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  .ק"עכל :רהב )ישעיה ל ז(מצרים הקרוים 

צרי� להבי� מפני מה נענש יוס על שפנה לשר המשקי� ולכאורה 

חשוב ה לאהלא זו דר� העול� שפוני� , שיזכיר אותו אצל פרעה

והוא מחובת ההשתדלות המוטלת על האד� ', שבבית המלכות וכדו

  .שיתנהג העול� בדר� הטבע' ואדרבה זאת הוא רצו� ה, לעשות

 ק אור שבעת הימי� מר� הבעל ש� טוב"מרביהעל פי הידוע והנראה 

אז ניגש , א שפע� אחת הוצר� למעות לצור� כלשהו"א ועכי"זיע' הק

הל� , תוועוד קוד� שההוא פתח את דל, לבית הגביר ודפק על דלתו

ואילו הבעל הבית שראה זאת ר  אחרי , לדרכו' ט הק"לו מר� הבעש

  .ק ושאלו לפשר התנהגותו"מר� הבעשטה

וזה הוא , ט שרצה לעשות את חובת ההשתדלות"לו מר� הבעשהשיב 

חובתו לדפוק על הדלת מבלי לדבר מאומה או לבקש מזולתו שו� 

  .כ"דבר ע

צאת במדריגה אחרת לנו דאצל צדיקי� עני� ההשתדלות נמהרי 

והטע� הוא על דר� משל לראוב� שצרי� , מסת� עמ� פשוטי הע�

אז קורא הוא לו שיטול , לקבל דבר מה מידו של שמעו� שעומד לצידו

בוודאי לפגיעה יחשב כלפי שמעו�  זה , זאת משמעו� המסור לו

  .שראוב� העומד לצידו אינו רוצה לקבלו מידו

ונראהו עי� "ות� ה� בבחינת ג� אצל הצדיקי� שמרוב הזדכככ� 

וה� עומדי� לפני המל� ורואי� בפועל ממש את הישועה , "בעי�

א� כ� מה לה� ליל� להשתדל אצל , ת"העתידה לבוא מאת השי

  .השני

לא , יוס הצדיק מרוב צרות יגו� ואנחה והיסורי� שעברו עליווהנה 
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''כסלו תשע ד"כ

  דדדד""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 
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  ע"תש חנוכהד 'ב -בפרשת וישק "מוצש
  ב"ארה - בארא פארק 

 

 )כג, מ(ולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכחהו 

מפני . לאחר מכןוישכחהו ' י הק"וברש

הוזקק , שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו

שנאמר , עוד שתי שנים להיות אסור

' אשרי הגבר אשר שם ה) תהלים מ ה(

ולא בטח על , מבטחו ולא פנה אל רהבים

החשיב את עצמו כצדיק הזה אשר 

ל כ� וע, אסור לו להשתדל אצל זולתו

, הוא נענש על השתדלות זו שעשה

משו� שצדיק כמוהו היה לו לגמרי 

ואי� לנו שו� השגה . 'לבטוח בה

אלא ללמוד בדר� , ביוס צדיקא

ואי� המקרא יוצא , מוסר ופשטות

בנוסח הנרות הללו שאומרי� בעת 
וכל מצות שמונת ימי , הדלקת הנרות

חנוכה אלו הנרות הללו קודש ה� ואי� לנו 
רשות להשתמש בה� אלא לראות� 
בלבד כדי להודות ולהלל לשמ" הגדול 

   ',וכו
להתבונ� הטע� שאנו אומרי� בשעת יש 

ההדלקה הלכות התלויות בנרות שאסור 
מה שלא מצאנו כ� , להשתמש בה�
ש ואי� "ועוד יש להבי� מ, בשאר מצוות

כדי ' לנו רשות להשתמש בה� וכו
 שלכאורה משמע, להודות ולהלל לשמ�

שכדי להודות ולהלל היא טע� על איסור 
השתמשות בנרות וצרי� הבנה מה 

וכ� יש לדייק בנוסח , השייכות זה לזה
הנרות " וכל מצות שמונת ימי חנוכה אלו"

התיבות האלו נראה , הללו קודש ה�
" שמונת ימי חנוכה"וג� , כיתור לשו�
שהיה לו לומר וכל מצות , צרי� הבנה

  ', כוהדלקת נרות חנוכה אלו ו
ע ונעתיק "תר' ח בסי"ש הב"י מ"עפל "וי

ואיכא למידק היא גופא קשה ', לשונו הק
למה לא קבעו� למשתה ושמחה כמו 

ונראה דבפורי� עיקר הגזירה , בפורי�
ועל כ� נגזר , היתה לפי שנהנו מסעודתו

עליה� להרוג ולאבד את הגופי� שנהנו 
ושמחה , מאכילה ושתייה של איסור

וכשעשו תשובה עינו  ,ומשתה של איסור
ש אסתר ל� כנוס את כל "נפשות� וכמ

היהודי� ואל תאכלו ואל תשתו שלשת 
ט "ולפיכ� קבעו� למשתה ויו', ימי� וגו

אבל בחנוכה עיקר , לזכור עיקר הנס
, הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה
, ועל כ� היתה הגזירה לבטל מה� העבודה
כדתניא בברייתא שגזר עליה� לבטל 

ל מצוה אחת יש ביד� א� "ועוד א, התמיד
את� מבטלי� אות� מיד� כבר ה� 

שכתב , ואיזה זה הדלקת מנורה, אבודי�
כל זמ� שמדליקי� , בה להעלות נר תמיד

עמדו וטמאו ', אות� תמיד ה� עומדי� כו
וכשחזרו בתשובה למסור , כל השמני�

על ידי ' הושיע� ד, נפש� על העבודה
כ "ע', כהני� עובדי העבודה בבית ד

תחת אשר הערו , כ בנרות"נעשה הנס ג
ולפיכ� , נפש� למות על קיו� העבודה

לא קבעו� אלא להלל ולהודות שהיא 
  . ק"העבודה שבלב עכלה

ל הכוונה בנוסח "ח אלו י"פי דברי הבועל 
שאנו מתחילי� לומר הנרות הללו , ל"הנ

ז היה "ולפי' אנו מדליקי� על הניסי� וכו
ל להדליק "חזמקו� לומר הטע� שציוונו 

נרות בחנוכה הכוונה בזה שנהיה נהני� 
מאור הנרות ולהרבות אורה בבתינו 

והיא כעי� , להנאת הגו לזכר הניסי�
כ "בפורי� כ ומשתה ושמחה שנצטווינ

לכ� , בחנוכה המטרה היא הנאת הגופי�
בשעת ההדלקה אנו מכריזי� כי הדלקת 

ואסור , הנרות היא לא להנאת גופינו
והטע� משו� שכל , להשתמש לאורה

מצות שמונת ימי חנוכה אלו ה� רק 
להודות ולהלל שהיא העבודה שבלב 

ולא בא בזה להורות , ח"ש הב"וכמ
אלא האמירה הזאת באה , הלכות הנרות

לבטא את טע� הדלקת הנרות שלא 
ולזה אמר וכל מצות , נטעה בטע� אחר

לומר ל� שכל , שמונת ימי חנוכה אלו
היא רק כדי כוונת מצות ימי חנוכה 

ואי� בה עני� של הנאת , להודות ולהלל
כ אי� לנו "ולכ� מאותו טע� ג, הגו

  .   ליהנות מאור הנרות לצור� עצמו
ל אפשר ליישב "ח הנ"דברי הבי "ועפ

י אמאי תקנו להדליק שמונה "קושיית הב
, ימי� והלא הנס היה רק שבעה ימי�
שהרי היה בפ� שמ� כדי להדליק יו� 

