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הברכות שמברכי� בי� הראשו� על נרות חנוכה רמוזי� בפרשת הנחשי� ' א שג"ידוע בש� הגר

ֲעֵ*ה " ,"ֲעֵ*ה ְלָ! ָ*ָר+ ְוִ*י� אֹת� ַעל ֵנס ְוָהָיה ָ&ל ַהָ$#"ְ! ְוָר�ה אֹת� ָוָחי) "ח, כא במדבר: (השרפי�
ְוָר�ה אֹת� ", מרמז על ברכת שעשה נסי�" ְוִ*י� אֹת� ַעל ֵנס. "מרמז על ברכת הדלקת נר" ָר+ְלָ! ָ*

והשאלה הנשאלת מדוע דוקא בפסוקי� אלו רמזה לנו התורה . ד"עכת.  כנגד ברכת שהחיינו/"ָוָחי
  . הברכות' ג

  
ר ָיִרי� מֶֹ#ה ָיד� ְוָגַבר ִיְ*ָרֵאל ְוָהָיה ַ&ֲאֶ#) : ח"ג מ"פ(ה "בביאור העני� נקדי� את דברי המשנה בר

וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה , )יא, יז שמות (ְוַכֲאֶ#ר ָיִניַח ָיד� ְוָגַבר ֲעָמֵלק
אלא לומר ל! כל זמ� שהיו ישראל מסתכלי� כלפי מעלה ומשעבדי� את לב� לאביה� שבשמי� היו 

ֲעֵ*ה ְלָ! ָ*ָר+ ְוִ*י� אֹת� ַעל ֵנס ְוָהָיה ָ&ל "בדבר אתה אומר מתגברי� וא� לאו היו נופלי� כיוצא 
אלא בזמ� שישראל מסתכלי� כלפי מעלה ? וכי נחש ממית או נחש מחיה, "ַהָ$#"ְ! ְוָר�ה אֹת� ָוָחי

מלחמת עמלק היא . ומשעבדי� את לב� לאביה� שבשמי� היו מתרפאי� וא� לאו היו נימוקי�
עמלק רצה לקרר את ע� " אשר קר! בדר!"לאחר שיצאו ישראל ממצרי� המלחמה הראשונה 

 –ולכ� היו צריכי�  לשעבד לב� לאביה� שבשמי� ". בעמלק' מלחמה לה"ולכ� ' ישראל מעבודת ה
זו " וחוש! על פני תהו�"ג� במלחמת יו� . נגד יזמתו של עמלק לסלק את לב� מאביה� שבשמי�

ל ואמרה לה� כתבו לכ� על קר� השור שאי� לכ� חלק מלכות יו� שהחשיכה את עיניה� ישרא
שכביכול הכל טבע בנו , חכמת יו� היתה בנויה כולה על כחות הגו+ של האד�.  באלקי ישראל

תיאטרות איצטדיוני� הכל גו+ והכל תלוי באד� כביכול אי� מלכות שמי� אי� מי שמכוי� את 
ודע אלקי� כי ביו� אכלכ� ממנו ונפקחו  כי י–ה "ג� הנחש הוא הראשו� שדבר כנגד הקב. העול�

זוהי משמעות חג החנוכה להאיר את הנר הרוחני להראות שהכל תלוי ) ה, בראשית ג....(עיניכ�
ומ� הנסי� הגדולי� המפורסמי� : "ל"וז) ג"פי, סו+ פרשת בא(� "וכפי שכתב הרמב' המלכות ה

ק בתורת משה רבנו עד שאי� לאד� חל, אד� מודה בנסי� הנסתרי� שה� יסוד התורה כלה
, בי� ברבי� בי� ביחיד, שנאמי� בכל דברינו ומקרינו שכל� נסי� אי� בה� טבע ומנהגו של עול�

הכל בגזרת עליו� כאשר , וא� יעבור עליה� יכריתנו ענשו, אלא א� יעשה המצות יצליחנו שכרו
בי� כאשר יבא ויתפרסמו הנסי� הנסתרי� בעני� הר). ולעיל ו ב, בראשית יז א(הזכרתי כבר 

ואמרו כל הגוי� על ) כד/ כג,דברי� כט(כמו שאמר הכתוב , ביעודי התורה בעני� הברכות והקללות
שיתפרס� הדבר , אלהי אבות�' ואמרו על אשר עזבו את ברית ה, ככה לאר5 הזאת' מה עשה ה

ויראו נקרא עלי! ' ואמר בקיו� וראו כל עמי האר5 כי ש� ה. בעונש�' לכל האומות שהוא מאת ה
  ". )ויקרא כו יא(ועוד אפרש זה בעזרת הש� . ממ!

