמו שהייתה המעשה בראשונה ונהרגו צדיקים ונחשך היום והעריב 
שנחשכו הצדיקים המאירים  -להם השמש ולא יכלו לקום מפני הדוחק הרב שהיה עליהם... וזהו לעת ערב

זמן החשמונאים גבתה קרבנות... בגוף ובעיקר כלומר: הישועה שהייתה ב להם כשמש...
בנפש... היו בכלל ישראל הרבה מתיוונים... והרבה הרוגים... היתה ישועה אבל ישועה 

 שהיא בבחינת "לעת ערב"!!! זה כבר דור שפסקה בו נבואה...

 אבל!!! כשאותה יונה חזרה באותו ערב... היא לא חזרה לבד!!!!

הנה עלה זית טרף בפיה לולי שהעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים ו היא חזרה עם בשורה בפיה!!!

העלה זית הזה... הוא הנר שהיו מדליקין נרות בשמן זית אזי אבדה פליטת יהודה מן העולם 
חנוכה!!!! האור וההשגה של חנוכה... עם זה היא חזרה... עם זה היונה חזרה לאבא 

לולי אותו נר חנוכה... לולי אותה שבשמים... והזוהר אומר לא פחות ולא יותר... ש
ולמה? כי זה כבר לעת ערב. זה כבר ירידת הדורות הארה... לא היה סיכוי לעם ישראל!! 

 בתוקפה... כאן צריך הארה מחודשת... ואכן היונה חזרה לעת ערב עם הבשורה של עלה זית!!!!

--- 

עם... גם בפעם כפי שזכור לנו מהחידר... נח שלח את היונה עוד פ אבל רגע!!!!  
השלישית... נו... הפעם השלישית כנגד מי היא?? כנגד איזו גלות??? ממשיך הזוהר 

וישלח את היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו הוא!!!! שעד היום לא חזרה בתשובה ולא  ואומר:

הזוהר אומר דבר  ... העירה רוחה, דאמר רבי פנחס: אלמלי חזרה בתשובה לא נשארה בגלות יום אחד
נורא: אבא שבשמים עומד בפתח התיבה מחכה ומחכה... מחכה ליונה שתחזור... מחכה 

 לנו... נו... יונתי תמתי... איפה את... תחזרי לתיבה... תשובי אלי...

אמר רבי פנחס: ולא יספה שוב אבל "ולא יספה שוב אליו עוד"!!!! והזוהר מדייק ומדגיש:  
א יסף שוב אליה, אלא היא!!!! היא לא יספה שוב אליו אבל הוא מזומן ומחכה אליו עוד, לא נאמר: ול

אבא שבשמים עדיין עומד שם בחלון התיבה ומחכה... ושואל: בני היקר...  אימתי תשוב...
אייכה.. תשוב אלי... הצוער פתוח... כבר אלפיים שנה שהוא עומד שם ומחכה בצוער 

שוב אליו... והוא לא מתייאש... הוא עדיין  התיבה... אבל היא איננה...  לא יספה
 מחכה!!!

אם היונה רק תחזור הבייתה מיד!!! מיד נח ישלח את ידו ויקח אותה אליו אל התיבה. 
אמר רבי אליעזר: כל הגלויות שגלתה כנסת ישראל נתן לה רק שתחזור. ממשיך הזוהר ואומר: 

ן לו קץ וזמן אלא הכל תלוי בתשובה שנא': הקב"ה זמן וקץ ונתעוררה תמיד בתשובה וגלות האחרון אי

אתה שומע?? אין קץ!! אין זמן!! אין תאריך לגאולה!!!       'ושבת עד ה' אלוקיך...'
הכל תלוי ביונה... שהיא צריכה לשוב אליו... הכל תלוי בנו... אנחנו צריכים לתפוס 

דו שיח  את עצמנו ולשוב אליו...  עכשיו תקשיב טוב טוב: הזוהר ממשיך ומביא
אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר: אם כן, איך יהיה זה לעורר בין רבי אליעזר לרבי עקיבא... 

את כולם כאחד בתשובה?? מי שהוא בסופי השמים ומי שהוא בסופי הארץ איך יתחברו כאחד 

רבי עקיבא היה מאד מוטרד: במתן תורה נדרש מכל כל כל כלל  לעשות תשובה??
נשמע!!!! ואכן כולם באו למדבר סיני כאיש אחד בלב אחד ישראל לענות נעשה ו

ואז כולם קראו באחדות "ויענו כל העם יחדיו" כולם ללא יוצא מן הכלל אמרו 
נעשה ונשמע... כך היה אז!!!! כשעם ישראל היו כאיש אחד בלב אחד... אבל 

ועת כיום??? אוי ואבוי... כשיש כ"כ הרבה פירוד... מחלוקת... וחוסר אחדות משו
בכלל ישראל... איך כולם יתחברו יחד לעשות תשובה??? במצב שכזה איזה 

השאלה הזו מפריעה גם לך...???   סיכוי בכלל יש שיגיע אי פעם משיח...???
אוהו... איך?? איך באמת כלל ישראל יכולים לחזור ביחד בתשובה בו בזמן 

! שאם יחזרו בתשובה אמר לו רבי אליעזר: חייך!!שאנחנו כ"כ קרועים ומשוסעים?? 
שהקדוש ברוך הוא  ראשי בית הכנסת או בית כנסת אחד!!! בזכותם תתכנס כל הגלות

מסתכל תמיד מתי יחזרו ויעשה להם טוב שנאמר: ולכן יחכה ה' לחננכם, מחכה תמיד אימתי יחזרו 

אומר רבי אליעזר: לא!!! לא צריך לחכות לכל כלל ישראל!!! מספיק בית  בתשובה...
חד!!! ישיבה אחת!!!! שיעור אחד!!!! מספיק חבורה אחת שתתגבש כנסת א

ברצינות ותחליט ש... שחוזרים הבייתה... חוזרים לתיבה... חוזרים לאבינו 
נכון שזה נשמע קצת מוגזם?? מה...  בזכותם תתכנס כל הגלות!!!שבשמים... 