ו שיו� הראשו� אנו ויש שתרצ, אחד
א� , מדליקי� לזכר נס נצחו� במלחמה

ז מה שייכות הדלקת נרות "כבר הקשו ע
  , חנוכה לנס נצחו� במלחמה

ח שהמלחמה היתה "דברי הבי "ועפ
וכשנעשה , מסירת נפש על קיו� העבודה

לה� נס שנצחו במלחמה ויכלו לעשות 
הרי שעיקר , את עבודת הדלקת המנורה
יתה שחזרה נס ניצחו� המלחמה ה

העבודה למקומה יותר מעצ� ההצלה 
ולפיכ� אנו מדליקי� , שנצחו במלחמה

נרות ביו� ראשו� לזכר הנס שחזר עבודת 
ושאר , הדלקת המנורה ביו� ראשו�

הימי� מדליקי� לזכר הנס שדלק יותר 
  . מהראוי

 

  .מידי פשוטו

תדעו אשר כל היסורי� והמכאובי� וכל מיני צער ולמע� 

ובמשקל הכל הוא במידה , ע"ע ול"ל ל"העוברי� על האד� רח

ממתי ועד מתי שה� יבואו על האד� וחק , היתה זאת' ומאת ה

  .נת� ולא יעבור

רגע שצרי� לבוא אליו הישועה אז באותו רגע נפטר הוא ובאותו 

ע שפירש "זי החפ# חיי�ק "וכידוע מהגה, כמימרא מכל הצרות

דאחר כל שנות הצער יגו� , "ויגלח ויחל� שמלותיו"על הפסוק 

אי� , ת שהיו מנת חלקו של יוס הצדיקואנחה ואריכת הגלו

שהגיע אצלו זמ� גאולתו אז באותו רגע נתעלה מבירא עמיקתא 

  .לאיגרא רמא

דכל הגאולה העתידה לבוא , הה� כ� הוא בזמ� הזהוכימי� 

ולא  אז באותו רגע כאילו, כשתגיע עת הגאולה, בקרוב בימינו

ינת יהי רצו� שנזכה לגאולה שיהיה בבח. ומיד נגאלי�, היה

  .אחישנה עוד קוד� לזמ� של סיו� הגלות

שתרחמנו עוד "מה שאנו מבקשי� בזמירות לשבת קודש וזהו 

עוד "שלכאורה הוא כפל הלשו� שאומרי� , "בגלותי לגאלינו

ל שמבקשי� אנו שתהיה "אלא לפירוש הנ, "לגאלינו", "בגלותי

דהיינו כשעדיי� , "עוד בגלותי"זהו , הגאולה בבחינת אחישנה

, באותו זמ� ניגאל" אז יגאלנו"למעשה , עוד זמ� הגלותהוא 

  .ושנזכה לגאולה העתידה

שנזכה לשבור עול הגויי� ועול הגלויות מעל צוארינו ר "ויה

  . א"ותוליכינו מהרה קוממיות לארצינו מתו� רחמי� וחסדי� בב
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            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  ניצוצי אשניצוצי אש

  א"ט זיע"ר רבינו הקוה"ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא

        
        ))))בבבב, , , , לזלזלזלז(((( ''''אלה תולדות יעקב יוס� וגואלה תולדות יעקב יוס� וגואלה תולדות יעקב יוס� וגואלה תולדות יעקב יוס� וגו

ביקש יעקב לישב בשלוה קפ� עליו י י י י """"ברשברשברשברש
צדיקי� מבקשי� לישב , רוגזו של יוס�

מתוק� ה לא דיי� מה ש"בשלוה אומר הקב
ב אלא שמבקשי� לישב בשלוה "לה� לעוה

        . ש"ע, ז"בעוה
הוא ' א דהפי"זיע ק מלובלי�ק מלובלי�ק מלובלי�ק מלובלי�""""הרההרההרההרהש "מידוע ידוע ידוע ידוע 

        . בניחותא
דהכוונה שביקש יעקב , לבאר עודואפשר ואפשר ואפשר ואפשר 

מנוחה נכונה , ת עולמי�ולנוח בשלו
שוב קפ� עליו , ואמיתית בעול� שכולו טוב

ה "הכוונה דיעקב אבינו ע, רוגזו של יוס�

�        . אביו חי כמוב
, מדוייק שפיר הלשו� רוגזו של יוס�ובזה ובזה ובזה ובזה 

ול� לע .).).).)ברכות הברכות הברכות הברכות ה((((י דאיתא "דהכוונה עפ
ירגיז אד� יצר הטוב על יצר הרע שנאמר 

הרי , רגזו ואל תחטאו ))))הההה, , , , תהלי� דתהלי� דתהלי� דתהלי� ד((((
והכא , דמלחמת היצר נקרא בכינוי של רוגז

נמי קפ� עליו רוגזו של יוס� היינו מלחמת 
י "והוצר" להצלה ע, לו ליוס�' היצר שהי

וזה היה הגור� , דמות דיוקנו של אביו
ז "ה שיתעכב עוד בעוה"ליעקב אבינו ע

 .כאמור

וכמו , עדיי� צרי" לעבור נסיו�ראה שיוס� 
ויבא הביתה  ))))יאיאיאיא, , , , לטלטלטלט((((פ "להל� עה' י פי"שרש

שנראית לו דמות ' לעשות מלאכתו וגו
דיוס� התגבר בזכות , דיוקנו של אביו

        , שנראתה לו דמות דיוקנו של יעקב אביו
דזאת שיי" ביותר כשיעקב עדיי� ל ל ל ל """"ויויויוי

דלאחר מיתה אי� דמות הדיוק� , בחיי�
שעלה במחשבתו של ' כלו, כ"משפיעה כ

יוס� שהרי יצטר" עוד להיראות ע� אביו 
והרי , ואי" יעלה אל אביו א� חלילה יכשל
ובכ" , אביו יבחי� מיד בכת� ושמ� שאפפוהו

 'ב' המש" בעמניצל מרשת היצר וזה שיי" רק בעודנו יעקב 
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ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"הרההרההרההרההיה מספר מזקנו  לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק
א שהיה "זיע דוד צבי שלמהדוד צבי שלמהדוד צבי שלמהדוד צבי שלמה    נונונונורבירבירבירבי