חד בי שמשי חזייה " .)תענית ד+ כה(וזהו ג� הדלקת הנרות וכעובדא דרבי חנינא  ב� דוסא 
כלי של חומ5 נתחל+ לי בכלי של :  אמרה ליה/? בתי למאי עציבת: אמר לה, לברתיה דהוות עציבא

מי שאמר לשמ� וידלוק הוא ? מאי אכפת ל!, תיב:  אמר לה/. והדלקתי ממנו אור לשבת, שמ�
 ) חיפה/א"שמעו� פריי שליט' ג ר"הרה, הכותב                                             (".יאמר לחומ5 וידלוק

   
הידיעה המעציבה והמרירה בדבר הלקח שר , מבני ברקגיעה בכסלו ה' ביו	 ראשו� יד
ד קרית "גאב, ל" זצ גשטטנר גשטטנר גשטטנר גשטטנרהגאו� רבי נת�הגאו� רבי נת�הגאו� רבי נת�הגאו� רבי נת�, בפטירתו של רב האי גאו� ,וגדול בישראל

אשר שימש בקודש בעול	 " תפני	 מאירו"וראש ישיבת , ברק�אגודת ישראל בבני
  .א"ש וואזנר שליט"ונה במלכות לצד מר� הגרראש, הדיינות

 
ולאמו מרת , רבי עמר	 גשטטנרהגאו� לאביו , ב" נולד בשנת תרצנ גשטטנרנ גשטטנרנ גשטטנרנ גשטטנר""""הגרהגרהגרהגר
  .ע"החת	 סופר זינ התפאר בעובדא כי זכה להיות ני� ונכד למר� "ה תמיד הגרמלכ

 
כל חייו עסק בתורה והלכה והוציא מתחת ידיו יותר מששי	 חיבורי	 וספרי	 בכל 

" ונת� לכה�", "נת� פריו", "להורות נת�"ת "ביניה	 ספרו המרכזי שו, ההתורי מנמכ
ל שיש באמתחת הגאו� עוד אוצרות תורה חבויי	 "נ זצ"מספרת משפחת הגר. ועוד

ד להוציא לאור את כתביו "ועתה מתכווני	 בס, כמני� ספריו שחיבר בחיי חיותו
  .למע� הרבות תורה בישראל

  

לזכר , הקי	 את ישיבת פני	 מאירות ,מגדולי פוסקי דורנו דל נחשב כאח"נ זצ"הגר
 ועמד "פני	 מאירות"ח "עהמב, טהגאו� רבי מאיר אייזנשטא, ראש שושלת משפחתו

ורבי	 היו ,  היה מקובל על כל שכבות וזרמי הציבור החרדי.תבראשה שני	 רבו
מדו ביניה	 אברכי	 ובחורי ישיבה שהיו נבחני	 על החומר של, נוהרי	 אליו

וכאשר היו שואלי	 אותו לש	 מה להטריח את הרב בבחינת האברכי	 , בכוללי	
) על מסכת אבות(השיב באחת מאמרותיו החשובות שהופיעה בספרו להורות נת� 

כ" �עול	 להתמיד בלימוד	 בימי נערות	 ואגב�בכל הדורות נהגו גדולי: "וזה לשונו
ו שברגע שיעודדו את צעירי על כ" היתה חיבת, "לזכות במעלת גירסתא דינקותא

ישנה אמת . עד שחבל להפקידו בידי נערי	, שימי הנעורי	 ה	 נכס כה יקר, הצא�
הדר" האחת . אול	 אפשר להתגבר על בעיה זו בכמה דרכי	, גדולה בדברי	 אלה