למה?? למה שהקב"ה יושיע את כל כלל ישראל בגלל איזה קבוצה קטנה של 
מה בחורים או אברכים שהחליטו לתפוס חיזוק ולחזור לאבינו שבשמים?? כן... כ

"שהקב"ה מסתכל  רבי אליעזר הרגיש בשאלה זו... ובשביל זה הוא המשיך בדבריו...

כביכול: במילים אחרות: הקב"ה לא צריך שנשכנע  תמיד מתי יחזרו ויעשה להם טוב..."
אלפיים שנה רוצה לעשות לנו טוב!!  אותו לעשות לנו טוב!!! ממש לא!! הוא כבר

רוצה ורוצה ומאד מאד רוצה!!! הוא עומד ומחכה שם בפתח התיבה... רק 
מה??? הבעיה היא שאנחנו פשוט צריכים לספק לו סיבה!!! לכן מספיק אפילו 
סיבה קטנה... אפילו ציבור ממש קטן... שכביכול יספק נימוק ואמתלה למה 

 גיע וגואל אותנו... אז למה אנחנו מחכים... לגאול אותנו... ומיד הקב"ה מ

--- 

 רבי אליעזר מגלה לנו פה תגלית חד משמעית: 

אדרבה... מגלה לנו רבי בפירוש לא!!!  שהגאולה ל א  ת ג י ע  מכל כלל ישראל!!!
עקיבא (בשאלתו... עיין לעיל) שיתכן שבין כלל ישראל לא תהיה הבנה והדדיות... 

 ר ביניהם ושיעשו כולם אגודה אחת לקרב את הגאולה... ולא יהיה שום סיכוי לחב

  א ח ד ! ! !מאותו בית כנסת   ממי???ובכל זאת!!! בכל זאת הגאולה בא תבא... 
קטנה ומצומצמת שיתפסו את עצמם לידיים ויחזרו  א ח ת ! ! !מאותה חבורה  

בתשובה ובזכותם הקב"ה יושיע את כל כל כל כלל ישראל!!! אתה שומע?? 
עזוב... בא נפסיק לחנך את כל העולם... בא  דוש עצום חידש פה רבי אליעזר:חיי

נפסיק לדאוג לכל היהדות החרדית שילכו בדרך הישר לפי הדעת תורה הנכונה... 
שלנו ונתאחד יחד עם החבורה  בית כנסת אחדעזוב את זה... בא נתכנס לתוך 

אמין שאנחנו לבדנו המצומצמת שלנו כאיש אחד בלב אחד... ונחליט ונפנים ונ
יכולים להביא את הגאולה השלימה!!! זה לא אני אומר... זה זוהר הקדוש 
מפורש!!! זה רבי אליעזר הגדול שעונה תשובה לרבי עקיבא... זה אותו ר"א 

 ואותו ר"ע שמוכרים לנו מהגמ' שלנו..

תתרכז בעצמך... תתרכז בטובת חבריך... תתפוס את עצמך יחד עם חבר שלך... 
יעור שלך.. ותרימו יחד את השיעור... תחליטו שאנחנו בני שיעור א' (או ב' מהש

וג') מישיבת....... בעיר.....  אנחנו לבדנו מוכנים לקחת על עצמנו את התפקיד 
שדיבר עליו רבי אליעזר שאנחנו לבדנו!! כמות  "בית כנסת אחד"להיות אותו 

כולו מחכה לנו... מחכה שאנחנו!!! יכולים להביא את הגאולה!!! כלל ישראל 
 לישועת ה' שתלויה בנו... רק בנו...
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"האם אתה נכדו של ה"זרע שמשון, זיע"א?" כך שאל אותי שכני רבי יעקב 
וולס הי"ו.

"לרבינו ה"זרע שמשון" לא היו ילדים, הילדים שלו הם דברי תורתו. כך 
הוא מעיד בעצמו על דברי תורתו: 'שת לי השם זרע אחר' והבטיח ברכות 

מרובות ללומדים את דברי תורתו".
"אה, לא היו לו ילדים?" נענה רבי יעקב והמשיך "גם לי לא היו במשך כמה 

שנים טובות... באותם ימים פנה אלי ידיד וסיפר לי כי ל"בעל התניא" 
זיע"א לא היו ילדים במשך ארבע עשרה שנים. רבו המגיד ממעזריטש 

זיע"א הציע לו לדבוק במצוות הכנסת אורחים המסוגלת לבנים, כמובא 
במדרש (תנחומא, תצא, ב':) "ויש מצוות שמתן שכרה בנים כמו שרה 
שאירחה את האורחים, ושונמית שאירחה את אלישע..." דרש המגיד 
זיע"א את הפסוק: "במה יזכה נער"- איך אפשר לזכות לילדים? "את 

ארחו"!- בזכות הכנסת אורחים." 
"ובכן" מספר רבי יעקב "החלטתי לארח דווקא 'אורחים שקופים'- כלומר: 

אורחים שלעיתים לא שמים לב אליהם, כמו חפץ שקוף. חיפשתי בסביבתי 
אנשים שקופים... עיתים היה זה בחור ישיבה שמשום מה לא מחשיבים 
אותו בגלל קשיי למידה, עיתים אדם בעל רקע משפחתי מורכב או אופי 

מסובך, אנשים כאלו שאין בדיוק מי שמבחין בהם, כאלו המשוועים לפינה 
חמה, לאחד שיקשיב וייתן להם את תשומת הלב. אם נפתח עיניים נגלה 

בסביבתנו לא מעט 'שקופים' כאלו. ודווקא האורחים הללו, שלעיתים 
קשה להתחבר אליהם, הם הפכו להיות אורחי, באי ביתי. נתתי להם פינה 

חמה בליבי. עיתים הזמנתי אותם לסעודת שבת, עיתים לארוחת ערב 
מפנקת, ופעם הייתה זו שיחת טלפון המתעניינת בשלומם הטוב. בקיצור, 
אורחים כאלו שלא צריכים לפנות עבורם חדר בבית. כאלו שאפשר לארח 