מרבה לספר ולשוחח ע� אחד מפשוטי 
, הקהל על דא ועל הא בשפה הערבית

וא� באמצע עריכת שולחנו הטהור 
ולא ידעו , ר"בתו" הסוכה בליל הושע

הלה עד שלימי� נסע , להבי� פשר הדבר
בימי� הה� סכנה ' לאמריקה שהי

, צ לשהות ש�"ליהודי שומר תומ
וכשחזר סיפר בתואנה לחביריו כי לא 

יכול ' ולא הי, עלתה לו הטיול בטובה
כי , ליהנות בשו� מקו� שחוק והוללות

בכל זמ� עלתה על פניו דמות דיוקנו של 
ש ועיניו ש� על עיניו וכאילו "מר� הרדצ

מעכבהו מליכנס למקומות 
חושב לעצמו אי" ' והי, המפוקפקי�

ק ואי" "יוכל ליכנס ש� הרי יחזור לארה
ובכ" כל , ל'רבי דוד מר� יעמוד בפני

  ~פרשה סיפור מפסוקי ה~ 
  חנוכהלכבוד 
  יהודיתגבורת 
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ø ÆLÂàÇaø ÆLÂàÇaø ÆLÂàÇaø ÆLÂàÇa    äÈåäÀéäÈåäÀéäÈåäÀéäÈåäÀé     Éåz Äà Éåz Äà Éåz Äà Éåz Äà    ø ÆLÂàÇåø ÆLÂàÇåø ÆLÂàÇåø ÆLÂàÇå    àeäàeäàeäàeä    ä ÆN Éòä ÆN Éòä ÆN Éòä ÆN Éò    äÈåäÀéäÈåäÀéäÈåäÀéäÈåäÀé     Ççé Äì Àö Çî Ççé Äì Àö Çî Ççé Äì Àö Çî Ççé Äì Àö Çî

))))èìèìèìèì , , , ,âëâëâëâë((((            
 ועמו, ירושלי� על גוי מל� שבא מעשה

, רבי� ימי� עליה וצר, חיל אל� כארבעי�
, ובמצוק במצור יה�מפנ ישראל בני ויקוצו
 נערה בירושלי� והיתה. גדולה בצרה ויהיו

 השבר גדל כי וכראותה הנביאי� מבנות
 ע� ויצאה בכפה נפשה ותש�, והצער

 ותאמר, העיר שערי עד ותגיע, שפחתה
 לי יעשה אולי ואצא השערי� פתחו: לשוערי�

 הזה הכופר את ואהרוג ופלא אות ה"הקב
: השוערי� לה ויאמרו. ידי על ישראל ויוושעו

 רוצה את אולי מפחדי� שאנו מפני, נפתח לא
 תגלי שמא או, המל� משרי לאחד להנשא
, העיר את ללכוד כיצד תחבולות לאויב
 בוטחת אנכי אלא !ו"ח: הנערה לה� ותאמר
  .הזה האויב על לגבור שיעזריני שמי� ברחמי
 את לה ופתחו' ה בש� לה� נשבעה והנערה
 אהל עד תל�ו שפחתה ע� ותצא, השערי�

?  את מי: המל� לה ויאמר, לפניו ותבא המל�
: הנערה לו ותאמר? תלכי אנא? באת מזה ואי

 מאבי ושמעתי, אנכי הנביאי� מבנות
 ובאתי, אותה ותתפוש העיר את שתכבוש

 למלט� אבי בית ונפש נפשי על לבקש לכ!
 אני המל� לה ויאמר, העיר את כשתכבוש

, לאשה לי לקחת� רוצה ואני, כדבריי� אעשה
 כאחת הנני המל� אדוני: הנערה לו ותאמר

 אבקש� אבל, בעיני� הטוב בי עשה שפחותי�
 כדי למעיי! ללכת קוד� שרצוני המל� אדוני

 שתי שכשיראו עבדי� את תצוה. להתרח"
 לב ישימו שלא למעיי! בערב הולכות נשי�
 כ� ואחר רע ועד מטוב עמנו ידברו ואל אלינו
  .אלי� אשוב

  
 בזה שמח והמל� כ! להעשות �המל ויצו
 לה� ויעש ועבדיו שריו כל ויאסו�, מאד

 חלב ותשקהו, היי! מ! וישתו ויאכלו משתה
 שריו וכל, וירד� וישכר חלב מעדני ותאכילהו

 ע� נשאר ולא לאהלו איש אחד כל הלכו
 כ� ואחר. ושפחתה הנערה זולתי המל�
 ה"מהקב ובקשה לשמי� עיניה הנערה הרימה

 ותכרות חרבו את ותשלו�, הבמעש שתצליח
 ראשו את הנערה ותשא, המל� ראש את בה

 אחד ואי! במחנה עברו ושפחתה והיא בידיה
  .המל� שצוה כפי דבר לה אומר

, לשוערי� ותקרא, ירושלי� לשערי כשהגיעו
 עזרני ה"הקב כי השער פתחו לה� ותאמר
 האמינו לא והשוערי�, האויב את והרגתי
  .לדבריה

   
 אומר השר והיה משרי אחד שר היה ולמל�
 ואל תצור� ואל זו מאומה הרפה: למל�
 ולא ואוהב� עמ� ה"הקב כי, בה� תלח�
 היו אשר לאלה' ה עשה מה ואה, ביד� יסגיר�
 בני ע� על שצרו ושרי� מלכי� מלפני�
 מרבה והיה, אחרית� היתה מה ישראל
 וצוה המל� עליו שקצ� עד, למל� תוכחות
 וכראות, העיר שער ליד ולתלותו לקשרו
 השער את לפתוח רוצי� אינ� כי הנערה
 השר הנה לי תאמינו לא א� לה� אמרה
 ותאמינו המל� של ראשו את יכיר התלוי
  .לדברי
 לשר ראשו את ויראו השער את ויפתחו
 אשר' ה ברו�: ויאמר השר ויכירהו התלוי
 וישמע מידו אתכ� והציל בידכ� אותו הסגיר
 ויקחו וגבוריו ישראל בחורי ויתקבצו הדבר
 וה� המחנה עד ויבואו ביד� חרבות� את

  ".אחד' ה אלקינו' ה ישראל שמע" קוראי�
  

 לאוהל הלכו המחנה אנשי אות� וכשראו
 אחריה� ועזבו נסו, מלכ� מת כי ויראו, המל�
 נפש� על וימלטו רכוש� וכל אהליה� את

 וישובו אנטוכיה עד אחריה� ישראל וירדפו
 ויתקבצו מאד רבה ביזה בה� ויבזו בשלו�

 לו והודו' ה בית ויבאו והחכמי ישראל זקני
 בעת והמושיע� אויביה� מכל לה� המניח"

 זאת ג� וא� בה� דבריו והמקי� תמיד צרת�
 ברחמיו הוא' וגו לא אויביה� באר" בהיות�
 ובעונה בעת עמנו ונפלאות ניסי� לנו יעשה
  ."אבותינו ע� עשה כאשר הזאת

  
 חלב מאכלי החנוכה מיבי לאכול נוהגי� ולכ�
 יוחנ! בת יהודית ידי על שנעשה הנס לזכר
 .חלב מאכלי הצורר למל� שהאכילה גדול כה!