ככל שית� . עצ	 הבאת חשיבות	 הגדולה של ימי	 אלה לידיעתו של הנער, היא
תהיה '  יגדלו הסיכויי	 שגישתו ללימוד ולעבודת הכ�, הנער דעתו לדברי	 האלה

  .ואחראית ובכ"  תתפתח ותתגדל התורה בישראליותר בוגרת 

 

לביתו משלחת ובה  לפני מספר שני	 הגיעהמספרי	 כי , ענוה מיוחדת היתה לרב
 העדה החרדית ד"שהציעו לו את תפקיד הגאב' העדה החרדית'רבני	 בכירי	 מ

טוב , ה בענוות ח� סירב להצע� חייו ברח מ� הכבוד נ שכל"הגרא" , ק"בירושלי	 עיה
  .לי תורת פי"

 

 הרב, הרב עקיבא, הרב יהודה,  הרב עמר	 הגאוני	הרבני	, הותיר אחריו את בניו
. )'המודיע'מעורכי (, והרב חיי	. הרב יחיאל מיכל, )# בעדה החרדית"מו(, השלמ

רבי , ) בישיבת פני	 מאירותמשגיח(,  חיי	 יוס$ בידרמ�ע הרבהמשפי: חתניו ה	
  .א"ס שליטורבי חיי	 ויי, יחיאל וידר

 !זכותו תג� עלינו ועל כל בית ישראל
  

ִביא בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ   ּבְ

  ל"קווים לדמות ההוד הגאון רבי נתן גשטטנר זצ

 עטרת�פז



  

  

  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 

  

  

 
  

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ועמדו עליה	 להשכיח	 מצוות , בתקופת בית המקדש השני גזרו מלכי יו� גזירות על ישראל

המקדש ונכנסו להיכל בית , ולא הניחו	 לעסוק בתורה ובמצוות, ולבטל אות	 מדת	, התורה
והציל	 , עד שריח	 עליה	 הקדוש ברו" הוא, והיה צר מאד לישראל מפניה	, ופרצו בו פרצות

והעמידו , והושיעו את ישראל מיד	, והרגו	, וגברו עליה	 בני החשמונאי	 הכהני	 הגדולי	, מיד	
  .מל" על ישראל מ� הכהני	

  
ולא , ק את המנורה הטהורהורצו להדלי, נכנסו לבית המקדש, וכשגברו החשמונאי	 על היוני	

ונעשה בו נס ,  בו כדי להדליק את המנורה יו	 אחד בלבדה מצאו אלא פ" אחד של שמ� טהור שהי
ואותו היו	 שבו נמצא פ" . עד שכתשו זיתי	 ועשו מה	 שמ� טהור, והדליקו ממנו שמונה ימי	

, שות שמונה ימי	 הללוולכ� תיקנו חכמי	 שהיו באותו הדור לע, ה לחודש כסליו היה"יו	 כ, השמ�
כדי לפרס	 , ומדליקי	 בה	 נרות בכל לילה משמונת הלילות, ימי הלל ושמחה, ה בכסליו"מיו	 כ

  ".חנוכה"וימי	 אלו נקראי	 , הנס

  

כדי לפרס	 את הנס , כי מצוה זו חביבה עד מאד, צרי" להיזהר מאד במצות הדלקת נרות חנוכה
שהמקיי	 מצוה זו כהלכתה זוכה לבני	 תלמידי :) כגשבת (ואמרו רבותינו . יתבר"' בהודאה לה

על ידי נר מצוה בא אור של , י"ופירש רש, "כי נר מצוה ותורה אור.) "משלי פרק ו(שנאמר , חכמי	
  .דהיינו לעשותו בהידור רב ובדר" חיבוב, וכתב המאירי. תורה

  

בי� שבני הבית , שראל מעיקר הדי� די בנר אחד בכל בית מי????כמה נרות צרי" להדליק בחג החנוכהכמה נרות צרי" להדליק בחג החנוכהכמה נרות צרי" להדליק בחג החנוכהכמה נרות צרי" להדליק בחג החנוכה
עד , ונהגו כל ישראל להדר במצוה ולהוסי$ נר אחד בכל לילה, רבי	 ובי� שבני הבית מועטי	