גם ביחידת דיור צפופה של זוג צעיר. השקופים הללו זקוקים בעיקר 
למקום פנוי וחם בלב. כך, במשך שנות צפייה קשות אירחתים, והמתקתי 

לאנשים אלו את מרירות חייהם".
בפרשת השבוע, פרשת וירא, מאריכה התורה בהידורם של אברהם ושרה 

במצוות הכנסת אורחים עם כאלו אשר לא נראו ,כמלאכים. הכנסת 
אורחים 'שקופים' זו גלגלה לעם ישראל לדורותיו ברכה וישועה רבה, 

כמובא במדרש (פרשת נשא:) "מה שעשה אברהם למלאכים פרע הקב"ה 
לבניו ביציאתם ממצרים". רבנו ה"זרע שמשון" מקשה קושיה על מעשה 

אברהם עם אורחיו, ומתרץ אותה על פי מדרש זה. הקושיה היא מדוע 
אברהם אבינו לא הושיב את אורחיו על כיסא- דרך כבוד, אלא רק אמר 

להם: "והשענו תחת העץ". רבינו מתרץ כי אברהם אבינו ידע כי זו הנהגת 
הקב"ה, שמצווה הכנסת אורחים זו תגלגל ישועות לעם ישראל, משכך 
אירח את המלאכים "תחת העץ"- כלומר, מסביר רבינו: "בסוכה". הוא 

הושיבם בסוכה כדי לפטור את עם ישראל מהגלות בזכות מצוות סוכה, 
לפי שהסוכה היא מעין גלות, יציאה מהבית. רצה אברהם שהגלות תהיה 
קצרה "עראי ולא קבע"- כלשון רבנו, ולכן אמר למלאכים רק להישען ולא 

לשבת, כי ישיבה היא דרך קבע, ומשען בעלמא הוא דרך ארעי. כך אברהם 
שחפץ חסד זכה לפטור את ישראל מצער הגלות בזכות הכנסת האורחים 

שלו. 
"זכיתי" ממשיך רבי יעקב "ובזכות האורחים השקופים שלי, למדתי 

להרגיש את סובבי, וכך התגלגלה והתגלתה אלי מצווה אשר פתחה לי 
בעליל את שערי הישועה. מצווה גלויה הניצבת בסמוך אלינו, ועלינו רק 

לפקוח עיניים ולגלות את ההזדמנויות הרבות שמחכות לפתחנו: אבי, רבי 
ראובן בר דוד זכריה וולס ז"ל היה מדמויות ההוד של ביתר. דור המייסדים 

של עירנו וודאי זוכר אותו היטב, כאחראי וכממונה על המקווה ברחוב 
בעל שם טוב, תפקיד אותו נשא באחריות רבה, בנאמנות ובמסירות במשך 
שנים רבות. גם בימים בהם נאלץ להעדר מהעיר עקב שמחה דאג לממלא 

מקום שיחליפו. היה לו ממלא מקום קבוע, אותו הדריך ולימד. לעיתים 
כשגם הלה לא יכל היינו אנחנו הבנים נוטלים חלק בנטל ומחליפים אותו, 
כדי שיוכל אבא ז"ל להשתתף בשמחה המשפחתית. באחת השנים, כמה 

ימים לפני ראש השנה, באתי לבקר את אבי ז"ל וראיתי שפניו נפולות. 

בררתי מאחורי הקלעים את הסיבה לשברון רוחו, והתברר לי כי אוותה נפשו 
החסידית של אבי להסתופף בצילא דמהימנותא של רבו כ"ק האדמו"ר 

מנדבורנא זצוק"ל. אך המחליף הקבוע שהכיר היטב את העבודה, זה 
שמבעוד מועד סוכם עמו כי יחליף את אבא בטיפול במקווה בימי ראש 

השנה המתקרבים, הודיע לו לפתע, ימים ספורים לפני ראש השנה, כי בשל 
איזה אונס בלתי צפוי הוא לא יוכל להחליפו. הברירה היחידה שעמדה בפני 

אבא ז"ל הייתה לבקש מאחד הבנים שיישאר בביתר במקומו, אך זאת לא 
רצה בשום פנים ואופן לבקש מעמנו. הרי מי כמוהו ידע כיצד השריש בנו 

מילדות כי בראש השנה נמצאים אצל הרבי ויהי מה. אבא ידע כי הצליח 
בחינוכו ועמוקה בתוכנו התשוקה להסתופף במחיצת הרבי בראש השנה. 

מנגד, גם הוא התחנך על ברכי החינוך החסידי. כל ימיו הקפיד להיות 
במחיצת רבו, הרבי מנדבורנא זצ"ל, בראש השנה, והשנה בעקבות תפקידו 
ואחריותו הציבורית הוא ייאלץ להימנע מהנסיעה לרבי... היה זה צער גדול 

עבורו."
רבי יעקב מיודעינו מספר כי הסתפק מה עליו לעשות: הן כיבוד אב היא 

מצווה חשובה מדאורייתא, היא כתובה בעשרת הדיברות! ההידור, 
החשיבות והשכר של כל מצווה היא דווקא לפי המאמץ: 'לפום צערא- 

אגרא', ברם, אם יאמר לאביו שנשאר בשבילו, הרי  הוא לא יסכים בשום 
אופן. רבי יעקב החליט על דרך מקורית משלו. הוא שלח את השאלה לרבו, 

הרבי מנדבורנא זצוק"ל, אשר הורה לו להישאר בראש השנה במקומו של 
אביו. לאביו הוא אמר שיש לו איזו סיבה אישית שבגללה, לאחר התייעצות 

עם הרבי, הורה לו הרבי להישאר בראש השנה בבית. "אמרתי לאבא" 
משחזר רבי יעקב "שאני ממילא נשאר בביתר, ואם כן אני יכול להחליף אותו 

בתפקיד במקווה, כך שהוא יוכל לנסוע לרבי כמנהגו כל השנים. אבא שמח 
מאוד מההשגחה הפרטית, שגלגלה בתזמון כה מושלם איזו סיבה עלומה 
שאילצה אותי להישאר בבית. את הסיבה האמתית הוא לא ידע. אבא נסע 