  

  ��הקהק  ו תירוצי� על קושיית הבית יוס�ו תירוצי� על קושיית הבית יוס���לל
  ו מדליקי� בכל יו�ו מדליקי� בכל יו�שאנשאנ  חנוכהחנוכה  כמני� הנרותכמני� הנרות

        
        תירו� אחדתירו� אחדתירו� אחדתירו� אחד: : : : נר ראשו�נר ראשו�נר ראשו�נר ראשו�
לא היתה מספקת אלא למאור ליל  הפ�תכולת תכולת תכולת תכולת 

ואילו ללילי חנוכה ה� מלילי טבת הארוכי� , קצר
ק "הרה. (הדורשי� כמות גדולה יותר של שמ�

        )ע"זי י מבעלז"מהר
        
        תירוצי�תירוצי�תירוצי�תירוצי�' ' ' ' בבבב: : : : שנישנישנישנינר נר נר נר 
        
        ))))אאאא

שעל מנת להיטיב את הפתילה היו  :):):):)ביצה לבביצה לבביצה לבביצה לב((((מצינו מצינו מצינו מצינו 
מעתה ג� ביו� הראשו� , צריכי� להשרותה בשמ�

, שהיה בו להדליק כדי יו� אחד פ"היה נס שהרי אע
ילה תא� מכמות זו נפחת השמ� שספגה הפ

מצוות נר איש מצוות נר איש מצוות נר איש מצוות נר איש ((((. מ דלקה כל הלילה"בשרייתה ומ
        ).).).).וביתווביתווביתווביתו

        
        ))))בבבב

, לומר דהפ� ההוא היה מחזיק שיעור יו� אחדיש יש יש יש 
אכ� מפני שאי אפשר שלא יבלע הכלי מעט מ� 

' דלמאה לוג שמ� מנכה לו ג ))))....מ ממ ממ ממ מ""""בבבב((((ל "השמ� כדקיי
כ כשנשפ� השמ� מ� "וא, שבלעו הכלי�לוגי� מה 

ה קבעו "ומשו, הפ� אל המנורה נחסר שיעור הבלע
, א שלא ישאר אפס מה בפ�"או משו� שא. שמונה

וא� כ� נשאר , והיינו שלא היה שיעור כי בצמצו�
        ))))נחלת אריאלנחלת אריאלנחלת אריאלנחלת אריאל((((. על כרח� בפ�

        
        תירוצי�תירוצי�תירוצי�תירוצי�' ' ' ' גגגג: : : : שלישישלישישלישישלישינר נר נר נר 
        ))))אאאא

שכדי , לומר על פי שכתב בספר יכה� פאראפשר אפשר אפשר אפשר 
עשו הנרות מע� , יקבלו הנרות טומאה שלא

ולפי זה בודאי נט# מעט מ� השמ� על . ונקבו�
, כ לא נחסר השמ� ודלק כל הלילה"ואעפ, האר�

        ).).).).ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�((((. א� נעשה נס כבר ביו� הראשו�
        
        ))))בבבב

ונראה , יוס# הקשה מה היה הנס בליל ראשו�הבית הבית הבית הבית 
, לי משו� דנטמאה המנורה ועשו מנורה חדשה

צב דנר קרוזיל יש לו די� כלי  ד סימ�"ומבואר ביו
א� כ� בלעה המנורה מהשמ� ונפחת , ראשו�
, דבמנורה ישנה שבע מבלוע ואינו פוחת, השיעור

אבל חדשה בלעה ופוחת  ))))סימ� צבסימ� צבסימ� צבסימ� צב((((ז "ש הט"כמ
        .והיה נס שדלק כל הלילה

        
        ))))גגגג

כתב דמתשרי עד טבת הלילה לוה  ))))יטיטיטיט((((ט ט ט ט """"ובשוחובשוחובשוחובשוח
נמצא אז היה הלילה , מיו� אחד משלשי� בשעה

א# ביו�  תרומת הדש�תרומת הדש�תרומת הדש�תרומת הדש�וכ� לפי דעת ה. ו שעות"ט
ו "ולילה שוי� הוי משקיעת החמה עד נ� החמה ט

  ניצוצי אשניצוצי אש

        'א' המש� מעמ
 

�ואז הבינו כול� , שעשועיו עלו על שרטו
' ש שהי"את מנהגו של מר� הרדצ

והכל , מתרועע ע� הלה מש" זמ� רב
        .בכדי להצילו מרדת שחת

        
        ))))ש�ש�ש�ש�(((( ''''תולדות יעקב יוס� וגותולדות יעקב יוס� וגותולדות יעקב יוס� וגותולדות יעקב יוס� וגואלה אלה אלה אלה 
מ "א ע"זיע' בש� אביו הק בינור    אמראמראמראמר

י ביקש יעקב לישב בשלוה "דאיתא ברש
יעקב אבינו . קפ� עליו רוגזו של יוס�

, ה האט אלעס געקענט אויסהאלטע�"ע
דאס האט ער נישט געקענט 

�ַא נסיו� , ַא צער פו� ַא קינד, אויסהאלטע
היינו שע� כל הצרות . [פו� ַא קינד

והקשיי� שעברוהו בכל זאת ביקש 
ושלא יטרד ממנוחתו , שב בשלוהלי

אבל על צער זה לא ', בעבודת הש� ית
        ].והב�, שלו ושקט ויבא רוגז

        
        חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

ש אומרי� יו� ש אומרי� יו� ש אומרי� יו� ש אומרי� יו� """"דבדבדבדב, , , , הההה""""ש ובש ובש ובש וב""""דבדבדבדבבפלוגתא בפלוגתא בפלוגתא בפלוגתא 
נרות מכא� ואיל" נרות מכא� ואיל" נרות מכא� ואיל" נרות מכא� ואיל" ' ' ' ' ראשו� מדליק חראשו� מדליק חראשו� מדליק חראשו� מדליק ח

ה אומרי� יו� ראשו� ה אומרי� יו� ראשו� ה אומרי� יו� ראשו� ה אומרי� יו� ראשו� """"ובובובוב, , , , פוחת והול"פוחת והול"פוחת והול"פוחת והול"
 ''''מכא� ואיל" מוסי� והול" וכומכא� ואיל" מוסי� והול" וכומכא� ואיל" מוסי� והול" וכומכא� ואיל" מוסי� והול" וכו' ' ' ' מדליק אמדליק אמדליק אמדליק א

ד "קת� עויש לבאר מחלו :).:).:).:).שבת כאשבת כאשבת כאשבת כא(

ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"הרההרההרההרההעבודה ובהקדמת דברי 
במה דאיתא  אאאא""""דוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיע    נונונונורבירבירבירבי
ס דלפעמי� קאמר חסורי מיחסרא "בש

ולפעמי� קאמר לא זו א� זו , והכי קתני
' הי' ופירש בזה דא� התנא הק, קתני
מחסר בדבריו ' יראה ופחד אז הי' בבחי

, הצמצו� והגבורות' מפני שזהו בבחי
וכיסופי� שהוא  אהבה' בבחי' וכשהי

אזי לא זו א� זו , עני� של התפשטות
 .ק"כ תודה"ע, קתני

 

' ש הי"דב, ל על זה הדר""הכא ינ נ נ נ """"והוהוהוה
יראה וכדמצינו ברוב מקומות ' בבחי

בתלמוד מחומרי בית שמאי ומקולי 
, בהאי גיורא .).).).)שבת לאשבת לאשבת לאשבת לא((((' ובגמ, בית הלל

ואשר , דשמאי דחפו באמת הבני� בידו
בכל יו� ויו� דכיו� ש' על כ� סבירא לי

מיומי דחנוכה היתה התעלות במדריגת 
וממילא ניתוס� צמצו� על , היראה
בבחינת , ועל כ� פוחת והול", צמצו�
אבל בית הלל שהוא בבחינת , הסתר