כדעת מר� שקבלנו , ומנהג הספרדי	 ובני עדות המזרח, שבלילה האחרו� מדליק שמונה נרות
נוהגי	 אבל האשכנזי	 , ופוטר את כל בני הבית בהדלקתו, שאחד מבני הבית מדליק, הוראותיו

  .שכל אחד מבני הבית מדליק נרות חנוכה בפני עצמו

  

  שעשה נסים לאבותינו
וב 'בחנוכה ופורי� מקשה רבי לוי יצחק מברדיצ" שעשה נסי� לאבותינו"ל תקנו לבר! ברכת "חז

נסי : על נסי� אחרי� כגו�" שעשה נסי� לאבותינו"מדוע אי� אנו מברכי� ברכת . בדרושיו לחנוכה
�אלו נסי� גדולי� ומשמעותיי� , הרי לכאורה? ת י� סו� או נס קריעת הירד�נס קריע, מצרי

  ?יותר מנס פ! השמ�
  

שעשה נסי� לאבותינו בימי� הה� בזמ� "שנוסח הברכה הוא , וב'לוי יצחק מברדיצ' מתר' ר
 נסי� שבתו! מסגרת –הייחוד של נסי חנוכה ופורי� הוא בכ! שאלו נסי� שבתו! הזמ� " הזה

כול� היו . שברו את כל מסגרות הטבע, יותר" ענקי� ואדירי�"שהיו אולי , צרי�נסי מ. הטבע
אכ� , השמ�. בא מתו! הטבע, לעומת זאת, נס חנוכה. וממילא אי� לאד� כל אחיזה בה�, מלמעלה

כי א� להרמת הטבע למדרגה עליונה , ע� ישראל זכה בנס זה לא לביטול חוקי הטבע. טבעו לדלוק
, וב'לוי יצחק מברדיצ' מסביר ר, לכ� .ספיק לשמונה ימי� במקו� ליו� אחדלמצב שהשמ� י, יותר

בכל שנה , " בזמ� הזהשעשה נסי� לאבותינו בימי� הה� : "דוקא בחנוכה ופורי� תקנו לבר! 
לנס . אי� בכוחנו לשאו�, לנסי מצרי� . מתעורר בנו הכח לחדש נסי� אלו בתו! מסגרת הטבע

  .שנה ושנה בכח עצמנואנו יכולי� לזכות כל , חנוכה
  

   ראובן מול אהרן הכהןחשבון עתידי

. אילו היה יודע שראובן שכך התורה תעיד עליו היה נושא את יוסף על כתפיו ומחזיר אותו לאביו

היה יוצא לקראת " וראך ושמח בלבו"אילו היה יודע שהתורה תעיד עליו , גם על אהרן הכהן כתוב

וכן מדוע באמת ראובן לא ? וע באמת לא יצא כך לקראתומד, ולכאורה. משה בתופים ובמחולות

באמת ראובן רצה להחזיר אותו , אלא? הציל את יוסף ולא נשא אותו על כתפיו להחזירו לאביו

כן אהרן הכהן רצה לצאת  כמו, את יוסףאחיו מכרו אלא שמיד באה אורחת ישמעאלים ו, לאביו

 .אלא שרצה לקבל את פניו בצנעא שלא ירגיש פרעה, לקראת משה בתופים ובמחולות

 

  
  
��)ב,�זל("�...אלה�תלדות�יעקב�יוסף"

כל�אדם�מישראל�:�סידיוהצדיק�רבי�מנחם�מנדיל�מרימנוב�השמיע�פעם�באזני�ח
�"יעקב"נקרא�בשם� �או, �ואחד �אחד �כל �מרת�התורהועל ;�"אלה�תולדות�יעקב":
�ה �הן �"תולדות"ומה �אחד-��"יוסף"? �במקום �יעמוד ��שלא �בהתמדה�, �יוסיף אלא

כי�עמידה�במקום�'�הוילך�מחיל�אל�חיל�בעבודת�,�ביםתורה�ומצוות�ומעשים�טו
��...השם�יש�יריד,�ן�עלייה�והתמקדותובמקום�שאי;�אחד�היא�נסיגה