לרבי, ובמוצאי ראש השנה, כשנפרד מהרבי, אמר לו הרבי: 'תגיד בבקשה 
לבנך יעקב כי זכרתי אותו לטובה בראש השנה,, בעשרת ימי תשובה של 

אותה שנה התגלגלה לידי הזדמנות מיוחדת להיות בסמוך לרבי עת שפך 
שיח על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. בסיום אותה תפילה נרגשת 

פנה אלי הרבי ואמר: 'השנה תפקד בזכות רבי שמעון'."
בסוף אותה שנה חבק רבי יעקב בן לראשונה, ויקרא שמו שמעון. רבי יעקב 

מדגיש כי הרגיש בחוש כי כיבוד האב שהגיע מתוך הקרבה וויתור בימי הרת 
עולם, ימי ראש השנה, עת פקידת העקרות, עמד לו לפתוח עבורו את שערי 

הישועה.
וסיפור נוסף, מהשנה האחרונה: אדם שחיכה לפרי בטן למעלה מארבע 

עשרה שנים מספר: "בראש השנה של שנת תשפ"א, שנת הקורונה, הייתי 
עם אמי במחלקת קורונה הסגורה והמדכאת, באחד מבתי החולים בארץ. 
את התפילות התפללתי בשברון לב שם ליד מיטתה. וראה זה פלא: דווקא 

שם, בהיותי עוסק במצווה זו, התפללתי מעומק ליבי אחרי שכבר הייתי 
מיואש כמעט, לאחר למעלה מארבע עשרה שנות ציפייה. תפילתי נענתה 

ותשע חודשים לאחר ראש השנה נפקדתי בפרי בטן!" 
הרב מנחם שטיין שליט"א מעיד מהכרות אישית על יהודי תלמיד חכם 

ויושב אוהל, אשר לפני כאחת עשרה שנים לא חש בטוב, ומשגברו כאביו 
והפכו לבלתי נסבלים פנה לרופא אשר שלח אותו לבדיקות מקיפות. 
משהגיעו התוצאות קרא לו הרופא ובשרו שלצערו חובתו לעדכנו כי 

מבחינה רפואית מצבו הרפואי חמור ביותר, וימיו ספורים. בצר לו הוא פנה 
לרבו,  הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, אשר שאל אותו אם הוריו עדיין חיים. 
משנענה כי אמו הזקנה חייה עדיין לאורך ימים טובים, אמר לו רבי משה: 

"אחז בכל כוחך במצווה זו של כיבוד אב ואם, לעיתים זו מצווה קשה 
ומאתגרת אך מתן שכרה בצדה, למען ייטב לך והארכת ימים". האם 

האריכה ימים במשך אחת עשרה שנים. במשך כל אותן שנים לא עבר יום בו 
מיודעינו לא טרח ועשה הכל, ממש הכל, כדי להנעים לה ולהקל עליה. הוא 
ביקר, התעניין ודאג לכל צרכיה באופן המהודר ביותר. לגודל הנס, כנגד כל 
התחזיות הרפואיות, האריכו במקביל ימי הבן, וממש תקופה קצרה לאחר 
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"טללי תחיה" פר' נשא תשפ"א

 בעל ה"זרע שמשון " רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זיע"אבס"ד
 הבטיח ברכות וישועות מופלגות לעוסקים בתורתו וכך כתב בהקדמה לספרו:

" ועינכם תחזינה בנים ובני בנים  כשתילי זיתים סביב לשולחנכם 
בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם"
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   אבל הוא עלול לגלות . מתאכזב כשלא הולך כמו שרצה, בודק ורוצה, בן אדם מתכנן וחושב
 .'חברת מיקרוסופט דרוש עובד ניקיון חרוץ ומסורל': בעיתון הייתה מודעה קטנה עם הלוגו המפורסם.דווקא במקום אחר                                                         

היו צבועות באדום בוהק והוא מצא את עצמו מתקשר ' עובד ניקיון'אבל האותיות של , איש אחד מיואש ראה את המודעה וכמעט התעלם ממנה בגלל המיקרוסופט
  . הוא עבר בחינה קלה, כבר כמה חודשים שהוא מחפש עבודה. למספר הטלפון שהופיע שם

, השעות, ואשלח לך את כל הפרטים על מועד תחילת העבודה,  המייל שלך .אדיבות בסיסית, כוח סבל, צורת שטיפה, התמצאות בחומרי ניקיון
. רוסופט בלי כתובת מייל במיק? אז למה לא אמרת! ?אין לך מייל '-  .התנצל האיש' !אבל אין לי מייל '- .'האגפים שתהיה אחראי להם, המשכורת

האיש המיואש יצא החוצה מיואש עוד  '!אנחנו לא יכולים לעבוד עם מישהו שלא קיים מבחינה וירטואלית. אם אין לך מייל זה אומר שמבחינה וירטואלית אתה לא קיים
  ?' דולר 6 מה אפשר לעשות ב' .הדולרים שנשארו בכיסו 6חשב האיש ומישש את  .יותר

הוא הסתובב מבית לבית  .  דולר6  קילו ב6הוא קנה , מתוקים עסיסיים'. הכריז מוכר עליז' ! בדולראגסיםקילו ' .קע בדוכן הירקות שבשוק המקומיונת, חשב האיש
מה ימים היו לו כבר תוך כ . והצליח למכור גם אותם ולהכפיל את כספואגסים קילו 12הוא קנה עוד .  דולרים12עכשיו היו לו . והצליח למכור כל קילו בשתי דולר

   .והתחיל לעשות עסקים עם השוק הסיטונאי וחנויות קטנות בפרברים, רכבכעבור ארבעה חודשים הוא הצליח לקנות  .כמה מאות דולרים
  