אהבה הרי כל יו� ויו� מוסי� בהאהבה 
כ מוסי� והול" "וע, רבה ואהבת עול�

 .והב�, בהתפשטות

 

ח כתב דהכלי הוא חלק "באו והפרי מגדי�והפרי מגדי�והפרי מגדי�והפרי מגדי�, שעות
נמצא דהבלוע הוא , שלשי� ממה שיש בתוכו

לכ� מדליקי� חצי שעה כמו , כשיעור חצי שעה
אור תורה אור תורה אור תורה אור תורה ((((. ק"ודו, חצי שעה' שהיה הנס בלילה הא

        ).).).).אאאאאוסטרובצאוסטרובצאוסטרובצאוסטרובצ
        
        תירוצי�תירוצי�תירוצי�תירוצי�' ' ' ' דדדד: : : : רביעירביעירביעירביעינר נר נר נר 
        
        ))))אאאא

יש לומר מילתא חדתא בתירו� קושיית הבית ועוד ועוד ועוד ועוד 
דדר� הנר , � שיק� שיק� שיק� שיק""""מהרמהרמהרמהרי מה שכתב ה"עפ, יוס#

        . ש"עיי. שדולק יותר יפה א� השמ� סמו� לפתילה
יש לומר דאמנ� היה בו בפ� להדליק יו� ומעתה ומעתה ומעתה ומעתה 

, היינו שיעור הדלקת אותו לילה במצומצ�, אחד
והיה חסר ההידור הזה , הנראבל בלא מילוי כל 

ה "למלאות הבזיכי� על כל גדותיה� ועשה הקב
. הנס שידליקו בהידור שנתמלא הנר על כל גדותיו

        ).).).).מנורת הזהבמנורת הזהבמנורת הזהבמנורת הזהב((((
        
        ))))בבבב

� הלכות חנוכה � הלכות חנוכה � הלכות חנוכה � הלכות חנוכה """"רמברמברמברמב((((להיכל ופרצו בו פרצות ונכנסו ונכנסו ונכנסו ונכנסו 
א� נתאפשרה הדלקת המנורה בבית  ))))אאאא""""ג הג הג הג ה""""פפפפ

המקדש למרות שהיתה מוקפת בשלש עשרה 
הטבע היו צריכות לכבות את  פרצות שבדר�

נס נס נס נס (((( .הרי זה יחשב לנס גדול ביותר, הנרות
        ).).).).לשושני�לשושני�לשושני�לשושני�

        
        ))))גגגג

שנס חנוכה היה בשנת  צמח דודצמח דודצמח דודצמח דודמה דאיתא בלפי לפי לפי לפי 
ב וכ� איתא בסדר הדורות ולפי חשבו� "תרכ

ה בכסלו אז חל בשבת והוצרכו "המולדות היה כ
להקדי� בהדלקת המנורה קוד� כניסת שבת 

וממילא היה הנס ג�  ונצר� לזה יותר מחצי לוג
        ).).).).עצי זיתעצי זיתעצי זיתעצי זית((((' ביו� א

        
        ))))דדדד

למה , פי זה מיושב קושיית מר� הבית יוס#ועל ועל ועל ועל 
והלא היה בפ� כדי , תקנו שמונה ימי חנוכה

דיש לומר שכיו� שהדליקו . להדליק בו יו� אחד
א� בודאי היתה הרוח נושבת , את המנורה בעזרה

כי מה , טעו� הנר כמות גדולה יותר של שמ�, ש�
הוא רק כדי , השמ� שבפ� ליו� אחדשהספיק 

, להדליק בפני� ההיכל שש� אי� הרוח שולטת
אבל עכשיו שהדליקו בחצר העזרה מקו� שהרוח 

נמצא , ואפילו הכי דלקו כל הלילה, שולטת ש�
ולכ� תקנו לעשות ימי , שג� ביו� הראשו� נעשה נס

המש� המש� המש� המש� [ ))))דרשות חת� סופרדרשות חת� סופרדרשות חת� סופרדרשות חת� סופר(((( .חנוכה שמונה ימי�
  ]ה"בע בגליו� הבאבגליו� הבאבגליו� הבאבגליו� הבא    כמני� הימי�כמני� הימי�כמני� הימי�כמני� הימי�    התירוצי�התירוצי�התירוצי�התירוצי�

 



 

 

 

 ג

 ג

  ע "זי באר מי� חיי�"בעל  ק"הרהמ מעשיות' ג
 )ג"עתק( כסלו ז"כ דהילולא ומאלכבוד י

 

 

  יקיאיקיאהילולא דצדהילולא דצד

        ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ש על מדעיר מנח� מנד"ב פאנעט רבי משה -
        ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((בעל שדי חמד , ניר רפאל מדי"רבי חיי� חזקיהו ב

 ועוד\מנחת עני\בכורי יעקב\ערו� לנר' ר אהר� עטלינגר ב"ב יוקל רבי יעקב –
      ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((

        )ס"תק(שבט מישראל  -המגיד מקרעמני# -ר צבי הירש"רבי יעקב ישראל ב
  )ט"תשנ(ר דוד מרדכי "רבי יוחנ� מטאלנא ב

        ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ני# '� מויזור בר"טל חיי� ב' בי חיי� מאנטיניא בר
        ))))חחחח""""תתקנתתקנתתקנתתקנ, , , , דדדד((((מפושקיירא " השגות"ד בעל ה"ר דוד הראב"רבינו אברה� ב –

צ צ צ צ """"בלוח דבר בעתו הביא יאבלוח דבר בעתו הביא יאבלוח דבר בעתו הביא יאבלוח דבר בעתו הביא יא    - - - - דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((ני# 'ר משה אליקי� בריעה מקוז"רבי אלעזר ב
 ))))דדדד""""ב כסלו תרכב כסלו תרכב כסלו תרכב כסלו תרכ""""ככככ

        )א"תרל(תלמיד הערבי נחל ומראשי החסידות בטבריה  -ד פליסקוב"רבי אברה� אב
שערי  -"סידורו של שבת" "באר מי� חיי�"הובי# רנ'ר שלמה מצ"ב טירר רבי חיי� –

        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע(((( אר# החיי�\תפילה
  )ה"תקס(תשע שיטות  -ר ישכר דוב בעריש רוזאניש מלבוב"רבי צבי הירש ב

        
        
        
        

        ד כסלוד כסלוד כסלוד כסלו""""ככככק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        

        ה כסלוה כסלוה כסלוה כסלו""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

        ו כסלוו כסלוו כסלוו כסלו""""ככככ' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        

        ז כסלוז כסלוז כסלוז כסלו""""ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        

        
        

        ח כסלוח כסלוח כסלוח כסלו""""ככככ' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        

        ט כסלוט כסלוט כסלוט כסלו""""ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

        
        טבתטבתטבתטבת' ' ' ' אאאא' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

        
        
        
        
        
 

        ))))זזזז""""תשנתשנתשנתשנ(((( דברי אמונה ועוד, ר אהר� דוד הכה� קאה� מתולדות אהר�"רבי אברה� יצחק ב
 ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((הורנסטייפל ר מרדכי דוב מ"רבי ברו� דוד טברסקי מקלינקובי# ב –