��
��בן�חכם

��"זקונים�הוא�לו-�כי�בן,�ווישראל�אהב�את�יוסף�מכל�בני"
�זקונים"תרגום�אונקלוס�מפרש� �"בן �)בן�חכם�("בר�חכים": �כאן�; �זה�מלמדנו ולפי

�הכתוב �ליוסף�את�כל�התורה�שלמד�בבית, המדרש�של�שם�ועבר�-שיעקב�מסר
��).י"השווה�רש(

�אשר �בן �יעקב �רבנו �כך �על �מעיר �הטורים", �"בעל :� �מרמזות�"זקנים"אותיות
�השה�מששת�סדרי�המשנלחמ ��זרעים-��ז: ��קדשים-��ק; ��נשים-��נ; �"ישועות"�-�י;

,��בכתיב�מלא"זקונים"וכאשר�כותבים�(�מועד�-�מ;�).�שבת�לא-�כינוי�לסדר�נזיקין�(
�הו �המשנה"מרמזת �בסדרי �השישי �על �ו ,� �"טהרות"סדר �למדים�). �אפוא נמצאנו
��.הלמד�עם�יוסף�בנו�כל�התורה�כולשיעקב�,�בדרך�הרמז

  

  ''...ויחלם יוסף חלום''

עד עשרים ) שיתקיים חלומו לטובה(יצפה אדם לחלום טוב ) תמיד(לעולם : אמר רבי לוי 
ויחלום ...רהעש-יוסף בן שבע": שנאמר, מיוסף) ?יכן למדים זאתמה(? מניין. ושתיים שנה

). ומ, מא('' לשים שנה בעמדו לפני פרעהויוסף בן ש'': ונאמר; )ה; ב, זל( וגו "יוסף חלום
ושבע שנים של שבע ושתיים של ; עשרה שנה-ששל? לושים כמה היועשרה עד ש-משבע
��).אביו-עד שנתגשם חלומו של יוסף על גדולתו בעתיד במחיצת בית( הרי עשרים ושתיים שנה -רעב 

 

  איש מצליח
ֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִרי' ' ' ' ַוְיִהי הַוְיִהי הַוְיִהי הַוְיִהי ה"""" ֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִריֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ ֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִריֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ ֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִריֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ ֶּּאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ ַּּוַיְרא ֲאֹדָניו ּכִַוַיְרא ֲאֹדָניו ּכִַוַיְרא ֲאֹדָניו ּכִַוַיְרא ֲאֹדָניו ּכִ. . . . ּּ ר ' ' ' ' י הי הי הי הּּ ר ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ ר ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ ר ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ ִאּתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ

ה ה ה ההוא ֹעׂשֶ ה ההוא ֹעׂשֶ ה ההוא ֹעׂשֶ ּּהוא ֹעׂשֶ ָידֹו' ' ' ' ּּ ָידֹוַמְצִליַח ּבְ ָידֹוַמְצִליַח ּבְ ָידֹוַמְצִליַח ּבְ  על כל דהיינו. שגור בפיו של יוסף'  שהיה שם הל" זי"וביאר רש". ַמְצִליַח ּבְ
למשל אם אדוניו היה מבקש ממנו לבנות דבר . 'הרת היה מקדים ואומר בעז, מה שהיה עושה

דבר זה הרגיז מאוד את . י אעשה כדבר אדונ'הרת היה יוסף אומר בעז', או לבשל וכדו, מה
  . אך לא הצליח, להכשילו כל פעם ורצה, אדוניו

  

וכשהביא לו מים ,  כדברך כן אעשה'הרת ואמר לו יוסף כדרכו בעז, פעם הוא ביקש ממנו מים
, צעק עליו והרי בקשתי ממך קפה והנה מוריד יוסף את כדו ומראה לאדונו שיש קפה בכד

עד שהבין .  ככל אשר צויתני והנה הקפה שביקשת' הרתואומר לו הנה אדוני עשיתי בעז
שכל מה שהיה בידו היה , מצליח בידו' וזהו שכתוב שה. האדון שאין לו מה להתעסק עם יוסף

  .ומעולם לא נכשל ולא הכשילוהו, נעשה על הצד הטוב ביותר
  

         אור מהפרשה––––    כתם פז

 הליכות מלכי 
 הלכות חנוכה 