חר כך  הפך חמש שנים א . שסיפק פירות  לכל אורך היבשתשנתיים אחר כך כבר  .כעבור שנה הוא החליף את הטנדר במשאית קטנה
המתווך . לאחד האנשים המצליחים בארצות  הוא היה הבעלים של אחת מרשתות השיווק הגדולות והמצליחות הזדמנות מפתיעה נקרתה בפניו לרכוש כמה מגרשים

אין לך מייל ואתה כזה איש , 'נפעם המתווך' !?אין לך מייל '- .אמר האיש', אין לי מייל' . שטיפל בעסקה ביקש את כתובת המייל שלו כדי לשלוח לו את החוזה המפורט
  '! במיקרוסופט, אם היה לי מייל. אתה טועה '- '!אני רק יכול לתאר לעצמי איזה עשיר היית יכול להיות אם רק היה לך מייל! ?עשיר

  
  

  

 שלמה שרעבי בי התגורר בשכונת זכרון משה המקובל ר
ל מכבדו בימי שני וחמישי בגלילת " זצי פישר"הגרל היה מרן "זצ

ורה שאלנו את מקורביו מדוע הרב פישר אהבו והם שחו לנו ספר הת
 הבחין רבי שלמה בילדה כבת שבע כי פעם 

אשר היה אחד (המייללת בבכי מששאלה על כך  השיבה כי אביה 
נפטר זה מכבר ואמה שלחה אותה להביא את העוף ) מצדיקי ירושלים

  מהכפרות והשוחט אמר כי העוף טרף 
  

 וצומת  הקודם הביא לה עוף חדש ומיד בדק את העוף שלמהביר
ד הרב " מה עשה עלה לבית מרן הראבהגידים 

 שלמה ביקש ביפישר ובדק עמו יחד את העוף וראו אכן כי כשר הוא ר
   מהרב כי יזמין את השוחט 

ד "אבעד שיחזור על כל ההלכות כראוי וכך היה כשלאחר מכן ערך הר
ד "שלמה נוכח במקום לא בחינם העריכו הראב' מבחן לשוחט כאשר ר

  .בראותו את דאגתו לכלל ולפרט

 בן ציון אבא שאול שקם רבנו 
מוטל עלי לברך  :ל ממיטת חוליו אמר"זצ

גשו אחת ששם נפ ,"מחיה המתים"פעמיים 
אילו  .והשניה שאני שולט בתורתי ,בחיים

 :עוד אמר...שכחתי תלמודי הייתי קרוי מת בחיי
 ,ראו כמה גדול כחה של 

כשחליתי היו מלאכים אוחזים במיטתי ומושכים 
ותפילות הרבים היו מושכים  ,אותה כלפי מעלה

עד שגבר כח התפילה  ,אותה בעוצה כלפי מטה
  ...ונחלצה נפשי ממוות

  

בשבת הראשונה - כשחזר מבית הכנסת לביתו
נדחפו המון בני אדם להקביל - לאחר שקם מחליו

 . פניו ולנשק את ידו
הרב בקושי  :מלהתקרב אליו כשהוא גוער בהם

  :תפס רבנו בידו ואמר לו! הולך
בזכות התפילות  ,הנח להם 

כשחזר רבנו לישיבה לאחר ! שהתפללו עלי
   .ערכו לו קבלת פנים ,חלתומ

  

אף על ,הוא היה עדיין חלש מאוד והתקשה לדבר
אני רוצה להודות לכם על  :פי כן התאמץ ואמר

 ,דעו לכם. שהעתרתם בעדי לפני בורא עולם
שבכח תפילותיכם הורדתם את נשמתי חזרה 

  ! ואני מודה לכם על זאת,לגוף
  

לאחר שקם מחליו חש חובה להחזיר טובה 
,דול שהרבה תפילות לשלומולציבור הג

  ! תורה על שיעורי הקבועים

. ל" זצנתן אדלרעל רבו המובהק הגאון רבי , ל"זצ" חתם סופר"הגאון בעל  
  , לקרב את הכוס עד שפתו ממש, מצד ההלכה, היה מקפיד, בבואו לשתות איזה משקה

שהוא כל שיהוי לשהות שלא וההנאה,בכדי הברכה ...בין

לאחר כחצי שנה :  שרה מספרת
הרופא אמר לי שיש . נפקדתי, מאז נישאתי

חלבון : לי תאומים ועלי לבצע בדיקות שונות
, הבדיקות נמצאו שליליות. עוברי ומי שפיר

ה שאחד העוברים ליש סיכוי חלי: כלומר
בן משה הגעתי אל הרב  . יוולד פגום

והצגתי לפניו , מודאגת ומוטרדת, ל" זצטוב
  . את תוצאות הבדיקות
קרע אותם , הרב לקח את ניירות הבדיקות

תגיעי אל הרופא ותאמרי : "בפניי ואמר לי
התאומים ... לו שאני אמרתי שהוא לא בסדר

ואין לך כל , בבטנך 
. כפי שהרב אמר כן היה". סיבה לדאגה

. ילדתי בן ובת בריאים ושלמים' ברול ה
כיום הבן לומד בישיבה בבית וגן והבת 

  .לומדת בסמינר

ן לברכת והצלחת  ו בית נאמן בישראלהעל
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 "רוני ושמחי"



 

אחד ביקש להתקבל  
 בעל לישיבתו של  הגאון

כמנהגו בחן ". שאגת אריה"
הגאון את הבחור באחד 

ומצאו בור ועם' מסוגיות השס
היכן :" שאל אותו. הארץ

היכן ". "?אכלת עד כה
  . "השתאה הבחור" ?אכלתי

  

היכן , מדוע לא ישאלני רבינו
:" השיב לו הגאון". ?למדתי

זאת יודע אני , שאכלת
 - אבל אם למדת, בוודאות

 ספק הוא בעיני

"... 