  )ו"תקמ(מנורה הטהורה  -רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואל ואוסראווצא
 ))))חחחח""""תנתנתנתנ(((( פרי חדש' רבי חזקיה די סילווה ב –

  )מ"ת(ר בנימי� וואל$ "לבוב בריסק לובלי� ופראג ב, מ"ד פפד"רבי אהר� שמעו� שפירא אב
  )ד"תר(מ איגרא "ר' תל - אזי#ד זאל"ר אלעזר אב"רבי אריה לייב הלוי הורווי# מסטניסלאב ב

  )ו"תרס(חשק שלמה  - ר ישראל משה הכה� מוילנא"רבי שלמה ב
 ))))דדדד""""תקסתקסתקסתקס((((תשואות ח� ' ר יצחק מליני# ב"רבי גדליה ב

 ))))טטטט""""תשתשתשתש((((א "ת-ר מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטי�"רבי ישראל ב

 ))))דדדד""""קכקכקכקכ' ' ' ' בבבב((((ה ב� תרח ואמתלאי בת כרנבו "אברה� אבינו ע –

  )ה"תר(החוזה מלובלי� ' תל - ר טוביה יחיאל מיכל"רבי נפתלי היר# מברעזע� ב
  )ג"תרי(א מקאליסק "ר' תל - ר צבי הירש מהארקא"ל מטבריא ב"רבי שאול סג

מ מפרמישלא� והשר$ מסטרליסק "חותנו ר' תל - ר דוד"רבי צבי הירש פרענקל תאומי� מפרמישלא� ב
  )ז"תרט(

  )ח"תרע( צדקת חיי� ועוד\שנתמ\נתיבות' ב - ר אליהו מויסקוט"רבי חיי� מקראשנאווי# ב
 ))))שששש""""הההה((((ע "י זי"רבי יוס$ המערבי מגדולי תלמידי האר

 ))))בבבב""""תסתסתסתס(((( "חוות יאיר"ר משה שמשו� בכר� בעל "רבי יאיר חיי� ב

 טבתטבתטבתטבת' ' ' ' צ בצ בצ בצ ב""""בימי זכרו� הביא היאבימי זכרו� הביא היאבימי זכרו� הביא היאבימי זכרו� הביא היא    ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((ר שמחה בונ� מפשיסחא "רבי אברה� משה ב

  

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  ר מכוח השבת"לאדמו שנהפך סוסים סוחר
 עיר רב ע"זי' חיים מים באר' הספר מחבר שהיה בעת

 שהיה, מסיוור רבי בשם יהודי שם היה, טשרנוביץ
  . בהמות ושאר בשוורים היה ומסחרו סוחר

 אל הגיע ההוא והסוחר, יריד, בטשרנוביץ, שם התקיים
 יבמיל פתח, היריד אל כשהגיע. לעסקיו היריד

 באר'ה כשהגיע, והנה. תמיד נוהג שהיה כפי, דבדיחותא
 מה: שאל, ליריד בא הצדיק את ראה והסוחר', חיים מים

  ? ביריד, כאן הרבי של מעשיו
! שבויים פדיון מצות עבור לכסף אני זקוק: הצדיק אמר
 וחמש אלף: הצדיק אמר? צריך הרבי כמה: הסוחר שאל
  . ההם בימים רב הון, גילדן מאות

 אותם, גילדן מאות וחמש אלף, באמתחתו, לסוחר, לו היו
. מסחרו את בהם ולעשות בהמותיו את לקנות כדי הביא
 את לצדיק ונתן, המעות עם השקית את האיש נטל

 הצדיק כשראה. לו אשר כל את. הדרוש הסכום מלוא
  :ואמר אותו בירך, כך

 כשהגיע, והנה! השבת לקדושת שתזכה מברכך הריני
 היה השבת כל ובמשך – לרתוח האיש החל, שבת ערב
 כאדם שהכירוהו, וידידיו מקורביו. אש כלפיד בוער
 חשבו, דבדיחותא מילי תמיד לומר נוהג שהיה, פשוט

 אולם. כאש בוער שהוא בראותם, דעתו עליו שנטרפה
 אותו. האדם כאחד לנהוג האיש שב, ראשון יום כשהגיע

 שזכה רמאח אולם, הארץ ועם פשוט יהודי היה יהודי
 לעלות החל לאט לאט, שבת בכל כזו למדרגה

 עוד בדרגה ועלה, תורה שערי לפניו נפתחו, במדרגותיו
 סיפר הזה המעשה את( .מדרגה בעל שנעשה עד, ועוד

 של מחסידיו שהיו אנשים שהכיר וסיפר, ע"זי מנאסאד ק"הרה
 ימיו ובאחרית, קהל לו והיה ר"אדמו שנעשה, מסיוור רבי אותו
  .)הקודש לארץ עלה

 

  שבסוס קיבלה תיקונההנשמה 
" חיים מים באר" בעל' , מטשרנוביץ חיים רבי היה נוהג

 ביתם בדק לחזק כדי ישראל בקהילות לבקר,  ע"זי
 גרו שבהם כפרים על גם פסח ולא,  היהודי

 בא לפתע לביתו חיים ורבי היום ויהי. בצלו המסתופפים
 עד שמחה שמח שהמארח וכמובן ,הכפריים אחד של
  . רבו לו שהנחיל הכבוד על קץ אין

 משמני מכל היטיב ובה גדולה סעודה לכבודו ערך הוא
 שאל. ברכה לבקש הצדיק אל ניגש ולאחריה, הארץ
 לו יש אם ושאל הוסיף ומיד, הפרנסה על הצדיק אותו

 ברצונו כי חיים רבי לו אמר, בחיוב משנענה. סוסים
  . הסוסים אורוות את לראות

 כי, קושיות היקשה לא אולם הבקשה על החסיד תמה
 סוסיו את לו הראה הוא. עליון קדוש ניצב שלפניו ידע

 חן מוצא הוא כי אמר שהצדיק, קטן סוס גם וביניהם
" לתת יכול איני הזה הסוס את. "כמתנה וביקשו, בעיניו
 מספיק והוא רב במרץ עובד הזה הסוס. "הכפרי אמר

  . "יחד גם סוסים שלושה של עבודה לעשות

 ברשותך יש האם": "חיים מים באר"ה אותו רבינו שאל
 ענה -"כן". "כסף לך שחייבים אנשים של חוב שטרי
  .חובותיו שטרי את לאורחו והראה הכפרי

 תסכים האם" ושאל השטרות אחד את הצדיק שלף
 החייב כי, באומרו הכפרי הסכים". במתנה אותו לי לתת
 איזו ותהה שנים כמה זה לעולמו הלך כבר השטר בעל

 כבר שבעליו חוב משטר ע"זי חיים לרבי תצמח תועלת
  . החיים בין אינו
 אותו וקרע השטר את" חיים מים באר" בעל נטל

 לבדוק הבית לבעל הציע, זאת משעשה. לגזרים
 ובדק הכפרי הלך. הקטן הסוס של שלומו את באורווה

: הצדיק לו אמר". התפגר הסוס: "תדהמה מוכה וחזר
 מן ונסתלק חוב לך חייב שנותר הזה םהאד! לך דע"

 הזה החוב את לך להשיב כדי לכאן לחזור הוצרך, העולם
 של דין בבית פסקו כך. סוס באותו כך לשם ונתגלגל
 אל הגיע הוא החוב על לו שמחלת לאחר כעת. מעלה
  ". תיקונו