אחד החליט לנסות משהו חדש  
כשהתיישב . ונכנס למסעדת קניבלים

: המלצר ניגש אליו ושאל אותו, בכסא
   "?אים לךסלח לי איך קור"

  

אתה לא אמור לשאול : "התעניין הבחור
!" אתה אמור להציע לי לאכול, מה שמי

  , בדרך כלל זה נכון: "השיב לו המלצר
    אני חייב- אבל המקרה שלך        

  

, מחנה עבודה גלזנברג
הצליחה אחת ,  מבין אלפיים הבנות שהיו במחנה, גרמניה

כולנו , יקר המציאותהזה היה , סיור"ה. להכניס סידור תפילה
, אלא שזה היה בלתי אפשרי, לפחות ללטפו, רצינו להתפלל בו

לכן אני וחברותי העתקנו .  ואנו כה רבות
היתה עימנו . מהסידור קטעי תפילה רבים ומספר מזמורי תהילים

דאגה לצרכינו , שסייעה לנו בהעתקת התפילות, אישה ממונקאטש
  . לנו את חישוב הזמנים והמועדיםהרוחניים והזכירה 

בדממת . לאחר העבודה המפרכת היינו מוצאות נחמה הסידור זה
כשמידי פעם נשמעו , הליל הוצאנו אותו 

  .םפיצוצים מחרישי אוזניי

ציון במשפט תפדה ושביה "
ציון במשפט  "–" בצדקה

ד תלמו" בגימטריא –" תפדה
 -"ושביה בצדקה", "ירושלמי

  ". תלמוד בבלי"בגימטריא 
, ללמדך

 ,  
  , תפדה ציון מיד הגויים

  .ולא בחיל ובכוח

 

 

.  

 המאור הגדול החסיד דקהילתנו מורנו 
ל "זצ הבעל שם טוב פעם אחת ביקש: גדליה

, מאתו ספר הזוהראת הרב דקהילת קודש קיטב ושאל 
: ושאל אותו, ובהליכתו לביתו פגע בו גיסו רבי גרשון

  . ולא רצה לאמר לו? מה לך תחת חיקך
  

וירד רבי גרשון מן העגלה והוציא מתחת חיקו ספר 
ספר הזוהר אתה : ואמר בלשון תמה, הזוהר ולקח ממנו

ואחר כך אירע שהבעל שם טוב בא לעיר ! ?צריך
ילת שמונה עשרה נאנח ובתפ, להתפלל בבית המדרש

 ואחר התפילה שאל אותו הרב רבי, אנחה גדולה
מה זה שמעתי ממך אנחה : ל"ק הנ"ד דק"אב משה

: ודחה אותו בדברים ואמר לו? גדולה בתוך התפילה
  . אמור לי האמת כי אנחה זו היה מלב

  

. ובלבל אותי בתפילה  :ואמר לו
ונתן לו ספר , וותכף בדק הרב את המזוזה ומצא כדברי

  . ל"וברכו שלא יפגע בו רבי גרשון הנ, ל"הזוהר הנ

 זלמן- שניאור ממאמרי החסידות של רבי 
  : בעל התניא עוסקים בשאלהל "זצ

לעולם הזה , לשם מה ירדה הנשמה האלוקית למטה
יש : "זלמן-פעם אחת התבטא רבי שניאור. התחתון

הן מתדפקות על שערי מאות שנה - נשמות שכבר חמש
 שוב לעולם העדן - גן

ובלבד , הן מקבלות עליהן לחזר על הפתחים. הזה
ולא כל נשמה זוכה . שיזכו שוב לקיים תורה ומצוות

  ".שבקשתה תתמלא
לשם מה השאלה הזאת חוזרת ונשנית : חסידים שאלו

זו שאלה : והסבירו ?גם לאחר שכבר ניתנה לה תשובה
 –ד ואחד צריך לשאול את עצמו ללא הרף שכל אח

 מה אני עושה 
 !והאם מעשיי מצדיקים את ירידת הנשמה? בעולם

מחבר ספר ההלכה . מגדולי וחשובי הפוסקים בכל הדורותל "זצ יוסף קארו 
. פיו פוסקים הלכה-הבסיסי שולחן ערוך שנתקבל ברוב תפוצות ישראל כספר שעל

נסמך או ממאתים ' דורשי רשומות דרשו מר. מורינו(=ן "מכונה גם המחבר ומר
  ). כה ממאתים רבנים כלומר שקיבל סמי- רבנים נסמך

  . אפריםרבי ,ח כנראה בעיר טולדו שבספרד לאביו"נולד בשנת רמ
גורש רבי יוסף קארו במסגרת גירוש ספרד , בהיותו כבן ארבע, ב"בתשעה באב רנ

כשהיה , ו"בשנת רנ, ארבע שנים לאחר מכן. ועבר עם משפחתו לליסבון שבפורטוגל
.  קארו מהגרת לעיר קושטא שבטורקיהומשפחת, גורשו יהודי פורטוגל, כבן שמונה

  . יצחק קארוורבי יוסף גדל בבית דודו רבי , אביו נפטר בילדותו
 מחדש י בירב"מהרבצפת החל ללמוד אצל . לארץ ישראל והתיישב בצפת

ונטמן בבית , ה"ג בניסן בשנת של"נפטר בצפת ביום י. ונסמך על ידו, הסמיכה
  . העלמין העתיק בצפת

 

.

 אברהם הלויר " בישעיהו 
) ה"השל) (איש הורוויץ( הורוויץ

נולד . אחרוניםמגדולי המקובלים ה
כ למשפחת "בפראג בערך בשנת ש

, אביו היה מגדולי רבני פולין. רבנים
והוא היה לרבו , א"רמה תלמיד

 ם מלובלין"מהרהלמד מפי . המובהק
, ע" בעל הסמ,ץ"כ יהושע ולקרבי ו

, ובגיל צעיר כבר התפרסם כלמדן חשוב
ואף הוזמן להשתתף בישיבות ועד ארבע 

ה מונה לרבה של "ובשנת שע. ארצות
ב עלה ארצה ומונה "בשנת שפ. פראג

. ל ירושליםלרבה ש
, ")ה"של" ("שני לוחות הברית" 

. ושלח אותו לבניו בפראג כדי שידפיסוהו
כרבה של ירושלים סבל רבות 

, ואף נאסר, מהתעמרות המושל המוסלמי
 צפתואחרי ששוחרר נאלץ לעבור ל

  . ץ"שם נפטר בשנת ש, כ לטבריה"ואח

...

 

 ".

ָנַתִים ָיִמים וַפְרעֹה חֵֹלם" ץ ׁשְ   )א, בראשית מא(" ַּוְיִהי ִמּקֵ
 כמה ה ליוסף"זמן הקציב הקב, קץ שם לחושך) א, טבראשית רבה פ( רבותינו 

ב בבית האסורים וכיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום ויצא יוסף מבית , ּשנים ֵיׁשֶ
אפילו שרואה לפניו , ומכאן נלמד מוסר שאסור לאדם לאבד שום תקווה .האסורים

  יום אחד החושך , יאמין שבסוף יהיה טוב, רק חושך ואפילה בלי נקודת אור
  .מר ויצא הוא לחוף מבטחים ולאור גדוליג

לשון אור החיים  (נכרי לעם המכר יהיה לצמיתות לא כי, גם בגאולת הכלל 
לאחר כל התלאות שעבר העם היהודי במשך כאלפיים שנות , )יא, הקדוש שמות כא

יתברך אור שכינתו ' יזכה הוא לראות את הגאולה הממשמשת ובאה ויגלה ה, גלות
ִּקִוינו ֶזה ִהּנֵה אלוקינו  יאמרו כולם על הצדיקים ו יֵענו לֹו ּ    ,ְּויֹוׁשִ

ִּקִוינו' ֶזה ה יׁשוָעתֹו ְׂוִנְשְמָחה ָנִגיָלה לֹו ּ   ).א"ע, תענית לא (ּּבִ
 שהחשיכה את עיניהם וליבם של ישראל מאביהם הזו מלכות יוון הרשע" שךוח"

 בחירוף ובמסירות אך לבסוף קומץ אנשים שנלחמו, )ד, בראשית רבה ב (שבשמים
זכו לנצח את האימפריה היוונית , נפש למען קדושת שמו יתברך וקיום מצוותיו

ך ְוַאַחר, וסילקו אותם מעל ארצנו הקדושה, הגדולה או ְָכּ יֶתך ִלְדִביר ָָבֶניך ָּבּ ּוִפּנו ֵָבּ ּ 
ך ֶאת ְּוִטֲהרו ֵָהיָכֶלך ֶאת ִָמְקָדֶשׁ ַחְצרֹות ֵנרֹות ְּוִהְדִליקו ּ ךָקְד ְבּ לאחר החושך נהיה אור , ֶָשׁ

  ).א, ישעיה ס (ָזָרח ְָעַלִיך ' ּוְכבֹוד ה, גדול
  

שמנים ופתילות ) א"ג ס"ע סימן תרע"א ונפסק בשו"שבת כא ע (
ַמת' ה ֵנר ,ורמז יש בדבר לנשמות ישראל. הפסולים בשבת כשרים לנרות חנוכה  ִנׁשְ

שנה כשמדברים איתם על שמירת שבת ג שבשאר ימות ה"שאע, )כז, כ משלי(ָאָדם 
בכח , מ בחנוכה יכולים הם להידלק"מ, והנחת תפילין הם לא נדלקות ומתלהבות

אורות החנוכה להשפיע על נשמות ישראל קדושה וטהרה ורשפי שלהבת קודש 
ואת , כיון שטמונים באורם מסירות נפש לשמירת התורה והמצוות, לעבודתו יתברך

  .משיך עד ביאת גואל צדקלפיד האש הזה עלינו לה
 

  יהי רצון שבקרוב בקרוב נזכה להתגלות אורו של משיח צדקנו 
  .אמן, בגאולת עם ישראל ובניין בית המקדש

 

 

  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

   ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 , מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

  , רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן לעזרא הרב, אלבז ומרים דוד
  , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, ייאפת חנה בן יהודה חכם

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדם היה בבית קברות ופתאום הוא רואה קבר זז  .  1
יש קבר זז צריך    :רץ מהר לחברא קדישא כשהוא צועק

, זה קבר של משוגע  אמרו לו זה בסדר   !לטפל הזה מיד
לו בדיחה ורק עכשיו  הוא הבין  שמת לפני שבוע סיפרו  

 ... ..אותה 
 , היסופגני -שני  יום ,יהיסופגנ –ראשון  יום. 2
 ,ה יסופגני - רביעי  יום ,ה יסופגני –שלשי   יום 

 , היסופגני -שישי   יום ,ה יסופגני –חמישי   יום
 ,יה יסופגנ –שביעי   יום

 .............היסופגני  אני - שמיני  יום
יה מקמח  יסופגנהדבר הכי מצחיק בחנוכה זה שיש  .  3

 מלא............ 
לי  .  4 נגמר  אתמול  בדיוק  חנוכה,  שנגמר  נס  איזה 

 המקום בחנוכייה!.......... 
ונה  ע  ילד תימני פונה לאביו אבא מה זה דמי חנוכה?.  5

 תרבות יון......  לו האבא עזוב זה
קונה  אני    ₪   20  - במקום לקנות כמה בקבוקי שמן ב.  6

 בכמה שקלים וסוחט אותה......... סופגנייה  
, צמחונית,  יה ללא גלוטןימי שרוצה סופגנ.  7

 לא סוכר , ל טבעונית
 גבניה.......... יאכל עפשוט 

קוראים יקרים 
אנחנו שוב 

 כלמבקשים מ
מי שיש לו  

 עלבדיחות 
 חתונות,  

 חתן, 
 כלה, 

 מחותנים 
בעיקר על  

תחילת החיים  
שאחרי החתונה

נא לשלוח 
 למייל: 

a0503210@gmail.com 
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  את לקבל ניתן
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a0503210@gmail.com 

 

 

אוכלים כל והם  !  האוכל מהצלחת  ? כדי שלא יברח להםמדוע הסינים אוכלים מהר.  8
חוץ    כל דבר עם ארבע רגלים   ,כל דבר ששט חוץ מאוניה  ,דבר שעף חוץ ממטוס