 

  רבינו שלא יהיה עוד שריפההבטחת 
 ירבע כרב לכהן צעיר כאברך הגיע חיים רבי כאשר

  :ל"בעיר רח מאד גדולה פרצה מצא הוא, טשרנוביץ
והיו  –" שבת עונג" עשו הכנסת בבית שבת בכל

 הכנסת בתערובת איש ואשה בית בתוך יחד רוקדים
   .ל"שבת רח עונג לזה וקראו
 ע"זי" באר מים חיים"חיים מטשענאוויץ בעל  רבי כאשר
 את לבטל החליט הוא, הראשונה בשבת זו פרצה ראה

  .הזה הרע המנהג
 להיות אותי מיניתם: אמר להם, הקהל בפני דרש כאשר

  . בטל הזה המנהג ומעכשיו, רב
! ?שבת ענג לבטל, רבינו – לו ואמרו הקהילה ראשי באו
 את לבטל יכול אתה איך, הקהילה של שבת הענג זה
  ? זה

 את לבטל תסכימו אם – ואמר, הרצין מאודרבינו 
 שריפה ה יותרתהי שלא לכם מבטיח אני הזה המנהג
  .הזאת בעיר

 מדי היו העיירות שבכל, ביותר נפוצה מכה היתה זו
  , שלמה עיירה לכלות שיכלו, שריפות פעם

 הזה המנהג את לבטל יסכימו שאם להם הבטיח הוא אז
הבטחה חשובה  היה זה. בעיר שריפה שום תהיה לא

 זה בזכות – הוה וכך. הסכימו – זה על והלכו, ונצרכה
, כהונתו זמן כל במשך, בשבת הכנסת יתבב רקדו שלא

היה  זה. שריפה שום היתה לא, שנה חמשים-ארבעים
  . לחלוטין גלוי נס

 היתה לא שנפטר אחרי שנה שלושים שאפילו וידוע
 – התקנה על ששמרו שנה שבעים במשך – שריפה

 ידע לא אשר" חדש דור קם שנה שבעים כעבור אבל
 ולמחרת, הםשל שבת הענג את חדשו ואז, "יוסף את

 נשאר ולא, העיירה כל את שכלתה שריפה היתה
  .דבר שום מהעיירה

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

  )א, לז( 'וגו יעקב וישב
 עליו קפ# בשלוה לישב יעקב ביקש י"ברש מובא
 שמתוק� מה לצדיקי� דיי� לא', וכו יוס� של רוגזו
 בשלוה לישב שמבקשי� אלא הבא לעול� לה�

  .הזה בעול�
 כלל נברא לא הזה עול� וכי, מוב� לא ולכאורה
 נברא בשבילי ומרל אד� חייב והרי, לצדיקי�
  .)לז סנהדרי�( העול�
 לשו� אינו" לצדיקי� דיי� לא" לפרש ונראה

 די לא שבאמת, ניחותא לשו� אלא תמיהה
 ג� אלא הבא לעול� לה� שמתוק� מה לצדיקי�
 רוגזו עליו שקפ  מה א�, לה� שיי� הזה העול�

 לשבת מעצמו שביקש משו� זה יוס של
 אלא כלל מעצמו לבקש צרי� היה לא כי, בשלוה

 ה"הקב עמו שיעשה ומה" לו והתחולל' לה דו�"
  . יהיה כ�

 בודאי בשלוה לשבת מבקש היה לא א� אבל
 נברא הכל כי, הזה בעול� ג� מנוחה לו היה

  )ווארקי – יצחק אהל(. צדיקי� בשביל
  

, לז( להמיתו אתו ויתנכלו' וגו קומרח אותו ויראו
  )יח

 י�יכול אז השני ע� אחד מדברי� א�, פירוש
 וכי, ונפסדת מיותרת שהשנאה בדבור� לברר
 וממילא, ושקר הרע לשו� כא� נזרק רק

 מתרחקי� א� אבל, אוהבי� ונעשי� מתפייסי�
 שואל שאי�, ביחד מדברי� ואינ� מהשני אחד

 ושישמע כ� לעשות ראה מה השני את האחד
  .והולכת מתגברת השנאה אז, חבירו של תירוצו

 אליו נתקרבו שלא -" מרחוק אותו ויראו" וזהו
 הלכו אלא, שנאת� סיבת ולברר אתו לדבר

  , ממנו והתרחקו
 אשר עד השנאה כ� אחר הגיעה זה ידי ועל
  )יצחק אהל(. 'וגו" אותו ויתנכלו"
  

  )א, לח( אחיו מאת יהודה וירד
 והפסיק לכא� זו פרשה נסמכה למה": י"ברש

 אחיו שהורידוהו ללמד ,יוס� של בפרשתו
 אתה: אמרו. אביה� בצרת כשראו מגדולתו

 שומעי� היינו, להשיבו אמרת אלו, למכרו אמרת
  ".ל"
  

 לבני� סימ� מהווי� יוס של גלגוליו כל כי ונראה
  . לבוא לעתיד

 התחתונה המדרגה שפל עד ירד שיוס כש�
 ומבית לגדולה נתעלה כ� ואחר הבור אל והוטל

 בק  לבוא לעתיד כ�, למלו� יצא האסורי�
 יצמח ישראל על רותהצ לכשיגברו הימי�

 ב� משיח הוא, מזרעו צמח הצרות של בעיצומ�
 באה ותמר יהודה של זו פרשה א .יוס

 ב� משיח ייהרג מלכותו של בעיצומה כי, ללמדנו
  . ישראל צרת ותגדל יוס
 להושיע� דוד ב� משיח יבוא כ� כדי תו� א"

 בפרשתנו שמצינו מה דוגמת. לגאולה ולהוציא�
 מכירתו צרת בתו� באה ותמר יהודה שפרשת

 ש�(. העניני� סמוכי� לכ�, יעקב וצרת יוס של
 )אנוש

 

  פניני� על הפרשהפניני� על הפרשה
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   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

מי הדורות היו אוספים לימודים מחכימים חכ

מאותו כלי המיוחד שאנו מתעסקים ומשחקים 
בו בחנוכה הלא הוא הסביבון  אמרנו הבה נצא 

השדה נלקטה שיבלים מעט מדברי קודשם 
  .ונמנם אחד לאחד

, ע הקשה פעם"זי דמשק אליעזרבעל ה ]א
ואם , שהנה עניין הסביבון הוא לפירסומי ניסא

דיף לכתוב באותיות מאירות כן אולי היה ע
ומדוע כתבו זאת " נס גדול היה שם"עיניים 

אלא ללמדך ? בנוטריקון על סביבון קטן
עדיף על שלט , שסביבון קטן שמסתובב ועובד

  ...גדול ודומם

אך אם , יכול אתה לסובב ככל שתחפוץ ]ב

זה כלל אינו ', או על ג' הסביבון ייפול על ש
 ,ה או תורידוהשתדלותך ככל לא תעל, בידך

לכן אל תתאמץ בהשתדלות  ..)אם לא שתזיק(
  . יתירה כי הכל בידי שמים

 ל מסאסוב"ק רמ"הרהזה הדרך מפרש על 
הן ראית " עד שתכלה רגל מן השוק"ע "זי

היאך לחמו שלוש עשרה נערים אל מול 
ארבעים אלף אלפי גייסות וניצחום מעל לדרך 

 וכלה רגלך מן השוק,  לכן השכל לקח, הטבע
בהשתדלות מייגעת וברגילות הטבע בה הנך 

יד ההשגחה היא שתסובב , סוף דבר, הן, חי
  .לכן חֵזק עצמך באמונת אלוקי עולם, את הכל

אנא "ל "אמרו על דרך מה שאמרו חזוכן 
הצליחה נא אין ' אנא ה ,הושיעה נא מנענעין'ה

' כלומר שבתפילה ובזעקה לישועת ה" מנענעין
אך אם חפץ הצלחה , אכן יש מקום לנענועים

כי הכל , לא יעזרו נענועים כאלה ואחרים, אתה
  .תלוי רק ביד השם

סביבון אינו יכול לעמוד אלא אם כן  ]ג
מסובבים אותו מלמעלה כמו כן כל הצלחת 

אותו " יסובבו"האדם תלויה אך ורק איך 
  .מלמעלה

הנוטריקון המופיע  –" גשנה"כמו כן פירשו ש 
הר 'הבוה 'גנס 'נת "כ ר"על הסביבון הוא ג

ויטרינות מלאות בכלי זהב וכסף על רצפת 

אך לפתע , תכשיטים שונים שקישטו את פני הבית
צדה עינו בתוך אחת הויטרינות המפוארות בקבוק 

כל השבת הסתקרן לדעת ובמשך , שמן זית שבור
אך כבש את סקרנותו , מהו סודו של בקבוק זה

במוצאי שבת טרם פנה . מפני מנהג דרך ארץ
הרשה לי לשאלך שאלה , פנה אליו ואמר, לדרכו

מה פשר בקבוק השמן הלזה שאני רואה , קטנה
פני האיש סמקו קמעה כשהוא החל מגולל , כאן

  .בפניו את סיפור חייו

, ם וצעיר כבן שלוש עשרה הייתינער יתו: סיפרוכך 

יצאתי לעבוד כדי , ובחוסר קרנות צדקה וכדומיהם
וכך בד בבד ירדתי , להביא טרף לבני משפחתי

יום אחד הלכתי , מדרך התורה והטוב עד שנישאתי
עצם המחזה עורר בי , ברחוב וראיתי ילד בוכה

רגשות וזכרונות רחוקים מהימים בהם הייתי אני 
מדוע הנך , ד ניגשתי אליו ושאלתיומי', הנער הבוכה'

אבי שלח אותי : וסיפר לי בדמע ובקול בוכים, בוכה
ואמר לי ללכת לקנות עם , לשכן ללוות הימנו כסף

כשהוא מזהירני שאשמר , הכסף בקבוק שמן זית
מכל משמר על השמן היקר המיועד עבור נרות 

אך לפתע עבר חתול , ואכן נזהרתי עד מאד, החנוכה
ותוך כדי מנוסה נפל , וברחתי, ידניברחוב והפח

ועתה איך אבוא אל אבי והשמן , הבקבוק ונשבר
  ?? איך ידליק אבא נרות חנוכה, איננו איתי

בעיני , אותו עשיר באותו רגע נדלק בי הניצוץוסיפר 
ותהיתי , רוחי ראיתי איך אבי הדליק נרות חנוכה

בליבי איך אעלה אל אבי הגדול שבשמים בלי 
ב פנימה הייתה כוונתי על כל מצבי כשבל?? נרות

מיד הוצאתי לו כסף ואמרתי לו שיקנה שני ... הרוחני

תוך כדי שאני , בקבוקים אחד בשבילו ואחד עבורי
מרים את שברי בקבוק השמן ומניחם בויטרינה 

, שבוע לאחר מכן התחלתי להניח תפילין .לזכרון עד
והיום יהודי , ולאחר מכן התחלתי בשמירת שבת

  . נניכשר ה

, להאיר בלבבות חשוכים, מכוחה של נר חנוכהזהו 

נתפרסם ( .ולהחזיר בנים אובדים אל אביהם שבשמים

  )"באר האמונה"באדיבות מכון 

יכול לעלות למעלה , כלומר שאדם ננס ולא יוצלח. פלה'ש
ו "ומאידך אדם הנמצא ברום המעלה יכול ח, למעלה

  . כי הכל תלוי איך מסובבים מלמעלה, להגיע לֶשפל

סביבון בחנוכה : ע הפטיר פעם"זי ק מסקולען"הרה] ד

מסתובבים , שעם סיבוב אחד, ללמדך. ורעשן בפורים
או הרגל , שאדם משבר מידה אחת, כלומר. מכל הצרות

  .  אז מיד מתקרב אל הבורא ונושע מצרותיו, אחד

ע "זי" בני יששכר"ע אמר פעם מה"זי ק מבעלזא"הרה] ה

  ...כשמסובבים למטה מסתובב למעלה

שנכנס פעם לסוכה  ק החוזה מלובלין"הרהעל מסופר 

, אמרו לו, ושאל לפשר הדבר, וראה חוט משוך
נפתח  )המגן מפני הגשם( והשלאק, השמושכים למט

, סוכה כזו אני אוהב, נענה החוזה בשמחה ואמר, למעלה
כלומר שהכל ביד ... שמושכים למטה ונפתח למעלה

  .האדם הוא

, ללמדך, ידוע לכל הוא שהסיבוב האחרון הוא הקובע ]ו

להשיב מלחמה השערה נגד  - . שתמיד יש דרך לחזור
  . 'ור ולשוב אל התמיד פתוחה היא הדרך לחז. היצר

י "ו מצבם של בנ"שח" אסתירה פני מהם"שפירשו וכפי 
חפץ אני לדעת מה " אראה מה אחריתם"אך , בכי רע

הרי בכוחם " כי דור תהפוכות המה"ומדוע , יעלה בגורלם
להתהפך כליל ולחזור אלי אומר , עם הרהור תשובה אחד

הם אין " בנים לא ֵאֻמן בם"אך מדוע אכן אינו כן , ה"הקב
  .מאמינים בכוחה המופלא של תשובה הנמצאת בידיהם

צחות אמר אחד מחכמי הדורות לילדו שראהו בדרך 
שבפסח אוכלים מצה , משחק הרבה מידי בסביבון

כי , אך מרור אוכלים מעט, כי הוא זכר לחירות, לשובע
כ הסביבון הוא זכר לכך שלא "כמו, הוא זכר לשעבוד

  ...לכן די במעט, למדו
 

, רבעה עשורים היה יהודי שנסע לאוסטרליהכאלפני 

היות ולא הכיר , ורצה לדעת היכן יוכל להתאכסן בשבת
גמר בדעתו שילך ביום חמישי בלילה לחנות , שום יהודי

נכנס לחנות וראה , כך עשה, וכך יידע מי הוא יהודי, דגים
הן , יהודי אתה, שאלו, אדם חובש כיפה שקונה דגים

בשמחה רבה , ן אצלך בשבתהאם אוכל להתאכס, השיבו
ואכן אירחו בטוב ובנעימים בביתו המפואר , השיבו האיש

, שהפאר והיקר שלטו בכל, מלא החדרים והעושר
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