 . .............משולחן
 ........ זו סופגנייה לא חיסון של פייזר אין צורך בשלוש מנות נשמה . 9

לצלם אותו איך הוא מדליק את נרות    הנודעחדש הזמין את הצלם    רב'האיזה  .  10
 אמר לו שהוא עמוס מאוד ולא יכול להגיע בכל הון שבעולם.  הצלם הנודעחנוכה, אבל  

לפני חנוכה כמובן בתעריף כמה ימים  הציע הצעה שהוא יגיע    הצלם הנודעהבן של  
והנה הגיע    וגם יפרם אותו. הם סגרו על יום ושעה.   אחר לגמרי ובכך הוא יצלם אותו

דים שיש לו" והנה  "קצת חסי  -והגיעו ה   החדש לבש בגדים של שבת וחג.   הרב'ה היום  
(העיקר שיצא תמונה נורמלית,    מתחיל לעשות כל מיני נענועים בגופו  החדש  הרב'ה

מרוב ההתלהבות לא    רב'הוהנה באמצע ההדלקה ה  ויפרסמו בכל עיתונות החרדית)
הרב'ה נבהל    והכל התלכלך. שם לב והיד שלו פגעה בחנוכיה וכל השמן נפל לריצפה  

אמר לו הצלם הנודע הרב'ה תשאר רגע    את הפתילות.התכופף ובא להרים את השמן ו
 מתכופף אני יעשה כבר תמונה לבדיקת חמץ...... איך שאתה  

 ........ זו סופגנייה לא חיסון של פייזר אין צורך בשלוש מנותנשמה  . 11

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד.
 תמערכת העלון מאחל

 כל בית ישראלולכל הקוראים ל
 חג חנוכה שמח 

 לחייך?רוצה כל היום
חדש! חדש! חדש!

 קו השמחה
077-502-3345 

 שמיעת בדיחות.  1שלוחה 
 השארת בדיחות.  2שלוחה 

 חייגו ותחייכו. 



 

 

  אותו איך הוא מדליק את נרות חנוכה, לצלם הנודען את הצלם חדש הזמי 'הרבאיזה 
 .ן שבעולםבכל הו ל להגיעועמוס מאוד ולא יכוא  מר לו שהא  הנודעהצלם אבל 

לפני חנוכה כמובן בתעריף   כמה ימיםהציע הצעה שהוא יגיע   הצלם הנודעהבן של  
 יום ושעה. גרו על סהם . ובכך הוא יצלם אותו וגם יפרם אותואחר לגמרי 

 .החדש לבש בגדים של שבת וחג הרב'הוהנה הגיע היום 
 החדש הרב'ההנה קצת חסידים שיש לו" ו" -והגיעו ה

 מתחיל לעשות כל מיני נענועים בגופו
 ויפרסמו בכל עיתונות החרדית) ,(העיקר שיצא תמונה נורמלית

מרוב ההתלהבות לא שם לב והיד שלו פגעה בחנוכיה  רב'ההקה דלמצע ההא ב והנה
 .כלךהתלהכל וה וכל השמן נפל לריצפ

 .את השמן ואת הפתילות ובא להרים התכופףנבהל  רב'הה
אני יעשה כבר תמונה   ףמתכופאיך שאתה  תשאר רגעהרב'ה הצלם הנודעאמר לו  

 . .....לבדיקת חמץ
 שמח ג חנוכהחבברכת 

 שמחה מאיר פנחסי הי"ו שר ה 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל

 התודה והברכה:
 לחוברת "מבחר העלונים" שע"י דפוס גרפומט

 נוכה שמחחג חבברכת: 



\ 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 שוקולד,  בננה, לימון,  תות, איש אחד הולך לגלידרייה ומבקש גלידה עם שבעה כדורים:
עונה האיש:  "  המוכר: "תרצה גם דובדבן? ולבסוף שואל אותו    קרמל וריבת חלב.וניל,

 ." ............. אני בדיאטה.. "לא תודה,

באתי בגלל הבן שלי, הוא כל הזמן רוצה ללכת לגינה "  איש אחד הלך לפסיכולוג ואמר לו:
זו    אל תדאג,"  עונה לו הפסיכולוג:  והוא גם כל הזמן רב עם הילדים"  לשחק בארגז החול.

אני הולך לספר לאשתו, הו תודה,"יגדל" עונה האיש:כנראה תקופה שתעבור כשהוא
 ........"היא כבר ממש לחוצה

יום אחד אמר    הלימוזינה שלו לכל מקום.ונסע עם    ביקר האפיפיור בארץ זרה,   ת פעם אח
הסכים  תן לי לנהוג בלימוזינה פעם אחת. גם אני בן אדם""  האפיפיור לנהג הלימוזינה:

, ולמקום הגיע ההוא הסתבך בתאונ  הנהג והם התחלפו. מכיוון שהאפיפיור לא ידע לנהוג,
מאוד. נרגש  האפיפיור  את  וראה  אחרי,  שוטר  מתקשר    רגע  השוטר  של  אליו  המפקד 

 אבל הוא כנראה מאוד חשוב,   אין לי מושג, "  עונה השוטר:  נו, את מי עצרת?""   ושואל:
 ..........." כי האפיפיור הוא הנהג שלו

 בסייעתא דישמיא

 בשורה משמחת!!!
 חותיצא לאור חוברת בדי

 .100 -לרגל גיליון ה חה'שמ'לא נפסיק את ה
  ₪ בלבד 5של  מצחיק במחיר ניתן לקנות את החוברת

 ה בצד ימין.הכניס ליד דואר ישראל 9רחובות הבוכרים {דוד} -ב
לילהב12:00-בבוקר עד6:00כל יום בין השעות 

 (חלקן כל חנוכה) .בדיחות 100בחוברת יש  שימו לב:
 היוצא בעזרת השם לקראת חג הפורים הבעל"ט '.3חלק מהבדיחות יהיו בחוברת 'לא נפסיק את השמחה חלק 

 חוברות. 40 -נותרו כ: בל מושי
 41-49-323-058עוד פרטים: 





  



g @gmail.com
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